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Piilojakelu 331 / 336 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania
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Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
_________________________________________________________________________________________________________________

Psalmi 23

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Suruviesti on saavuttanut kerhon.

In memoriam: evl evp Simo Antikainen, s. 10.3.1960, nukkui pois 59 vuoden iässä 1.9.2019.
Antikainen toimi 1.1.2007 perustetun Itä-Uudenmaan Aluetoimiston toisena päällikkönä ajalla 1.10.2008-31.12.2011,
jolloin hän tuli tutuksi monelle reserviläistoiminnassa mukana olevalle.
Simo siirtyi reserviin 1.1.2012 ja liittyi samalla päivämäärällä jäseneksi kerhoomme.
IUUDALTSTO:n päällikkönä Simo osallistui mm. kerhomme itsenäisyyspäivän aaton cocktailtilaisuuksiin ja
kerhomme 60-vuotisjuhlaan 11.11.2001, ja kerhomme jäsenyydessä edelleen erityisesti aatteelliseen toimintamme.
Ansioistaan PV:n palveluksessa Antikaiselle on myönnetty mm. SVR R1, SL R1, Sam, UL am1, UL am2 ja Jv ar sk.
”…Murheell´ ei saa muistoasi viettää, ei kuin sen, mi mentyään jää unhoon…” - J. L. Runeberg – Pilven veikko
_______________________________________________________________________________________________________________________

Kerhoon 334, 335. ja 336. jäsen, pvm:llä 10.9. vänrikki Juuso Kovalainen RUK:n kurssilta 254 rekrytoijana
kerhomme 2. nuorisoupseeri Panu Maalampi, RUK:n kurssilta 253 vänrikit Oskar Mattlar pvm:llä 10.9. sekä
Jonne Martikainen pvm:llä 13.9. – tervetuloa kerhon toimintaan mukaan!
______________________________________________________________________________________

Vesivehmaan ampumaradan 30-vuotistapahtuma su 29.9. klo 12 alkaen, päättyy viimeistään klo 18 (paikalla voi olla
myös lyhyemmän ajan). Ampumarata otettiin käyttöön syksyllä vuonna 1989.
Tapahtumalla halutaan kunnioittaa perinteikästä ampumarataa ja antaa samalla osallistujille harvinainen mahdollisuus
kokeilla useita erilaisia asetyyppejä samassa tilaisuudessa.
Radan isäntä Timo Etu-Sihvola kutsuu tapahtumaan mukaan Helsingin piirin Maanpuolustusnaisten, Vantaan
reserviläisyhdistyksen ja Turvakurssin killan sekä kerhomme jäsenet.
Ampumatapahtuma on tarkoitettu sekä aloittelijoille että ampumista jo harrastaneille yli 20-vuotiaille henkilöille.
Tapahtuman alussa pidetään ampumis- ja turvallisuuskoulutus, johon osallistuminen on edellytyksenä ampumiseen
osallistujille. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus päästä ampumaan useilla erilaisilla aseilla (erilaiset kiväärit ja pistoolit).
Tarkoituksena on, että jokainen osallistuja voi kokeilla kaikkia tapahtumassa olevia asetyyppejä.
Tapahtuman kouluttajina toimivat Järvenpään reserviupseerikerho ry:n jäsenet sekä paikalliset kouluttajat. He opastavat
osallistujia myös ampumisen aikana.
Tule mukaan tähän ainutkertaiseen ampumatapahtumaan opettelemaan ampumisen alkeita tai kehittämään
taitojasi! Olethan paikalla klo 11.30, mutta viimeistään klo 11.45
Saapuminen: Laita navigaattoriin Vesivehmaan lentokenttä. Lentokentälle kääntymisen jälkeen on opasteet perille.
Tarkempi osoite on: Lentotie 170, 17130 Vesivehmaa. Vesivehmaa sijaitsee noin 20 km:n päässä Lahdesta.
Pääkaupunkiseudulta perille ajaa 1-1,5 tunnissa. Tapahtumaan saavutaan omilla autoilla tai kimppakyydeillä, jotka
osallistujat sopivat itse.
Ruokailut: Mukaan kannattaa ottaa omat eväät. Ampumaradalla on kota, jossa voi paistaa makkaraa. Ampumaradan isäntä
tarjoaa kaikille juhlan kunniaksi kakkukahvit.
Hinta: Osallistujamaksu on 50 euroa (+ 5 euroa ampumavakuutuksesta, joilla ei sellaista jo ole, joka sisältää koulutuksen,
aseiden käytön ja tietyn määrän patruunoita sekä kakkukahvit.
Maksu tapahtuu käteisellä (mielellään tasaraha) tullessanne ampumaradalle, jolloin myös varmistetaan henkilöllisyys.
Muistakaa ottaa mukaan omat kuulosuojaimet (tarvittaessa myös korvatulpat) ja suojalasit. Mikäli sinulla ei ole omia,
ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä Jukka Huikolle.
Somettaminen ja valokuvien ottaminen on ampumaradalla täysin kielletty.
Sään mukainen varustus. Ota myös mukaan ampumapäiväkirja, mikäli haluat merkinnät.

Ilmoittautuminen kerhomme jäsenten osalta Jukka Huikolle 20.9. mennessä sähköpostilla jukka.huikko@kolumbus.fi
tai 050 540 9664. Ilmoittautuessa pyydetään syntymäaika.
TERVETULOA TÄHÄN ERILAISEEN SUNNUNTAIN VIETTOON!
_____________________________________________________________________________
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