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IMATRAN RESERVIUPSEERIKERHO ry 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
Vuosi 2018 oli Imatran reserviupseerikerho ry:n 88. toimintavuosi. Vuonna 2018 
yhdistyksen toiminta oli sääntöjen mukaista ja aktiivista. 
 
Hallitus 2018: 

 
Mika Pulkkinen puheenjohtaja 
Hannu Savola varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja 
Tuomo Hänninen sihteeri 
Niko Maurinen nuorisoupseeri  
Matti Kankkunen kunniavartio-, veteraaniyhteys- ja 

perinneupseeri 
Mikko Huolman MPK-yhteysupseeri 
Ari Ahtiainen  VaPePa-yhteysupseeri 
Veli-Matti Kesälahti jäsen- ja liikuntaupseeri 
Eero Kesäniemi Haloniemen majaisäntä 
Marko Nihtinen jäsen 
Seppo Sikiö  jäsen 
 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Jorma K. O. Ignatius ja Raimo Sievänen, 
varalla Risto Nurminen ja Seppo Skyttä.  
 
Kerhoa edustivat Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin hallituksessa Veli-Matti Kesälahti 
puheenjohtajana sekä Mika Pulkkinen ja Mikko Huolman varsinaisina jäseninä Matti 
Kankkusen toimiessa varajäsenenä.  
 
Veli-Matti Kesälahti edusti Etelä-Karjalan piiriä myös RUL:n liittohallituksessa ja KV-
toimikunnassa. 
 
Toimikunnat: 
 

Sankarihautavartiotoimikunta, pj. Matti Kankkunen 
Matkatoimikunta, pj. Ari Ahtiainen 
Itsenäisyysjuhlatoimikunta, pj. Veli-Matti Kesälahti 
Jotostoimikunta, pj. Mika Pulkkinen 
Haloniemen majaisäntä Eero Kesäniemi  
Ari Ahtiainen ja Seppo Skyttä toimivat kerhon ampuma-asevastaavina 

Jäsenet:   

Yhdistyksessä oli 31.12.2018 RUL:n jäsenrekisteriin maksaneiksi tilastoituneita 
jäseniä 198 kappaletta. 

Kokoukset:  
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2018 Valtionhotellissa.  
 
Syyskokous pidettiin 15.11.2018 Villa Malmissa. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. 
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IMATRAN RESERVIUPSEERIKERHO ry 

 
Varsinainen kerhon toiminta: 

Jäsentoiminta: 

• Imatran reserviupseerikerho sijoittui aktiivisuudessa valtakunnallisesti 

neljänneksi 300 yhdistyksen joukossa. Piirin yhdistyksistä kerho oli 

aktiivisin. Kerhon omassa toimintakilpailussa vähintään 12 toimintapistettä 

ansaitsi 12 jäsentä. 

• Haloniemen majalla pidettiin kevät- ja syystalkoita. 

• 25.-27.5.2018 kerhon Sotahistoriallinen matka. Tapahtuma oli perinteiseen 

tyyliin loppuunmyyty. 

• Immolan upseerikerho haastoi kesäkuussa kerhon ammuntapäivään, jossa 

kilpailtiin RK- ja pistooliammunnassa. Yhteistuloksissa kilpailussa 

saavutettiin tasapeli. Haastekisan ideoija ja kerhomme jäsen Seppo Skyttä 

ampui parhaimman henkilökohtaisen yhteistuloksen. 

• 14.11.2018 kerho järjesti jäsenistölleen elokuvateatteri BioVuoksessa 
omakustanteisen (avec) elokuvaillan, jossa katsottiin Markku Pölösen Oma 
maa. 

Liikunta: 

• Läpi vuoden jäsenistöä osallistui kuntojumppaan (Äijäjumppa). 

• Osallistuttiin SK Vuoksen suunnistusrasteille 

• Kuntokorttia täytti 14 kerhon jäsentä. 

