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Terve, 

 

Ensiksikin tervetuloa uudet jäsenet! Tikkakosken Reserviläiset pyrkii olemaan ammuntaa ja 

kenttäkelpoisuuteen tukeva yhdistys. 

Yhdistys on 

netissä https://tikkakosken-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/ 

FaceBookissa https://www.facebook.com/groups/283982998459059 

Instagramissa Tikkakoskenreservilaiset 

 

Omat jäsenyystiedot voi tarkastella ja tarvittaessa päivittää Reserviläisliiton 

https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tarkistatietosi ja nyt myös Tikkakosken Reserviläisten 

nettisivujen kautta. Siten varmistat, että pysyt ajan tasalla mitä reserviläismaailmassa 

tapahtuu. 

 

Reserviläisliitto on lähettänyt jäsenmaksut tammikuussa. Joillakin näkyy jäsenmaksu vielä 

olevan suorittamatta. Toivon että maksut hoidetaan asiaan kuuluvalla tavalla. Jäsenmaksun 

yhteydessä voit maksaa myös toimintaturva-vakuutuksen (ent.ampumaturva) jolloin olet 

vakuutettu liiton alaisissa ampumatapahtumissa. 

 

Tikkakosken Reserviläiset ry palkitsi kevätkokouksessaan pitkäaikaisia aktiivijäseniään 

Reserviläisliiton pronssisella ansiomerkillä seuraavasti:  

Keijo Lampinen, Mirjam Lätti, Suvi Somero, Timo Viitala sekä Juhani Öhman 

Onnittelut vielä kerran! 

 

Ammunnat .22cal jatkuvat Graniitissa ainakin 23.4. 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: Ulko-

ovesta 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. 

 

Yhdistyksellä on tarkoitus aloittaa myös ulkoratakausi mutta siitä tiedotetaan myöhemmin. 
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Jos kiinnostaa kertausharjoituspäivien kalastelu niin kannattaa hyödyntää MPK:n tarjontaa, 

sillä valtiovalta panostaa (sattuneista syistä) entistä enemmän reserviläistoimintaan. 

Pääesikunnan koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläisen mukaan fokuksessa ovat: 

MPK:n toiminnan nopea tehostaminen 

MPK:n koulutuspainotuksia muutetaan. Tulossa esim. pst-kursseja, joita on jo verkossa 

järjestetty. Puolustusministeriössä menossa nopeutettu lainsäädäntötyö MPK:n toiminnasta. 

Tämä tarkoittaa mm. PV:n aseiden käytön, paukkupatruunoiden ja mm. Kasi-simulaattori 

järjestelmän käytön sallimista MPK:n harjoituksiin. 

 

 

 

 

Puolustusvoimien toiminta 

KH vuorokausia lisätään 10 000 vrk vuonna 2022. Tämä tarkoittaa reserviläiskouluttajien 

lisääntyvää käyttöä PV:n harjoituksissa. Maakuntakomppanioille tavoitteena kouluttaa PST 

kalustoa sekä PST simulaattoreiden käyttöä. Simulaattorihankintoja lisätään merkittävästi. 

 

Käykääpä kurkkaamassa loppu viikosta myös muun muassa kenttäkelpoisuuskalenteria 

https://www.ksrespiirit.fi/yhteystiedot/toimikunnat/kenttakelpoisuustoimikunta/ . 

Kenttäkelpoisuussuorituksistahan myönnetään myös korvaavia KH-päiviä  

 

Markku Liuski 

Sihteeri, 1.vpj 
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