
 

 

Ilmajoen Reserviläiset Ry                Ilmajoella 30.1.2020
           

KEVÄTKOKOUS KUTSU SEKÄ JÄSENKIRJE I / 2020 

  
 
KOKOUSKUTSU 
Tervetuloa Ilmajoen Reserviläiset Ry kevätkokoukseen Ilmajoen Lääkintävarikon kerholle keskiviikkona 19.2.2020 
Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 18.30 ja kokous alkaa esitelmällä kello 19.00. Esitelmän tulee pitämään Ville Oksiala. 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. yhdistyksen toiminta–ja tilikertomukset, esitellään toiminnantarkastajien 
lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Tässä kokouksessa 
yhdistykseemme kutsutaan kunniapuheenjohtaja ja kaksi kunniajäsentä. Lisäksi palkitaan ansioituneet, Vuoden Reserviläinen sekä 
jaetaan Kökkäpytty. Mikäli jäsenet haluavat käsitellä kokouksessa muita asioita, tulee ne esittää kirjallisesti johtokunnalle 
viimeistään 11.2.2020 mennessä. 
 
TIEDOTTAMINEN, JÄSENIEN AKTIVOINTI JA UUSIEN JÄSENIEN HANKINTA 
Tuoreimmat tiedot, tapahtumat ja tulokset löydät yhdistyksemme www-sivuilta osoitteessa: 
http://piirit-ja-yhdistykset.reservilaisliitto.fi/ilmajoen_reservilaiset 
Tiedotamme jäsenistöä pääsääntöisesti www-sivuillamme ja sähköpostitse. Kirjepostia lähetämme ainoastaan jäsenille, joilla s-
posti ei ole käytössä. Jäsenkirjeemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tule rohkeasti mukaan aktiiviseen toimintaamme. Katso 
liitteenä olevat ampuma ja harjoituskalenteri ja tule viihtymään runsaan ja hyvin järjestetyn ampumaurheilun parissa. 
Muistakaa kertoa toiminnastamme myös maanpuolustusasioista kiinnostuneille tutuillenne. Kaikki nykyiset sekä uudet jäsenet ovat 
tervetulleita toimintaamme! Aktiiviset henkilöt ovat kaivattu lisä yhdistyksemme toimintaan, joten jo myös jäsenenä olevat; 
osallistukaa toimintaamme. Pääsääntöisesti ampumaharjoitukset ja kilpailut ovat Huissin Tervahaminan A-radalla. 
Yhdistykseemme on helppo liittyä www-sivujemme kautta kohdasta ”Jäseneksi”. Tiedotamme kilpailuista ja tuloksista sekä osista 
tapahtumista myös lehtien toimintapalstojen kautta sekä muissa paperijulkaisuissa. Seuratkaa aktiivisesti www-sivujen lisäksi 
myös toimintapalstojen ilmoituksia. 
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
Jäsenkirjeemme liitteenä on ampumakalenteri sekä ampumaharjoitus kalenteri, josta selviää koko vuoden 2020 tapahtumat.  
Lähiajan tapahtumia: 

 TALVISOTA KISA eli perinnekivääri kilpailu Tervahaminalla SU 15.3.2020 kello 11.00 alkaen. Riippuen viranomaisten 
suhtautumisesta lupa-asiaan, pyrimme järjestämään jälleen näyttävän ja kuuluvan kilpailun avauksen! Ole ajoissa 
paikalla (viimeistään klo 10.30).  

 SRA turvallisen ampujan kurssi järjestetään Tervahaminalla 3.-5.4.2020. Ilmoittautumiset kurssille s-postitse 
pasi.lopponen(at)netikka.fi 16.3.2020 mennessä. Lisätietoja SRA-kurssista www-sivuiltamme. 
 

Kaikkiin ampumatapahtumiin on ampujalla oltava RES ampumaturva vakuutus tai SAL:n lisenssi sekä SRA ammuntaan osallistuvalla 
lisäksi SRA ampujakortti. Pakolliset suojaimet harjoituksissa ja kilpailuissa ovat aina kuulosuojaimet ja suojalasit. 
Katsomaankin voi tulla! Katsojallakin on oltava kuulosuojaimet ja suojalasit! Tule, ja seuraa tapahtumia radalla. 
Tai tule mukaan muuhun toimintaan; toimitsijaksi kilpailuihin tai tapahtumiin, valvojaksi yövalvontaan, keittämään kahvia tai 
hernekeittoa huollon puolelle. Joka tapauksessa pääset mukaan toimintaan, jolla on tarkoitus! Ja voit tehdä sen hyvässä seurassa.  
SRA-ampuja! Rekisteröi itsellesi tunnus SSI (https://shootnscoreit.com/) sivustolla. SRA kilpailujen ilmoittautuminen ja 
tulospalvelu toimii tätä kautta. Näin alkukaudesta; muista hoitaa ampumavakuutuksesi kuntoon eli joko Reserviläisen 
ampumaturvavakuutus tai SAL kilpailulisenssi. 
 
LÄHDE MUKAAN MIELENKIINTOISEEN TOIMINTAAN 
Ilmajoen Reserviläiset Ry jäsenenä voit harjoitella ampumataitojasi yhdistyksen aseilla. Omia aseita ei heti tarvitse olla itsellä. 
Oman aseen hankinta tulee jatkossa tuskin helpottumaan! Yhdistyksemme jäsenenä voit helposti harrastaa ammuntaa ja  
kerätä harrastuneisuus merkintöjä. Tarvittaessa yhdistyksemme AAK-henkilöt kirjoittavat sinulle harrastuneisuudesta todistuksen. 
Oman aseen hankkiminen tulee jokaisella harjoituskerralla lähemmäksi sinua; ja edullisesti. Ressuissa on mahdollista harjoitella  
ampumataitoaan monipuolisesti, osallistua huollon tehtäviin järjestämällä ruoka -ja juomahuoltoa sekä tarjoilua tapahtumiin, 
kunnioittaa perinteitä kunniavartiossa, toimia yövalvonnassa järjestyksen ylläpitäjänä tai kehittää sotilastaitojaan jotoksella. Olet  
tervetullut mukaan toimintaamme. Sinua tarvitaan! Ota yhteyttä toimikuntien puheenjohtajiin ja liity aktiivisten reserviläisten  
joukkoon. Toimikuntien puheenjohtajien puhelinnumerot löydät alla olevasta luettelossa. 
 
Maanpuolustusterveisin Ilmajoen Reserviläiset Ry, johtokunta. 2019 Johtokunnan jäsenet sekä toimikuntien PJ:t (suluissa)  
 PJ Pasi Löppönen 0400 782 531 (Tiedottaja)  1. VPJ Veli Jussi Laitila 040 5242 275   
 2. VPJ Juha Lähdesmäki 040 5104 968 (Tiedottaja-palkinnot) Sihteeri Ville-Matti Kulmala 040 9605 772 (SRA tmk PJ)   
 Rahastonhoitaja Tuula Löppönen 050 343 5719   Tuomas Laitila (Ampuma tmk PJ) 050 5051 761  
 Mika Valkama 040 5302 672 (www-sivut, SSI, tiedottaja)  Antti Iso-Oja 040 5466 097  
 Mika Luomanaho 040 5900 059   Janne Rantamäki 050 5336 467 
 Hannu Rissanen 040 8680 764 
 Sirkka Harjula 050 3378 665 (Huolto tmk kutsuttuna, ei johtokunnan jäsen) 
 Juha Harjula 050 3305 296 (Perinne tmk kutsuttuna, ei johtokunnan jäsen) 


