
  
 

 

Ilmajoen Reserviläiset Ry      Ilmajoella 15.9.2020
                   

SYYSKOKOUS KUTSU SEKÄ JÄSENKIRJE II/2020 

  
 
KOKOUSKUTSU 
Tervetuloa Ilmajoen Reserviläiset Ry sääntömääräiseen syyskokoukseen Ilmajoen Lääkintävarikon kerholle torstaina 8.10.2020. 
Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 18.30 ja kokous alkaa kello 19.00. Kokouksen alussa on alustus. 
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat; mm. vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, jäsenmaksuun suuruus 
2021, talousarvio vuodelle 2021, johtokunnan jäsenmäärä, valitaan johtokunnan/yhdistyksen puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle, sekä edustajat piirin ja liiton kokouksiin.  Mikäli jäsenet haluavat käsitellä kokouksessa muita asioita, tulee 
ne esittää kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 30.9.2020 mennessä. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja. 
 
TIEDOTTAMINEN  
Pääsääntöisesti tiedotamme Ilmajoen Reserviläiset Ry toiminnasta, tapahtumista ja tuloksista uusiutuneilla www-sivuillamme 
osoitteessa https://ilmajoen‐reservilaiset.reservilaisliitto.fi/ 
Sisäisesti tiedotamme jäsenistöämme pääsääntöisesti sähköpostitse. SRA Ilmajoki ampujille on oma WhatsApp ryhmä. 
Tällä tavoin saamme jäsenistöllemme ajankohtaista ja tuoretta tietoa tapahtumista sekä kilpailujen tuloksista. 
Mikäli ette saa s-postia ja epäilette, että sähköposti osoitteenne ei ole tiedossamme tai on muuttunut, niin toimittakaa se 
viipymättä s-postiosoitteeseen pasi.lopponen(at)netikka.fi Tulemme tiedottamaan kilpailuista ja tuloksista sekä osista 
tapahtumista myös lehtien toimintapalstojen kautta sekä muissa paperijulkaisuissa.  
 
TULE JÄSENEKSI – RESERVISSÄ KAIKEN VARALTA  
Onko sinulla tuttuja, jotka haluaisivat mukaan toiminnalliseen harrastukseen? Kerro heille yhdistyksestämme ja sen aktiivisesta 
ampumatoiminnasta. Yhdistykseemme on helppo liittyä osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/jasenhakulomake/ 
Ilmajoen Reserviläisillä on erittäin vahva panostus ampumatoimintaan, joten jos sinä tai tuttavasi on kiinnostunut 
ampumaurheilusta; liity ihmeessä jäseneksi. Omaa kalustoa ei alussa tarvita, koska yhdistykseltä ne löytyvät ja harrastamaan 
pääse nopeasti. A-tarvikkeet saa ostaa harjoituksiin ja kilpailuihin omakustannushinnalla. Tule mukaan harrastukseen, jolla on 
tarkoitus! Katsomaankin voi tulla! Ota mukaan kuulosuojaimet ja suojalasit ja seuraa tapahtumia radalla. 
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
Talvisota kilpailu, eli perinneasekilpailu maaliskuussa kokoaa Tervahaminan A-radalle aina runsaan joukon kilpailijoita kuin myös 
yleisöä seuraamaan kilpailun avajaisia. XIV Huissi Syys SRA kisa on edelleen suurin kilpailumme kuudella rastilla ja 101:llä 
osallistujalla. Kilpailu kokoaa SRA ammunnan harrastajia ympäri Suomen ja on myös osa SRA CUP kilpailua. SRA, palvelusase ja 
perinnease kilpa-ammuntojen lisäksi vapaat pistooli- ja kivääriharjoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan väkevästi, kun sitä 
katsotaan osallistuja luvuista. Uutena lajina on tullut mukaan IDPA ammunta. Ilmajoen reserviläiset tarjoaa erittäin hyvät 
mahdollisuudet harrastaa monipuolista ampumaurheilua.  Ampuma- ja harjoituskalenteri tullaan julkaisemaan kevään jäsenkirjeen 
I/2021 yhteydessä sekä www-sivuillamme arviolta joulukuussa 2020. PA ammuntoja suunnitteilla Nurmon sisäradalla tammi-
helmikuussa. Maaliskuussa on suunnitteilla SRA turvallisen ampujan kurssi. Vapaat harjoitukset ovat tutulla paikalla toukokuun 
alusta elokuun loppuun. IDPA harjoitukset mahdollisuuksien mukaan vapaiden pistooliharjoitusten yhteydessä ja toiminta-
ammunta haulikkoharjoitukset mahdollisuuksien mukaan kivääriharjoitusten yhteydessä. Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokous pidetään vuosittain helmikuussa ja lokakuussa. 
 
HARRASTAMISEN MAHDOLLISUUDET 
Ilmajoen Tervahaminan A-radan uusi ympäristölupa astui voimaan kesällä 2020. Ilmajoen Reserviläiset Ry järjestää vuodessa > 45  
erilaista harjoitus ja kilpailutilaisuutta, joten asia on yhdistyksemme toiminnalle elintärkeä asia. Huolehditaan siis yhdessä radan  
siisteydestä, kun siellä käymme.  Mietimme myös koko ajan uusia ideoita kasvattaa tarjontaamme. Jonkin tahon täytyy aina  
luoda puitteet mielenkiintoiselle kilpailulle. Ideoiden lisäksi tarvitsemme myös tilaisuuksiemme käytännön toteuttajia. Oletko  
kiinnostunut kilpailujen rakentamisesta tai toimitsijatehtävistä? Toimitsijat saavat aina osallistua itse kilpailuun veloituksetta.  
Muista myös, että jos aiot hankkia itsellesi aseen urheiluammunta perusteisena, ei pelkkä kuuluminen yhdistykseen tuo sinulle  
apua osto- ja hallussapitolupaa hakiessasi! Ollessasi mukana yhdistyksemme toiminnassa, sinun on helppo hankkia itsellesi  
”harrastuneisuutta”. Harrastuneisuustodistus ostolupaa hakiessasi on aivan ylivoimainen paperi muiden papereiden rinnalla.  
Yhdistyksessämme myös tarvittavat ampuma-ase kouluttajat (AAK)., jotka kirjoittavat jäsenistöllemme AAK-todistuksia. 
Jos sinulla on hyvä idea tai intoa lähteä toteuttamaan nykyisiä toimintojamme, ole yhteydessä alla olevassa listassa  
näkyviin johtokunnan jäseniin. Pääset mukaan maanpuolustushenkiseen toimintaan, josta ei puutu hurttia huumoria ja harrastat 
asioita, joilla on tarkoitus. 
 
Maanpuolustusterveisin, Ilmajoen Reserviläiset Ry. Johtokunta syksyllä 2020 
 PJ Pasi Löppönen 0400 782 531 (www, tiedottaja) 1. VPJ Veli Jussi Laitila 040 5242 275 
 2. VPJ Juha Lähdesmäki 040 5104 968 (Tiedottaja) Sihteeri Ville-Matti Kulmala 040 9605 772(SRA tmk)  
 Rahastonhoitaja Tuula Löppönen 050 343 5719  Tuomas Laitila (Ampuma tmk) 050 5051 761 
 Mika Valkama 040 530 2672 (www, SSI, tuloslaskenta) Janne Rantamäki 050 5336 467  
 Mika Luomanaho 040 5900 059 (Urheilu tmk) Antti Iso-Oja 040 5466 097 
 Antti Urmas 044 2184 892  Hannu Rissanen 040 8680 764 


