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Jäsenkirje 1/2017                                                                                                                                 4.3.2017 

 

HYVÄT KUHMON RESERVIUPSEERIKERHON JÄSENET 

 

Hyvää itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Reserviupseerit ovat itsenäisyyden ensimmäisistä vuosista 

saakka olleet omalla panoksellaan mukana rakentamassa ja puolustamassa itsenäistä Suomea. Suomen 

ensimmäinen reserviupseerikerho on perustettu 1925 Helsingissä, sen toiminta lähti nopeasti laajenemaan 

muualle Suomeen. Reserviupseeriliitto perustettiin 1931 kerhojen valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi. Tänä 

päivänä kerhoja on 320, piirejä 20 ja Reserviupseeriliitossa on kerhojen kautta noin 28 000 jäsentä. Kuhmon 

Reserviupseerikerho on perustettu välirauhan aikana, 6.1.1941. Kerhomme jäsenmäärä on tällä hetkellä 88 

jäsentä. 

 

Kerhon hallitus kuluvalle vuodelle on valittu edellisessä syyskokouksessa. Ohessa ovat kerhon hallituksen 

jäsenet ja tehtäväjako. 

Puheenjohtaja          Jussi Pulkkinen          Pajakkakatu 6 A 14  jussipulkkinen52(a)gmail.com              0442581380 

Varapj./majaups.2   Mikko Haavisto                                             micho90(a)luukku.com                          0503864594  

Majaupseeri 1          Martti Haverinen       Kannintie 41             marttihav(a)gmail.com                          0405362324 

Jäsenupseeri            Hannu Korkiakangas  Viiksimontie 383     hannu.korkiakangas(a)hotmail.com    0405488115  

Kerhoupseeri            Auvo Kärnä                 Mäntyrannantie 41 auvokarna(a)tulijarventuvat.fi             0445942757  

Sihteeri/tal.hoit.      Tero Suihko                 Peuranpolku 9 a 8   tero.suihko(a)kuhmo.eu                       0504080878  

Koulutusupseeri      Pekka Tiainen              Taipaleentie 130     pekka.tiainen1(a)gmail.com                 0405047155                              

Jäsen                          Risto Huotari               Ahmatie 7                r_huotari(a)hotmail.com                       0443281361 

 

Kuhmon uusi sisäilma-aserata on otettu käyttöön. Se sijaitsee Piilolan koululla, entisissä teknisen työn 

tiloissa. Reserviläisjärjestöjen yhteiset ampumaratavuorot ovat tiistaisin ja torstaisin kello 18. Kerho 

omistaa kaksi ilmakivääriä ja ilmapistoolin, jotka ovat ilma-aseradalla jäsenten käytettävissä. Näin ilma-

aseammuntaan tutustumiseen ja harrastamiseen ei tarvitse hankkia omaa asetta. Kerhon aseupseerina 

toimii Ilmo Pulkkinen (puh. 040 5248 721). Olkaa häneen yhteydessä ammuntaharrastukseen liittyvissä 

asioissa. Tervetuloa tutustumaan ilma-aseammuntaan ja harrastamaan lajia. 

 

Käykää tarkastamassa ja tarvittaessa päivittämässä jäsentietonne osoitteessa www.rul.fi/liity-jaseneksi/ 

Kirjautuaksesi sivulle tarvitset käyttäjätunnukseksi jäsennumerosi. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

Salasana ensimmäisellä kerralla on postinumerosi. Ajantasalla olevat tiedot varmistavat toimivan 

tiedottamisen kerhon, reserviupseeriliiton ja jäsenten välillä. 

http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/


Reserviupseerimajamme Jämäksessä soveltuu hyvin monenlaisiin kokouksiin, juhliin, majoitukseen ja vaikka 

perheen vapaa-ajanviettoon. Maja on vuokrattavissa kesäkaudella ja jäsenille puoleen hintaan ( ei 

rastiviikko ). Kun tarvitsette kokoontumispaikan rauhalliselta ja luonnonkauniilta paikalta läheltä Kuhmon 

keskustaa olkaa yhteydessä kerhon majaupseereihin.  

Majan vuokrahinnat:                  

Koko kiinteistö            800 €/vk         180 €/vrk          Kainuun Rastiviikon aikana      1000 €/vk                                                                                                                     
Saunatupa                   100 €/vrk 

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää monipuolista koulutusta. Tutustukaa kurssitarjontaan osoitteessa 

www.mpk.fi   Viime vuonna valtakunnallisesti n. 33 000 reserviläistä osallistui MPK:n järjestämiin 

koulutuksiin. Kuhmossa MPK järjestää kuntotestauksen 8.8.2017 ja Talvisodan muistojuhlan tukiosasto-

kurssin 11-12.8.2017. Kursseille voi hakeutua kaikkialle Suomeen. Tutustukaa ja lähtekää mukaan. 

 

Kuhmon Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pidetään Ravintola Eskobarissa 15.3.2017 klo 18:00. 

Kokouksessa käsitellään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. Tervetuloa. 

 

Tämän jäsenkirjeen liitteenä Kuhmon ulkopuolella asuville jäsenille lähetämme itsenäisyyspäivänä 

julkaistun kerhomme Pitkospolku-lehden. 

 

Terveisin 

Jussi Pulkkinen 

Puheenjohtaja 

 

http://www.mpk.fi/

