Tikkakosken Reserviläiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Vuosi 2021 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Yhdistyksemme jäsenmäärä on jonkin
verran laskenut, 31.12.2021 jäseniä oli 199. Muutos edellisvuoteen -11 henkilöä.
Positiivista jäsenkehityksessä on kuitenkin ollut se, että nuoria on tullut mukaa
kymmenkunta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4. ja syyskokous
09.11.Sääntömääräisiin kokouksiin osallistui yhteensä 18 henkilöä mikä 200 jäsenen
yhdistyksessä on varsin vähän. Tähän on syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa.
Tämän lisäksi johtokunta kokoontui kuluneen vuoden aikana 11 kertaa varsinaiseen
kokoukseen, joista Koronatilanteen vuoksi sähköpostikokouksia oli 9.

Hallitustoiminta
Yhdistyksen hallituksen (1+6) muodostivat seuraavat henkilöt, suluissa kokouksiin
osallistumiskerrat: Juha Orava (11), Helena Harska (10), Arto Lehikoinen (8), Ari Lehto (8),
Markku Liuski (11), Veli-Pekka Poikolainen (11) sekä Harry Treufeldt (9). Vastuut seuraavista
toimialoista:
Puheenjohtaja Juha Orava
Varapuheenjohtajat Markku Liuski sekä Veli-Pekka Poikolainen
Perinne Arto Lehikoinen
Talkoot ja kalusto Juha Orava, Markku Liuski
Liikunta Markku Liuski
Ammunta ja koulutus Arto Lehikoinen, Harry Treufeldt
Varusmiestyö Markku Liuski
Jäsenasiat Markku Liuski
Toimintakirjuri Ari Lehto
Hallituksen ulkopuolisina toimijoina olivat nettisivu-vastaava Kimmo Koskinen sekä
rahastonhoitaja Sirkku Laurila

Perinne
Tikkakosken Reserviläiset on tehnyt saumatonta yhteistyötä Jyväskylän Varuskunnan
kanssa. Tikkakosken Reserviläiset on ollut aktiivinen yhteistyökumppani myös
maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Keski-Suomen koulutuspaikan sekä läntisen
ilmapuolustuspiirin kanssa. Maanpuolustusjuhlaa tänä vuonna ei järjestetty
Koronatilanteen vuoksi.
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Tikkakosken Reserviläiset ovat osallistuneet Keski-Suomessa järjestettyihin
kunniavartioihin sekä muistotilaisuuksiin muun muassa Jyväskylässä, Muuramessa,
Tikkakoskella, Konnevedellä ja Suolahdessa.
Lisäksi yhdistyksen yksittäisten jäsenet ovat suorittaneet huomionosoituksia maamme eri
sankarihaudoilla sekä kunnia- että muistomerkeillä.

Veteraanityötä
Tänä vuonnakaan ei järjestetty perinteistä Joulukahvituksia Tikkakosken, Palokan eikä
Vaajakosken Veteraanitaloissa. Näihin tilaisuuksiin varat siirrettiin, keskisuomalaisille
veteraaneille, Veteraanikeräyksen kautta.
Muutamia yhdistyksemme jäseniä oli talkoissa 28.10.2021 järjestetyssä ”Elämän virtaa”konsertin talkoissa.

Ampumaharrastus
on yhdistyksessämme ollut aktiivista. Tästä kertovat mm. useat palkintopallisijoitukset
maakunnallisissa ja kansallisissa ampumaurheilukisoissa. Ampumaharrastusta yhdistys on
tukenut hankkimalla vuoroja Jyväskylän varuskunnan ampumaradoille sekä tarjoamalla
yhdistyksen omia aseita jäsentensä käyttöön. Vuonna 2021 ratavuorot, sekä kivääri- että
pistooliradalle, olivat käytössä kaikkina viikonpäivinä. Talviaikaan yhdistys järjesti,
yhteistyössä Keski-Suomen sinibarettien kanssa, Kuokkalan Graniittiin
sisäampumavuoroja yhteensä viisi (5) kertaa. Yhdistyksen jäseniä oli keskimäärin 2–4
henkilöä.

Toimintakykyä ja -kunto
Kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen tänäkin vuonna on jäänyt hyvin pitkälti jokaisen
jäsenen omalle vastuulle. Yhdistys on kannustanut ottamaan osaa erilaisiin
etämarssitapahtumiin mm. Maaottelumarssi 4.–25.5. (tästä kiertopalkinto saatiin KeskiSuomeen) sekä RESUL Four Day March -etämarssitapahtuma 22.-25.7.2021.

Tiedotus
Kuluneen vuoden aikana yhdistys on muistanut merkkipäiviä (tasavuodet 50 ->) viettäneitä
jäseniään onnittelukirjein. Yhdistyskirjeitä on lähetetty kolme kappaletta. Sääntömääräisiin
kokouksiin on, sähköpostittomille, lähetetty perinteinen kirje postin toimitettavaksi.

Huomionosoitukset
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Vuonna 2021 yhdistyksemme jäseniä on huomioitu seuraavasti. Suomen valkoisenruusun
ritarikunnan I luokan mitalilla kultaristein: Juha Orava sekä Markku Liuski. Suomen
valkoisenruusun ritarikunnan I luokan mitali Veli-Pekka Poikolainen. Reserviläisliiton
Kultainen ansiomitali Esko Malkamäki, hopeinen ansiomitali Jukka Seppälä sekä Harry
Treufeldt, pronssinen ansiomitali Helena Harska. Reserviläisurheiluliiton hopeinen ansiomitali
Arto Lehikoinen sekä V-P Poikolainen. Vapaussodan perinneliiton Sininen risti Juha Orava
ja Harry Treufeldt

Yleistä
Vuosi 2021 on ollut Korona-epidemian värittämä, mikä tehokkaasti vesitti joitakin jo
ennalta suunniteltuja tapahtumia. Onneksi jokunen Graniitin ampumavuoro saatiin
vedettyä.
Puheenjohtajisto suoritti onnittelukäynnin ja ojensi lahjan yhdistyksen pitkäaikaiselle
jäsenelle ja rahastonhoitajallemme Tapani Portinille hänen tasavuotissyntymäpäivänään.
Hallitus aloitti oman ansiomerkin suunnittelun.
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Juha Orava, puheenjohtaja

Markku Liuski, sihteeri

