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22.2.2010  jäsenkirje 1/2010Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille aliupseeri- ja upseeriveljet!  Tässä 
on sinulle vuoden 2010 ensimmäinen jäsenkirjeemme – tervetuloa mukaan toimintaamme. 
Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille aliupseeri- ja upseeriveljet!  Tässä on sinulle vuoden 2010 
ensimmäinen jäsenkirjeemme – tervetuloa mukaan toimintaamme. 
 
LOPPUVUODEN 2009 TAPAHTUMIA  
Päämajassa 17.11.09 kokous- ja tupaillassa oli väkeä yli 30, kun veteraani Åke-Viita-Aho ja eversti evp Tamo 
Kauppila kertoivat viime sotien kaukopartioista – joulukuusi pystytettiin torille 2.12. – mitalien jakotilaisuus 5.12. 
kunnostautuneille aliupseereille  oli arvokas juhlahetki – Itsenäisyyspäivän kunniavartiossa oli 9 miestä – todella 
hienosti onnistuivat (yleisöä noin 250) nyt  15. kerran järjestetyt joulutulet – jouluaaton kunniavartioissa 
Sankarihaudalla oli mukana 34 miestä:  veljeksiä,  isiä poikineen,  nuorukaisia ja vaareja – kiitos teille kaikille eri 
tehtävissä mukana olleille!  
 

 
Pälkäneen kirkko jouluaaton hartaushetken aikaan,  Heikki Alhonen ja Kalevi Koivisto laskivat sankariristille 
reservijärjestöjen havuseppeleen 
               

 

 
Pälkäneen 

Reserviupseerikerho ry 

Reservialiupseerit ry  
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Åke Viita-Aho ja Tarmo Kauppila 17.11.09                 Reserviläisliiton ja -piirin  mitalilla palkittuja yhteiskuvassa 

KEVÄTKAUDEN 2010 TOIMINTAKALENTERI 
Aliupseerien ja upseerien seuraava hallitusten kokous pidetään Päämajassa sunnuntaina 7.3. klo 19  – jatketaan 
kevätkauden toimintojen valmisteluja.  
 
1.Lauantaina 13.3.2010 klo 16 pidetään Pälkäneen kirkossa Talvisodan päättymisen 70-
vuotismuistotilaisuus yhteistyössä seurakunnan kanssa:  seppelpartio, Pälkäneen Laulumiehet, Kaisa 
Pesun lausuntaa, hartauspuhe Janne Vesto  

 

2. Pirkanmaan Reservijärjestöjen kevätkokoukset ja maanpuolustusjuhla järjestetään tänä keväänä 
Sylvään koulussa Sastamalassa to 25.3. klo 18 -20.30 

Juhlapuheen pitää kommodori Pertti Inkinen. Osallistumme juhlaan ja kokouksiin – mukaan lähtijät yhteys 
puheenjohtajiin.  

 

 3. Tervetuloa kevätkokouksiin tiistaina 6.4. 2010 klo 18.30 Päämajassa 

Pälkäneen Reservialiupseerit ry:n ja Pälkäneen Reserviupseerikerho ry:n kevätkokouksissa käsitellään 
vuosikokousasiat. Mutta ennen kokouksia, heti tarjoilun jälkeen muistellaan Tolvajärven ankaria 
taisteluita joulukuun lopulla 1939. Näissä taistoissa oli mukana paljon pälkäneläisiä. Näemme näistä 
tapahtumista myös lyhytelokuvan – Toivottavasti saamme mukaan myös Tolvajärvellä taistelleita 
veteraaneja. KANNATTAA OLLA PAIKALLA! 

 
 
4. Kesäretki 17.-18.7.2010 – ilmoittaudu nopeasti 
Kesäretket ovat olleet tosi hienoja reissuja. Ensi kesän retki tehdään la-su 17.-18.7.2010 Porvoon kautta 
Kotkaan. Aamulla 17.7. lähdetään ja päivällä tutustutaan viehättävään Porvooseen, jossa myös ruokaillaan. 
Seuraava kohde onkin Strömforsin ruukki Ruotsinpyhtäällä. Kotkaan saavutaan noin klo 16, majoitus Sokos-
Seurahuoneessa, sitten Merikeskus Vellamo, päivällinen ravintola Kairossa, jossa mukana myös ”Kotkan 
Ruusu”. Aamiaisen jälkeen sunnuntaina 18.7. teemme oppaan kanssa kaupunkikierroksen ja käymme 
Sapokan vesipuistossa. Poikkeamme vielä Langinkosken keisarillisessa kalastusmajassa ja syömme lounasta 
Villa Kärkisaaressa. Kotiin saavumme sunnuntai-iltana.  
 
