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LRUKin jäsenkirje 2/2022 
  
Helmikuinen tervehdys, arvoisat upseerit! 
Huomaathan huomisen 15.2.  tv-ohjelman vinkin kohdassa ”Tulevia tapahtumia”! 
 

Kevätkokouskutsu to 10.3.2022 
Lahden Reserviupseerikerhon sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 
10.3.2022 klo 18.00 Maanpuolustustalolla Yhdyskatu 25, Lahti (HUOM! Uusi osoite!).  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (tilit ja toimintakertomus 2021). 
Tarjoilun järjestämiseksi pyydetään osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostitse  
sihteeri@lahdenreserviupseerikerho.fi 
Ennaltailmoittamattomuus ei ole este kokoukseen osallistumiselle. 
 

Jos haluat jonkin yhdistykselle olennaisen asian kevätkokouksen 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 hyvissä ajoin hallitukselle sähköpostilla: 
hallitus@lahdenreserviupseerikerho.fi 

 

 Tervetuloa Kerhon kevätkokouksen ja tutustumaan uuteen Maanpuolustustaloon! 

 

Muuttotalkoot Seponkadulla la 19.2.2022 klo 9:00 
Kerho ja Reserviupseeripiiri muuttavat uuteen Maanpuolustustaloon Yhdyskadulle. 
Muuttotalkoisiin tarvitaan Kerhosta reippaita muuttomiehiä. Tavarat on pakattu valmiiksi, 
joten lauantaina pakataan tavarat kuorma-autoon Seponkadulla ja puretaan Yhdyskadulla. 
Menee varmaankin pari tuntia tai vähän enemmän. Talkooporukalle on luvattu pizzalounas. 
Ilmoita sihteerille, jos pääset tulemaan.  
Samalla pääset tutustumaan ennakkoon uuden Maanpuolustustalon tiloihin. 

 

Menneitä tapahtumia: 
 

Kerhoammunnoissa 2.2. Hälvälässä oli reilusti osallistujia ja kaikki kerhon aseet olivat 
käytössä.  
 

Tulevia tapahtumia: 
 

Katseluvinkki: Hennalan esterata(mme) esiintyy televisiossa ti 15.2.2022 klo 20:00 
Hennalan esteradalla kuvattu TV-ohjelma  ”Nyt jos koskaan, jakso 6”  tulee televisiosta 
Neloselta ti 15.2. klo 20:00. Laittakaahan ylös kalenteriin ja/tai nauhoitukset päälle. 
Linkki: https://www.ruutu.fi/ohjelmat/nyt-jos-koskaan 

 

”6 - Armeijan esteradalta trapetsille  
Kausi 1. Jakso 6/8. Armeijan esteradalta trapetsille. Vauhdikkaan Sonjan haavelista on 
toimintapainotteinen, joten Sami Kuronen on kutsunut avukseen tankotanssin 
maailmanmestarin Oona Kivelän. Sonjan suvussa on kulkenut unelma sirkuksen matkaan 
karkaamisesta, nähtäväksi jää, toteutuuko unelma. Kotimainen realityohjelma. (40')” 
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Kerhoammunnat ke 2.3.2022 17:00-20:00 Hälvälässä 

Osallistujien pyynnöstä ohjelmassa 2.3. kivääriammunta. Omat aseet mukaan, kellä on. 
Ilmoita asetarpeet Antille. 

 Kokoontuminen valvojan kopilla, jossa jokainen kirjautuu omatoimisesti.  
HAUKin jäsenet maksavat ampumavuoron HAUKin kortilla ja muut käteisellä.  
Suositaan ilmoittautumisessa LRUK Ammunta-WhatsApp-ryhmää. Ilmoittautua voi myös 
sähköpostitse: antti.suomalainen@lahdenreserviupseerikerho.fi 
Loppuvuoden ampumapäivät ovat seuraavat: 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 6.7., 20.7., 
3.8., 17.8., 7.9., 21.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.. Muutoksia saattaa tulla, seuraa WhatsAppia. 
 

