
 

Puheenjohtajan jäsenkirje 2/ 2021  Marraskuu 2021 
 

Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry 
 

 

Arvoisat reservinupseerit! 
 

Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry:n vuosi 2021 on noudattanut aina lokakuuhun 
saakka samaa tahtia kuten sitä aikaisempikin reilu vuoden jakso – eli olemme olleet 
pandemiakaudella. Lähes kaikki suunnitelmamme ovat mennyt mappi B:n. Emme ole 
voineet toteuttaa toimintasuunnitelmaamme. Aikajakso 2019 – 2021 on ollut todella 
poikkeuksellinen, eikä kukaan meistä kykene vieläkään varmuudella ennustamaan miten 
vuoden 2022 kanssa jatkossa käy!  
 
Suunnitelmissa on, että aikaisempien vuosien ”siirrettyjä” asioita ja tapahtumia siirretään 
vuodelle 2022. Kaikki tässäkin kirjeessä esitetty on luonnollisesti  ”pandemiavarauksella”. 
Menemme tietenkin terveys edellä, ja pidämme matalaa profiilia niin kauan kun näin 
täytyy tehdä.  
 
Luovuimme Konstun majasta elokuun lopussa 2021. Vitriinimme ja sen muistoesineet, 
pienois-standardit yms. ovat Wanhalla kunnantuvalla – sen kabinetissa Taipalsaaren 
kirkonkylällä. Maja siirtyi Taipalsaaren kunnan omistukseen aiemmin kunnan kanssa 
sopimallamme tavalla. 
 
Muun muassa seuraavia tapahtumia vielä 2021 loppuvuoden osalta 
”pandemiavarauksella” toteutetaan:  
- 6.12.2021 itsenäisyyspäivän tapahtumat perinteiseen tapaan 
- 18.12.2021 Pikkujoulut yhdessä reserviläisten ja veteraanien kanssa 
- 24.12.2021 Joulutulien sytyttäminen Sankarihautausmaalle ja Sodissa kaatuneiden 

muistomerkille (Kunnantalon alapiha), Kunniavartio Sankarihautausmaalla.  
 
Ajatuksia alkuvuodelle 2022 
 
TAIRU:n vuosikokous pidetään kunnantalolla TI 25.1.2022 (18.00). Kutsun saatte hyvissä 
ajoin ennen tapahtumaa.   
 
Huomioithan, että MPK:n järjestämää koulutusta on tarjolla tammikuusta – kesäkuun 
loppuun saakka (löytyy vuoden alusta alkaen MPK:n sivuilta). Tästä saat tietoa 
vuosikokouksen jälkeen tarkemmin.  
 
Jos kevät 2022 mahdollistaa, niin toteutamme vierailun eduskuntaan. Kohteessa isäntä 
on jo sovittuna, ja kohde on ”työn alla”. Päivämäärää vierailullemme emme ole vielä 
sopineet, koska seuraamme vielä pandemiatilannetta ja teemme päätöksen sen 
perusteella. Samalla matkalla voimme ottaa kohteeksi esim. sotamuseon tai jonkun 
muunkin mielenkiintoisen kohteen. Jos saamme ”sopivan kokoisen” ryhmän matkaan, 
voimme varata oman bussin ja matkata sillä ns. yhdessä eestaas koko reissun.    
 



 Prosenttiammunta 
 
Prosenttiammunnassa emme perinteisesti ole olleet ihan kärjessä oman piirimme osalta. 
Meillä on hyvä: a) ilmakivääri käytössämme ja myös b) EKO-rynnäkkökivääri, 
käyttäkäämme näitä. Koetamme ottaa aseet mukaan kaikkiin mahdollisiin (järkeviin ja 
soveltuviin) tapahtumiin mukaan, että te pääsette ampumaan ammunnan (10 ls.).  
 
MUISTA, jos ammut minkä tahansa ammunnan: ilmakiväärillä mökillä, hirvimerkki, 
kertausharjoituksessa ammunnan, MPK:n tapahtumassa ammunnan tms. ilmoita siitä 
mika.t.haikala@gmail.com (suorituksesi kirjataan). Pitäkäämme kerhomme tavoitteena, 
että vähintään 60 % jäsenistöstä toteuttaa prosenttiammunnan. Prosenttiammunta on 
yksi niistä aktiviteeteistä mitkä korottavat kerhon ”pistetiliä”. Vuoden päättyessä kerhot 
saavat rahallisen palkkion pistemääriensä mukaan. Näillä palkkiorahoilla voisimme esim. 
kustantaa bussin retkillemme, tai järjestää jotain muuta mukavaa jäsenistölle. Muista siis 
ilmoittaa ammuntasi ja kaikki muutkin suorituksesi.  
 