Ilmoittaudu pe 5.3.mennessä Heikki Alhoselle  (050 3207762) tai Kalle Lehtimäelle (0400191494)! Retken 
hinta on noin 160€ sisältäen matkat, majoituksen aamiaisineen, ruokailut, opaspalvelut ja pääsymaksut. 
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5. Kevätkaudella talvikisa, salibandya ja värikuulasotaa 
TALVIKISA  LA 10.4. klo 11 PÄLKÄNEEN AMPUMARADALLA 
Tässä Pälkäneen ja Luopioisten reserviläisten talvikisan tehtäviin kuuluu noin 2 km:n maastokävely, arviointeja, 
tietovisa, tunnistustehtäviä ja ilma-aseammuntaa. Kisassa on hieno kiertopalkinto – jokainen osallistuja palkitaan. 
Tämä kisa sopii varmasti kaikille  - ei siis rasita, mutta on toivottavasti mukava. Lisää kisasta tulee Sydän-Hämeen 
lehteen.  

 SALIBANDYOTTELU LA 24.4. KLO 15 REGOHALLISSA 
Syksyn ottelu jouduttiin perumaan flunssa-aallon takia. Nyt taudit on 
koettu ja pääsemme pelaamaan Pälkäneen ja Luopioisten yhteisellä 
joukkueella. Saliin la 24.4. pääsee klo 14.30 
Huipputaitoa ei tarvita – intoa kylläkin – ilmoittaudu Vesa 
Mellavuolle 
 

VÄRIKUULASOTA TOTEUTUU VIELÄ 
”Värikuulasodassa” perustetaan kaksi joukkuetta, jotka taistelevat ja yrittävät ryöstää toisen joukkueen liput. 
Luvassa on hervotonta tulitaistelua, taktikointia, väijymistä, syöksymistä…”  Mikko Sorrela  ja Lauri Metsovuori 
valmistelevat tapahtumaa –lisää asiasta seuraavassa jäsenkirjeessä. Mukaan tulo ei siis edellytä jäsenyyttä 
reserviläisjärjestöissä, muutkin kuin pälkäneläiset ovat tervetulleita. Kustannukset ovat noin 40€. Luvassa on  
kiinnostava kokemus! 

 

6. Ampumaharrastusta kehitetään 
Valmisteilla oleva aselaki tiukentaa aselupien saantia ja yleistä valvontaa. Silti ampumaharrastusta voidaan vahvistaa 
esimerkiksi ilma-aseilla ja simulaattorilla. Pälkäneen Metsästysseura järjestää keskiviikkoisin klo 18 ampumaradalla 
ilmakiväärillä harjoittelua liikkuvaan maaliin –tähän voivat myös reserviläiset parin euron kertamaksulla osallistua. 
Kevään jäsenkirjeessä kerrotaan aiheesta lisää.  
-Ampumaradan majalla siis keskiviikkoisin ilmahirven harjoittelua klo 18 alkaen 

 
7. Kertausharjoituspäivä nuorille upseereille 22.5.2010 
Kangasalan ja sen ympäristön reserviupseerikerhot järjestävät  Puolustusvoimien tukeman, nuorille 
reservinupseereille tarkoitetun, vapaaehtoisen kertausharjoituspäivän Kangasalla Heramajärven maastossa 
lauantaina 22.5.2010 n. klo 10-16.  Tässä harjoituksessa kierretään 3-5 upseerien partioissa maastossa noin 10 
rastikohdetta, joissa partio saa koulutusta ja suorittaa erilaisia tehtäviä, joista jokainen partio varmasti selviytyy. 
Tästä harjoituksesta saa kertausharjoituspäivän. Kutsun tähän harjoitukseen lähettää Puolustusvoimien 
aluetoimisto  huhtikuun alussa kaikille , myös Pälkäneen ja Luopioisten, noin 20-35- vuotiaille upseereille (ei siis 
pelkästään kerhojen jäsenille, mukaan voit pyytää kaverisikin jostain muualta). 
Laita päivämäärä kalenteriisi – tiedota kavereillesi ja kannusta tulemaan mukaan! 

 
UPSEERIT HALLITUS: Vesa Mellavuo pj 040 7221629, Kalevi Koivisto, Hannu Kortetjärvi,  Lauri Metsovuori,  Mikko 
Sorrela, Ismo Syrjä 
huom!  jos haluat kirjeesi sähköisesti, lähetä meilisoitteesi:  vesa.mellavuoatgmail.com 
 
ALIUPSERIRIT HALLITUS: Heikki Alhonen pj 050 3207762, Jukka Hylli, Tero Kankila, Perti Klemola, Kalle Lehtimäki, 
Jussi Mikkola, Timo Niemi  
huom!  jos haluat kirjeesi sähköisesti, lähetä meilisoitteesi:  kalle.lehtimakiatpp.inet.fi 

 