Ammunta- ja kenttäkelpoisuus: 

• Prosenttiammunnan suoritti 85 jäsentä eli 42,9% kokonaisjäsenmäärästä, 

jolla kerho sijoittui valtakunnallisesti toiseksi isojen yhdistysten sarjassa. 

• Reserviläiskivääri- ja pistooliammuntaharjoituksia pidettiin läpi kesän 

(touko-syyskuu). 

• Kesäkuussa kerho järjesti reserviläisammunnan res. piirien osakilpailun. 

Kerhon jäseniä osallistui myös Lauritsalan ja Imatran Reserviläisten 

järjestämiin osakilpailuihin huhti- ja syyskuussa. 

• Kesäkuussa kisattiin Imatran reserviläisiä vastaan 

sotilaspistoolikilpailussa Immolassa. Osallistujia oli yhteensä 18 ja 

yhteispisteissä kerhomme vei voiton. Henkilökohtaisissa tuloksissa 

pronssia nappasi Veli-Matti Kesälahti  

• Heinäkuussa kerho järjesti kenttäammunnan res. piirien 

mestaruuskilpailun, johon osallistui 3 jäsentä kahdessa sarjassa 

(res.kivääri ja perinnekivääri) 

• Elokuussa ratkottiin kerhon mestaruus Immolan ampumaradalla 

reserviläiskiväärikilpailussa. Kilpailuun osallistui 7 jäsentä ja voiton vei 

Kari Nousiainen. 

• Elokuussa järjestettiin reserviläiskiväärikilpailu kenttäammuntana, johon 

osallistui sekä jäsenistöä että reserviläisiä Imatralta. Yhteistuloksissa 

kerhomme vei voiton ja henkilökohtaisissa tuloksissa Veli-Matti Kesälahti 

oli hopealla. 
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IMATRAN RESERVIUPSEERIKERHO ry 

• Elokuussa järjestettiin kerhon nuorisojäsenille toimintapäivä, johon kuului 

sekä reserviläiskivääri- että pistooliammuntaa Immolan ampumaradalla, 

sekä rentoa illanviettoa Haloniemen majalla.  

• Syyskuussa kilpailtiin kerhon mestaruudesta sotilaspistooliammunnassa. 

Mestaruuden vei Mika Pulkkinen. 

• 2.9.2018 järjestettiin XXVI Jukajärven jotos MPK:n ja kerhon 

organisoimana. Kerho vastasi rastitehtävien järjestelyistä, 

ammuntarastien ollessa Imatran ja Ruokolahden reserviläisten 

järjestämiä. 

• 15.9.2018 kerho osallistui kahdella 5-miehisellä joukkueella ”Tuomas 

Gerdt” - reserviläisten ampumakilpailuun Taipalsaarella. Joukkueiden 

sijoitus oli toinen ja kahdeksas. Paras henkilökohtainen sijoitus oli 

kahdeksas. 

• 30.10.2018 kerhon ilma-asemestaruus ratkottiin Savikannan 

sisäampumaradalla, osallistujia oli 4. 

Perinne- ja veteraanitoiminta: 

• 21.5.2018 Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit sankarihaudoilla. 

• Osallistuminen Kansallisen veteraanipäivän seppeleen laskuun ja 

juhlatilaisuuteen 27.4.2018  

• Kokelasinfo järjestettiin Immolasta kesäkuussa kotiutuville Haloniemessä. 

• 5.12.2018 Etelä-Karjalan Aluetoimiston ylentämis- ja palkitsemistilaisuus 

Imatran Valtionhotellilla.  

• 5.12.2018 Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhla Valtionhotellissa. 

• 6.12.2018 Kunniakäynnit Imatran sankarihaudoilla sekä osallistuminen 

kunniatehtäviin Imatran kaupungin itsenäisyyspäivän juhlaan kulttuuritalo 

Virrassa. 

• 24.12.2018 Kunniavartiot Imatran sankarihaudoilla. 