SRA-kurssi ma 14.3.2022 klo 17:00 – 21:00 
SRA- eli Sovelletun reserviläisammunnan kurssi pidetään osoitteessa Yhdyskatu 25, Lahti. 
Ilta käytetään teoriaopetukseen ja sen jälkeen teoriakoe. Kokeen läpäisseet voivat sopia 
käytännön kokeen ajan (ampumakoe painottuen aseenkäsittelyyn). 
Kurssille tarvitset SRA säännöt 7.0, kynän ja tietokoneen, jos on. [säännöt löytyvät 
www.resul.fi ->sra-sivusto -> tiedostot]. 
Kurssi toteutuu jos on vähintään 10 osallistujaa. Kurssimaksu 50€. 
LRUK suosittelee kaikille toiminnallisesta ampumisesta kiinnostuneille SRA-kurssin 
suorittamista, koska SRA-ampujan kortti on edellytys alan harjoituksiin ja kisoihin 
sekä vaatimus Hälvälän tilanneradalle. Sopii myös uusille ampujille!  
 
Ilmoittautumiset: Kouluttaja Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi / 0505570761 

Ilmoittaudu heti, niin mahdut kurssille varmemmin! 
 

 

Toimitsijaksi Sotilasmoniottelun MilComp Finland kisoihin 7.-8.5.2022 
LRUK järjestää kisat Hennalan esteradalla ja Hälvälässä.  
Ensimmäiset toimitsijaksi halukkaat ovat jo ilmoittautuneet. Voit ilmaista kiinnostuksesi jo 
nyt; laita sähköpostia sihteerille. Toimitsijatehtävät ovat selkeitä ja helppoja sekä onnistuvat 
ensikertalaiseltakin vaivatta. 
 

Perinneaseen SM-kilpailut 14.-15.5.2022 Hälvälässä 
Toimitsijaksi halukkaat voivat ilmaista kiinnostuksensa jo nyt; laita sähköpostia sihteerille.  

 

HAUKin maksuista 
Kerho laskuttaa HAUKin ampumajaostoon ilmoittautuneilta HAUKin vuosimaksut (10,00€) 
keväällä, samoin liittymismaksut viime aikoina liittyneiltä. 
 

Muistathan, että kerhon ratavalvontavuoroista ja HAUKin talkoopäivistä saa hyvityksenä 
ilmaisia ratakäyntejä. Seuraa jäsenkirjeitä ja LRUK Ammunta-WhatsAppia!  
Etenkin talkoopäivät ovat varmistuneet viime tingassa, joten ainoastaan WhatsApp-tieto 
ehtii ajoissa kerhon ampujille.  

 
Reserviupseeriliiton sivuilta 

RUL:n etusivulla (rul.fi) on linkit sähköiseen koulutusalustaan ja Kokonaisturvallisuus 2021 
webinaarisarjan tallenteisiin. Käy tutustumassa mielenkiintoisiin aineistoihin! 
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Kerhon WhatsApp-ryhmät 
 Kerhon WA-ryhmissä on tehty muutoksia: 

Muodostetaan uusi ryhmä LRUK tiedotus ja LRUK keskustelu keskittyy rakentavaan kerho- 
ja maanpuolustuskeskusteluun. 
 

Ryhmät ovat nyt seuraavat: (muutokset aiempaan punaisella) 
 

 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 kaikenlaisesta maanpuolustukseen liittyvästä 

 
 LRUK tiedotus:  

- Kerhon tiedotuksia toiminnasta ja tapahtumista. Myös nopeat tilanteet (esim. 
veljesyhdistyksen nopea kutsu meille soveltuvaan tilaisuuteen). Ei keskustelupalsta. 

 

Kaikkia kanavia moderoidaan ”STT:n moderointiperiaatteiden” mukaisesti. Lue periaatteet 
läpi, jos olet epävarma, miten kirjoittaa. 

[https://stt.fi/tyylikirja/moderointi/moderointiperiaatteet/] 
 

Tiivistettynä:  loukkaavat, lainvastaiset, henkilökohtaisuuksiin menevät ja asiattomat viestit 
poistetaan ja saattavat johtaa viestittelijän poistamiseen ao. ryhmästä. 
 

Kritiikkiä saa ja pitääkin antaa, jos siihen on aihetta, mutta tehdään se rakentavasti. 
Henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset ja vanhojen riitojen kaivelu eivät näihin ryhmiin kuulu. 

 

Jos haluat liittyä ryhmiin, ilmoita sihteerille nimesi ja puhelinnumerosi. 
sihteeri@lahdenreserviupseerikerho.fi 
 

Sihteeri liittää automaattisesti kaikki ammunta- ja keskustelu-ryhmien jäsenet uuteen 
tiedotus-ryhmään. Jos et tätä halua, ilmoita sihteerille tai eroa ryhmästä WA:ssa. 
 

 

 

 

Salpausselän kisoja odotellessa, 
 

Reserviupseeriterveisin, 
 

Veikko 

sihteeri 
 

 


