
 

 

KOTIJÄÄKÄRI 
12. tammikuu 2020 

Vantaan Reserviläiset ry:n jäsentiedote 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkasta mahdolliset tapahtumamuutokset niiden kotisivuilta! 
Yhteydenotot ja materiaali tiedotukseen sähköpostilla: tiedotus@vantaanreservilaiset.fi 
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Vakiovuorot 2020 

Tikkurilan urheilutalo: 
Tiistai  17-19 
Torstai  17-19 
Sunnutai  15-17 
Muista tarkistaa valvojatilanne kotisivuilta! 

Töölöntori (Luola): 
Maanantai 17-19(parillinen vk) 
Keskiviikko 19-2130(pariton vk) 
Muista ilmoittautua vuorolle kotisivuilta! 

Ruutisavu: 
Tiistai  21-22(31.3. asti) 
Muista ilmoittautua vuorolle kotisivuilta! 

AMMUNTA 

SRA-Harjoitusvuorot 2020 

Ruutisavu ja Loppi: 
VaRes järjestää joka kuukausi SRA-
harjoituksia. Ajankohdat ilmoitetaan 
postituslistalla oleville sekä Facebookis-
sa ja kotisivuilla. Ilmoittaudu postitus-
listalle sähköpostilla: 
sami.kouhia@vantaanreservilaiset.fi 

Tulevia tapahtumia: 

MPK / Santahamina 2020 

MPK:n ammunnat jatkuvat Santahami-
nassa. Vuorot täyttyvät todella nopeas-
ti, joten ilmoittaudu heti mukaan 
MPK:n koulutuskalenterista!  

TST-EA Kurssi 22.2. 

VaRes järjestää paljon toivotun taisteluensiavun perusteet- kurssin helmikuussa.  
Kurssi pidetään Ruutisavun kokoustiloissa 22.2. klo 0930-1500. 
Kurssille mahtuu 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin hinta 10€/osallistuja.  
Lue lisää kotisivuilta! 
Ilmoittautumiset sähköpostilla: mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi 

SRA-Ampujakurssi 28.-29.3.—MPK/Santahamina 

Vantaan Reserviläiset järjestää SRA-Ampujakurssin MPK:n tukemana Santahaminassa. Kurssin 
tiedot on jo näkyvillä MPK:n koulutuskalenterissa osoitteessa www.mpk.fi. Ilmoittautuminen 
kurssille aukeaa 13.1. ja mukaan mahtuu 25 kurssilaista. 
Lisätiedot kurssista (ei ilmoittautumiset) mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi 

Kevätkokous 1.4. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 1.4. klo 19.00 Ruutisavun kokoustiloissa 
(Ovi2) osoitteessa Kiitoradantie 6, Vantaa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ne asiat, jotka on hallitukselle ilmoitettu 7 
päivää ennen kokousta. Kahvitarjoilu, Tervetuloa! 
 

Ampumapäivä 11.4.—Lopen ampumaurheilukeskus 

Huhtikuussa paukkuu Lopen ampumaurheilukeskuksessa! Jäsenistölle ja toimintaan tutustu-
maan kiinnostuneille luvassa toiminnan täyteinen lauantai päivä. Ohjelmassa niin toiminta-
ammuntaa, 3-asentokilpailua, peltihaastetta yms. Merkkaa päivä kalenteriin nyt! 
Tarkempaa tietoa ohjelmasta lähempänä tapahtumaa! 
 

Vares Cup 2020—Alkaa huhtikuussa! 

Huhtikuussa aloittaa myös perinteinen Vares Cup osakilpailuiden sarja. Cup sisältää tänä vuon-
na viisi osakilpailua. Kaikki kilpailut pidetään Lopen ampumaurheilukeskuksessa. Kisat ovat 
huhtikuussa, toukokuussa, kaksi kertaa heinäkuussa sekä syyskuussa. 
Lisätiedot kilpailusta julkaistaan tammikuun aikana ja ne löytyvät osoitteesta varescup.fi 
Toimitsijaksi ilmoittautuminen on jo auki, joten jos haluat mukaan toimitsijalistalle, ota yh-
teyttä sähköpostilla mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi 
 

https://www.instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry/
https://www.facebook.com/vantaanreservilaiset/
http://vantaanreservilaiset.fi/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
http://vantaanreservilaiset.fi/news/taisteluensiavun-perusteet-kurssi/
http://varescup.fi

