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Vakiovuorot 2021 

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 Kesätauko - Vuorot jatkuvat  
       marraskuussa! 
Muista ilmoittautua vuorolle kotisivuilta! 

AMMUNTA 

SRA-Harjoitusvuorot 2021 

Ruutisavu ja Loppi: 
VaRes järjestää joka kuukausi SRA-
harjoituksia. Harjoituksista ilmoitetaan 
postituslistalla oleville, joten ilmoittau-
du postituslistalle sähköpostilla: 
sami.kouhia@vantaanreservilaiset.fi 

MPK / Santahamina 2021 

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

Jäsentuotteet 

Yhdistyksen uudet T-paidat sekä moraalimerkki ovat tulossa myyntiin kotisivuille sekä tapahtu-
miin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat tilata ennakkoon VaRes-hupparin, josta lähetetään erik-
seen ohjeet jäsenistölle sähköpostilla. Muista siis lukea, kun ohjeet tilaukseen tulevat! 

Kotisivuille on avattu osio ”Yhteistyökumppanit”, jossa voit käydä tutustumassa yhdistyksen tuki-
joihin. Yhdistystä on tukemassa mm. VaRes Cup:ssa Varusteleka, 5.11 HELSINKI, Protection Group 
Denmark sekä Viranomainen.fi. Kumppaneilta onkin tämän vuoden Cup:iin saatu tukena loistavia 
palkintoja!  
 
Tämän Kotijääkärin yhteydessä seuraavilla sivuilla ihasteltavana mm. Varustelekan uusi erittäin 
SÄRMÄ TST—Vyöjärjestelmä sekä 5.11 terveiset yhdistyksen jäsenille, käyhän tsekkaamassa! 

MobilePay  

MobilePayn on otettu käyttöön ja käteisen käytöstä on luovuttu kaikilla radoilla. Ladatkaa siis 
MobilePay käyttöön jos sitä ei vielä ole! Lisäksi MobilePay on käytössä jäsentuotteiden hankin-
nassa ja ulkoratavuoroilla. 
 
Mobile Pay on erittäin helppokäyttöinen ja toimii kaikkien pankkien välillä. Voit lukea siitä lisää 
osoitteessa mobilepay.fi 

VaRes Cup 2021 

VaRes Cup starttasi rytinällä! Ensimmäinen osakilpailu saatiin vietyä koronan aiheuttamista 
rajoituksista huolimatta kunnialla läpi. Kisa oli samalla Helsingin Piirin ensimmäinen SRA-SM 
karsintakilpailu. Osakilpailu oli aivan täynnä toimitsijakilpailua myöten. Tämä on erittäin positii-
vinen asia ja on hienoa nähdä uusia kasvoja järjestämässä Cup:ia! 
Tilanteen kuitenkin ollessa tämä, varmistathan paikkasi toimitsijakisoissa ilmoittamalla toimitsi-
jaksi tulemisestasi riittävän ajoissa kilpailunjohtajalle! mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi.  
 
Seuraava kisa järjestetään toukokuun 23.päivä ja se on Helsingin Piirin 3. karsintakilpailu. Silloin 
on vielä voimassa samat rajoitukset kuin ensimmäisessä kisassa, mutta toivotaan kesäkuun 
kisaan jo vähän yleisöäkin! 
 
Osakilpailuita on tänä vuonna 5 kappaletta ja tarkempaa tietoa ja päivityksiä voit seurata 
osoitteessa varescup.fi. 

Yhteistyökumppanit 

Covid 19 — Vaikutukset 

Tauti tilanne on menossa hyvään suuntaan ja rajoituksia aletaan purkamaan. Tikkurilassa am-
mutaan pienryhmissä ja Töölön vuorot jatkuvat vasta syksyllä. Tällä hetkellä myös VaRes 
Cup:ssa joudutaan tekemään erikoisjärjestelyjä eikä tapahtumiin pääse yleisöä. 
Toivotaan, että tilanne helpottaa nopeasti ja päästään takaisin normaaliin. 

https://www.instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry/
https://www.facebook.com/vantaanreservilaiset/
http://vantaanreservilaiset.fi/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
https://www.mobilepay.fi/
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https://www.varusteleka.fi/fi?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-ampujan-vyo/66002?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-alusvyo/65996?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-vyon-pehmuste/66009?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-taisteluvyo/65982?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-cobra-varustevyo/66158?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-kivaarin-lipastasku/65994?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi/product/sarma-tst-pistoolin-lipastasku/65992?utm_medium=partner&utm_source=kotijaakari&utm_campaign=kotijaakari-2021&utm_content=tst-vyojarjestelma
https://www.varusteleka.fi/fi?utm_medium=partner&utm_source=vares&utm_campaign=vares-banneri-2021&utm_content=logo
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