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Yhdistyksen syyskokous järjestettiin reservijärjestöjen toimiston kokoussali Marskissa 11. lokakuuta. Oli
todella upeaa nähdä, miten hyvin kokouskutsu oli otettu vastaan jäsenistössä pitkän koronatauon jälkeen.
Kokoukseen osallistui peräti 21 henkilöä.
Ensi vuonna yhdistystä luotsaa uusi puheenjohtaja Ritva Nurmilo, joka on ollut pitkään yhdistyksemme
jäsen. Hänellä on myös kokemusta yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä aiemmilta vuosilta. Lisäksi
yhdistyksen hallitukseen valittiin monta uutta aktiivista jäsentä.
Yhdistyksen hallitus 2023: Minna Jokela, Lotta Nissi, Marika Päällysaho, Anne-Leena Rapo, Mari
Saarenmaa sekä uusina jäseninä Titta Collin, Salla Häkkinen, Anne Lautamo, Julia-Mikaela Lemmetty ja
Riitta Sompa-Hokkanen.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sivi Aalto sekä Miia Leskinen ja Kristiina Lähteenmäki-Hein halusivat
päättää hallitustyöskentelyn. Onnea ja menestystä Ritvalle ja uuden hallituksen jäsenille. Lämmin kiitos
omasta puolestani kaikille hallituksessa tänä vuonna kanssani työskennelleille sekä erityisesti hyville
varapuheenjohtajille Lotalle ja Siville sekä yhdistyksen siivousryhmää väsymättömästi organisoivalle AnneLeenalle ja teille kaikille, jotka olette huolehtineet hyvin toimiston siivouksesta.
Minut löytää jatkossakin Väinölänkadun piiritoimistolta sillä työni jatkuu vapaaehtoisen maanpuolustuksen
parissa Pirkanmaan reservipiirien ja PMT ry:n työtehtävissä.
TSRN PIKKUJOULUT 7.12.2022
Joulu on pian täällä, mutta ennen sitä vietämme yhdistyksen pikkujouluja
hyvän ruuan ja seuran merkeissä.
Yhdistyksen pikkujoulut järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 7.12. klo 18.
Rouhea Ravintola Roastissa, osoitteessa: Tammelan puistokatu 34, 33100
Tampere.
Pikkujouluillallisen omavastuuosuus on 20 €/hlö. Yhdistys tukee illallista 20–25
€/hlö riippuen osallistujan valitsemasta ruokavaihtoehdosta. Menun arvo on yhteensä 40–45 €/hlö. Menu
sisältää alku- pää- ja jälkiruuan sekä ruokajuomana veden. Haluamansa muut ruokajuomat osallistuja
maksaa ravintolalle itse.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen verkkosivuston tapahtumakalenterin kautta viimeistään 29.11.2022
mennessä. Olethan nopea, sillä mukaan mahtuu 26 jäsentä ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
https://tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/tsrn-pikkujouluillallinen/
JOULUTULET MESSUKYLÄSSÄ 9.12.2022
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset järjestää jälleen tunnelmallisen joulutulitapahtuman
perjantaina 9.12. klo 18.30 Tampereen vanhimmassa rakennuksessa, Messukylän keskiaikaisessa
harmaakivikirkossa. Pyhälle Mikaelille omistetun kivikirkon paikalla on luultavasti seissyt ensin vajaan
sadan vuoden ajan puinen kirkko. Nykyinen kivikirkko on rakennettu muuraustavasta ja ikkunoista
päätellen puisen kirkon paikalle vuosina 1510–1530.

Tapahtuman alussa on lyhyt reserviläisnaisten tervehdys, jonka jälkeen hartaushetki ja puhe Messukylän
seurakunnan seurakuntapastori Laura Suokas. Yhteislaulua kanttori Katja Rantavaaran säestämänä.
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Tampereen Seudun Reserviläisnaiset tarjoavat lopuksi pihamaalla glögit tulien loisteessa. Päälle kannattaa
laittaa lämmintä vaatetta, sillä kirkossa ei ole lämmitystä. Tilaisuuteen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita!
Osoite: Kivikirkontie 2, Tampere. Kirkolle pääsee hyvin myös Nyssellä.
AMPUMATOIMINTA
Lokakuusta lähtien ammunnassa on siirrytty talvikauteen. Talvikaudella (1.10.2022-31.3.2023) Satakunnan
Lennostossa päävalvojavuoroja ei ole jokaisena arki-iltana. Nimetty päävalvoja on paikalla vain
keskiviikkoisin ja lauantaisin. Lisäksi talvikaudella (6.10.2022-29.4.2023) jäsenillämme on oikeus käydä
Osmonkallion (Ainonkatu 2, Tampere, väestösuojan sisäänkäynti) ampumaradalla Tampereen
Reserviläisten (TRES) ampumavuorolla torstaisin klo 17–20 (.22 LR pistooli & kivääri) ja lauantaisin klo 14–
17 (9 mm pistooli). Vuoroilla on mahdollista ampua myös Tampereen Reserviläisten laina-aseilla korvausta
vastaan (varaa mukaan pieniä seteleitä/kolikoita). Vuorolle tullessasi varaa mukaan mieluusti myös omat
kuulosuojaimet ja suojalasit/ampujanlasit.
