
 

 

KOTIJÄÄKÄRI 
24. toukokuu 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 

MPK / Santahamina 2020 

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

Ratavuorot Töölön ja Ruutisa-
vun osalta jatkuvat syksyllä 
2020! 
 
Muiden ratojen osalta toimin-
taa jatketaan mahdollisuuk-
sien mukaan 1.6. alkaen! 
 
Seuraa tilanteen kehittymistä 
yhdistyksen kotisivuilta ja  
Facebookista! 

Tilannepäivitys 

Tällä hetkellä corona-pandemian takia tehtyjä rajoituksia ollaan lieventämässä 1.6 alkaen.  
Tulevat rajoitukset sallivat urheilutapahtumien järjestämisen sekä kokoontumisrajoitus 
muuttuu siten, että kerrallaan voi kokoontua maks. 50 henkilöä.  
 
Tämä tarkoittaa sitä, että tulevat Vares Cupin kilpailut päästään toteuttamaan ilmoitetun mu-
kaisesti tietyin erityisjärjestelyin. Lisäksi kootut ammuntaharjoitukset voidaan aloittaa 1.6 läh-
tien. Töölön ja Ruutisavun vuorot ovat jo ehtineet tauolle ja jatkuvat syksyllä, mutta mahdolli-
suuksien mukaan Tikkurilassa ja Lopella järjestetään harjoituksia. 
 
MPK:n koulutustoimintaa käynnistellään myös 1.6 lähtien. Puolustusvoimat mahdollistaa va-
paaehtoisen maanpuolustuskoulutustoiminnan uudelleen käynnistämisen varuskunnissa kesä-
kuun alusta alkaen, kuitenkin ottaen huomioon uudet kokoontumisrajoitukset. Kannattaa seu-
rata tilannetta aktiivisesti MPK:n sivuilta! 

Honkanummen saksalaisen sotilashautausmaan talkoot 

Perinteiset toukokuiset kevättalkoot saksalaisella sotilashautausmaalla siirretään kesän lop-
puun. Talkoot pyritään järjestämään elokuun jälkimmäisellä puoliskolla.  
 
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

Vares Cup 2020 

Vares Cup 2020 aikatauluun on myös tehty muutoksia. Cup on typistetty kolmeen osakilpailuun 
ja ensimmäinen näistä käydään heinäkuun alussa. Lisätietoa kilpailusta ja toimitsijaksi il-
moittautumisesta sekä tilanteen kehittymistä voit katsoa kilpailun sivuilta, www.varescup.fi.  
 

Puheenjohtajan tuolilta: 

Vaikka rajoituksia coronan takia ollaankin helpottamassa, ei se tarkoita että tilanne olisi millään 
tavalla ohi. VaRes tietenkin seuraa tarkasti hallituksen ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä rajoitus-
ten puitteissa pystytään yhdistystoiminnan näkökulmasta tekemään. 1.6 alkaen sallitaankin jo 
50 henkilön kokoontumiset sekä urheilutapahtumat erityisjärjestelyin. Tämä koskeekin suures-
sa määrin yhdistyksen perinteistä Vares Cup - osakilpailua, joka onneksi tänäkin vuonna pääs-
tään järjestämään, toki typistettynä kolmeen osakilpailuun. 
 
Vallinneista tiukoista rajoituksista huolimatta on hallitus yhdessä aktiivisten jäsenien kanssa 
pystynyt kehittämään ja parantamaan yhdistyksen kalustotilannetta ampumaharjoituksiin sekä 
valmiuksia järjestää harjoituksia ja kilpailuja Lopella. Tikkurilaan on hankittu uusia Glock 44:sia 
sekä syksyksi saapuu myös AR-15 kaliiberissa 22LR. Lopelle on saatu päivitystä yhdistyksen ra-
tavälineisiin ja varastokonttien järjestykseen. Kilpailu ja harjoituskäyttöön onkin hankittu toinen 
varastokontti. Lopen varusteiden ja konttien käytöstä tuleekin myöhemmin oma ohjeensa, kun 
projekti saadaan loppuun asti lähiviikkojen aikana. 
 
Hyvää juuri alkavaa kesää kaikille! 
 
-Mikko 

https://www.instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry/
https://www.facebook.com/vantaanreservilaiset/
http://vantaanreservilaiset.fi/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
https://mpk.fi/
http://www.varescup.fi

