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Kesä on kauneimmillaan ja monet teistä viettävätkin parhaillaan ansaittua kesälomaa. 

Kerätään siis auringon lämpö ja kesän muistot mielemme sopukoihin sateisten syyspäivien 

ja kylmän talviviiman varalle.  

Kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa kohtaa on ollut Ukrainan sodan 

alkamisesta lähtien tavallista aktiivisempaa. Kiinnostus ilmenee muun muassa siten, että 

Reserviläisliittoon oli liittynyt kesäkuun loppuun mennessä jo 9 800 uutta jäsentä. Kevään 

aikana myös meidän yhdistyksemme on saanut monta uutta maanpuolustustoimijaa. 

Toivotammekin teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

pariin. Tulkaa rohkeasti mukaan yhdistyksemme, Pirkanmaan Reserviläispiirin ja 

Reserviläisliiton tapahtumiin.  

OSALLISTU RESERVILÄISPIIRIN PERHEPÄIVÄÄN 

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry järjestää kaikille piirin jäsenyhdistysten jäsenille ja heidän 

perheilleen perhepäivän Tampereen Särkänniemessä lauantaina 20.8.2022 klo 12 alkaen. 

Särkänniemi-rannekkeet päivän ajan vain 25 €/henkilö (normaalisti 49 €/henkilö). Ranneke 

sisältää huvipuiston sisäänpääsyn, huvilaitteet, Koiramäen eläinpuiston, Akvaarion ja 

Näsinneulan näkötornin. Alle kolmevuotiaat saavat huvitella veloituksetta. Hanki itsellesi ja 

läheisellesi rannekkeet maksamalla rannekkeiden hinta Pirkanmaan Reserviläispiirin tilille 

Nordea FI65 2046 1800 1369 13. Kirjoita viestikenttään rannekkeiden ostajan nimi sekä 

rannekkeiden lukumäärä. Suorita maksu 12.8.2022 mennessä. Muuta ilmoittautumista ei 

tarvita. Maksetut rannekkeet jaetaan tapahtumapäivänä klo 11.45–12.15 Särkänniemen 

pääportin edessä. Tervetuloa huvittelemaan koko perheen voimin! 

HÄMEEN HÖLKKÄ 3.9.2022  
Hämeen Hölkkä -kuntoliikuntatapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran jo 1970-luvun 
alussa. Lähtö ja maali ovat Lamminpään urheilumajalla Ylöjärvellä. Tapahtuman järjestäjänä 
ovat Pirkanmaan reserviläisjärjestöt. Yhdistys maksaa tänäkin vuonna jäsentensä 
osallistumismaksun. Kun tulet paikalle niin kerro olevasi TSRN jäsen. Tapahtumassa on 
myös 9 km kävelysarja ja lenkin voit tehdä yhdessä perheen tai vaikka koirakaverin kanssa. 
Kaikki osallistujat saavat muistoksi hienon Hämeen Hölkkä -mitalin. 
Lue lisää: https://pirkanviesti.fi/tapahtumat/hameen-holkka-2022/ 
sekä yhdistysemme kotisivulta. Osallistutaan yhdessä piirien omaan hyvän mielen 
liikuntatapahtumaan! 
 
SYYSRETKI 11.9.2022 Hämeenkyrön ja Jämijärven suunnalle 
Parin koronavuoden jälkeen olemme nyt toiveissa, että voimme viimein järjestää 
jäsenistölle yhteisen retkipäivän.  Hallitus onkin ideoinut syysretken, joka suuntautuu 
Hämeenkyrön Frantsilan Kehäkukan kautta Jämijärvelle Korsukylään.  
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Lähtö Tampereen Keskustorilta sunnuntaina 11.9. aamulla kello 10.30 ja paluu Korsuretkiltä 
alkaen kello 19 jolloin Tampereella ollaan takaisin kello 20.30 mennessä. Bussiin voi hypätä 
mukaan myös Ylöjärveltä (paikka tarkentuu myöhemmin). 
Frantsilan Kehäkukka sijaitsee Hämeenkyrössä, Pappilanjoen rannalla kauniissa vanhassa 
vuonna 1875 rakennetussa koulurakennuksessa. Rakennuksessa toimii viehättävä kahvila, 
talonpoikaistyyliin sisustettu kasvisravintola sekä myymälä, josta tuliaisiksi voi ostaa 
Frantsilan luomutuotteita. Nautimme Kehäkukassa kahvit ja pientä purtavaa sekä  
tutustumme omatoimisesti näytepuutarhaan ja myymälään. Kehäkukasta matka jatkuu 
kohti Jämijärveä ja Korsukylää. Korsukylässä meitä odottaa reippailuhetki Kamala Luonto -
polun parissa. Reippailun jälkeen tarjolla on keittolounas. Tämän jälkeen pääsemme 
kokeilemaan, millaiset löylyt Korsusauna tarjoaa. Löylyjen välissä voi myös pulahtaa paljuun. 
Retkelle on bussikuljetus. Retken omavastuuhinta on vain 20 €/hlö. 
 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen verkkosivuston tapahtumakalenterissa olevan 
ilmoittautumislomakkeen kautta 7.8. mennessä. Linkki tapahtumaan ja lomakkeelle: 
https://tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/tsrn-syysretki/ 
 
