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        Ammunta 

Ampumapäivä Tyrrissä su 26.4.14 klo 11 – 14  

Järjestämme kerhomme jäsenille kauden 
alkajaisiksi ampumatapahtuman, jossa on 
mahdollisuus tutustua kivääreillä ammuttaviin 
reserviläislajeihin ja lajeissa käytettävään 
kalustoon. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti 
nuoret upseerit,  joille järjestämme 
mahdollisuuden kokeilla kerhomme jäsenten 
reserviläis-, perinne- ja tarkkuuskivääreitä. 

Ilmoittautumiset ampumavastaaville Ti  21.4 
mennessä.  (Juha Virtanen 040-5000 867  ja 
Tommi Tiihonen 040-5516 528). 

Piirien sarjakilpailut 2015  
                                                               
Ensimmäinen osakilpailu on 27.4 klo 18:00  
Haminassa  Lupinmäen ampuma-radalla. 
Muut osakilpailut: 
- (kivääri) 1.6;Hamina, 6.7, 3.8 ja 31.8;Tyrri 
- (pistooli) 4.5, 8.6, 13.7, 10.8 ja 7.9; Tyrri. 

Ilmoittautumisen voi suoritta suoraan 
radalla , mukaan tarvitaan todistus 
ampumavakuutuksesta , kuten 
Reserviläisten ampumaturvasta              
(toimisto@reserviläisliitto.fi). Lisätietoa 
sarjakilpailusta saa ampumavastaavilta. 

 

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015  

Kymenlaakson Ru ja Res piirit järjestävät 
kilpailut Tyrrin ampumaradalla 14-16.8 . 
Iittiläisten vastuulle  on suunniteltu 150 m 
kiväärilajit, joihin tulemme tarvitsemaan 
vapaaehtoisia toimitsijoiksi. Toivomme 
toimitsijoiksi haluavien ilmoittautuvan  
kehomme ampumavastaaville toukokuun 
aikana. 

Kunniavartio  
Perinteisesti vuorottelemme Iitin Reserviläisten 
kanssa kunniavartion asettamisesta Iitin sankari-
haudalle ja tänä vuonna on meidän vuoromme 
asettaa parivartiot: 

- 13.3  Talvisodan päättymisen 
muistopäivänä. 

- 17.5  Kaatuneiden muistopäivänä. 
- 6.12  Itsenäisyyspäivänä. 
 

Parivartion  lisäksi kerhoamme edustaa 
tilaisuuksissa lipun kantaja ja airue .  
Tulemme tarvitsemaan lisää vapaaehtoisia näihin 
tehtäviin. Toivomme vapaaehtoisten ilmoittautuvan 
kerhon sihteerille  ja kertomaan samalla  
sähköpostiosoitteensa. 
 

Hyvä kerhomme jäsen ! 

Kerhon 64. toimintavuosi  on ehtinyt pitkälle 
ja on aika lähestyä teitä jäsen kirjeellä. 
Tässä jäsenkirjeessä on tietoa kevään ja 
alkukesän tapahtumista. Toivomme 
näkevämme monet teistä näissä 
tapahtumissa.  

 
Pekka Mertakorpi 
puheenjohtaja 
pekka.mertakorpi@upm.com 
puh.040- 5176044 
Sami Ahola 
sihteeri 
sami.ahola@halton.com 
puh.0400- 859 670 
 

Iitin Reserviupseerikerhon Hallitus 2015 
 

Pekka Mertakorpi,  puheenjohtaja 
Tapani Peltola,  varapuheenjohtaja 
Sami Ahola,   sihteeri 
Simopekka Eskola 
Jouni Laurikainen urheilu ups. 
Jarkko Niittymaa urheilu ups. 
Ville Rintala  ase vastaava 
Juha Taimisto 
Risto Taimisto  hengellinen toiminta 
Tommi Tiihonen ampuma ups. 
Juha Virtanen  ampuma ups. 

            Juhani Närkki,  rahaston hoitaja 
 

Kerhoretki UKK- arkistoon 27.5.2015 klo 18:00 

Järjestämme kerhoretken UKK- arkistoon , 
joka sijaitsee Orimattilan Niinikoskella. Jotta 
voimme yhdistellä kuljetuksia, niin 
kokoonnutaan Kausalan ABC:lle klo 17:00. 

            Arkiston osoite on UKK-tie 8, Orimattila. 

Ilmoittautumiset Pekka Mertakorvelle  Ma 
25.5 mennessä. 

   
 


