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LRUKin jäsenkirje 1/2021 
  
Tervehdys, arvoisat upseerit! 

 
Tässä vuoden ensimmäinen jäsenkirje. 
 
Jäsenkysely 

Ohessa linkki kerhon jäsenkyselyyn (Google forms). Pyrithän vastaamaan tämän 
viikon aikana. Kiitos. [Linkki lähetetty sähköpostitse jäsenille. Jos et ole saanut 
linkkiä, pyydä sihteeriltä.]. 

 
Hallitus 2021 

Puheenjohtaja Ilkka Jaakkola 
Varapuheenjohtaja Jukka Koivisto 
Sihteeri/Tiedotusupseeri Veikko Mattila 
Talousupseeri Jari Saarinen 
Ampumaupseeri Annaleena Väkeväinen 
Koulutusupseeri Urpo Karjalainen 
Nuoriso- ja liikuntaupseeri/Majamestari Wille Viittanen 
Nuorisoupseeri Kasper Saarinen 
Senioriupseeri Risto Vuorisalo 
ICT-upseeri Miikka Hurmalainen 
 
Voit lähettää sähköpostia suoraan hallituksen jäsenille osoitteeseen  
etunimi.sukunimi (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
 
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Jos haluat 
jonkin tähdellisen asian hallituksen käsiteltäväksi, lähetäthän sähköpostisi hyvissä ajoin.  

 
Menneitä tapahtumia: 

28.01.2021 Marsalkan kuolinpäivänä seppeleen lasku Mannerheimin patsaalla. 
Kenttäpiispan puheen jälkeen tilaisuus päättyi kahveihin Upseerikerholla, 
koronamääräyksiä noudattaen.  

 
Kerhoammunnat ti 23.2.2021 17:00-19:00 Hälvälässä 
 Nyt vuorossa pistooliammunta. Omat aseet mukaan, kellä on. 
 Kokoontuminen Hälvälän puomille 17:00. Puomi lukittu, joten ajoissa kannattaa  

olla. Kaikki ampumaantulijat kirjautuvat valvontakopilla.  
HAUKin jäsenet maksavat ampumavuoron HAUKin kortilla ja muut käteisellä.  
Varatkaa käteistä rahaa (vihje: 2 euron kolikoita). 
Vielä ehdit ilmoittautua sähköpostitse: 
annaleena.vakevainen (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Kerhon ampumakisa TalviCup maaliskuussa 
TalviCup ammutaan maaliskuussa kerhon jäsenten kesken, ilman vierailijoita. 
 

Ennakkoilmoitus kerhon kevätkokouksesta 
Kevätkokouspäivä on alustavasti ke 24.03.2021. 
Varmistettu päivämäärä ja lisätietoja lähetetään hallituksen kokouksen 1.3. jälkeen. 
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Nuorten upseerien tilaisuus keväällä 

Keväälle valmistellaan nuorten jäsenten omaa tapahtumaa. 
Jos haluat osallistua tilaisuuden ideointiin ja järjestelyihin, ota yhteyttä:  
kasper.saarinen (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Valvontavuorot Hälvälän ampumaradalla 4.5.-9.5.2021 
Kerhon valvontavuoro Hälvälässä viikolla 18 ti, to, la, su. 
Varaa oma päivystysaikasi heti, ennenkuin ne menevät. 
Varaukset annaleena.vakevainen (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Perinneasekilpailut 05.-06.06.2021 Hälvälässä 
Toimitsijoita tarvitaan pistoolikilpailuun.  
Voit ilmoittautua toimitsijatehtäviin alustavasti jo nyt: 
 annaleena.vakevainen (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Paikkoja avoinna: 
Verkkokoulutuksen osaajia haetaan MPK:lle (Maanpuolustuskoulutusyhdistys).  
Lisätietoja urpo.karjalainen (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 

 
Kerhon WhatsApp-ryhmät 
 Kerholla on kaksi virallista WA-ryhmää: 
 LRUK ammunnat:  

- viimeisimmät tiedot ja ilmoittautumiset kerhoammuntoihin, ampumaradalle menojen 
sopimiset, lyhyitä ajankohtaisia aseisiin ja ampumiseen liittyviä juttuja, yms.  

 LRUK keskustelu: 
- rakentavaa keskustelua kerhon asioista, uusien ideoiden kehittelyä ja avointa 

ajatustenvaihtoa 
 
Jos haluat liittyä jompaan kumpaan tai molempiin ryhmiin, ilmoita sihteerille nimesi ja 
puhelinnumerosi. veikko.mattila (at)  lahdenreserviupseerikerho.fi 

 
 
Ulkoillaan kauniissa kevätsäässä ja pysytään terveinä! 
Ja käydään välillä ampumaradalla. 
 
 
Reserviupseeriterveisin, 
 
Veikko 
sihteeri 
 
 
 
 