Jäsenmäärän kehitys  
 
Jäsenmäärämme on pysynyt suunnilleen samana vuoden 2020 lopusta tähän päivään, 
meitä on nyt 70 jäsentä. Jos sinä tiedät jonkun ”uuden” upseerin kunnassamme, esim. 
juuri varusmiespalveluksesta kotiutuneen vänrikin, niin: a) ilmoita hänen nimensä ja 
mahdolliset yhteystiedot pj:lle (snaapila@hotmail.com), b) ole itse aktiivinen ja pyydä 
hänet mukaan yhdistykseemme, tai c) anna minun yhteystietoni hänelle (tiedot kirjeen 
lopussa), ja pyydä häntä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen! Voit myös jakaa tämän 
pj:n kirjeen hänelle, näin hän näkee millaista toimintaa meillä on ja tulee olemaan.  
 
Koulutus 
 
Katso Yhdysmiehestä tai netistä kurssi ja ilmoittaudu mukaan, tässä linkki Kaakkois-
Suomen MPK:n sivuille https://mpk.fi/kaakkois-suomi/ Vuosikokouksen jälkeen tulet 
saamaan (pj:n seuraava jäsenkirje) sähköpostiisi TAIRU:n toimintasuunnitelman 2022, 
myös siitä näet lähialueella olevat MPK:n koulutustapahtumat. Toimintasuunnitelma 
2022 tulee löytymään myös heti vuosikokouksen jälkeen kotisivultamme - TAIRU - 
”netissä”.  
 
Mikäli omaat tarvittavia lupia/osaamista/tms. ja olet halukas toimimaan kouluttajana 
MPK:n järjestämissä tapahtumissa, ota yhteyttä koulutuspäällikkö Ville Hautamäkeen 
ville.hautamaki@mpk.fi On siis mahdollista toimia myös kouluttajana kyseisillä kursseilla.   
 
Muita vuoteen 2022 liittyviä ajatuksia  
  
Olkaamme aktiivisia myös fyysisellä saralla. Reserviläisten kuntokäyrä ja fyysinen kunto 
on tarkoitus saada nousemaan, ja kerhoja rohkaistaan fyysiseen toimintaan ja 
aktiviteetteihin tulevana vuonna. Suositan sinua lataamaan älypuhelimeesi MarsMars -
sovelluksen. Se löytyy esim. Play Kaupasta (ilmainen) nimellä MarsMars. Sovellus on 
korvannut aiemmin käytössä olleen sähköisen kuntokortin. Jos mahdollista, niin 
MarsMars on vieläkin helpompi käyttää kuin mitä aiempi sovellus oli. Tänne merkitsemme 
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kukin omat liikuntasuorituksemme ja jatkossa niistä ”ehkä” saamme - kerhona - myös 
aktiivisuuspisteitä.  
 
Vuoden 2021 aikana pj. on edustanut kerhoamme a) Maaottelumarssilla 2021, ja b) Four 
Day March -tapahtumassa. Lähde sinäkin mukaan ensi vuoden aikana näihin tapahtumiin. 
Myös näistä lisää tietoa vuosikokouksen jälkeen. Luon taas ”joukkueen TAIRU” kyseisten 
marssien sivuille, ja sinne (sen alla) me merkitsemme omat suorituksemme.  
 
Piirimme painopisteitä 2022: jäsenhankinta ja -huolto, johtajakoulutus ja 
Maanpuolustuskoulutus sekä ampumatoiminta.   
 
Tulevia - mahdollisia - tapahtumia 2022 
 
Kerhomme tapahtumat (toimintasuunnitelma 2022 - vuosikokouksen jälkeen - on 
helposti luettavissa www-kotisivuiltamme reaali-ajassa (Facebookista Taipalsaaren 
Reserviupseerikerhon kotisivulta) 
https://www.facebook.com/groups/879518818861712/ 
   
Mikäli ”ajat” mahdollistavat, niin seuraavia tapahtumia/vast. on tulossa 2022: 
 

- Laturetki 12.2.2022 (TaiRu ja TaiRes) Saimaanharjulta Riutan laavulle Eväät ja 
reppu selkään (mikäli sääolot mahdollistavat, niin erillinen kutsu retkeen tulee 
myöhemmin) 

