JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

17.5.2016, sp-tiedote 25/2016

Piilojakelu 326 / 332 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Kerhon perinteinen vuotuinen saunailta Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhakylänniemessä ke 18.5.
klo 19.
Ohjelmassa muun muassa:
- esitelmä hybridisodasta – kapt res Seppo Rantanen, kerhomme hallituksen jäsen
- yhdessäoloa, tutustumista toisiimme,
- tutustumista ainutlaatuiseen Veljesmajaan,
- ekoaseammuntaa,
- saunomista, omat pyyhkeet mukaan
- virvoitusjuomaa!
_____________________________________________________________________________________________

Sotiemme Veteraanit keräys Järvenpäässä nyt jo 20. kerran vuodesta 2006 ke 25.5. klo 17 – 21.
Kerhomme, Järvenpään Reserviläisten ja Turvakurssin Killan jäsenten johdolla saamme suorittajiksi ovelta – ovelle
keräykseen 80 KAARTJR:n varusmiestä kaupungin 23 eri alueelle.
Kokoontuminen Järvenpään kirkon alaparkkipaikalle klo 16.45.
Tarvitsemme 23 keräysjohtajaa autoineen, joihin autokoon tai alueen mukaan 2-4 vm.
Keräysjohtajiksi kerhostamme ovat jo ilmoittautuneet Veikko Karhumäki (20, krt), Juha Koskenranta (12.),
Keijo Kylmälän (7. krt), Erkki Kähäri (4.), Arno Tarjaksen (19.), Taisto Vanhapelto (9.), Osmo Vikman (8.)
ja Jere Willberg (3.).
Tarvitsemme kerhostamme vielä ainakin 6 jäsentä keräysjohtajiksi, lisäksi Järvenpään Reserviläisistä 7 ja
Turvakurssin Killasta 2 jäsentä.
Ilmoittautumiset ja lisäinfo: veikko.karhumaki(at)msoynet.com tai 041 – 547 5508 – kiitos!
________________________________________________________________________________________________________

Reserviläissuunnistus Keinukalliossa to 26.5. klo 16.30 alkaen Keski-Uusimaa-rastien yhteydessä järjestetään
reserviläisille oma sarja (5 km). Tapahtumapaikkana on Keinukallion ulkoilukeskus: Keinukalliontie 42, Kerava.
Yleisohjeet ovat samat kuin Keski-Uusimaa-rasteilla, mutta reserviläissarjaa koskevat seuraavat tarkemmat
lisäohjeet:
- karttana on peruskartan värikopio mittakaavassa 1: 10000 (koko A3)
- rastit annetaan MGRS-koordinaatteina (MGRS-järjestelmän selitys on luettavana kilpailukeskuksen
ilmoitustaululla)
- rastien merkitseminen karttaan ei sisälly suoritusaikaan
- sanalliset rastinmääritteet ja rastien koordinaatit annetaan kilpailukartan alareunassa
- radan pituus on noin 5 km ja siinä on 6 rastia
- ajanotto tapahtuu emit-leimauksella, mutta radan voi kiertää ilman aikaa tehtäväkorttia käyttäen
- lähdössä ja jokaisella rastilla on 1-2 reserviläisaiheista monivalintatehtävää (1 x 2); yhteensä 12 tehtävää
- jokainen puuttuva tai väärä vastaus aiheuttaa minuutin sakon loppuaikaan
- ilman aikaa kiertäville lasketaan erikseen tehtäväpisteet
- GPS:n käyttö on sallittu ja siitä saattaa olla jopa hyötyä, koska rastipisteet ovat tarkkoja
- suunnistuskartan käyttö peruskartan lisäksi on kielletty
- tulokset julkaistaan lisäksi Keravan Reserviupseerikerhon sivuilla:
www.keravanreserviupseerikerho.fi/urheilu
____________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan reserviläispiirien Maastomestaruuskilpailu järjestetään yhdessä Etelä-Hämeen piirien kanssa
Janakkalassa ke 1.6. iltakilpailuna.
Maastokilpailun lajit: kartanluku, suunnistus ja pistooliammunta
Ilmoittautumiset ja lisäinfo: Kerhon urheilu-upseeri Hannu Harju, hannu.harju4(at)luukku.com tai 040 529 9107.

________________________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

