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Lappeenrannan Reserviupseerikerho   JÄSENKIRJE  1/21 7.2.2021 

____________________________________________________________________________________________ 

    
 

 
 

Arvoisat reserviupseerit! 
 

 Uusi toimintavuosi on alkanut hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Jo lähes vuoden ajan, korona-
pandemian vuoksi, on kaikenlainen kokoontuminen ollut hankalaa ja rajoitettua. Tämä on estänyt 
normaalin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen melkoisen tehokkaasti. Jotakin toimintaa kuitenkin 
yritämme järjestää – vaikka sitten pienemmälle porukalle kerrallaan.  

 

• Kaikille jäsenillemme tarkoitettu ampumatapahtuma Sako Shooting Centerillä järjestetään 
23.2. klo 18-20. Paikka on mielenkiintoinen ja hiukan viihtyisämpi näin talvisaikaan kuin 
perinteinen ampumarata. Aseet ja patruunat yms. tarvikkeet saa paikan päältä. Mukaan 
mahtuu vain rajoitettu määrä jäseniä. Mikäli halukkaita on enemmän, järjestämme toisen 
tilaisuuden myöhemmin keväällä. Tämän kirjeen lopussa on tarkemmat tiedot tapahtumasta 
ja ilmoittautumisohjeet.  

 

• Kevätkokous on tarkoitus pitää 23.3. Upseerikerholla. Koska koronarajoitukset on varmasti 
silloinkin vielä voimassa, järjestämme mahdollisuuden osallistua etänä Teams-yhteyksillä. 
Kokouskutsu tulee vielä erikseen sähköpostilla ja lehti-ilmoituksena.  
 

• Toukokuussa järjestämme yhteisen tutustumiskäynnin Luumäelle Ukko-Pekka Svinhufvudin 
kotimuseoon Kotkaniemeen. Ukko-Pekka oli itsenäisyysmies, presidentti ja aktiivinen 
suojeluskuntavääpeli, mutta myös maanviljelijä ja tilanomistaja. Kotkaniemen päärakennus ja 
koko alue on kunnostettu erittäin hienoksi.  
 

• Kesäkuussa järjestetään viime vuodelta siirretty RUK 100 v.- juhla Haminassa. Juhlapäivä on 
12.6. ja sinne tilataan yhteiskuljetus. Koska vieläkin pandemia on uhkana, päätös tämän 
juhlan toteuttamisesta tehdään lopullisesti maaliskuun aikana. 
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Lappeenrannan reserviupseerikerhon jäsenmäärä on tällä hetkellä 294. Jäsenmaksut on juuri tulleet 
postissa. Huomaa uusi RUL Plus – jäsenyys, jolla varmistat vakuutusturvan kaikkiin kilpailuihin ja 
tapahtumiin, joissa ammunta on oleellisesti mukana. Muista pitää myös oma sähköpostisoitteesi 
ajantasalla RUL:n jäsentiedoissa. Kaikki LapRUn tiedotteet ja tapahtumat ilmoitetaan jäsenille 
sähköpostilla ja myös kerhon omilla nettisivuilla:  ETUSIVU - Lappeenrannan Reserviupseerikerho ry 

(rul.fi) 
 
  

Tervetuloa mukaan LapRUn tapahtumiin! 
 

pj. kapt. Timo Särmälä  
timo.sarmala@hankkija.fi; p. 050-3361218 

 
 
Kevätkauden suunnitellut tapahtumat: 
 
Ampumatapahtuma Sako Shooting Center   23.2. klo 18-20 
Pyöreiden vuosien juhla       helmikuu (siirretty syksyyn) 
Kevätkokous        23.3. 
Lipunkannot juhlapäivinä       maalis-huhti-touko-kesäkuu 
- 13.3.; 27.4.; 16.5.; 4.6. 
Kotkaniemen tutustumisretki, Luumäki    toukokuu  
RUK 100 v. 12.6.        kesäkuu 

 
 

 

 
SAKO Shooting Center - ammunta  ti 23.2. klo 18-20  
 
Tiistaina 23.2.2021 klo 18–20 järjestetään SAKO Shooting Centerillä (Tuomikatu 23) LapRU:n 
jäsenille ampumatapahtuma. Mukaan mahtuu kahdeksan (8) ensimmäisenä ilmoittautunutta. Mikäli 
tapahtumaan tulee enemmän ilmoittautumisia, niin myöhemmin keväällä järjestetään toinen 
tapahtuma. 
 
Tapahtuman hinta on jäsenille 10 €. Summa maksetaan ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä 
ilmoitettavalle yhdistyksen tilille. Hintaan kuuluu 20 kpl. 9x19 pistoolin patruunaa. Kiintiön ylimenevät 
patruunat jokainen kustantaa itse.  
 
Tilaisuudessa on varattu ampuma-aikaa 1h/4 henkeä. Ampua voi sekä SSC:n aseilla että omilla 
aseilla ja patruunoilla. SSC:n aseissa ei voi käyttää omia patruunoita, vaan patruunat on ostettava 
SSC:ltä. 
 
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset osoitteeseen: 
hj.kekalainen@gmail.com  tiistaihin 16.2. mennessä. 
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