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Hei yhdistyksemme jäsen!
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 13.10.2020 hybridikokouksena. Yhteydet toimivat hyvin ja saimme
käsiteltyä kaikki sääntöjen määräämät asiat.
Minna Jokela valittiin jatkamaan puheenjohtajan tehtäviä. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Marika
Päällysaho ja Sivi Aalto. He ovat tuttuja naisia, jotka ovat hoitaneet yhdistyksemme lipunkantoa useissa
tapahtumissa jo monien vuosien ajan. Uusi hallitus kokonaisuudessaan: Minna Jokela puheenjohtaja, Sivi
Aalto, Marika Päällysaho, Sirkka Ojala, Lotta Nissi, Anne-Leean Rapo, Kristiina Lähteenmäki-Hein ja Terhi
Hakola. Lämpimät kiitokset yhdistyksemme pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle ja piirin aktiiviselle
maastotoimikunnan toimijalle Tuire Millerille, joka jätti nyt nämä tehtävät.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021, jonka painopisteinä ovat jäsenten
aktivoiminen Reserviläisliiton, MPK:n ja Naisten Valmiusliiton järjestämiin koulutuksiin, liikunnan ja
hyvinvoinnin lisääminen sekä osallistuminen veteraanityöhön ja vanhusten virkistäytymiseen.
Kevätkauden 2021 suunnitelmissamme on tutustua meille ihan uuteen lajiin, airsoft-ammuntaan.
Valkeakoskelle on kuluneena kesänä avattu airsoft-rata, joka on Sääksmäen reservinaliupseeritreserviläisten eli Säresin aloitteesta rakennettu. Ajatuksenamme on tehdä sinne retki ensi vuoden
kevätkauden aikana ja päästä kokeilemaan tosi suosittua ammunnan lajia.
Harmillista, mutta jäsentemme terveysturvallisuutta ajatellen päätimme perua pikkujoulutapahtuman
Milavidassa sekä siellä aiotun yhteisen illallisen. Koronatilanne on Pirkanmaallakin pahenemassa eikä
kukaan tiedä, mikä tilanne on marraskuussa. Jos mahdollista, niin yritämme järjestää jonkinlaisen
virtuaalitapaamisen nyt vielä syksyn aikana. Toiveenamme on myös korvata peruuntunut pikkujoulu
tulevana keväänä yhteisellä päiväretkellä mukavaan ja meitä kiinnostavaan kohteeseen.
Reserviläisliiton syyskokous pidetään Seinäjoella 21.11.2020. Vielä ei ole tullut ilmoitusta, ettei kokousta
järjestettäisi. Yhdistyksemme virallisen kokousedustuksen lisäksi kaikki jäsenemme ovat sinne tervetulleita.
Joulutulet Messukylän vanhassa kivikirkossa 11.12.2020 klo 18 koronarajoituksin. Vauvasta vaariin –
kaikki olette tervetulleita. Hiljennytään yhdessä joulun iloiseen aikaan. Lisätiedot: Hannele Heino
p. 0500 625410 tai hanneleheino(at)kolumbus.fi
Pirkanmaan reserviläispiirin maastotoimikunta järjestää mielenkiintoisia webinaareja. Tulossa on mm. GPS- ja
Talvitaidot-teemaillat. Käy katsomassa lisätietoja täältä: https://pirkanviesti.fi/tapahtumat/

Toimintaa loppuvuonna:
Hallituksen kokoukset voivat olla etäkokouksia, hybridikokouksia tai sitten tapaamme ihan oikeasti
3.11. klo 18 Hallituksen kokous, Reserviläisten piiritoimisto, Väinölänkatu 2, Tampere
1.12. klo 18 Hallituksen järjestäytymiskokous, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry, Rongankatu 2,
Tampere
4.11. Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n vuosikokoustapahtuma
Sylvään koulun auditorio, Ojansuunkatu 8, Sastamala, lisätietoja:
https://pirkanviesti.fi/tapahtumat/maanpuolustusjuhla-ja-pirkanmaan-reservilaispiirin-syyskokous/
21.11. Reserviläisliiton vuosikokous Seinäjoki www.reservilaisliitto.fi
11.12. Joulutulet Messukylän vanhassa kivikirkossa klo 18. Tämäkin tapahtuma toteutuu koronan ehdoin.
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 täältä: https://tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi/
sekä Facebookista. Käyhän tykkäämässä 
Tervetuloa mukaan!
Reserviläisterveisin

Minna Jokela
puheenjohtaja

Kolmen kopla Tampereen Seudun Reserviläisnaisista lähti kokeilemaan, kuinka Hämeen Hölkästä selviää kävelemällä.
Hienosti meni – ei tuntunut matka eikä aika pitkältä Lamminpään upeissa maisemissa. Ensi vuonna pitää vähintään
kolminkertaistaa tämä joukko. Ensimmäistä kertaa matkassa mukana tyytyväiset ja innostuneet Leena Jokiluoma,
yhdistyksen puheenjohtaja Minna Jokela ja Tiina Kokkola. Kuva: Raimo Ojala.

