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SYYSKOKOUS
29. lokakuuta 2014 klo 18.00

Pulla-Pojat, Tarmontie 1 , Hollola

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut hallituksen esittämät tai jäsenten
vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kahvitarjoilu ja arvonta

TERVETULOA



P UHEEN JOHTA JAN PAL S TA

Hyvät reserviläiset!

Kuluva vuosi on ollut monella tavalla vaiherikas. Elämme

kansainvälisesti herkkää aikaa, jota värittää Ukrainan kriisi sen

monine sivuvaikutuksineen. Nato-keskustelu velloo puolelta

toiselle kuumana. Puolustusvoimauudistus jatkuu, ja Hennala

sulkee ovensa lokakuun lopussa. Virallisesti kaikki varuskunnan

toiminnot lakkautetaan vuoden loppuun mennessä.

Puolustusvoimien määrärahoja leikataan edelleen, eikä kukaan

tiedä, mihin kaikkeen tämä vielä johtaa.

Kaiken myllerryksen keskellä meiltä reserviläisiltä odotetaan enemmän ja enemmän

oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sotilaskoulutuksen ja reserviläisuran suhteen. Maamme

puolustuskyky perustuu edelleen laajaan reserviin, jota Puolustusvoimilla on

mahdollisuus kouluttaa vain rajallisesti. Sotilaallinen koulutus painottuukin yhä

enemmän vapaaehtoiseen koulutukseen. Myös meille reserviläisyhdistyksille asetetaan

yhä enemmän tavoitteita reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi.

Liikuntavastaavamme onkin tänä vuonna järjestänyt jo useita Cooperin testejä ja

lihaskuntotestejä, mutta niihin osallistuminen on ollut valitettavan vähäistä. Kun jäämme

nyt Päijät-Hämeessä ilman omaa varuskuntaa, meidän on tärkeää osoittaa

maanpuolustustahtoamme saadaksemme toiminnallemme parhaan mahdollisen tuen.

Toivonkin jokaisen jäsenemme ottavan vuoden 2014 loppuun mennessä käyttöön

Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokortin. Se on yksi tärkeimmistä mittareista, kun

Reserviläisliitto kartoittaa yhdistystensä jäsenten aktiivisuutta.

Yhdistyksemme osallistui elokuussa Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailujen

järjestelyihin. Vastuullamme olivat pistoolilaj it. Kilpailut sujuivat osaltamme hyvin.

Yhtään protestia ei tullut, ja laitteistokin toimi pieniä häiriöitä lukuunottamatta hienosti.

Osuutemme kilpailun tuotosta oli taloudellisesti merkittävä. Haluankin kiittää kaikkia

järjestelyihin osallistuneita!

Hyvää syksyä!

Tuomas Terho
puheenjohtaja
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TO IM INTAKALENTERI

28.1 0. Reservipiirin syyskokous

29.1 0. LRES syyskokous

5.1 2. Iltajuhla Upseerikerholla

6.1 2. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

11 .1 2 Joulutulet

1 3.1 2. Kinkkukisa

24.1 2. Jouluaaton kunniavartiot

1 7.1 . LRES 60-vuotisjuhlat
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LAHDEN JA T I I R I S MAAN YHD I S TYM INEN

Kuluva vuosi on yhdistyksemme toiminnan kannalta historiallinen, kun Tiirismaan

Reserviläiset ry lakkautettiin ja toiminnot siirrettiin Lahden Reserviläiset ry:lle. Jäsenet

siirretään Reserviläisliiton toimesta Lahden jäseniksi syyskuun aikana. Olemme tämän

muutoksen jälkeen Päijät-Hämeen suurin reserviläisyhdistys lähes neljälläsadalla

jäsenellä.

Tiirismaan Reserviläiset ry on toiminut

Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän

kuntien alueella. Se on aikanaan

yhdistetty näiden kolmen kunnan

erillisistä yhdistyksistä. Lahden

Reserviläiset ry laajenee näin ollen

nykyisiltä sijoiltaan maantieteellisesti

kauas länteen.

Yhdistymisen jälkeen Lahden

Reserviläiset ry jatkaa omiensa lisäksi Tiirismaan perinteitä mm. joulutulien,

kunniavartioiden ja seppeleenlaskujen osalta. Toivotamme Tiirismaalaiset lämpimästi

tervetulleiksi Lahden Reserviläisiin!

Yhdistymiskokouksessa 12.8.2014 olivat
edustettuina Reserviläisliitto, Päijät-Hämeen
Reservipiiri ja molemmat yhdistykset.



LAHDEN RESERVILÄISET RY
Joutjoentie 41
15170 Lahti

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
www.lres.fi

etunimi.sukunimi@lres.fi

PUHEENJOHTAJA
Tuomas Terho
044-2899 632
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Toivotamme kaikki jäsenet tervetul leiksi yhdistyksemme 60-

vuotisjuhlaan Lahden Upseerikerholle 1 7.1 .201 5 klo 1 4:00

Musiikista juhlassa vastaa Veteraanisoittokunta

Tumma puku ja kunniamerkit

Kahvitarjoi lu

Tervetuloa!

I lmoittautuminen: juhlat60@lres.fi




