JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

23.8.2016, sp-tiedote 33/2016

Piilojakelu 331 / 337 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Kerhoon 337. jäsen vänr Aleksi Karppi päivämäärällä 16.8. RUK:n kurssilta 247 – tervetuloa reserviin ja kerhon
toimintaan mukaan!
________________________________________________________________________________

Sotiemme Veteraanit keräys Järvenpäässä 21. kerran to 25.8. klo 17 – 21.
Kerhomme, Järvenpään Reserviläisten ja Turvakurssin Killan jäsenten johdolla saamme 80 KAARTJR:n varusmiestä
ovelta – ovelle keräykseen kaupungin 23 eri alueelle.
Kokoonnumme Järvenpään kirkon alaparkkipaikalle klo 16.45 tehtävänjakoon.
Keräysjohtajiksi kerhostamme (13) ovat jo ilmoittautuneet: Matti Juntunen (9.), Veikko Karhumäki (21. krt),
Kari Kettunen (14.), Juha Koskenranta (13.), Keijo Kylmälä (8.), Erkki Kähäri (5), Jukka Laatunen (7.),
Esko Sarkanen (12.), Heikki Tala (2), Arno Tarjas (20.), Matti Toivanen (15.), Teemu Weckström (2.) ja
Topi-Kalle Vuorinen (1.).
Turvakurssin Killasta keräysjohtajiksi (3) osallistuvat Liisa Karhu, Veijo Meisalo (7., myös kerhomme jäsen) ja
Antti Mäki.
Tarvitsemme 23 keräysjohtajaa autoineen, joihin autokoon tai alueen mukaan 3-4 vm.
Tavoitteena on saada vielä kerhostamme 2 ja JäRes:stä 5 keräysjohtajaa!
Anna aikaasi, autosi ja pikkuisen polttoainetta tähän tärkeään asiaan veteraaniemme hyväksi.
Tehtävään tarvitset autosi ohella sopivan ulkoiluasun ja ryhmääsi kannustavan asenteen!
Keräysjohtajaohjeen ja keräysalueen kartan saat kirkon alaparkkipaikalle saapuessasi.
Kunniavelka ei vanhene – Veteraanitukityö velvoittaa vapaaehtoisia maanpuolustustoimijoita!
Ilmoittautumiset ja lisäinfo: ensisijaisesti 041 – 547 5508 tai veikko.karhumaki(at)msoynet.com - kiitos!
_____________________________________________________________________________________________________________________

MPK:n Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikkö järjestää liikenteenohjauskurssin la 17.9.2016 kello
11.00 alkaen Taistelukoululla, osoite: Rantatie 66, 04310 Tuusula.
Kurssin pääkouluttajana toimii ylikonstaapeli Tuija Saarinen Helsingin poliisilaitoksen liikenne- ja
erityisturvaosastosta.
Kurssin hinta on 12 euroa ja se sisältää koulutuksen, huomioliivin, vakuutuksen ja sotilaskodin tarjoaman
sämpyläkahvin.
Kurssilaiset voivat käyttää omaa säähän sopivaa ulkoiluasua tai myös omaa PV:n mallista maastopukua ja
maastolakkia sekä omia maastokelpoisia jalkineita.
Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n tietojärjestelmän www.mpk.fi kautta.
Kurssi löytyy Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikön kurssitarjonnasta tai suoraan linkistä
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=90779
Kurssi sisältää teoriaosuuden, jossa käydään läpi mm. aiheeseen liittyvää pykälätietoa, liikenneohjaajan
varusteet, yhteistyö poliisin kanssa erilaisissa liikennetilanteissa, liikenteenohjaajan oikeat käsimerkit,
oikea sijoittuminen yms. Aikaa varataan myös kurssilaisten esittämiin liikenneaiheisiin liittyviin kysymyksiin.
Liikenteenohjausta harjoitellaan käytännössä taistelukoulun piha- ja pysäköintipaikan alueella.
Kurssi soveltuu mainiosti reserviläisille, myös vapepalaisille, palokuntalaisille, järjestysmiehille ja -naisille,
esim. henkilöille jotka hankkivat varoja liikenteenohjauskeikoilla tai järjestävät erilaisia yleisötapahtumia.
Lisätietoja:Kurssinjohtaja Markku Tuominen, 040 559 9305 tai puumies45(at)gmail.com
________________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

