JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

26.2.2016, sp-tiedote 10/2016

Piilojakelu 318 / 324 jäsentä ja 88 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Lauantaikino: Kirkastettu sydän (1943) Lottamuseossa huomenna 27.2. klo 15

Kirkastettu sydän (1943) on käsikirjoitettu Martta Haatasen saman nimisen romaanin pohjalta. Elokuvan on
ohjannut Ilmari Unho. Maalaispitäjän kirkkoherra Ahti Helpi (Joel Rinne), joka kokee itsensä sekä papiksi
että sotilaaksi, lähtee rintamalle jatkosotaan. Kotona raskaana oleva vaimo Lea (Emma Väänänen) huolehtii
suurperheensä lisäksi seurakuntalaisista.
Ennen elokuvaa lyhyt alustus aiheeseen. Esityksen jälkeen Lottakanttiinissa iltapala: Ruokaisa salaatti,
minicroissant, Lottakanttiinin oma yrttitee / kahvi.
Kinoillan hinta: 10€/hlö. Ilmoittautumiset ennakkoon p. 09 274 1077 tai info@lottamuseo.fi
Tervetuloa viihtymään Lottamuseolle!

________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan reserviläispiirien (avoin) AMPUMAHIIHTOKILPAILU Tuusulassa to 3.3.
Kilpailupaikka: Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie 12, ampumahiihtostadion
Aika: Kohdistusmahdollisuus klo17.30–18.15. Kokoontuminen kilpailupaikalle viimeistään klo 18.15.
Kilpailuselostus klo 18.20. Lähtö klo 18.30.
Sarjat: Y, Y45, Y60, Y70 ja HARR (+joukkuetulokset)
Kilpailusuoritus: Kilpailuformat saattaa vielä muuttua, jos samanaikaisesti järjestetään TVV:n cup-kilpailu.
Hiihto: 4 x n. 1,9 km sarjoissa Y, Y45, Y60 ja HARR sekä 3 x n. 1,9 km sarjassa Y70
Ammunta: 3 x 5 ls (makuu – pysty – makuu). Sakko 1 min/ ohilaukaus
Säännöt: Uudenmaan reserviläispiirien a-hiihtokilpailun säännöt (mahdollisin TA:n hyväksymin poikkeamin)
http://www.rul.fi/uudres/files/2011/12/Piirikilpailujen-säännöt-ja-ohjeet-2013_lopullinen.pdf
Kilpailussa saa ampua vain aliäänipatruunoilla!
Ilmoittautumiset: lahdenkauppi@kolumbus.fi 1.3. mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava sarja sekä joukkue, mihin kilpailija kuuluu.
Maksut: Kilpailumaksu 20 € / kilpailija, maksetaan kilpailupaikalla.

Vakuutus: Radan haltija vaatii ns. kolmannen osapuolen vakuutukse (reserviläisen ampumaturva tai
ampumahiihtoliiton vakuutus tai vastaava) http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
Tiedustelut: Ari Lahdenkauppi, 050 592 9509 tai lahdenkauppi@kolumbus.fi
Tervetuloa -Tuusulan Reserviupseerikerho ry ja Tuusulan Reserviläiset ry
________________________________________________________________________________________________

Reserviläisjärjestöjen esitelmäilta Taistelukoulun alueella Koivikko-auditoriossa ti 8.3. klo 19.00.
Kevätkauden kolmannessa illassa alustaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikosylikomisario Markku Tuominen
aiheesta ”Poliisin varautuminen häiriö- ja poikkeusolosuhteisiin”.
Sotilaskoti on avoinna luennon jälkeen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita esitelmäiltaan.
Illan isäntänä Uudenmaan Reserviläispiiri - tilaisuuteen on vapaa pääsy - Tervetuloa!
__________________________________________________________________________________________________________________________

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla ke 9.3. klo 19.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisinä asioina vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös.
KAHVITARJOILU – TERVETULOA
Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä Veljesmajalle veteraanimuistomerkin kohdalta vasemmalle vievää tietä noin 200 m.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Kerhon jäsenmaksutilanne on ajankohtaan nähden hyvä! Suorituksia on kertynyt jo 247. Rästejä on vielä 76.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

