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LRUKin jäsenkirje 5/2021 
  
Tervehdys, arvoisat upseerit! 

 
 

Syyskokouskutsu ma 29.11.2021 
Lahden Reserviupseerikerhon sääntömääräinen syyskokous järjestetään maanantaina 
29.11.2021 klo 18.00 Maanpuolustustalolla, (Seponkatu 7, Lahti). 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
 

Jos haluat jonkin olennaisen asian syyskokouksen käsiteltäväksi sääntöjen 12§ kohdan 6) 
mukaisesti, [” käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan 
yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.”], lähetä 
esityksesi pikimmiten hallitukselle sähköpostilla: hallitus@lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Tämä kirje on virallinen kutsu. Lisäksi kutsu julkaistaan sanomalehdessä muistutuksena. 
 

Menneitä tapahtumia: 
LRUKin vuoden viimeinen valvontavuoro Hälvälässä hoidettiin viime viikolla tyylikkäästi. 
Kiitos, Jari!  
Kevään valvontavuorot julkaistaan vuoden vaihteen jälkeen. Oma vuoro kannattaa silloin 
varata heti, että pääsee valvojaksi ja tienaamaan ilmaisia ampumakertoja. Ensikertalaiset 
ovat jonossa etusijalla. Vuoden 2021 valvontahyvitykset kirjataan valvojien HAUK-korteille 
vuodenvaihteen jälkeen. 

 

Kerhomme jäsen ja LRUKin entinen puheenjohtaja Jukka Koivisto on valittu Päijät-Hämeen 
reserviupseeripiirin puheenjohtajaksi 2022, sekä RULlin hallitukseen maakunnan 
edustajaksi. Onnittelut vielä kerran!  
 

Tulevia tapahtumia: 
 
Seminaari HX-hävittäjähankkeesta ti 30.11.2021 

Ilmatorjunta(upseeri)yhdistys ry, Päijät-Hämeen osasto järjestää ilmatorjunnan 
vuosipäivänä 30.11.2021 Maanpuolustustalolla tilaisuuden, johon meidätkin on kutsuttu. 

              ” Tervetuloa viettämään ilmatorjunnan vuosipäivän iltaa takuuvarman ohjelman parissa 
Maanpuolustustalolla (Seponkatu 7). Tilaisuus alkaa klo 18 ja kestää n. 2 tuntia.  
Ohjelmassa: 
- Hämeen aluetoimiston päällikön tervehdyssanat, Evl Kai Naumanen, 

Ilmasotakoulusta Lahteen siirtynyt Ilmatorjuntayhdistys ry:n edellinen puheenjohtaja 
- Suomen Hävittäjähanke, HX kalkkiviivoilla, Insevl Markus Mecklin, HX-hankkeessa 

Puolustusministeriössä työskentelevä vanhempi osastoinsinööri 
 

Tilaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Tilaisuuteen saa tulla ilmoittautumattakin, 
mutta varaamme etusijan etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset ja mahdolliset 
tiedustelut sähköpostitse ity.lahti ät gmail.com 
Ennakkoon ilmoittautuneille voimme tiedottaa mahdollisista koronatilanteen 
aiheuttamista viime hetken muutoksista.Tilaisuus on avoin maanpuolustusyhdistysten 
jäsenille. Tervetuloa! 
 
Ilmatorjuntayhdistys ry, Päijät-Hämeen osasto” 
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Valtakunnallinen paraati Lahdessa Itsenäisyyspäivänä ma 6.12.2021  
Tänä vuonna puolustusvoimien valtakunnallinen paraati järjestetään Lahdessa. 
Tarkempi aikataulu ja lisätiedot Kerhon nettisivuilla heti kun järjestelyjä koskeva  
komentajan käsky on julkaistu.  
Paraatin kärjessä on maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, jossa marssii myös Kerhon lippu. 
LRUKilta on pyydetty apua lippulinnaan: tarvitaan lipunkantajia veteraaniyhdistysten 
perinnelipuille. Tähän kunniatehtävään pääsee muutamia kerholaisia.  
Ilmoittaudu sihteerille heti.  Nyt on helppoa päästä televisioon ja uutiskuviin! 
Lippulinnalaisille järjestetään koulutus- ja harjoitustilaisuus ennen paraatia.  

 

Jouluaaton kunniavartio 24.12.2021 klo 16:30 – 17:00 
LRUK asettaa kunniavartioryhmän Vapauden Hengetär-patsaalle (Ristinkirkon 
sankarihaudoilla) jouluaattona 24.12.2021 klo 16:30 - 17:00. 
Tule kokemaan erilainen joulunavaus ja kunnioittamaan itsenäisyyden puolesta henkensä 
antaneita! Mukaan halutaan myös nuorempia jäseniä sekä tuoreita kerhon jäseniä. 
Varustus ja lumipuku kerholta. 
 

Kerhoammunnat to 18.11.2021 17:00-20:00 Hälvälässä 
Pistooliammunta, mukana myös revolverit. Mahdollisuus ampua kerhon .44 Magnumilla 
(vrt. ”Dirty Harry”).  Omat aseet mukaan, kellä on.  

 Kokoontuminen valvojan kopille. Puomi on auki. Kirjaudu omatoimisesti valvontakopilla.  
HAUKin jäsenet maksavat ampumavuoron HAUKin kortilla ja muut käteisellä.  
Vielä ehdit ilmoittautua sähköpostitse: 
annaleena.vakevainen@lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Päijät-Hämeen Ilves 2/2021 ilmestyy lähipäivinä 

Päijät-Hämeen Reservipiirin jäsenlehden Päijät-Hämeen Ilveksen uusin numero 
ilmestyy loppukuusta. Lehden ilmestyttyä linkki löytyy tältä sivulta:  
https://www.phreservi.fi/ 
 

Kerhon WhatsApp-ryhmät 
 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@lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

HUOM! Sihteerin puhelinnumero on muuttunut. Uusi numero on 050-4321714. 
 

 

Mukavaa Itsenäisyyspäivän odotusta!  
 

Reserviupseeriterveisin, 
 

Veikko 

sihteeri 


