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Arvoisat Upseerit, 

 

Kesälomien jälkeen toimintamme jatkuu vilkkaana: 
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Meikon ympärivaellus 19.8.2012 

 

Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ja Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys järjestävät Meikon 
järven ympärivaelluksen su 19.8.2012. 

Vaelluksen aikana tutustutaan järven rannalla oleviin linnoitusrakennelmiin. Reitti on n 10 km 
vaihtelevaa maastoa sisältäen muutaman jyrkän nousun/laskun. Reitin varrella on mahdollisuus 
makkaranpaistoon. 

Vaelluksen kesto on noin 3,5 h (ml. makkaranpaisto) riippuen pysähdyksien määrästä. Omat eväät 
sekä maastokelpoinen varustus mukaan. 

Lähtö P-paikalta Korsolammentien päästä, n 100 m vesipumppaamosta eteenpäin su 19.8.2012 klo 
10.00.  
http://www.viastar.fi/Kartat/53/Kartta_Meiko 

Mahdollisuus kuljetukseen K-nummen keskustasta Meikolle, jolloin lähtö S-marketin P-paikalta  
klo 9.45. Ilmoita mahdollinen kyytitarpeesi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset Kirkkonummen Seudun Reserviläisten liikuntavastaava 
Aarne Nurmelle 17.8 mennessä. 
gsm:   040 773 2049 
email: aarne.nurmi(at)luukku.com 
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Kirkkonummi-päivät 24.8.-26.8. 

 

Kirkkonummen Reserviupseerit osallistuvat Kirkkonummi-päivien 

järjestötorille la 25.8. klo 9-14. 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintamme esittelyyn, ota yhteys: 
seppo.vahasalo@gmail.com. 

Tule ainakin vierailemaan teltallamme! 
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Itsenäisyys 95 vuotta - Sotaveteraani- ja perinnekuorojen suurkonsertti Haminan Bastionissa 
sunnuntaina 26. elokuuta 2012 klo 14.00. 

 

Laulajia Sotaveteraani- ja perinnekuoroista on mukana lähes 500. Lisäksi esiintyvät Lauluyhtye 
Kanttiinin Lotat ja Haminan Soittokunta. 



 

Veteraanikuorojen ja soittokunnan yhteisesitykset johtaa musiikkineuvos Arvo Kuikka ja 
perinnekuorojen esiintymisen dir.mus. Urpo Rauhala. 

Konsertin juontajana ja soittokunnan johtajana on Juhani Leinonen. 

Väliajallinen konsertti kestää noin 2 tuntia. 

Konsertin järjestäjät toivovat yleisöä saapumaan paikalle 13.45 mennessä. 

Tilaa lippusi Lippupalvelusta puh. 0600 10800 tai www.lippupalvelu.fi 
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Kuudennet kansainväliset turvallisuus- ja puolustusalan erikoismessut järjestetään Lahden 
Messukeskuksessa 27. – 29.9.2012.  

Messujen teemana on ”Yhdessä turvalliseen arkeen”. 

Messuilla esittäytyvät kaikki tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen ja turvallisuusteknologiaan 
liittyvät viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Pelastusopisto, poliisi, meri- ja rajavartiolaitokset sekä 
puolustusvoimat esittelevät tapahtumassa työtehtäviään. Suomalainen puolustus- ja ilmailuteollisuus 
on myös näyttävästi mukana. 

Messuilla on monipuolisten messuosastojen lisäksi myös mahdollisuus testata omaa osaamistaan 
turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä Survival Track – turvallisuuskisassa. 

Kisa järjestetään perjantaina 28.9. ja lauantaina 29.9. ennakkoon ilmoittautuneiden perheiden kesken. 
Kilpailu toteutetaan kolmen hengen joukkueina ja kilpailuun voi ilmoittautua jo nyt Survival Track -
sivuilla. 

RUL tarjoaa messulippuja piireille ja yhdistyksille 

RUL:lla on messuilla oma mielenkiintoinen osasto A-hallissa. Lahden tapahtuma on oivallinen piirin tai 
yhdistyksen syysmatkan kohde. 

Liiton kautta on piirien ja yhdistyen mahdollista saada veloituksetta pääsylippuja messuille. Lippuja on 
varattu noin 30 – 40 kpl / piiri. Yksittäisiä lippuja ei lähetä jäsenille. 

Liput voi varata liiton toimistosta Kirsti Suortilta (toimisto@rul.fi tai 09 – 4056 2054). Lipputilaukset on 
tehtävä liiton toimistoon elokuun loppuun mennessä. 

 

Terveisin 

Hallitus 
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