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Vantaan Reserviläiset ry:n jäsentiedote

AMMUNTA

VaResin tapahtumat ja COVID-19

Vakiovuorot 2020
Kevätkokous 2020
Huhtikuun 1. päivänä pidettävä Vantaan Reserviläiset ry:n kevätkokous on päätetty perua ja
siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Ajankohta päätetään, kun tilanne poikkeuslain, kokoontumisrajoituksien sekä corona-pandemian suhteen helpottaa.

Tikkurilan urheilutalo:
Tiistai
Torstai
Sunnutai

17-19
17-19
15-17

Muista tarkistaa valvojatilanne kotisivuilta!

Valtaosa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä ja piireistä on ns. kahden kokouksen järjestelmässä, jossa kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous on pidettävä kevään aikana. VaRsin säännöissä
yhdistyksen kevätkokous on määrätty pidettäväksi huhtikuussa ja piirin vuosikokous toukokuussa. Reserviläisliiton suositus nykyisissä poikkeusoloissa on, että sääntömääräisiä kevätkokouksia lykätään aikaan, jolloin fyysisen kokouksen pitäminen on terveydelle turvallista.

Töölöntori (Luola):

Patentti- ja rekisterihallitus on jo tiedottanut, ettei se aio valvoa yhdistysten sääntöjen määrittämien päätösaikataulujen noudattamista. Myöskään Reserviläisliitto ei aio puuttua kokousaikatauluihin.

Ruutisavu:

On hyvä huomioida, ettei yhdistyslaki määritä osallistujien minimimäärää yleisissä kokouksissa,
eikä myöskään VaResin säännöt määrittele sitä. On kuitenkin parempi, että kokous pidetään
vasta sitten kun osallistujamäärää ei jouduta poikkeuslain takia rajoittamaan.

VaRes Weekend 11.4.
Myös huhtikuulle aiottu VaRes Weekend on jouduttu perumaan samoista syistä kuin yhdistyksen kevätkokous. Tapahtuma tullaan järjestämään, kunhan tilanne selkiytyy ja uusi ajankohta
pystytään päättämään.

Maanantai
Keskiviikko

17-19(parillinen vk)
19-2130(pariton vk)

Muista ilmoittautua vuorolle kotisivuilta!

Tiistai

21-22(31.3. asti)

Muista ilmoittautua vuorolle kotisivuilta!

SRA-Harjoitusvuorot 2020
Ruutisavu ja Loppi:
VaRes järjestää joka kuukausi SRAharjoituksia. Ajankohdat ilmoitetaan
postituslistalla oleville sekä Facebookissa ja kotisivuilla. Ilmoittaudu postituslistalle sähköpostilla:
sami.kouhia@vantaanreservilaiset.fi

MPK / Santahamina 2020
Vares Cup 2020
Vares Cup 2020 aikatauluun on myös tehty muutoksia. Cup on typistetty tämän hetken tietojen
mukaan kolmeen osakilpailuun ja ensimmäinen näistä käydään heinäkuun alussa. Lisätietoa ja
tilanteen kehittymistä voit katsoa kilpailun sivuilta, www.varescup.fi.

Puheenjohtajan tuolilta:
Koko talvi on porukassa suunniteltu milloin ja miten saadaan järjestettyä kilpailut, kokoukset ja
muut tapahtumat, kunnes yhtäkkiä kaikki onkin sekaisin. Itsestä ja muiden puolesta tuntuu
turhauttavalta ja väärältä. Toki täysin luonnollisia tunteita, mutta asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tärkeintä on, että toimitaan viisaasti ja pysytään terveinä sekä annetaan terveydenhuoltojärjestelmällemme omalta osaltamme paras mahdollinen tuki hidastaaksemme viruksen
mahdollista leviämistä. Myös jo tehdystä työstä on otettava kaikki positiivinen talteen. Olemme
saaneet uusia aktiivisia jäseniä järjestävään joukkoon ja kun tilanne tulevaisuudessa on takanapäin, on toimintaa hyvä jatkaa, just siitä mihin jäätiin. Toivotaan nyt, että normaali arki koittaa
mahdollisimman pian ja tästä selvitään kaikilta osin mahdollisimman pienin haitoin.

MPK:n ammunnat jatkuvat Santahaminassa. Vuorot täyttyvät todella nopeasti, joten ilmoittaudu heti mukaan
MPK:n koulutuskalenterista!

Kaikki ampumaratavuorot peruttu huhtikuun loppuun asti!
Seuraa tilanteen kehittymistä
yhdistyksen kotisivuilta.

Hyvää alkanutta kevättä ja pysykää terveinä!
-Mikko
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkasta mahdolliset tapahtumamuutokset niiden kotisivuilta!
Yhteydenotot ja materiaali tiedotukseen sähköpostilla: tiedotus@vantaanreservilaiset.fi
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