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1 • Seinäjoen - Reserviup8eer)k4!rbon 

puheenjohtaja, kapt. VDlio Va'.l
ranmä.kl, 

s~erinä vuosina 1949---62 luutn. E. 
Ta~a. v. 19!13 vänr. S. Salorama, v. 

- tg;;l vänr. M. ~nnila jå v;sta 1955 
tä'lftlen vänr. T. Ryssy. :Rahastonhoita
~--on toiminut v:~· 1949 lähtien 
luu-t'JI. A.. Smedlund. Kerhon pitkäaikai
sist~, johtokunnan jäsenistä mainith-

~~ooJUcr~··enit T. ifbar?l!tlO, 1E. Liede ja 
M Vc:..::acja sekä luutn. K Har.ri. 
~11a on ollut vuosittain useita 

esitelmä- je. elokiMU!Sitylksiä. tEsitelrniä 
1vtt pitäneet. ke~hon omat jäsenet sekä 
Sei~äjoen !'lOt. .pHrin da Kauhawa·n Lento
so+.-ikoulun-~~ Kerho on järjestä
nyt v:sta 1~ iihiiea ·kutmiavartion 
joubrna satJkarihaudaHe seki avu~nut· 
ku_~:.-ooma murttenkin - järjestöjen 
tllåilliiötsia. 
-~ on «uitenkin. ~uodostannt 
pää~ kerhon toiminnassa io siitä
-km ~tä, että on saatu mutc:aan sodan 
jälkeen tullutta nuorta upseeristO&. Ker
ho on osaUis•t säännöiJisesti RUL:n 
maastomestaruuskilpailuihin v:sta 1950 
lähtien sekä talvi~ll!l1luski&pailuihin · 
v:sta 1954 ja alftiokHpailuihin v:sta 1953 

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 1'!? vuot- ; lähtien .. K~~lla. _on. omien ja pjj,rin 
ta Seiniijoen Reserv:iupseerikerhon ..9$<-J~~- k1lpadU]~n ~~~ks~ _~llut _v:~ta -1950 
rustarnisesta. Kemon perustavjl. kol®u~ l äfttien myös:km saannolhsest1 ')Oulclcue-

1 pidettiin tarkemmin aaåOen 12. 2. ~iipailu Seinäjoen Sot. ptiriä ja Seinä-
1941. Kerho"' pqheenjcl1t.i4aksi valittiin ~ poliisia v~n keväisi_n ja syksyi
luutn. A, Soini ja johtokuntaan :kapt. sin ~tokilpailussa ja talvella ampu
I. TaJ.;tie, luu!nantit T. Haaramo t::. ma~ssa. 
Liede M. tlaaksi rnetti T . Koivu~alo U~eilutoiminnassa , joka on ollut vah· 
ja vänrikki K - Pollari. oiininfa j · Wrl:s11't6Pt 'l'et16U - löii'iiifttlässa1 ovat 
löin vähäiset$i jatko!!r.ldan alettua jo sa· erikoisesti ansioituneet ka.pt. Haara.mu, 
mana .Jc:eväänä. Kel'bo kokoontui vuosi- ' Vehkaoja jCIJ Vaaranmä-ki sekä nuorem 
1kokoukseensa SO<f3n jäikeen keväällll i mista r;änrilkit Mannila, Sysilampi 'j3 
ll9415, mutta silloisen vallitSevan llja.n 1 Rysay. -Liiton kiJPailF on päästy ml
suuntauksen vuoksi toiminta oli lamassa taleille. · 
aina vuoteen 19-19 Så.akka, jolbm ker- Tiämän .tarkoituksellisesti sotilaallisen 
hon varsinainen jatkuva toimrnta alkoi. lyhy.en 1·5-vuotiskertomuksen anta;ja toi
Puheellljobtajana on toiminut vuosina voo erikoisesti, että lukuisat vielä iter· 
1~ Juutn. ~t- !Herttua ja v:sta 1951 bon ulkopuolella olevat nuoret upseerit 

ll~htien kapt. V. H. Vaaranmäki sekä ; liittyisivät kerhoon. 

Tämä. laiva kulkee varwastl meri merkkien mukaan, kun kannella 
näyttää olevan kolne nä!n kovaa :k&pteenla. Vaara,pmäki, Haaramo 
ja Vehkaoja erll.än Turun saaristo :;sa pidetyn kilpailun lepotåukona 

vab!ru vattuna. 
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Rea.upseerit keräsivät . 
138.000 sotavammaisille 

Maanantai-illalla oll Seinäjoen 
Klubilla tllatsuus, jossa: Seinäjoen 
Reservtupseerikerlion taholta Iuovu
tettHn Sotalnvallidien , Veljeslilton 
Seinäjoen osaston edustajille soWn
vaUidien hyvilksl sq9ritetun kerllyk-
sen tulos. 

Reservlupseerikerhoa. edustivat ti
laisuudessa kapteeni Toivo H a a r a:. 
m o ja vänrikki Teuvo R y s s y, Kapt. 
Haaramo luovutti yhdessä vllm-.-.Rys.. 
syn kanssa kerhon keräykSen 
tuloksena 138.500 mk patkallis
osaston puheenjohtajalle vahtimes
tari A. K ol vusalolle ja sihteeri. 
kauppias Timari P a 1m u a ro ll e, 

Sotalnvaliidien puolesta esitti kU· 
tokset vahtimestari Koivusalo. 

Kiitolllsuuden osoituksena Reservi
npseerlkerhoa kohtaan luovuttivat 
sotainvalUdien edustajat kerholle sO
talnvaUtdien plen'oisllpun. 

Tilaisuuden, jossa ollvat läsnä 
myöskin pankJPen Sfi'kä lehdistön 
edustajat, päätteeksi nautittlln yhtei
set kahvit. 

Y -viilrilrin 