- maalis-huhtikuussa 2022 matka Eduskuntaan (eri kutsu) – ”pandemiavaraus” 
- Kansalliseen veteraanipäivään osallistuminen 27.4.2022 
- 15.5.2022 Kaatuneiden muistopäivän vietto 
- 20.5.2022 TAIRU:n rinkkapatikka (eväät ja juotavat reppuun ja marssimaan 

yhdessä). Tutustumme n. 10 km jalkamarssin aikana mm. Voipionniemi (sota-
aikainen upseerikylä), Niittuniemi (Lahdentaan telakka), Käkeläntaipale 
(kivikautinen asuinpaikka), Pienilampi (sota-aikeinen tuliasema-alue) ja 
Saimaanharjun bunkkerialue. TAIRU tarjoaa trangiakahvit ja nuotiomakkarat 
sinapilla, muuten omaan reppuun omat eväät, juotavat ja mahdollinen avec 
trangia kahvihetkeen. Kaikissa kohteissa on pienimuotoinen opastus, 
tutustuminen kohteisiin toteutetaan ns. riittävän ajan kanssa. Vauhti ei 
jalkamarssilla ole pääasia, mutta yhdessäolo ja fyysisen kunnon kehittäminen ovat 

- 4.6.2022 Lippujuhlapäivän vietto  
- 11-16.7.2022 Hamina Tattoo (yhden päivän reissu yhdessä) 
- 6.12.2022 Itsenäisyyspäivän vietto  
- 17.12.2022 Pikkujoulujen vietto (TaiRes valmistelee) 
- mikäli Harjun Höyryt -tapahtuma järjestetään, osallistumme tapahtumaan. 

Otamme mukaan EKO aseemme ja standimme ja ammutamme yleisöä samaan 
tapaan kuin edelliselläkin kerralla 

- 24.12.2022 Joulutulet (klo 13.30) Sankarihautausmaalle ja kunnantalon edustalla 
olevalle Sodissa kaatuneiden muistomerkille, sekä kunniavartio 
Sankarihautausmaalla.  
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Seuraa kerhomme ilmoittelua etenkin alkuvuoden 2022 tapahtumista. Puheenjohtajan 
seuraavassa kirjeessä helmikuussa varmaankin jo tiedämme miten alkuvuoden ja kevään 
2022 tapahtumat ja aktiviteetit toteutetaan.   
 
Tiedottaminen 
 
Nyt jos koskaan ajanmukainen ja mahdollisimman reaali-aikainen tiedottaminen on 
tärkeää. TAIRU:n tiedotteet ovat siirtyneet, ja edelleen siirtyvät asteittain entistä 
enemmän verkkoon vuonna 2022. Kirjaudu (klikkaa) 
https://www.facebook.com/groups/879518818861712/ ja pyydä siellä jäsenyyttä 
sivullemme.  
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nähtyäni pyyntösi nostan sinut jäseneksi kotisivuillemme. Sivu on yksityinen, eli sen 
näkevät vain henkilöt, jotka ovat Admin:n kautta (Seppo Naapila) nostetut kyseisen sivun 
käyttäjiksi. Sivun nimi on Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry. Jos koet itse epävarmuutta 
asian kanssa, pyydä tukea lapseltasi tai lapsen lapseltasi. He kyllä diginatiiveina osaavat 
kaiken tähän liittyvän - joka ei ole vaikeaa - ja pääset mukaan sivullemme.   
 
Tällä em. kotisivullamme ilmoitetaan kaikki mitä esim. kattojärjestömme tiedottaa meille. 
Sivuilla on myös infoa kaikesta ajankohtaisesta ja tulevastakin.  
 
Onneksi nyt näyttää siltä, että olemme pikku hiljaa palaamassa entiseen 
elämänmenoomme. Vaikkakin pandemia taas näyttää nostavan uutta aaltoa. 
Toivokaamme että yli 80 % rokotekattavuus estää laajemman pandemian leviämisen. 
Uskon että osaamme kaikki arvostaa tätä – jo hieman vapaampaa ja terveellisempää 
arkea - ehkä toisella tavalla! Ainakin minä osaan!  
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Maj. evp. Seppo Naapila  
Puheenjohtaja, TAIRU  
snaapila@hotmail.com puh. 0500 440 827 
 
Jos sinulla on hyviä ajatuksia joilla tukea tai aktivoida toimintaamme, ota yhteyttä 
puheenjohtajaan – harkitaan yhdessä mahdollisuutta toteuttaa näitä ajatuksia!  
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