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Vakiovuorot 2022-2023 

Tikkurilan urheilutalo: 
Tiistai 17-19.00 
Torstai 17-19.00 
Sunnuntai 14-19.00 
Ilmoittaudu vuorolle Nimenhuudossa! 

Töölöntori (Luola): 
Maanantai 17-19.00 (parillinen vk) 
Keskiviikko 19-21.30 (pariton vk) 
Ilmoittaudu vuorolle Nimenhuudossa! 

Ruutisavu: 
Tiistai 21-22.00 

AMMUNTA 

SRA-Harjoitusvuorot 2022-2023 

Ruutisavu, Tikkurila ja Loppi: 
VaRes järjestää joka kuukausi SRA-
harjoituksia. Ilmoittaudu Nimenhuu-
dossa.  

MPK / Santahamina 2022-2023 

Ilmoittaudu koulutuskalenterista!  

Piirin ammunnat / tapahtumat 

reservinsanomat.fi 

Ampumavuoroille ilmoittautuminen nimenhuudossa 

Ratavalvojien suunnasta on tullut palautetta tavasta merkitä nimenhuudon kalenteriin hyvissä 

ajoin ampumavuoroille osallistuminen ja perua tuleminen viime hetkellä. Esimerkiksi Ruutisavun 

ampumavuoroilta ratamaksu yhdistykselle maksaa 140 € ja paikalle tulleilta jäseniltä ratamaksuja 

on saatu 65 €. Nimenhuudon kalenteri kuitenkin näyttää täyttä Ruutisavujen vuoroille. Kaupalliset 

radat ovat kalliita ja olemme tehneet harjoitukset omakustanteiseksi.  

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut hurjasti kuluvan vuoden aikana ja innokkaita ampujia riittää, 

joten tavoite on tarjota kaikille jäsenille ampumavuoroja mahdollisimman tasapuolisesti. Vuoden 

2023 hallituksen ensimmäinen kokous tulee käsittelemään ns. rangaistusmaksua, joka koskee 

vuoroille ilmoittautuneita jäseniä jotka eivät saavu paikalle. Maksu tulee olemaan vähintään rata-

maksu. Tästä lähtien mahdollinen oman ampumavuoron peruminen täytyy suorittaa viimeis-

tään 24 tuntia ennen vuoron alkamista. Mikäli huomaat että et pääse ilmoittamallesi ampuma-

vuorolle, niin merkitsethän nimenhuudossa itsesi ”OUT”. Näin varmistetaan se, että seuraava 

vuorolle haluava tulija pääsee ilmoittautumaan tilalle. 

 

Klondyken aukeamisen jälkeen kapasiteettimme tarjota ampumavuoroja tulee moninkertaistu-

maan. Tikkurilan radalle on myös mahdollista lisätä vuoroja. Valvojia olemme saaneet lisää ja 

koko valvojakurssi saadaan vahvuuteen tammikuun aikana.  

Palkitut 

VaReksen pikkujouluissa palkittiin pokaalein poissaolevana yhdistyksen jäsen Mika Tervahauta. 
Mika olisi voittanut H50 TST 7,62 -luokan SRA:n SM-kisoissa, mikäli sellainen luokka olisi ollut. 
Antti Junttila palkittiin vuoden aktiivina eli eniten ilmoittautumisia nimenhuudon tapahtumiin. Olli 
Korkalainen palkittiin vuoden valvojaksi, jolla oli eniten valvontavuoroja nimenhuudossa. Lisäksi 
Reserviläisliitto palkitsi 19.11. puheen kera Antti Kettusen Vuoden Reserviläiseksi. 
Paljon Onnea kaikille palkituille! 

Hallitus 2023 

Hallituksessa jatkaa ensi vuonna (2023) sama hallitus kuin tänä vuonna ja jäsenet kutakuinkin 
samoissa rooleissa. Puheenjohtajan pallilla Antti Kettunen, varapuheenjohtajina Mikko Lehtinen 
ja Sami Sällinen. Jäsenvastaavana jatkaa Matti Seppälä, YTT:ssä Jan Lehtonen ja hallituksen jäse-
nenä Lauri Nuutinen. 
 
Ensi vuodelle on tulossa kaksi uutta jäsentä hallitukseen, jotka ovat: 

Aleksi Lahdenmäki 
(kuvassa vasemmalla) 
 
Markus Nybonn 
(kuvassa oikealla) 
 
Aleksi tulee toimimaan sihteeri-
nä ja Markuksen vastuulle tulee 
ampumatoiminta. 
 
 

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

Jouluaaton kunniavartio järjestetään Pyhän Laurin kirkolla perinteiden mukaisesti 24.12. Tänä 

jouluna VaRes:lla on kaksi vuoroa, joista toinen on jo täynnä. Jäseniä kaivataan vielä toiselle vuo-

rolle, joka on klo 14.30-15.00. Mukaan tarvitset maiharit tai vastaavat kengät ja mustat nahkaiset 

hanskat. Lumipuku ja lakki jaetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset säh-

köpostilla puheenjohtajalle: antti.kettunen@vantaanreservilaiset.fi 

Puheenjohtajan pallilta 

Melkoinen vuosi on takana ja uusi on alkamassa kohta. Haluan kiittää kaikkia luottamuksesta. 

Nyt kun tässä on ollut aikaa suunnitella ja kouluttaa, niin tuleva vuosi näyttäisi tällä hetkellä var-

sin hyvältä. Kalusto on kunnossa ja ratavuoroja on varattu ensi vuodelle kalenteriin seitsemän 

viikonloppua Lopella, n. kahdeksan tuntia viikossa Klondykeä ja yhdeksän tuntia viikossa Tikkuri-

laa. Lisäksi Ruutisavu pyörii vielä kevääseen saakka ja SN:llä myös paukkuu. Kannattaa siis seurata 

nimenhuudon kalenteria. Mutta nyt kuitenkin hiljennytään paukuttelujen välissä joulun viettoon. 

 

Terveisin Antti Kettunen 

Vantaan Reserviläiset ry toivottaa jäsenilleen 
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2023! 
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