TAMPEREEN SEUDUN
RESERVILÄISNAISET RY
Jäsenkirje 2/2020

Hei yhdistyksemme jäsen!
Kesä, koti, kesämökki, kotimaanmatkailu, peruttu, siirretty ja koronaepidemia – siinä aiheita, jotka ovat
olleet monien mielessä ja kokemuksessa kuluneena kesänä. Yhdistyksenkin kaikki kevään ja kesän
tapahtumat jouduttiin perumaan korona vuoksi. Jotain saimme onneksi aikaiseksi, sillä kesäkuussa
julkaistiin yhdistyksen uudet verkkosivustot. Käykääpä kurkkaamassa. Antakaa palautetta ja ehdottakaa
lisää sisältöä: https://tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi/
Yhdistyksen hallitus kokoontui viime viikolla edelleen sähköisesti Teams-palvelun avulla. Listalla oli mm.
syksyn tapahtumat. Iloisena hyväksyimme taas uuden jäsenenkin joukkoomme. Meitä kaikkia harmittaa
kovasti, kun normaalia kohtaamista keskenämme on nyt hankala järjestää niin, että kaikkien
terveysturvallisuus voidaan taata.

Syyskuussa lauantaina 5.9. klo 12-16 juostaan ja kävellään perinteinen Hämeen Hölkkä. Lisätietoa löydät
täältä: https://pirkanviesti.fi/tapahtumat/hameen-holkka-3/
Hallitus päätti, että tänä vuonna yhdistys kustantaa kaikille jäsenillemme osallistumismaksun 15 €. Kun
tulet paikalle ilmoittautumispisteeseen, kirjoita nimesi yhdistyksemme osallistujalistaan.
Ilmoittautumispaikalla joku meistä on kokoamassa joukkoamme. Ilmoittautuminen alkaa klo 10 ja meidän
ryhmämme kokoontuu klo 11.30 päärakennuksen ovella. Meidät tunnistaa kyllä
Toivomme, että
tapaamme runsaslukuisesti mukavassa liikuntatapahtumassa Ylöjärvellä Lamminpään ulkoilumajalla.

Syyskokous pidetään Reserviläispiirin toimistolla hybridi-mallilla tiistaina 13.10.2020. Piirin toimistolle
voivat tulla kaikki halukkaat, mutta osallistuminen on mahdollista myös etänä. Kokouksessa käsittelemme
vain sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat emmekä hanki ulkopuolista kokousesitelmää.
Kuulutamme jäseniämme mukaan myös järjestötyöhön. Vaikka olisitkin ihan uusi jäsen, mikään ei estä
sinua tulemasta mukaan mm. hallitustyöskentelyyn. Jos sinusta tuntuu siltä, että voisit antaa uusia ideoita
naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön tai järjestötyöhömme, niin innostu rohkeasti. Tampereen
Seudun Reserviläisnaiset ry on ollut vuosikymmenten ajan edelläkävijä tässä kehitystyössä. Mitään
aiempaa järjestötyökokemusta ei tarvita. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä: puheenjohtaja Minna
Jokelaan (minna.jokela@kotikone.fi) tai rahastonhoitaja Lotta Nissiin (lotta.nissi@gmail.com) tai
tiedottaja Tiina Kokkolaan (tiina.kokkola@sci.fi tai puh. 040 7566 785). Huolehdimme siitä, että kaikki
hallituksen jäsenet perehdytetään työhön. Järjestötyössä oppii ja saa itsellekin paljon. Tervetuloa
mukaan!
Käännä.

SYYSKOKOUS 13.10.2020 Pirkanmaan Reserviläispiirin toimisto, Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
Kokous alkaa klo 18. Toimistolla kahvitarjoilu kokouksen jälkeen.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-palvelulla. Ilmoita etäosallistumisestasi Minna
Jokelalle (minna.jokela@kotikone.fi) 9.10. mennessä, niin saat kutsulinkin kokoukseen.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
TERVETULOA!
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
Hallitus
Pikkujoulutapahtuma järjestetään Milavidassa lauantaina 14.11.2020 klo 14 alkaen. Tutustutaan
omatoimisesti Aina mukana sekä Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyyn. Nautitaan
yhdessäolosta ja pientä suolaista ravintolassa klo 16 alkaen. Museokortti kannattaa ottaa mukaan.
http://www.museomilavida.fi/ Pikkujouluista lisää tietoa seuraavassa jäsenkirjeessämme.
Reserviläisliiton syyskokous pidetään Seinäjoella 21.11. Yhdistykseltämme on kokouksessa virallinen
edustus, mutta kaikki jäsenemme ovat sinne tervetulleita. Siellä tapaat vapaaehtoisen
maanpuolustustyön väkeä kaikkialta Suomesta.
Tästä alkaa joulun aika. Joulutulet Messukylän vanhassa kivikirkossa 11.12.2020 klo 18. Yhdistyksemme
järjestää perinteisen, ihanan, tunnelmallisen reserviläisten kautta maan toteuttavan joulutulettapahtuman. Vauvasta vaariin – kaikki olette tervetulleita. Hiljennytään yhdessä joulun iloiseen aikaan.
Hallituksen kokoukset (avoimet kaikille jäsenille):
Hallituksen kokoukset voivat olla etäkokouksia, hybridikokouksia tai sitten tapaamme ihan oikeasti
8.9. klo 18 piiritoimistolla Väinölänkatu 2
3.11. klo 18 piiritoimistolla Väinölänkatu 2
1.12. klo 18 Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry, Rongankatu 2, Tampere
13.10. Yhdistyksen syyskokous Reserviläisjärjestöjen piiritoimistolla Väinlölänkatu 2, Tampere (hybridi-kokous)
5.9. Hämeen Hölkkä klo 12-16 Ylöjärvi
4.11. Reserviläispiirien vuosikokoustapahtumat Paikka vielä avoin – seuraa Pirkan Viestiä printtinä ja netissä.
14.11.Yhdistyksen pikkujoulutapahtuma Milavidassa – lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessämme.
21.11. Reserviläisliiton vuosikokous Seinäjoki
11.12. Joulutulet Messukylän vanhassa kivikirkossa klo 18. Lisätiedot: Hannele Heino p. 0500 625410 tai
hanneleheino(at)kolumbus.fi
Seuraa ja osallistu Naisten Valmiusliiton koulutuksiin: https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/
Seuraa ja osallistu MPK ry:n koulutuksiin: https://mpk.fi/koulutukset/
Pirkan Viestin verkkosivuilta löytyy paljon tietoa mm. piirin tapahtumista. Kurkkaa: https://pirkanviesti.fi/
Meidät löydät myös Facebookissa. Käyhän tykkäämässä  Tervetuloa mukaan!
Reserviläisterveisin
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puheenjohtaja

