
Kuukausitiedote 05/2012     (2012-05-01 STV) 

 

Arvoisat upseerit, 

 

Toukokuun kuukausitapaaminen ei tällä kerralla ole kuukauden 1. keskiviikkona eli 2.5. Mahdollinen 
vierailumme Upinniemeen ei vielä ole varmistunut eikä vaihtoehtoisesta esitelmöijästä ole saatu 
vahvistusta. Tiedotamme lisää heti, kun saamme uutta tietoa! 

 

* * * * 

 

Kesäkuun perheretki (10.6. Turkuun, kohteena Forum Marinum) lähestyy. Ilmoittautumiset 
viimeistään 2.5. Berndt Gottbergille (b.gottberg(a)kolumbus.fi, p. 0400 528 598). 

 

* * * * 

Lauantaina 5.5. klo 9.00 (ilmoittautuminen) järjestetään Syndalenissa perinteinen Herrasmieskilpailu. 
Ilmoittautuminen on sotilaskodissa ja kilpailu järjestetään leirialueella. Lajeina ovat 
pistoolisimulaattoriammunta, rynnäkkökivääriammunta, käsikranaatinheitto, etäisyydenarviointi ja 
matkan arviointi. 

Kilpailu on sekä yksilö- että joukkuetasolla. Varustuksena vapaa-ajan asun, maastokelpoiset jalkineet 
ja kynä. Tarkemmat tiedot syndalsupseeri Martin Arhippaiselta (martin.arhippainen(a)coromatic.fi, p. 
040 770 2699 iltaisin) tai sihteeri Åke Frondenilta (p. 040 514 6590). Ilmoittautumiset mahdollisimman 
pikaisesti Martin Arhippaiselle. 

 

Kilpailumaksu 25 euroa/henkilö peritään kulujen kattamiseksi lähtöpaikalla ja siihen sisältyy 
kenttälounas. Kilpailusta saa yhden kertausharjoitusvuorokauden ja palkinnot jaetaan välittömästi 
kilpailun päätyttyä. 

 

* * * * 

Maanpuolustusjärjestöjen kevään viimeinen esitelmätilaisuus pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
Tuusulan kampuksen (Taistelukoulun kasarmi) Koivikko-auditoriossa tiistaina 8.5.2012 klo 19.00. 
Silloin reserviläispiirien toiminnanjohtaja, kapteeni evp. Jussi Karhila esitelmöi ilmavalvontatutkista 
Suomessa. 

Sotilaskotiin voi poiketa kahville esitelmän päätteeksi ja halukkaiden käytössä on myös Taistelukoulun 
rantasauna. Uskaliaimmat pulahtavat laiturilta Tuusulanjärveen saunasta. 

 

* * * * 

15. Kesäyön marssi järjestetään launtaina 9.6.2012 Santahaminan sotilasalueella. Tapahtuma on 
kaikille Suomen kansalaisille avoin ja osallistua voivat yksittäiset henkilöt, yhdistys- ja kaveriporukat 
sekä joukko-osastojen joukkueet. 

Kesäyön marssi on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Santahaminan sotilasalueeseen ja historiaan 
sekä saaren kauniiseen luontoon. Marssireitit ovat pituudeltaan 8, 16, 24, 32 tai 40 kilometriä. 
Perheillä on mahdollisuus kävellä 5 tai 10 kilometriä. Osallistujat saavat marssin päätteeksi 
kunniakirjan ja mitalin. 

Osallistumismaksu on 40 euroa henkilöltä, ja alle 15-vuotiaat voivat osallistua marssin perhematkoille 
maksutta aikuisen seurassa. 

Ohjeet ilmoittautumisesta osoitteessa http://kesayonmarssi.fi/osallistuminen/ilmoittautuminen/. 

 



Jos et halua itse marssia, voit osallistua myös toimitsijana esimerkiksi huollon tai marssitoimiston 
tehtävissä. Marssitoimiston tehtävänä on kirjata henkilöt lähteneeksi marssille ja palanneiksi reitiltä 
sekä opastaa marssijoita. Vastaavasti huollossa on tarvetta muonituksen, lääkinnän ja kuljetuksen 
osaajille. 

Toimitsijaksi voi ilmoittautua MPK:n järjestelmässä (Kesäyön marssi, huoltotehtävät kurssinro 0400 12 
13042 ja marssitoimisto kurssinro 0400 12 13041). Myös toimitsijatehtävät ovat hieno tilaisuus päästä 
mukaan Kesäyön marssin tunnelmaan. 

 

* * * * 

Yhdistystämme on palkittu runsaasti viime vuoden toiminnasta: 

- Piirin jäsenhankintapalkinto suurimmasta jäsenmäärän lisäyksestä (21 uutta jäsentä) 

- Adalbert van der Pals -mitali vuoden kerhopuheenjohtajalle eli Sami Kujalalle 

- Koko RUL:n aktiivisin jäsenhankkija vuonna 2011 oli Markus Lassheikki eli tämän vuoden 
puheenjohtajamme 

 

* * * * 

Yhdistyksen sivut ovat päivittyneet ja siirtyneet uudelle WordPress-alustalle. Tätä lukiessasi sivujen 
pitäisi jo löytyä tutusta osoitteesta www.rul.fi/kirkkonummi. Mikäli RUL:n toimiston hallinnoima siirto 
ei olekaan onnistunut, uusia sivuja voi katsoa osoitteessa www.rul.fi/kirkkonummi2 

Kerro mielellään palautetta ja ehdotuksiasi siitä, mitä uutta materiaalia kaipaat sivustolta! Ainakin 
nämä jäsentiedotteet tulevat jatkossa arkistoon sivuille. 

 

Ystävällisin terveisin hallitus 