VARAINHANKINTAA SIIVOUSTYÖLLÄ 

Yhdistyksen tärkeä varainhankintamuoto on jo vuosien ajan ollut Tampereella Väinölänkatu 
2:ssa sijaitsevan Reserviläisjärjestöjen toimiston viikoittainen siivous. Näin olemme voineet 
tukea vuosittain muun muassa Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen tärkeää 
työtä ja jäsenistölle suunnatut retket ja tapahtumat on voitu toteuttaa hyvin pienellä 
omavastuuosuudella. Siivoustyötä tehdään yleensä yhdessä parin kanssa. Jos olet 
kiinnostunut tulemaan mukaan siivouspartioon, niin ota yhteyttä Anne-Leena Rapoon  
p. 040 5884721 tai anneleena.rapo(at)gmail.com 
 
HALUAISITKO TULLA MUKAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN? 
Haluaisitko ideoida yhdistyksen tulevaa toimintaa ja tutustua tarkemmin, miten yhdistys 
toimii? Yhdistys etsii puheenjohtajaa sekä vapaaehtoistoiminnasta innostuneita hallituksen 
jäseniä. Halukkuudesta voi ilmoittaa nykyiselle puheenjohtajalle Sirkka Ojalalle 
sähköpostitse: sirkka.ojala(at)gmail.com 
 

JOS LUOVUTAT VERTA MAINITSE YHDISTYKSEN OMA VeriRyhmä 

Valtakunnallista reserviläisten verenluovutuskampanjaa varten perustettiin yhdistykselle 
oma veriryhmä – Tampereen Seudun Reserviläisnaiset. Verenluovutuskampanja on 
päättynyt 31.5.2022, mutta VeriRyhmä on edelleen olemassa ja sen alle voi tehdä 
luovutuksia. Muista liittyä VeriRyhmän jäseneksi kertomalla ryhmän nimi (Tampereen 
Seudun Reserviläisnaiset) ennen verenluovutusta hoitajan haastattelussa.  
 

AMPUMATOIMINTA 
Olemme yhdistyksenä sopineet ampumatoiminnan yhteistyöstä Tampereen Reserviläiset 
ry:n (TRes) kanssa. Tämän yhteistyön puitteissa jäsenillämme on oikeus osallistua  
Tampereen Reserviläisten ampumavuoroille (Osmonkallion ampumarata ja Satakunnan 
Lennoston radat) sekä laina-aseiden käyttöön em. vuoroilla samaan hintaan kuin TResin  
jäsenet. Parhaiten toimintaan ja vuoroille pääset mukaan laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen tres.asevastaavat@gmail.com ja ilmoittamalla kiinnostuksesi  
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ampumavuoroihin - viestissä kannattaa mainita, että olet Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset ry:n jäsen. TResin ampumaosaston sivuston  
(https://www.tres.fi/?page_id=157)  kalenterista näet tulevat laina-asevuorot, joihin on 
kovan kysynnän vuoksi ilmoittauduttava erikseen. Ensikertalaisten toivotaan ottavan  
yhteyttä aina ensisijaisesti asevastaavien sähköpostin kautta, josta saa tarvittaessa 
lisäohjeistusta tapahtumiin ilmoittautumiseen. 
Seurantaan kannattaa laittaa myös Tampereen Reserviläisten Instagram-tili 
(@tampereenreservilaisetry), jonka kautta tiedotetaan tulevista koulutuksista ja muista 
tapahtumista. 
Yhteisten vuorojen lisäksi loppukesälle/alkusyksylle on suunnitteilla naisille suunnattuja 
ampumatapahtumia, joiden tarkoituksena on madaltaa kynnystä aloittaa 
ampumaharrastusta, kertoa harrastusmahdollisuuksista ja saattaa yhteen TSRN ja TResin 
naisjäseniä. Tiedotamme vielä lisää lähempänä tapahtumaa, kun saamme päivämäärät ja 
tarkemmat yksityiskohdat sovittua. 
 
SATAKUNNAN LENNOSTON AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ 
Satakunnan Lennoston ampumaratavuoroilla käyvien tulisi hakea itselleen kulkulupa 
(ampuja- tai valvojakortti) ampumaradoille. Kortin voit tilata itsellesi laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen juha.moijanen(at)pp.inet.fi (Pirkanmaan reserviläispiirin edustaja TASERA ry:n 
suuntaan) ja ilmoittamalla, tarvitsetko ampuja- vai valvojakortin. 
Valvojakorttia suosittelemme niille, jotka käyvät itsenäisesti omalla aseella ampumassa 
radan aukioloaikana, ja voivat sitoutua TASERAn sivuilta 
(https://www.tasera.fi/ohjeet/radankayttajille) löytyviin valvojan tehtäviin radalla toimiessa 
sekä ottamaan vastaan päävalvojan vuoroja tarvittaessa. 
Huomaathan, että ilman korttia radoilla ei voi käydä ampumassa ellet ole jonkun 
valvojakortillisen vieraana. Laina-asevuoroille saapuvilta toivotaan myös ampujakorttia, 
jolloin kulku radoille helpottuu. 
 

LISÄTIETOA TOIMINNASTA 
Yhdistyksen omat verkkosivut:  
https://tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.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: https://pirkanviesti.fi/

Kesäisin maanpuolustusterveisin 
Yhdistyksen hallituksen väki 

 

PS: Jos sinulle tulee jotakin kysyttävää, niin postaile 
osoitteeseen: tsrn.hallitus@gmail.com 
 

Yhdistyksen lippu oli taas näyttävästi esillä Tampereella 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 4.6. tilaisuuksissa. 

Lippua kantoi Marika Päällysaho. Kuva: Sirkka Ojala. 
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