
 

 

KOTIJÄÄKÄRI 
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Nro 4/2020 

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(3.11. alkaen) 
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!  

Kevät-  ja syyskokous 2020 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirtyi pidettäväksi syksylle. Yhdistyksen hallitus on 
tehnyt päätöksen pitää molemmat sääntömääräiset kokoukset samana päivänä peräjälkeen. 
 
Kokoukset pidetään keskiviikkona 7.10. Ruutisavun kokoustiloissa klo 18 alkaen. 
 
Koska korona tapaukset ovat näyttäneet jälleen leviävän, joudumme noudattamaan kokouksen 
aikana voimassa olevia THL:n ohjeistuksia. Tämä saattaa rajoittaa mahdollisten osallistujien 
määrää. Mikäli mielessäsi on aiheita, joista haluat keskusteltavan kokouksissa tai jotain käsitel-
täviä aiheita tai kysymyksiä, lähetä ne puheenjohtajalle viimeistään 7pv ennen kokousta. 
Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme. (Koronasta johtuen kokouksissa ei ole kahvitarjoilua.) 

SRA-Ampujankurssi 3.-4.10.2020 

Vares järjestää ylimääräisen SRA-Ampujankurssin lokakuun alussa. Koska MPK:n kurssi oli jo lähes 
täysi sen siirryttyä keväältä syksyyn, haluamme tarjota jäsenistölle mahdollisuutta osallistua kurs-
sille. TÄMÄ ON SIIS VAIN VARES:N JÄSENILLE! 
 
Kurssille mahtuu maksimissaan 20 osallistujaa ja kurssille otetaan alustavia ilmoittautumisia il-
moittautumisjärjestyksessä. Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssille hyväksymistä. 
 
Alustavat ilmoittautumiset kouluttajalle sähköpostilla mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi 

SRA-Tuomarikurssi 30.9.-1.10.2020 

Keväältä siirtynyt tuomarikurssi pidetään kuun vaihteessa. Kurssille mahtuu 12 osallistujaa ja 
tähän VaResin jäsenet ovat etusijalla. Kurssille voi ilmoittautua myös muista yhdistyksistä. 
Kurssille vaatimuksena vähintään 2 vuotta voimassa ollut SRA-ampujan kortti. 
 
Tähänkin ilmoittautumiset  kouluttajalle sähköpostilla mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi 

SRA-Polku 

Lauantaina 12.9. yhdistys aloittaa Tikkurilan Urheilutalon sisäradalla koulutusputken, jonka 
tarkoituksena on valmistella uusia SRA:sta kiinnostuneita ampujia kohti toiminnallista ammun-
taa. Alkusyksy vietetään lauantaisin Tikkurilassa harjoitusten merkeissä ja myöhemmin syksyllä 
siirrytään Lopelle harjoittelemaan.  
 
Nimeksi tälle on muovautunut ”SRA-Polku” ja hommaa koordinoi Antti Kettunen. Muina kou-
luttajina hääräilevät yhdistyksen kokeneet SRA-ampujat ja kouluttajat. Nyt on hyvä tilaisuus 
hypätä mukaan toiminnalliseen ammuntaan! 
 
Lisätiedot antti.kettunen@vantaanreservilaiset.fi ja ilmoittautumiset vuoroille kotisivujen 
kautta täältä. 

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

