
 

 Taipalsaaren Reserviupseeri kerho ry. 

 Toimintasuunnitelma 2021 
 

 

Hallituksen kokoukset 

1. ma 4.1.2021 klo 17–18.00 Niivan kabinetti 1/21 Hallituksen valmistava kokous 

2. ti 30.3.2021, klo 18–20.00 Verkkokokous Vuosikokous, järjestäytyminen,  

                                                                                                           hallitus 2/21 kokous  

3. Kevät 2021  Konstun maja Talkoot – majaisännät hoitavat   

4. la 28.8.2021, klo 15–18.00 Konstun Maja Majasta luopuminen, % -ammunta, 

                                                                                                           Konstun majan kokous 

5. pe 8.10.2021, klo 18–19.30 Kirjasto  4/21 Hallitus, tulevan kauden  

valmistelut 

6. la 18.12.2020 klo 15–18.00 Kunnantalo  Pikkujoulut (Upseerit + Sotvet. valm.) 

            

Vuosikokoukset 

- Vuosikokous  ti 30.3.2021, klo 18.00 Verkkokous 

- Vuosikokous  ke 26.1.2022, klo 18.00 Kunnantalo 

 

Puheenjohtajan jäsenkirjeet 

1. Helmikuu  Kevään 2021 tapahtumat, talkoot majalla, muuta yhteistä  

2. Lokakuu  Itsenäisyyspäivä, yhteenveto loppuvuodesta ja Rauhallista 

Joulua 

       (mahdollinen kirje toukokuussa mikäli ”ajat” muuttuvat ja pääsemme toimimaan aktiivisemmin) 

 

Ammunta  

- Prosenttiammunta 2021 Tavoite 60 % jäsenistä Ampumaupseeri johtaa  

- Pistooliampumahiihto TaiRes/TaiRu, Solkei Aikataulu ilmoitetaan erikseen 

- Piirin pist.ampumajuoksumest. E-K:n piirit  Aikataulu ilmoitetaan erikseen 

- Ammuntapäivä  TaiRes/TaiRu,  Kesäkuu 2021 

- Harjun Höyryt EKO -ammuntaa    Kesä 2021  

- Taipalsaaripäivät 2021, EKO aseella ammuttamaan ja ampumaan        Taipalsaari LA 7.8.2021 

 

Muuta ohjelmaa/koulutusta 

- MPK:n tarjonnasta (Pandemiatilanne voi vaikuttaa koulutuksien/ vastaavien toteutuksiin) 

o Pistooliammunta (aloittelijat)                                                         Lappeenranta 6.4.2021 

o Reserviläiskivääriammunta                                                              Lappeenranta 8.4.2021 

o Pioneeri ja taisteluvälineet (liikkeen edistäminen)                     Lappeenranta 9.-11.4.2021 

o Panssarintorjunta (miinat ja panokset)                                         Lappeenranta 9.-11.4.2021 



o Ampumaleiri (MPK-kivääri, pistooli, omat tark.kiväärit)            Lappeenranta 16.-18.4.2021 

o Tarkka-ammunta 1                   Lappeenranta 23.-25.4.2021 

o Pistooliammunta (kokeneet ampujat)                                           Lappeenranta 4.5.2021 

o Tarkka-ampujakoulutus, siviiliaseet (kasakisa)                             Lappeenranta 22.5.2021 

o Kenttäkelpoisuusmarssi RES:lle                                                       Lappeenranta 5.6.2021 

o Pistooliammunta                    Lappeenranta 8.6.2021 

o Ase ja ampumakoulutus, reserviläiset                    Lappeenranta 13.6.2021         

o Reserviläiskivääriammunta                   Lappeenranta 29.6.2021      

 

Muista että voit osallistua myös esim. Imatralla, Mikkelissä, Kouvolassa jne. tapahtuviin 

koulutus/ammunta -tapahtumiin. Lisätietoja: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=75 

 

