TIKKAKOKSEN RESERVILÄISET RY JÄSENKIRJE NRO 2/2022
Tervehdys!
1.
Tikkakosken Reserviläiset ry sääntömääräinen kevätkokous.
Aika: Maanantai 21.3.2022 klo 18:30
Paikka: ABC Palokka, kabinetti. Palokanorsi 10, 40270 Jyväskylä
Palkitaan ansioituneet, käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä hallitukselle 7
vrk ennen kokousta tuodut asiat.
Tulkaahan sankoin joukoin, kun nuo Koronarajoituksetkin alkaa hellittää. On siellä tarjolla
kahvia ja pullaakin
2.
Tikkakosken Reserviläiset liittyi Suomen Punaisen Ristin Hengenpelastajiin.
Meille on perustettu oma VeriRyhmä: ”Tikkakosken Reserviläiset”. Tehdään hyvää
luovuttamalla verta. Täältä löydät tietoa liittyen verenluovutukseen
https://www.veripalvelu.fi/
Itse verenluovutus tapahtuma:
- Ottakaa mukaan kuvalliset, viralliset henkilötodistukset! Ajokortti käy.
- Kerro VeriRyhmänne nimi (Tikkakosken Reserviläiset) hoitajalle haastattelussa, jotta sinut
liitetään VeriRyhmään. Jos olet unohtanut ryhmän nimen, kerro esimerkiksi ryhmän
yhteyshenkilön nimi. Jatkossa luovutuksesi kerryttävät automaattisesti VeriRyhmäsi saldoa,
joten riittää kun ilmoittaudut ryhmään kerran. Voit liittyä ryhmän jäseneksi jo ennen käyntiäsi
soittamalla infopuhelimeemme 0800 0 5801 (ark. 8–17).
Kun sinut on liitetty VeriRyhmään, luovutuksesi kerryttävät jatkossa ryhmälle luovutuspisteitä
automaattisesti. Myös ne käynnit lasketaan mukaan, jotka eivät johtaneet luovutukseen esim.
terveydellisestä syystä.
Verenluovuttaja voi kuulua vain yhteen VeriRyhmään kerrallaan.
Jos unohdat ilmoittautua ryhmän jäseneksi verenluovutuksen yhteydessä, vasta seuraava
luovutuksesi jäseneksi liittämisen jälkeen kartuttaa ryhmän saldoa. Unohtuneita käyntejä ei
voi kirjata ryhmän tietoihin enää jälkikäteen.
Alla motivointivideo. Huomenna voit olla sinä, joka verta tarvitsee.
https://youtu.be/viext2R6GtY

TIKKAKOKSEN RESERVILÄISET RY JÄSENKIRJE NRO 2/2022
3.
Tikkakosken Reserviläiset löytyy nyt myös Instagramista
https://www.instagram.com/tikkakoskenreservilaiset/ tämä kannattaa ottaa myös
seurantaan sillä sinne tulee uusin info esim. ammuntaharjoitusten järjestämisestä
Tikkiksellä, Graniitissa tai vaikkapa Keuruun/Viitasaaren pitkillä kivääriradoilla.
4.
Ammunnat .22cal jatkuvat Graniitissa joka toinen lauantai. Seuraavat vuorot ovat ainakin
5.3 klo 10.00–12.00
19.3 klo 10.00–12.00
Yhdistys tarjoaa aseen, panokset, suojat… kaiken. Itselle jää ampumisen vaiva. Tapahtuma
on maksuton. Jotka ei ole koskaan käyneet Graniitin ruutiradalla, tässä ohjeistusta: Ulkoovesta sisään ja luiska alas, vahtimestarin kopin kohdalta oikealle lähtevää käytävää,
seuraa ”kahvakuula” kylttejä perille asti. Käytävät mutkittelevat ja kuljettavat muutaman
oven kautta perille. Jos jotain kysyttävää niin soita p. 0400582827.
Tulkaahan mielekkään harrastuksen pariin.
5.
Jyväskylän varuskunnan ampumaradat taas käytössä normaalisti.
https://tikkakosken-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/kirjoitus/jyvaskylan-varuskunnanampumaratojen-vuorot-2022/
6.
Keväällä järjestetään tutustumismatka Mikkelin museoihin; Jalkaväkimuseo, Päämajamuseo
ja sodan ja rauhan keskus Muisti. Tästä ilmoitellaan tuonnempana. Olkaapa kuulolla.
Sihteeri Markku

