
  Iitin Reserviupseerikerho ry  Jäsentiedote 1/2020 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

https://www.rul.fi/iitti/                                                                                                              Käännä                                                                                                                        

y-tunnus  

3027219-7 
 

 

Puheenjohtajan palsta 

Pekan siirtyessä piirin puheenjohtajaksi minut 

valittiin kerhon puheenjohtajaksi syksyllä 

2019.  

Olen reservin vänrikki, kouluttauduin reservin 

upseeriksi täydennyskurssi nro. 7:lla ja 

aiemmin olen ollut rauhanturvaajana KFOR-

operaatiossa vuosina 99-00, 03-04 ja 07-08. 

Siviiliammatiltani olen tällä hetkellä sähkö- ja 

automaation opettaja ja opiskelen yamk-

tutkintoa työn ohessa. 

Vuosi alkoi hallituksen 

järjestäytymiskokouksella ja päätimme kutsua 

koolle aikaistetun kevätkokouksen. Tähän on 

perusteena kerhomme kannanotto 

Kymenlaaksolaisten reserviläisyhdistysten 

suuntaan perinteikkään yhteistyön jatkamisen 

tapahtumien ja kilpailujen osalta. 

Nuorten jäsenien saaminen on kerhon 

tulevaisuutta, olkaa aktiivisia heidän 

kannustamisessa mukaan toimintaan. 

Saadaanko Tyrsky 2020-jotokseen kaksi 

joukkuetta meidän lipun alle 25.-27.9.2020? 

-Tommi 

 

 

KOKOUSKUTSU 

Paikka: Kausalan Kerholla, Kalevankatu 4, 

47400 Kausala.  

Aika 24.1.2020 klo 18.00. 

Työjärjestys: sääntömääräiset asiat ja 

maakuntavaihdosasian käsittely. 

JÄSENTIEDOTE SÄHKÖISESTI 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille, jos 

haluat jäsentiedotteen sähköisessä muodossa 

TAI yhteystietosi muuttuvat. 

 

HALLITUS 2020 YHTEYSTIETOINEEN 

Puheenjohtaja Tommi Tiihonen, 040-5516528 

tommi.tiihonen@samiedu.fi 

Varapuheenjohtaja Hannu Lahtinen, 040 

5073198 hannu.lahtinen@live.fi 

Sihteeri Johannes Niemeläinen, 041 4346725, 

johannes.niemelainen@gmail.com 

Ampumaupseeri Mika Färlin  

Urheilu-upseeri Tero Luukkainen 

Jäsen Toni Niininen 

Jäsen Tapani Peltola, 0409220871 

tapani.peltola@halton.com 
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KERHON KOTISIVUT 

Kerhon kotisivut löytyvät osoitteesta 

https://www.rul.fi/iitti/ 

Kevään aikana lisäämme tiedotusta, muun 

muassa kerhon vuosikalenterin lisääminen 

kotisivuille ja muiden some-kanavien avaus 

on suunnitelmissa. 

AMMUNTA  

Kerhomme jäsenten yhteiset 

harjoitustapahtumat ovat monipuolisia 

pistooli- ja kiväärilajeissa. Asiasta 

kiinnostuneet, ottakaa yhteys hallituksen 

jäseniin. 

Myös piiri järjestää kilpailulajien ohjattuja 

harjoituksia. Reserviläis- ja 

palvelusaseammunnan harjoitukset keväällä 

sunnuntaisin Tyrrissä: 

- 16.2.2020 alkaen kello 12.00 

- 15.3.2020 alkaen kello 12.00    

- 19.4.2020 alkaen kello 12.00     

- 17.5.2020 alkaen kello 12.00              

Tarkemmin harjoituksista osoitteesta: 
https://www.rul.fi/kymenlaakso/toiminta/ammunt

a/ 

 

 

 

                                                                                                                                          

MATERIAALI JA AIHETOIVEET 

TIEDOTTEESEEN 

Mikäli on toiveita aiheista tai tiedotteita 

julkaistavaksi kerhon jäsentiedotteissa, ota 

yhteyttä hallituksen jäseniin. 

LIIKUNTA 

Reserviläisten kuntokortti poistui käytöstä. 

Piirin sivuilla osoitteessa 

https://www.rul.fi/kymenlaakso/toiminta/liiku

nt/ on aiheesta lisää. Myös liikunta- ja 

urheilutapahtumat ovat hyvin esillä koko 

vuodeksi. 

KESÄRETKI 

Syyskuun alussa vierailemme Porvoon 

Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevan 

yrityksen vieraana. Seuratkaa tiedotuksia. 

HYVÄ TIETÄÄ 

Piirin Kymen Salpa-lehtien sähköiset versiot 

löytyvät piirin sivuilta osoitteesta 

https://www.rul.fi/kymenlaakso/toiminta/kym

en-salpa/ vuodesta 2013 lähtien 

viimeisimpään versioon. 
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