TARJOLLA VAPAAEHTOISTYÖTÄ VETERAANIEN HYVÄKSI
Juuri nyt Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry kaipaa lisäkäsiä veteraanien auttamiseksi.
Sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen jaetaan Joulukassi, joka viedään kaikille kotiin
etukäteen sovittavana ajankohtana. Lisäksi heille järjestetään Sokos hotelli Ilveksessä Puurojuhla tiistaina
13.12. klo 14–16, jonne tarvitaan avustajia heidän ruokailunsa sujumiseksi. Mikäli sinulla on aikaa ja
auttamishalua voit kysyä lisää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna
Vuorelta sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com (Johanna on myös yhdistyksemme jäsen).
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET TAMPEREELLA
Itsenäisyyspäivää vietetään Tampereella perinteisin menoin. Ainoastaan
tapahtumien kellonaika on aikaistunut yhdellä tunnilla. Yhdistyksemme lippu ja
kunniavartiosto on mukana kaikissa päivän tapahtumissa.
Juhlapäivä alkaa Kunnianosoitus – ja seppeleenlaskutilaisuudella Talvisodan
Henki-muistomerkillä klo 10. (Muistomerkki sijaitsee Emil Aaltosen Puistossa
Tammelantoria vastapäätä). Muistomerkiltä lippulinnan siirtyy marssiosastona
kohti Kalevankankaan pääporttia. Voit myös tulla mukaan marssimaan.
Ohjelma Kalevankankaan sankarihaudalla 6.12.2022 klo 11.00 alkaen
Suomen lippu saapuu insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen
Von Kothenin Hymni, Soittokunta
Puhe isänmaalle Tampereen kaupungin edustaja
Kuorolaulua Kuoro
Rukous Tampereen seurakunnan edustaja
Virsi 584: 1–3
Seppeleen lasku Eversti Mika Kulkas, Tampereen kaupungin ja Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan
edustajat
Narvan marssi Soittokunta
Seppelepartiot Insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen, soittokunta
Ohimarssi Kalevan puistotiellä klo 11.45 Marssi lähtee liikkeelle Kalevankankaan hautausmaalta noin klo
11.35. Juhlajumalanpalvelus Kalevan kirkossa alkaa klo 12.00.
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”KAUKOKATSEINEN MANNERHEIM” -DOKUMENTTIELOKUVA TAMPEREELLA
Arthouse Cinema Niagara näyttää elokuvan ”Kaukokatseinen Mannerheim” torstaina
15.12.2022 kello 19.15. Elokuvan jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä elokuvan tekijöille.
Näytös on suunnattu erityisesti Pirkanmaan reservipiirien ja Vapaussodan Perinneliiton jäsenyhdistysten
jäsenille. Elokuvalipun hinta on vain 5 euroa ja lipun voi ostaa ennakkoon 15.11. alkaen Niagaran
verkkokaupasta. Elokuvasaliin mahtuu 120 katsojaa, joten kannattaa olla nopea, jos elokuvan haluaa
nähdä. Kyseessä ei siis ole yksityisnäytös. Seuraavaa elokuvanäytöstä voi joutua odottamaan pitkään.
Dokumenttielokuva keskittyy Carl Gustaf Emil Mannerheimin keskeisiin saavutuksiin sotilaana,
diplomaattina ja valtiomiehenä. Uusimmat tutkimukset ovat tuoneet paljon mielenkiintoista tietoa hänen
osuudestaan aikakautensa tapahtumiin. Lue lisää: https://pirkanviesti.fi/
MPK:N KOKONAISTURVALLISUUSPÄIVÄ LAUANTAINA 26.11.2022
MPK järjestää yhdessä Turvallisuuskomitean kanssa Kokonaisturvallisuuspäivän, joka rakentuu useasta
kokonaisuudesta. Aamupäivällä järjestetään Messukeskuksessa asiantuntijaseminaari, joka striimataan
MPK:n 14 koulutuspaikalle.
Tule MPK Tampereen koulutuspaikan Kokonaisturvallisuuspäivään kuuntelemaan mm. asiantuntijaalustuksia Suomen varautumisesta, kokonaisturvallisuusmallista, maanpuolustuksesta,
kyberturvallisuudesta ja hybridivaikuttamisesta. Tapahtuma järjestetään Kalevan lukiolla, Salhojankatu
33, 33500 Tampere.
Ohjelma:
9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30–12.00 Seminaarin alustukset
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Tutustuminen MPK:n ja reserviläisjärjestöjen toimintaan
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan 20.11.2022 mennessä.
Lue lisää alla olevasta linkistä, josta löydät myös ilmoittautumisohjeet:
https://pirkanviesti.fi/tapahtumat/4808/
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/

Lämpimin maanpuolustusterveisin
Yhdistyksen hallituksen väki ja puheenjohtaja Sirkka

