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LRUKin jäsenkirje 4/2021
          MAAOTTELU- 

Tervehdys, arvoisat upseerit!               MARSSI 2021
                 TULOKSET

Tässä tuoreita uutisia reserviupseeririntamalta:

Maaottelumarssi 2021 
- Maaottelumarssi meni osaltamme loistavasti. Kiitos kaikille marssijoille!
- Ohessa marssineiden määrät yhdistyksittäin
- RULlin piireistä Etelä-Häme ja Päijät-Häme voittivat (13,7 % piirin 

jäsenmäärästä suoritti marssin) ja Reserviläisliitonkin aktiivisin piiri oli 
Päijät-Häme (9,6 %).

- Marssijat kerryttivät Veteraanikeräykselle yhteensä 4000€
- Kunniakirjat ja marssin velcromerkit tulevat kesän aikana, samoin 

kaikkien marssille osallistuneiden kesken arvottavat tavarapalkinnot. 
- Tulokset: Maaottelumarssin tulokset - Rul.fi

Perinneasekilpailut 05.-06.06.2021 Hälvälässä
Kerho hoiti kisojen tulospalvelun ja ilmoittautumisen mallikkaasti, 
ja positiivista palautetta tuli monesta suunnasta. 
Hieno sää kruunasi mukavan kisatunnelman.
Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille jäsenille!

LRUKin ampuma-asekouluttajat
Ampuma-aselain mukainen ”ampuma-asekouluttaja” antaa aselupaa
haettaessa ja uusittaessa tarvittavan todistuksen ampumaurheilusta ja 
ampumaharrastuksesta, kun harjoituskertamäärät ja aikavaatimus täyttyy.
Kerhon ampuma-asekouluttajat ovat:

Jukka Anttonen   jkanttonen@gmail.com
Jon Kopra           puh.0440255218
Bengt Wahlroos  puh. 0400388626 

Tulevia tapahtumia:

Reserviupseerikoulun 100-vuotispääjuhla 12.6.2021 alkaa 9:00 ja seppeleenlaskut
Juhliin pääsee tästä linkistä:
Reserviupseerikoulu 100 vuotta - Maavoimat Maavoimat
Samanaikaisesti LRUK ja piiri laskevat seppeleet Marsalkka Mannerheimin 
patsaalle ja tämän jälkeen Vapauden Hengettärelle Kirkkopuistossa. 

Kansainvälinen CIOR-sotilasmoniottelu Lahdessa 30.7.-1.8.2021
Kerho järjestää kansainvälisen CIOR sotilasmoniottelun Lahdessa 30.7.-1.8.2021 yhdessä 
Orimattilan reserviupseerikerhon kanssa.
LRUK hoitaa la 31.7. esteratakilpailun sekä esteuinnin, sekä su 1.8. suunnistuksen
Kilpailukutsu tulee lähipäivinä Kerhon sekä ResULin sivuille.
Kisa on avoin ja maksuton kaikille suomalaisille reserviläisille.
Kerhon osuuteen tarvitaan vielä muutama toimitsija: metsärasteille rastinvalvojaksi, 
tulospalveluun excel-taulukkoa täyttämään, yms. helppoihin tehtäviin.
Ilmoittaudu wille.viittanen@lahdenreserviupseerikerho.fi tai 
veikko.mattila@lahdenreserviupseerikerho.fi .

https://www.rul.fi/etusivu/maaottelumarssi-2021/maaottelumarssin-tulokset/
https://maavoimat.fi/ruk-100
mailto:wille.viittanen@lahdenreserviupseerikerho.fit
mailto:veikko.mattila@lahdenreserviupseerikerho.fi
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Kerhoammunnat keskiviikkona 7.7. 17:00-20:00 Hälvälässä
Pistooli ja kivääri. Omat aseet mukaan, kellä on. 
Kokoontuminen valvojan kopilla 17:00. Puomi on kesäajalla auki.
Ilmoittaudu ennakkoon ja kerro samalla, tarvitsetko kerhon aseita:
annaleena.vakevainen@lahdenreserviupseerikerho.fi

Ampumaan pääsee muulloinkin seuraamalla LRUK Ammunta – WhatsApp-ryhmää.
Ampumaan menijät: ilmoittakaa siellä, milloin olette menossa ja että mukaan sopii muitakin!
Harrastaminen on paljon hauskempaa porukalla! 

Hälvälän ampumaradan käyttö kesäkaudella 2021
Hälvälän puomi on auki ma-to 07:00 – 20:30 ja pe 07:00 – 17:00, sekä 
la 10:00 – 18:00  ja su 12:00 – 18:00.
Ampuma-ajat ma – pe 17:00 – 21:00, la 10:00 – 18:00  ja su 12:00 – 18:00.
Tarkista poikkeavat ajat aina HAUKin kalenterista!  Etusivu (haukry.fi).

Etämarssitapahtuma ResUL Four Day March 22.-25.7.2021
Matalan kynnyksen etämarssitapahtuma. 
Voit marssia, kävellä tai juosta etänä 1-4 päivänä joko yksin, perheen tai kaverien kanssa. 
Tallennat suorituksen ja lähetät sen Reserviläisurheiluliitolle eli ResULille.
Päivittäisen matkan pituus on vapaa, halutessasi voit myös käyttää näitä esimerkkitavoitteita:
10 km - Perheellisen peruslenkki
25 km - Suomalaisen kenttäkelpoisuusmarssin pituus
40 km - Nijmegenin Vierdaagse-marssitapahtuman päivämatka
Lisätiedot: RESUL Four Day March 2021

Kerhon WhatsApp-ryhmät
LRUK ammunnat: 
- viimeisimmät tiedot ja ilmoittautumiset kerhoammuntoihin, ampumaradalle menojen 

sopimiset, lyhyitä ajankohtaisia aseisiin ja ampumiseen liittyviä juttuja, yms. 
- Ajantasaiset ammuntapäivät: mene ryhmän kuvaukseen ja valitse ”lue kokonaan”

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@lahdenreserviupseerikerho.fi .

Helteistä kesää!

Reserviupseeriterveisin,

Veikko
sihteeri

mailto:annaleena.vakevainen@lahdenreserviupseerikerho.fi
https://www.haukry.fi/
https://www.resulfourdaymarch.fi/
mailto:veikko.mattila@lahdenreserviupseerikerho.fi

