
               ELIMÄEN RESERVIUPSEERIKERHO RY. 

Tervetuloa sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään Korialla Elimäen 

Liikennekoululla 29. 10.2015 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään jäsenvalinnat ja 

sääntöihin kuuluvat asiat. Kokousesitelmän pitää eversti Paavo Aho, aiheenaan 

salainen tutka-asema Kymijoen rannalla…….. KAHVITARJOILU.          

ELIMÄE RESERVINUPSEERIEN NAISTEN SYYSKOKOUS SAMAAN AIKAAN.  

                                      JÄSENKIRJE 3 / 18.10.2015  

Arvoisat upseeriveljet ! 

Vuoden syyspuoli on paraillaan menossa ja kokous- ynnä muut syyspuolen ruljanssit 

ovat alkaneet. Suurimmat tapahtumat kerhomme puitteissa olivat Erämessut 

Korialla ehkä toiseksi viimeistä kertaa ja Reservin ampumamestaruuskisat Tyrrissä. 

Kiitän tapahtumiin osallistuneita jäseniämme ja erityisesti ltn Matti Saarista, joka oli 

ampumamestaruuskisojen huoltopäällikkö. Väheksymättä  ERUN naisten panosta 

kisojen kahvitusosastolla. Kilpailut järjestetään ensi vuonna uudestaan, joten talkoo 

porukkaa tarvitaan. Kiitän myös hallituksen jäseniä ja aktiivisia kerhomme toimijoita. 

Elokuun 1. päivä vietettiin kerhomme perustajajäsenen Erkki Sutelan 100-vuotis   

juhlaa, joka oli samalla myös säätiön lopettamisjuhla. Matti ja Kitti Saarinen 

kuuluivat säätiön jäsenistöön. Pertti Olanderin isännöimä Perheralli Pataniemessä 

oli myös vakiomiehitteinen, tosin lapsia oli mukana enemmän, kuten perhekuvioon 

kuuluukin. Viime vuonna Maastokisa oli nousujohteinen ja sama jatkui tänäkin 

vuonna. 12 osallistujaa ja joukossa myös yksi nainen. Kenraalipatsas meni 

väliaikaisesti kerhon ulkopuolelle vuodeksi . Jukolan Viestin sijoitus paranee myös 

vuosi vuodelta. Kerhostamme oli myös partio Partiosuunnistuskilpailussa Vekaralla. 

Yli Jani Juvankoski, ltn Sami Tapio ja vänr Ahti Romo. YT-päivä Vekaralla joukkueena 

ylil Jani Juvankoski ja luutnantit Esko Viinanen ja Heikki Haarajoki. Sandbergin 42. 

muistokisa poiki 11 partiota ja kerhon paras oli ylil Jani Juvankosken partio. 

Suurkiitos vakiojärjestäjille ltn Matti Saarinen ja kapt Jukka Ikonen. Toimitsijoina Kitti 

Saarinen, Maija- Liisa Mustonen ja Essi Marjaana ja Pirjo-Liisa Ikonen. Syyspuolen 

kilpailuista on vielä ampumatta Sutelan muistokisa, joka ammutaan marraskuun 

aikana Pohjolatalon alakerrassa.      Ensi vuoden huhtikuun puolenvälin tietämiin 



suunnittelemme Viipurin /Karjalan retkeä. Tarkoitus on saada Matka - Majurin bussi 

täyteen n. 20 henkilöä ja jos omasta kerhosta ei löydy tarpeeksi porukkaa, 

tukeudumme Elimäen Reserviläisiin. Matka on avec- matka. Hintahaarukka on oma 

viisumi 50e ja ryhmäviisumi 80e. Retki on vuorokauden pituinen ja Sirenin Kalle 

toimii oppaana ja suunnittelee reitin. Hän kertoi minulle myös vaihtoehdosta, joka 

olisi puhtaasti Viipuri keskeinen sotamuseoineen + muuta herkkua. Kerhon 

nettisivut löytyvät osoitteesta www.rul.fi/elimaki ja Facebookista 

https://www.facebook.com/elimaenreserviupseerikerho tutustu ihmeessä ja seuraa 

tapahtumia…OSALLISTU!                                                                                                             

Hyvää kenraali talven odotusta, TAPAAMME SYYSKOKOUKSESSA ! 

LASSI VIANTIE pj.                                                                                                                   

040 5177610 

http://www.rul.fi/elimaki
https://www.facebook.com/elimaenreserviupseerikerho

