
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY            3.3.2022, sp-tiedote 7/2022 
  
 

Piilojakelu 292 / 296 jäsentä ja 95 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit        
___________________________________________________________________________________________ 
 

Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäilta ti 8.3. klo 18 Koivikko auditoriossa Taistelukoulun alueella:   

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen alustaa aiheesta Ajankohtaista poliisihallinnosta. 
 

Ilmoittautuminen paikalle tuleville tapahtuu MPK:n sivuston kautta: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/156976 
 

Jos olet ilmoittautunut viime syksyn esityksiin MPK:n järjestelmässä, niin ei tarvitse ilmoittautua uudestaan. 
 

Etämahdollisuus, Google Meetin liittymistiedot: 

Videopuhelun linkki: https://meet.google.com/akh-ecam-qop 

Tai soita: Numeron 962 448 537#koodi: -(FI) +358 9 85691684 PIN  

Lisää puhelinnumeroita: https://tel.meet/akh-ecam-qop?pin=5295189357097 

Kirjautuminen klo 17.45-18.00, esitelmä 18-19 ja kysymykset 19.00-19.15. Sotilaskoti esitelmän jälkeen avoinna.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kerhon ampumavuoro Ruutisavun 9-paikkaisella sisäradalla Vantaalla on poikkeuksellisesti tavanomaisesta 

viikkoa aikaisemmin eli ke 9.3. klo 21-22.   
 

Ilmoita osallistuminen perinteisesti, kimppakyytitarve tai muu tiedustelu, ampumailtaan varainhoitoupseeri  

Hannu Lagerströmille, hannu.lagerstrom(at)saunalahti.fi viimeistään ma 7.3. 
 

Kerhon a-kalustolla kouluttajien valvonnassa pääset a-toimintaan. Lisäinfo Hannulta tai allekirjoittaneelta.  
 

A-radalla on myös kerhomme Tulitukipakki vapaaehtoisille lahjoituksille ampumatoiminnan tueksi!  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MPK:n koulutusta keväällä Tuusulassa. Vielä ehdit mukaan. Ilmoittaudu 8.3. mennessä ajankohtaisille kursseille: 

Reserviläisjohtaja 2, ajankohta 9.-10.4. ja 21.-22.5. 
Tavoite: 

1) Tuntee johtamisen vaatimukset nykyaikaisen taistelun toimintaympäristössä. 

2) Osaa arvioida omaa ja ryhmänsä käyttäytymistä suhteessa yhteiskunnan ja lain asettamiin normeihin. 

3) Hallitsee joukon toiminnan- ja suorituskyvyn kehittämisen periaatteet joukon tehtävän sekä toimintaympäristön edellyttämälle 

tasolle. 

Kurssi on kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille reservin päällystön jäsenille. Huom. Johtamisen koulutusohjelman 

mukaisen Reserviläisjohtaja-1 kurssin hyväksytty suorittaminen on pakollinen ennen kurssille tuloa. 

Voimankäytön perusteet, ajankohta 9.4.2022 - 10.4.2022 
Tavoite: 

1) Palauttaa mieleen ja kerrata Puolustusvoimien voimankäytön menetelmiä. 

2) Puolustusvoimien voimankäyttökoulutuksen läpikäyneet. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17. SOTIEMME VETERAANIT –lipaskeräys vuodesta 2004 alkaen K-Supermarket Pajalassa pe 11.3.  

Kerhon ”liikekannallepano” onnistui jälleen perinteiseen tapaan todella nopeasti, siitä kiitokset!   
 

10.00 - 12.00 Veikko Karhumäki (17. krt) Hannu Lagerström (13.) 

12.00 - 14.00 Olli Greggilä (3.)      Mika Nurmela (4.) 

14.00 - 16.00 Kari Haapanen (4.) Timo Wallenius (1.)  

16.00 - 18.00 Matti Toivanen (12.) Kari Kettunen (8.)   

18.00 - 20.00 Keijo Kylmälä (7.) Arno Tarjas (12.) 

 

Järvenpään Reserviläiset suorittavat keräyksen Prismakeskuksessa ja Turvakurssin Kilta Tokmannissa.  

Maastopuvun käyttö arvomerkeillä on veteraanikeräyksissä toivomus, jos kyseisen vaatetuksen omistat! 

 

Tue lahjoituksella järvenpääläisiä sotiemme veteraaneja ostosmatkallasi keräyspaikoillamme! 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

www.rul.fi/jarvenpaa  
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www.facebook.com/rujarvenpaa 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maanpuolustusterveisin - Veikko       
 

http://www.facebook.com/rujarvenpaa