 
Muu toiminta ja edustukset: 

 
Yhdistyksen Haloniemen maja oli pääasiassa vuokrattuna Ovako Imatra Oy:lle 
arkipäivisin. Myös muilla on ollut mahdollisuus majan vuokraukseen, kun 
Ovakolla ei ole siellä tilaisuutta. Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus saunomiseen 
ja yöpymiseen Haloniemen majalla aina, kun majaa ei ole vuokrattu ulkopuolisille 
lunastamalla majaisännältä avaimen. Haloniemessä pidettiin kuluneen vuoden 
aikana useita talkoita ja majasta pidettiin hyvää huolta majaisäntä Eero 
Kesäniemen toimesta. 
 
Kerhon toiminnasta on tiedotettu ilmoituksin ja lehtijutuin aktiivisesti hyödyntäen 
eri medioita mm. Yhdysmies-lehteä ja kerhon Facebook-sivua.  
 
Kerho osallistui vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan (Vapepa). 

Kerhon jäsenupseeri Veli-Matti Kesälahti toimi reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana ja osallistui sekä piirin että kerhon edustajana moniin piirin, 
Reserviupseeriliiton, MPK sekä Maasotakoulun tapahtumiin. Lisäksi piirin 
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kokouksissa kerhoa ovat edustaneet puheenjohtaja Mika Pulkkinen ja MPK-
yhdysupseeri Mikko Huolman sekä Satu Luoto piirin ampumaupseerin toimessa. 

Etelä-Karjalan reserviläispiirien ilma-asemestaruuskilpailuun Simpeleellä 
27.1.2018 osallistui Veli-Matti Kesälahti 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnalliselle talvijotokselle Joensuussa (24.-
25.2.2018) osallistui kerhon partio (Kesälahti, Maurinen, Kaakinen) sijoituksena 
kahdeksas.  

Osallistuttiin Etelä-Karjalan res.piirien joukkueessa Puolustusvoimien 
perinteiseen Oltermannihiihtoon, joka järjestettiin Lappeenrannassa 28.2-
1.3.2018. 
 
Maaliskuussa jäsenemme Satu Luoto osallistui RESUL:n ilma-
asemestuuskilpailuun Mäntsälässä ja tuloksena oli kolmas sija ilmapistoolin 
naisten sarjassa. 
 
Perinnepistoolin piirinmestaruuskisan järjestivät Imatran Reserviläiset 
toukokuussa ja kilpailun voiton vei jäsenemme Satu Luoto. 
 
Puolustusvoimat 100 vuotta –kiertue saapui Lappeenrantaan 15.6.2018 ja 
jäsenistöä oli esittelemässä reserviläistoimintaa yhteispisteellä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
 
RESUL:n Reserviläisammunnan SM-kilpailuissa (PA1-4) Mikkelissä 7.7.2018 
edusti kerhoa Veli-Matti Kesälahti. 
 
Reservin ampumamestaruuskilpailussa Rovaniemellä 18.-19.8.2018 edustivat 
kerhoa Veli-Matti Kesälahti ja Satu Luoto, joka saavutti henkilökohtaisissa 
sarjoissa hopeaa (pistooli ja res.kivääri) ja pronssia (pika-pistooli). Lisäksi Etelä-
Karjalan joukkue sai hopeaa yleisessä sarjassa.  
 
RUL:n kansainväliseen toimintaan (Kalottiottelu ja tapaaminen) Virossa 24.-
26.8.2018 osallistui Veli-Matti Kesälahti. 
 
Kerhon jäsenistöä osallistui rulla-ampumahiihdon SM-kilpailujen 
toimitsijatehtäviin Imatralla 15.-16.9.2018. 

 
Aluetoimiston järjestämään reserviläispiirien yhdistysten yhteistoimintailtaan 
22.11.2018 osallistuivat kerhon edustajina Veli-Matti Kesälahti ja Mika Pulkkinen 
 

 
Huomionosoitukset: 
 

Pyöreitä vuosia täyttäneitä kerhon jäseniä muistettiin adressein merkkipäivinään.  
 
Mikko Huolman sai Suomen Leijonan ritarimerkin 4.6.2018  
 

 
 
Imatralla 2019 
 
Hallitus 

 


