JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

19.11.2014, sp-tiedote 47/2014

Piilojakelu 313 / 322 jäsentä ja 81 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS KE 26.11. KLO 19
Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä.
•

•
•

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT: Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio 2015.
Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys 2015 sekä kerhostrategia 2015-2020 kerhon nettisivuilla
www.rul.fi/jarvenpaa > Dokumentit.
KERHOSTRATEGIA 2015-2020: Vahvistaminen vuodelle 2015, ei muutosesityksiä.
ESITELMÄ: ”Katoaako isänmaallisuus veteraanien myötä – Veikko Karhumäki
KAHVITARJOILU – TERVETULOA

Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä veteraanimuistomerkin kohdalta vasemmalle vievää tietä noin 200 m.
____________________________________________________________________________________________________

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan reserviyhdistysten (6) perinteinen marssiammuntakilpailu Hyrylän
urheilukeskuksen ampumahiihtostadionilla ti 2.12. klo 17.30 – järjestää JäRuk.
- kilpailumaksu 10 euroa/kilpailija radankäytöstä Tuusulan Voimaveikoille peritään kilpailupaikalla
- klo17.30-18.00 kohdistusammunnat pienoiskivääreillä, cal .22 LR
- klo 18.00 kilpailu yhteislähdöllä
- juoksulenkki kelistä riippuen noin 500 – 750 metriä
- makuuammunta 5 ls
- toinen juoksulenkki
- pystyammunta 5 ls
- kolmas juoksulenkki maaliin
- joukkuekilpailu kolmella kisaajalla yhdistyskohtaisesti (ru ja res)
Aseet kilpailun aikana ampumapaikalla. Ammunta pienoiskiväärin 50 metrin tauluihin, sakko 5 sekuntia
rengasväliltä – esim. osumasta vitoseen sakkoa juoksuaikaan 25 sekuntia!
Kilpailulla on kunniakkaat perinteet jo vuodesta 1976 alkaen Keravan Reserviupseerikerhon aloitteesta!
Lisäinfo: veikko.karhumaki(at)msoynet.com tai 041 – 547 5508.
________________________________________________________________________________________

MPK:n kartat, koordinaatit ja taktiset merkit -kurssi Tuusulassa to 27.11. klo 18-21
Suomen kartastojärjestelmä on uusiutunut, lehtijako ja mittakaavat ovat muuttuneet ja koordinaatitkin ilmoitetaan eri
päin kuin ennen.
Paavon ja Iivarin ilmoittaminen ei enää riitä, paikan ilmoittamiseen tarvitaan muutakin!
Osaatko ottaa koordinaatit uuden MGRS- koordinaatistojärjestelmän mukaisista kartoista tai siirtää annetut
koordinaatit kartalle? Mitä karttoja puolustusvoimat nykyään käyttää?
Karttojen ja koordinaattien käyttötaito on jokaisen reserviläisen, erityisesti reservin johtajien, perustaito. Vanhoista
selkäytimeen menneistä opeista on hankala päästä irti itseopiskelulla! Opettajan johdolla se on helpompaa.
Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikkö järjestää tämän kurssin. Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti uuteen
koordinaattijärjestelmään ja sen käyttöön ja käytössä oleviin taktisiin merkkeihin.
Kouluttajana toimii kansainvälisissä sotilastaitokilpailuissakin MGRS-koordinaatteja käyttäen suunnistanut ja
marssinut kapteeni (res) Aki Mäkirinta.
Kurssihinta on 10 euroa ja siihen sisältyy kahvi ja pikkupurtava. Saat myös kalvolle tulostetun koordinaattimittarin.
Kurssille ilmoittaudutaan ensisijaisesti MPK:n internet-sivujen www.mpk.fi kautta. Se löytyy Uudenmaan KOTUyksikön kurssitarjonnasta, kurssinumero 1700 14 12039.

Kurssille mahtuu enintään 30 henkilöä ja ilmoittautumisaika päättyy 23.11.
Viime syksynä pidetty kurssi täyttyi ja kaikki eivät edes mahtuneet mukaan, joten ilmoittaudu ajoissa!
Lisätietoja saat tarvittaessa Uudenmaan KOTU-yksikön päällikkö Harri Kaijansinkolta, 040 4822629,
harri.kaijansinkko@mpk.fi tai kurssin johtaja Aki Mäkirinnalta, aki.makirinta@sci.fi
______________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