Liikunta  

- Historiarinkka/reppu -patikka TAIRU:n jäsenet LA 15.5.2021 klo 13.00–18.00  

       Kierretään lähialuetta ja tutustutaan  

mm. kivikautisiin asujaimistoihin, 

sota-aikaiseen (ups.) parakkikylään, 

jne. Maastolounas ja kahvit rinkassa, 

TAIRU tarjoaa. (L. Konstun maja 

13.00) 

 

Muut tapahtumat 2020 

- ti 27.4.2021   Kansallinen veteraanipäivä, Timo Vitikainen 
- su 16.5.2020  Kaatuneiden muistopäivä, Taipalsaaren kirkko 

- pe 4.6.2020  Puolustusvoimain lippujuhla, mitalit ym:t huomionosoitukset 

- la 12.6.2021  RUK 100 v pääjuhla Haminassa (-> WEBINAARI) 

- su 6.-8.8.2021  Taipalsaaripäivät  

- su 6.8.2021  Hamina Tattoon reserviupseeripäivä   

- la 28.8.2021  Konstun majan päättäjäiset (eri ohjelma ja kutsu)  

- ma 6.12.2020  Itsenäisyyspäivän tapahtumat 

- la 18.12. klo 15 - 18.00 Pikkujoulut (+TaiRes + Veteraanit) Kunnantalo, Taipalsaari 

- 24.12.2020 (klo 13.30) Joulutulet sankarihautausmaalle ja sotaanlähtö paadelle 

- talvi, kesä  Pilkki- ja onkikilpailut TaiRes:n kanssa (eri kutsut). 

 

Pandemiatilanne huomioon ottaen toteutamme matkan EDUSKUNTAAN joko kevään tai syksyyn 2021 

aikana. Toinen matkakohteemme tulee olemaan ULKOMINISTERIÖ, jonne teemme matkan joko keväällä 

tai syksyllä 2021. Kumpikin matkakohde on alustavasti ”tiedusteltu”, ja olemme tervetulleet kumpaankin 

kohteeseen paikallisen toimijan toimiessa isäntänämme kohteessa. Mikäli saamme hyvänkokoisen 

ryhmän matkaan, teemme matkan omalla bussilla mennen tullen. Näistä matkoista (ja muustakin) 

jäsenistöä informoidaan sekä oman Facebook -sivun kautta, että myös sähköpostitse.   

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=75


 

Kaikki tämä data (ja paljon muutakin tietoa toiminnastamme) löytyy/ tulee löytymään aina silloin kun 

asia on ajankohtainen ja ”valmis” omalta kotisivultamme 

 https://www.facebook.com/groups/879518818861712/?ref=bookmarks 

 

Ellet vielä ole kirjautunut kerhomme Facebook sivulle, niin se kannattaa tehdä nyt. Klikkaa yllä olevaa 

linkkiä ja pyydä sen kautta jäsenyyttä tälle TaiRu:n sivulle. Sivu on yksityinen. Minä (Seppo Naapila) 

sivun luojana ja Administraattorina nostan sinut jäseneksi pyyntösi mukaan. Tällä sivulla ilmoitetaan 

kerhomme tapahtumista, kilpailuista, kokouksista ja kaikesta muustakin. Kirjepostia vähennetään ja yhä 

enenevässä määrin mekin siirrymme nettiin näiden em. asioiden kanssa. Tällöin me kaikki pääsemme 

käsiksi kaikkeen tietoon ja materiaaliin silloin kun haluamme, emmekä ole paikkasidonnaisia tämän 

tiedon kanssa. Sanovat tämän olevan nykyaikaa! Upseerit ovat aina olleet edistyksellisiä! Tällä hetkellä 

jäsenistömme on 44,7 %:sti kirjautuneet kyseiselle kotisivullemme.  

 

Jos sinä tiedät kuntaamme varusmiespalveluksesta kotiutuneet VÄNRIKIN, 1) kysy hänen 

halukkuuttaan tulle jäseneksi kerhoomme, tai 2) ilmoita minulle hänen yhteystietonsa, ja minä kysyn 

asiaa häneltä.  

 

 

TAIRU, pj. 

                         
EVP, Majuri    Seppo Naapila  

https://www.facebook.com/groups/879518818861712/?ref=bookmarks

