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JÄSENKIRJE 1-2021 

Hyvä reserviupseeri 
Koronapandemia rajoituksineen vaikutti myös osaltaan kerhomme toimintaan viime vuonna.  
Hallituksen kokoukset ja yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidimme ajallaan ampumaradan majalla, 
mutta keskiviikkoammunnat alkoivat vasta kesäkuun alussa. Joka keväistä veteraanikeräystä ei 
paikkakunnalla suoritettu ja myös kaatuneiden muistopäivään tuli muutoksia. 
 
Korona ei onneksi estänyt Nakkilan ja Harjavallan kerhojen yhdistymistä. Kolmella nakkilalaisella kapteenilla 
vahvistettu hallitus piti jo järjestäytymiskokouksensa. Uskon, että ”uusi” kerhomme pystyy toimimaan 
entistä vahvempana ja virkeämpänä tulevina vuosina. 
 
Harjavallan Reserviupseerikerho täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Toiveena on, että syksyllä voisimme 
kokoontua yhteen juhlimaan tätä merkkipäivää. Vuosi 2021 on juhlavuosi muutenkin. Suomen 
Reserviupseeriliitto juhlii 90-vuotista taivaltaan valtakunnallisissa tilaisuuksissaan ja viime kesältä siirretty 
RUK 100v-pääjuhla Haminassa aiotaan toteuttaa 12. kesäkuuta. Saas nähdä! 
 
Jäsenmäärämme on nyt 104. Uusien jäsenien haku on jatkuvasti päällä. Tietosuojasäädösten takia meille ei 
voida toimittaa listoja kotiutuneista res. upseereista. Jos tiedät toiminnastamme kiinnostuneita (nuoria ja 
vanhempia) upseereita, niin anna vinkkiä heistä hallitukselle. 
 

Kutsu kerhomme sääntömääräiseen kevätkokoukseen                
Aika: 17.3 klo 18.00 (hallitus klo 17.30) 
Paikka: Ampumaradan paviljonki 
Esitelmä: Historiakatsaukset yhdistyneiltä kerhoilta (Rikala ja Tupi) 
Kevätkokouksessa on ammuntaa harrastavan jäsenen mahdollista lunastaa itselleen a-radan avain  
5€ panttimaksulla. 
Tervetuloa!                   

 
Alkuvuoden toimintaa 
-Ratakatselmus tehdään  Harjavallan Reserviläisten kanssa  huhtikuussa. 
-Talkoita pidetään kesällä tarpeen mukaan. 
-Keskiviikkoammunnat 5.5 – 25.8 välisenä aikana alkaen klo 18.00. Suoritetaan pienoispistoolilla tarkkuus- 
ja pikaosiot 30 + 30 laukausta. Kerholla on pistooleja, joilla pääset kokeilemaan lajia. 
-Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksiin 16.5 osallistutaan molemmilla paikkakunnilla tilaisuuden 
edellyttämällä tavalla. 
-Marskinpäivän ammunnat jäsenillemme 4.6  klo 18.00. Ammutaan rynnäkkökiväärillä sovellettu 
ammunta. 
 
Ampumaradan käyttö 
Kerhon jäsenillä on ampumaradan ja majan käyttöoikeus. Ratavaraukset ja a-radan säännöt löytyvät 
kotisivujemme ”Toiminta”-napin alta.  
 
Karhu-lehti 
Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
omaa verkkolehteä voi lukea osoitteessa www.issuu.com/karhu3  
Kotisivujemme kautta onnistuu myös. 
      jatkuu   >>> 

http://www.issuu.com/karhu3
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MPK:n koulutus 
Jokainen Suomen kansalainen voi kartuttaa taitojaan, ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja kouluttautua 
nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa www.mpk.fi 
 
Kerhon jäsenmaksu 
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on varsinaiselta jäseneltä 40 € ja nuorisojäseneltä (alle 28v) 25 €. 
Maksamalla jäsenmaksun lisäksi 25 € liittyy RUL-Plus jäsenryhmään. Tämä korvaa vanhan Ampumaturvan. 
Suositellaan erityisesti aktiivisesti ampumista harrastaville jäsenille. 
 
Tiedottaminen 
Tämän kirjeen lisäksi tiedotamme tapahtumista Sydän-Satakunta lehdessä sekä sähköpostilla ja omilla 
verkkosivujemme tapahtumakalenterilla. 
 
TÄRKEÄÄ! Koska tiedottaminen perustuu nykyään toimivaan sähköpostiin, pitäisi jokaisen huolehtia itse 
yhteys- ja henkilötietojensa päivittämisestä jäsenrekisterissä = eAsiointipalvelu.  
Jäsenrekisteriin pääsee helposti kotisivuiltamme www.rul.fi/harjavalta/jasenrekisteri   taikka liiton sivuilta 
www.rul.fi/jasenille/jasenrekisteri  
Voit toki myös ilmoittaa muutoksista jäsenrekisterivastaavallemme hannu.sillman@boliden.com 
Hänellä on oikeudet rekisteriin ja hän voi tehdä päivitykset puolestasi. 
 
Jos sait tämän kirjeen paperisena Postin kautta, sinun on syytä mennä päivittämään tietosi! 
 
Kerhon hallituksen kokoonpano 2021 
 
puheenjohtaja ylil      Mikko Heinola 044-3635721 mikko.heinola@pp2.inet.fi 
1.varapuheenjohtaja vänr   Juho Koota 040-8273783 
2.varapuheenjohtaja kapt    Pekka Rikala 044-3221149 
sihteeri 
ampuma-/urheilu-ups. kapt   Seppo Tynjälä 040-5455926 seppo.tynjala@dnainternet.net 
rahastonhoitaja ltn      Kai Hakanen 02-6741369 
jäsenrekisterivastaava kapt   Hannu Sillman 040-3573292 
ampumarataupseeri maj    Kullervo Tupi 050-5367302 
veteraanivastaava ylil      Matti Uotila 040-7456854 
nuorisoupseeri kapt   Jouni Unkuri 040-8435063 
koulutusupseeri kapt   Jari Hakulinen 050-5146020 
 
 
Liiton juhlavuoden tunnus on: ”Johtajuutta kaikissa oloissa” 
 
Ystävällisin terveisin 
Mikko Heinola /pj 
 
 
 
Jakelu: 
Sähköisesti jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa. 
Paperisena jäsenille, joilla ei ole osoitetta jäsenrekisterissä. 
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