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JÄSENKIRJE 1-2022  

Hyvä reserviupseeri 
Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta! 
Vuosi 2022 on kerhomme 71. toimintavuosi.  Koronapandemia rajoituksineen vaikeuttaa edelleen ihmisten 
normaalia elämää, joskin toiveita paremmasta on jo olemassa. Viime vuoden kevätkokous siirtyi toukokuun 
lopulle, mutta kaikki muu toiminta voitiin toteuttaa suunnitellusti. Erityisen tyytyväinen olen, että 
kerhomme 70-vuotisjuhlat 2.10 Harjavalta-salissa onnistuivat hyvin. Juhla oli perinteisen arvokas, kiitos 
esiintyjien.  
 
Vuotta 2021 voidaan pitää yhdistyneen kerhomme ensimmäisenä vuotena. Jo nyt voidaan todeta, että 
Nakkilan ja Harjavallan yhdistäminen oli oikea ratkaisu. Koska hallituksen toimihenkilöt ovat molemmista 
kunnista, hallinto kevenee ja esim. perinteiset tapahtumat voidaan toteuttaa molemmilla paikkakunnilla 
kuten ennenkin. Jäsenmäärän kasvu on myös hyvä asia. 
 
Kerhon jäsenille järjestetään toimintapäivä lauantaina 4.6.2022 (Marskin päivänä). Erityisesti toivomme 
nuorisojäseniä ja heidän upseerikavereitaan mukaan tutustumaan kerhomme toimintaan.  Koska 
yhdistyksen tulevaisuus on kiinni aktiivisista jäsenistä, toivomme tapahtuman onnistuvan. Alustavasti 
olemme suunnitelleet päivän muodostuvan ammunnoista eri aseilla, drone-esittelystä yms. Tilaisuudesta 
tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 
 
Ampumaradan uuden ympäristöluvan hakuprosessi jatkuu edelleen. Uskon, että lupa heltiää, kunhan kaikki 
vaadittavat toimenpiteet on tehty. 
 
Jäsenmäärämme on nyt 103. 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: 16.3 klo 18.00 (hallitus klo 17.30) 
Paikka: Ampumaradan paviljonki 
Esitelmä: Piirin uusi pj Janne Huttunen tulee esittäytymään. 
Kevätkokouksessa on ammuntaa harrastavan jäsenen mahdollista lunastaa itselleen a-radan avain  
5€ panttimaksulla. 
Tervetuloa!                   

 
Alkuvuoden 2022 toimintaa 
-Ratakatselmus tehdään  Harjavallan Reserviläisten kanssa  huhtikuussa. 
-Talkoita pidetään kesällä tarpeen mukaan. 
-Keskiviikkoammunnat 4.5 – 31.8 välisenä aikana alkaen klo 18.00. Suoritetaan pienoispistoolilla tarkkuus- 
ja pikaosiot 30 + 30 laukausta. Kerholla on pistooleja, joilla pääset kokeilemaan lajia. 
-Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksiin 15.5 osallistutaan molemmilla paikkakunnilla tilaisuuden 
edellyttämällä tavalla. 
-Marskinpäivän ammunnat jäsenillemme 4.6. (Katso tarkemmin ylhäältä). 
 
      jatkuu  >>> 
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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. 
MPK:n koulutus 
Jokainen Suomen kansalainen voi kartuttaa taitojaan, ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja kouluttautua 
nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa www.mpk.fi 
Kerhon jäsenmaksu 
Jäsenmaksu vuodelle 2022 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  
Voit toki myös ilmoittaa muutoksista jäsenrekisterivastaavallemme hannusillman@gmail.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 2022 
 
puheenjohtaja ylil      Mikko Heinola 044-3635721 mikko.heinola@pp2.inet.fi 
1.varapuheenjohtaja vänr   Juho Koota 040-8273783 
2.varapuheenjohtaja kapt    Pekka Rikala 044-3441149 
sihteeri 
ampumavastaava kapt   Seppo Tynjälä 040-5455926 seppo.tynjala@dnainternet.net 
rahastonhoitaja ltn      Kai Hakanen 02-6741369 
jäsenvastaava  kapt   Hannu Sillman 040-3573292 
ampumaratavastaava maj    Kullervo Tupi 050-5367302 
veteraanivastaava ylil      Matti Uotila 040-7456854 
nuorisovastaava kapt   Jouni Unkuri 040-8435063 
koulutusvastaava kapt   Jari Hakulinen 050-5146020 
 
 
 
Terveisin 
Mikko Heinola /pj 
 
 
 
Jakelu: 
Sähköisesti jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa. 
Paperisena jäsenille, joilla ei ole osoitetta jäsenrekisterissä. 
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