
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          9.1.2017, sp-tiedote 2/2017 
  
 

Piilojakelu 324 / 329 jäsentä ja 90 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit       
___________________________________________________________________________________________ 

Kerhoon 329. jäsen ylil Cingiz Safiulla – Tervetuloa takaisin kerhomme toimintaan! Cingiz kuului kerhoomme 

järvenpääläisenä jo nuoruusvuosinaan 1959-1962! 

____________________________________________________________________________________________ 

Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäilta PVPALVK:ssa Koivikko-auditoriossa ti 10.1. klo 19 

Taistelukoulun tammikuun esitelmöitsijänä on Hyvinkään kaupungin viestintä- ja valmiuspäällikkö Sari-Leena 

Lund. Esitelmän aiheena on ”Kunnan kriisijohtamismalli häiriö- ja poikkeusolosuhteissa. Case Hyvinkään 

ampumatapaus”. 

Illan isäntänä on Uudenmaan Reserviläispiiri. Sotilaskoti on avoinna esitelmätilaisuuden jälkeen. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin infotilaisuus PVPALVK:ssa to 12.1. klo18. 

Tilaisuuden sisällöstä: 
Mitä oikeasti muuttuu? Häviääkö kaikki koulutus Uudeltamaalta? Mitä tapahtuu tiloille? Onko varastoa? 

Mitä tapahtuu sitoumuksille? Missä voi uusia sitoumuksen?  

Tule kuuntelemaan mitä muutoksia vuosi 2017 tuo tullessaan! 

Vastauksia antavat: 

Piiripäällikkö Timo Mustaniemi ja koulutuspäälliköt Aki Mäkirinta sekä Jarkko Törmänen. 
 

Kaikki MPK:n toiminnassa mukana olevat ja kiinnostuneet - tervetuloa tilaisuuteen! 

Lisätietoja: Aki Mäkirinta, aki.makirinta(at)mpk.fi 

________________________________________________________________________________ 

 

Uudenmaan reserviläispiirien ampumahiihtomestaruuskilpailu Hyrylän urheilukeskuksen a-hiihtostadionilla 

to 26.1.   

Kokoontuminen kilpailupaikalle viimeistään klo 18.15. Kohdistusmahdollisuus klo17.30–18.15.    

Kilpailuselostus klo 18.20 Lähtö klo 18.30. Kilpailumaksu 20 € / kilpailija maksetaan kilpailupaikalla.  

 

Ilmoittautumiset 24.1 mennessä sähköpostilla lahdenkauppi(at)kolumbus.fi 

Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava sarja sekä joukkue, mihin kilpailija kuuluu. 

Tiedustelut Ari Lahdenkauppi, 050 592 9509 tai lahdenkauppi(at)kolumbus.fi 

Sarjat: Y, Y45, Y60, Y70 ja HARR (+joukkuetulokset)  

  

Kilpailusuoritus: Hiihto 4 x n. 1,9 km, sarjoissa Y, Y45, Y60 ja HARR 3 x n. 1,9 km, sarjassa Y70 ammunta 3 x 5 ls 

(makuu – pysty – makuu). Sakko 1 min/ohilaukaus.  

Matkoja voidaan lyhentää, jos lumiolosuhteet ovat huonot tai pakkanen kova.  
 

Kilpailussa saa ampua vain aliäänipatruunoilla taulaitteista johtuen!  
 

Vakuutus edellytetään: Reserviläisen ampumaturva tai ampumahiihtoliiton vastaava vakuutus.   
 

Lisäinfo aseista ynnä muusta: Hannu Harju, kerhomme urheilu-upseeri, hannu.harju4(at)luukku.com tai 040 529 

9107. 
 

Kilpailemme 3-henkisillä yhteisjoukkueilla, Järvenpään yhdistetty, Järvenpään Reserviläisten jäsenten kanssa. 

Piirien Osuuspankkimaljakilpailussa 2016 petrasimme sijoitustamme yhdeksänneltä sijalta pronssille Mäntsälän ja 

Tuusulan yhdistettyjen joukkueiden jälkeen!  

Piirien Maanpuolustusurheilijakilpailussa 2016 urheilu-upseerimme Hannu Harju näytti meille muille esimerkkiä 

yltäen kilpailun ykköseksi – Onnittelut! 

Piirikilpailut ovat ennen kaikkea kuntourheilua kivassa kaveriseurassa mausteena myös mitaleja parhaimmille! 

Maanpuolustusurheilijakilpailuista 2016 kirjattiin kaikkiaan 136 sijoitusta, jossa allekirjoittanut yhteen lajiin 

osallistuneena oli kolmen kumppanin kera tuolla jaetulla viimeisellä sijalla – tärkeintä on siis osallistuminen!     
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 
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