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KEVÄTKOKOUS
9. maaliskuuta 2015 klo 19.00

Eveliinan lounaskahvila, Heinolan Vanhatie 25, Lahti

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut hallituksen esittämät tai jäsenten
vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat sekä jaetaan

huomionosoituksia.

Kahvitarjoilu ja arvonta

TERVETULOA



P UHEEN JOHTA JAN TERVEHDYS

Hyvät reserviläiset!

Uusi vuosi on alkanut vireästi ja jatkuu monenlaisten

juhlien ja tapahtumien merkeissä. Olemme juuri saaneet

viettää oman yhdistyksemme 60-vuotisjuhlaa.

Seuraavaksi vietämme 13.3 . Talvisodan rauhan

muistojuhlaa 60. kertaa Lahdessa. Samalla Talvisodan

päättymisestä tulee täyteen 75 vuotta. Reserviläisliittokin

täyttää 60 vuotta, mitä juhlistetaan yhdessä Lapin sodan

päättymisen 70-vuotismerkkipäivän kanssa

Veteraanipäivän 27.4. aikana laskemalla

reserviläisjärjestöjen voimin seppele kaikille Suomen

sankarihaudoille. Yhdistyksemme alueella seppele

lasketaan Lahdessa, Hollolassa, Kärkölässä, Järvelässä ja

Hämeenkoskella.

Vaikka alkuvuosi tuntuukin olevan yhtä juhlaa, vuosi on

tuonut mukanaan myös uusia velvollisuuksia. Hämeen Rykentin lakkautuksen

jälkeen Hälvälän harjoitusalueen valvonta on siirretty ampumaseuroille ja

yhdistyksille. Meidänkin yhdistyksemme on velvoitettu hoitamaan osa

valvontavuoroista. Niinpä vetoankin nyt teihin ampujiin! Ottakaa rohkeasti

yhteyttä ampumavastaaviimme ja kyselkää valvontavuoroista. Mitä enemmän

vapaaehtoisia saamme valvojiksi, sitä lyhyempiä valvontavuorot ovat. Tällä

taataan ampumaharrastusmahdollisuuksien jatkuminen Hälvälässä toistaiseksi.

Onnittelen 60-vuotisjuhlassa mitaleilla ja standaareilla palkittuja jäseniämme.

Olette tehneet paljon työtä yhdistyksemme eteen ja toimitte hyvänä esimerkkinä

muille. Osa palkituista ei ollut vastaanottamassa palkintoaan, joten tervetuloa

vuosikokoukseen hakemaan omanne!

Tuomas Terho
puheenjohtaja
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JUHLATO IM IKUNNAN PUHEENVUORO

Yhdistyksemme täytti 60 vuotta 15.1 .2015. Juhla järjestettiin lauantaina

17.1 .2015 Lahden Upseerikerholla. Järjestelyt aloitettiin loppuvuodesta 2013

perustamalla juhlatoimikunta, jonka jäseniksi valittiin kunniapuheenjohtaja Pentti

Löfgrén, Risto Salminen ja Kalevi

Väisänen. Sihteerinä toimi Marko

Pulkkinen ja puheenjohtajana Tuomas

Terho.

Toimikunta kokoontui yhteensä viisi

kertaa, joista kaksi vuoden 2013 lopulla

ja kolme vuoden 2014 aikana.

Toimikunta valitsi juhlapaikan,

suunnitteli ohjelman ja esiintyjät sekä loi

kutsuvieraslistan. Lisäksi toimikunnan

tehtäviin kuuluivat käytännön järjestelyt

mukaan lukien juhlapaikan varaaminen,

seppeleen hankinta, soittokunnan ja juhlapuhujan pyytäminen sekä kutsujen

laatiminen, painatus ja lähettäminen. Sihteeri yhdessä puheenjohtajan kanssa

suunnitteli kutsut, jotka painatettiin Padasjoen kirjapainossa. Juhlan musiikista

vastaamaan valittiin Veteraanisoittokunta ja juhlapuhujaksi Maanpuolustus-

naisten liiton uusi puheenjohtaja Kaarina Suhonen. Toimikunta laati juhlasta

budjetin, joka hyväksytettiin yhdistyksen hallituksella. Hallitukselle raportoitiin

säännöllisesti järjestelyjen etenemisestä.

Lahden Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlatoimikunta kiittää yhdistyksen hallitusta,

Lahden Upseerikerhoa, Veteraanisoittokuntaa, Aaltosen puutarhaa, Kaarina

Suhosta, Padasjoen kirjapainoa, tervehdysten esittäj iä sekä kaikkia juhlavieraita.

Teitte juhlastamme ikimuistoisen!

Juhlatoimikunta

Juhlapuheen piti Maanpuolustusnaistenliiton puheenjohtaja Kaarina Suhonen

MARKKU SELONEN



LAHDEN RESERVILÄISET RY
Joutjoentie 41
15170 Lahti

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
www.lres.fi

etunimi.sukunimi@lres.fi

PUHEENJOHTAJA
Tuomas Terho
044-2899 632

TO IM INTAKALENTERI

1 .3. Yhdistyksen pilkkikisat Siikaniemen Nenänkärjessä

7.3. Vänrikki-/kersanttipäivä Hälvälässä

7.3. Reserviläisten ampumapäivä Hälvälässä (MPK)

9.3. Yhdistyksen vuosikokous

11 .3. , 1 3.-1 5.3. Ratavalvontavuoro Hälvälässä

1 3.3. Talvisodan rauhan muistopäivä Ristinkirkol la

1 7.3. Ukraina-esitelmäti laisuus (Päijät-Hämeen Reservipi iri)

1 9.3. Hygieniapassikurssi (MPK)

25.3. Päijät-Hämeen Reservipi irin kevätkokous Heinolassa

11 .4. Viestiväl inekurssi (MPK)

11 .-1 2.4. Reserviläisl i i ton 60-vuotisjuhlaristei ly

1 2.4. Yhdistyksen kuntotestitapahtuma Tokian kuntosali l la

27.4. Kansall inen veteraanipäivä

1 9.5. Yhdistyksen pistool iampumatapahtuma Hälvälässä

Lisätietoja ja l isää tapahtumia löydät yhdistyksen, Päijät-Hämeen Reservipi irin ja

MPK:n nettisivui lta tai kysymällä sähköpostitse suoraan puheenjohtajalta.




