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JÄSENKIRJE 2020 

Hyvät upseerikerhomme jäsenet.  Tämä on ensimmäinen jäsenkirjeeni uutena puheenjohtajana. Korvaan 
siis monta vuotta ansiokkaasti pj:nä toimineen Juho Kootan. Tämän vuoden hallituksen jäsenet pysyivät 
samoina, mutta ”pakkaa sekoitettiin” hieman. Toimihenkilöiden nimet ja puh. numerot ovat tämän kirjeen 
lopussa.  Meneillään on nyt kerhomme 69. toimintavuosi, mikä tarkoittaa, että ensi vuonna  on 70v-juhlat 
tiedossa! Kerhon jäsenmäärä on tällä hetkellä 66. Jos tiedät toiminnastamme kiinnostuneita  kotiutuneita  
(myös vanhempia) res. upseereita, ilmoita heistä jäsenrekisterivastaavallemme. 
 
Kutsu kerhomme sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
Aika: 17.3 klo 18.00 (hallitus klo 17.30) 
Paikka: Boliden Harjavalta, kerhon ruokala 
Toimitusjohtaja Timo Rautalahti on ystävällisesti kutsunut meidät sinne pitämään kokoustamme. 
Hän on lupautunut myös kertomaan BOHA:n viimeisiä kuulumisia.  Tarjolla kahvit ja suolaista.  
Tervetuloa! 
 
Reserviupseerikoulu täyttää 100 vuotta 
Juhlavuotta vietetään Haminassa valtakunnallisessa RUK 100-pääjuhlassa 6.6.2020, johon on kutsuttu kaikki 
reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit. Osoitteessa www.rul.fi/ruk100/  on 
alustavaa tietoa tästä tapahtumasta. Koska Haminaan odotetaan paljon osallistujia, suositaan 
yhteiskuljetuksia. Satakunnan Reserviupseeripiiri tulee järjestämään linja-autokyydin Haminaan.  
Lähtö olisi Porista aamulla ja paluu illalla. Koululla ei ole mahdollista yöpyä. Kun asiat tarkentuvat, 
ilmoitetaan niistä nettisivuillamme www.rul.fi/harjavalta/  
Jäseniltämme on tullut kyselyjä tapahtumaan, joten eiköhän lähdetä joukolla juhlimaan! 
 
Nakkilan ja Harjavallan upseerikerhot yhdistyvät? 
Syyskokous suhtautui myönteisesti  Nakkilan Reserviupseerikerhon esittämään ajatukseen kerhojemme 
yhdistymisestä.  Mikä olisi helpoin ja käytännöllisin ratkaisu, selviää kevään aikana. 
 
Alkuvuoden toimintaa 
-Ratakatselmus tehdään  Harjavallan Reserviläisten kanssa  huhtikuussa. 
-Talkoita pidetään kesällä tarpeen mukaan. 
-Perinteiset keskiviikkoammunnat 6.5-26.8 välisenä aikana alkaen klo 18.00. Suoritetaan pienoispistoolilla 
30 + 30 laukausta. Kerholla on pistooleja, joilla pääset kokeilemaan lajia. 
-Kaatuneiden muistopäivään 17.5 osallistutaan suunnitteluun, juhlaan ja lippulinnaan. 
-Marskinpäivän ammunnat jäsenillemme 4.6  klo 18.00 sotilaspistoolilla (kerholta aseet, taulut ja 
patruunat). 
 
Ampumaradan käyttö 
Kerhon jäsenillä on ampumaradan ja majan käyttöoikeus. Ratavaraukset ja a-radan säännöt löydät 
nettisivujemme ”Toiminta”-napin alta. 
 
Karhu-lehti 
Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
omaa verkkolehteä voit lukea osoitteessa www.issuu.com/karhu3 
 
MPK:n koulutus 
Jokainen Suomen kansalainen voi kartuttaa taitojaan, ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja kouluttautua 
nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa www.mpk.fi 
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Tiedottaminen 
Tämän kirjeen lisäksi tiedotamme tapahtumista Sydän-Satakunta lehdessä sekä sähköpostilla ja omilla 
nettisivujemme tapahtumakalenterilla. 
Jos sähköpostiosoitteesi  tai puh.numerosi on muuttunut, ilmoita niistä jäsenrekisterivastaavallemme 
(hannu.sillman@boliden.com) Toimi samoin, jos epäilet, että niitä ei ole kerhon tiedoissa.  
 
Kerhon hallituksen kokoonpano 2020 
 
puheenjohtaja ylil      Mikko Heinola 044-3635721 mikko.heinola@pp2.inet.fi 
varapuheenjohtaja vänr   Juho Koota 040-8273783 
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 
koulutus-/ nuorisoups. ylil      Matti Uotila 040-7456854 
 
 
Oikeaa talvea odotellessa 
 
Mikko Heinola 
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