
 

 

KOTIJÄÄKÄRI 
23.11.2020 
Nro 5/2020 

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. Harjoituksista ilmoitetaan 
postituslistalla oleville, joten ilmoittau-
du postituslistalle 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 

Kokoukset saatiin pidettyä koronasta huolimatta ja ensi vuoden hallitus valittua sekä jäsenmak-
su vahvistettua. Ylimääräisiä aiheita ei kumpaakaan kokoukseen ollut, joten kokoukset sujuivat 
tehokkaasti. Vuoden 2021 hallitukseen valittiin yhtä lukuun ottamatta kaikki tänäkin vuonna 
hallituksessa olleet, eli Mikko Lehtinen, Sami Kouhia, Antti Kettunen, Toni Tammelin, Roni Ta-
nami, Lauri Nuutinen, Mika Nieminen, Juha Sihvonen ja Jan Lehtonen. Ensi vuoden hallitus jär-
jestäytyy myöhemmin. 
 
Jäsenmaksu päätettiin pitää samansuuruisena ollen kokonaisuudessaan 45€ vuonna 2021. 
Osuudet pysyivät ennallaan ja jakautuvat seuraavasti. Reserviläisliiton osuus on 14,5 euroa. 
Liiton lehden osuus on 8,5 euroa ja piirin maksut ovat 3 euroa jäsentä kohden sekä piirilehti 6 
euroa. Näin ollen yhdistyksen osuuden jäsenmaksusta on 13 euroa. 

Korona-virus ja sen toinen aalto jyllää tällä hetkellä voimakkaasti. VaRes seuraa tarkoin annettuja 
suosituksia ja rajoituksia. Tällä hetkellä nykyiset rajoitukset ovat suositusten mukaiset ja kaikki 
ampumavuorot jatkuvat tämän tiedon mukaan ”normaalisti”. Mikäli muutoksia tulee, ilmoitetaan 
niistä pikimmiten eri tiedotuskanavissa. 
 
Edelleen tärkeimpänä ohjeena kaikkiin yhdistyksen toimintaan on, että altistuneena tai kipeänä ei 
tule osallistua! Lisäksi tapahtuma/vuoro kohtaisia ohjeita noudatettava poikkeuksetta. 

MobilePay  

VaRes on tehnyt päätöksen siirtyä MobilePay:n käyttöön. Tämä koskee kaikkia sisäratoja sekä 
muita kursseja ja kilpailuita, kuten esim. Vares Cup. Aloituksen aikataulu on tällä hetkellä vielä 
auki, mutta lähtökohtaisesti käteisen rahan hyväksyminen ja käyttäminen radoilla päättyy hel-
mikuun loppuun. MobilePayn on tarkoitus olla täysin käytössä siis maaliskuun alusta alkaen. 
 
Mobile Pay on erittäin helppokäyttöinen ja toimii kaikkien pankkien välillä. Voit lukea siitä lisää 
osoitteessa mobilepay.fi 

Itsenäisyyspäivän ja joulun ajan ohjelma 

Johtuen korona-pandemiasta, moni tapahtuma on tältä vuodelta peruttu. Tämä koskee myös 
perinteistä itsenäisyyspäivän juhlaa. 
 
Joulukynttilä tapahtuma tullaan järjestämään 17.12 ja tästä on tulossa oma tiedotteensa lähiai-
koina. Pysythän siis kuulolla! 
 
Jouluaaton kunniavartio järjestetään Pyhän Laurin kirkolla perinteiden mukaisesti ja tähän ei 
korona vaikuta. Tänä jouluna VaRes:n vuorot ovat klo 1530-1600 ja 1600-1630. Mukaan tarvit-
set maiharit tai vastaavat kengät (saappaat tmv.) sekä mustat hanskat. Lumipuvut, lakit ja vyöt 
jaetaan paikanpäällä. 
 
Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ja kysymykset sähköpostitse 
puheenjohtajalle mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi. 

Covid 19 — päivitys 

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

