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20.4.2011  jäsenkirje 1/2011 
Hyvää kevättä ja kesää teille kaikille aliupseeri- ja upseeriveljet!  Tässä on sinulle kevään 2011 jäsenkirjeemme – 
seuraavan kirjeen saat kesäkuulla – tervetuloa mukaan toimintaamme. 

 

Mukavaa, kun  16. kerran järjestetyt joulutulet  18.12. onnistuivat jälleen hienosti – yleisöä oli nytkin pakkassäässä 
noin 200. Kunniavartioon jouluaattona osallistui 34 miestä – mukana myös isiä poikineen ja veljespareja. On hienoa, 
kun nuoretkin  reserviläiset haluavat olla mukana tässä kunniatehtävässä!  
 

 
3. Maanpuolustusjuhla Nuijalla 24.3. oli hieno ja 
arvokas tapahtuma. Suomen lipun toivat saliin 
Jouni Heinonen, Jukka Hylli ja Jussi Mikkola. 
Saimme kunniavieraiksi juhlaan paljon veteraaneja 
myös lähikunnista. Juhlan jälkeen pidettiin vielä 
Pirkanmaan reservipiirien kevätkokoukset. Suuret 
kiitokset teille yli 20:lle järjestelyissä mukana 
olleille ja paikallisille ohjelman suorittajille 
(Korsukööri, Pohjalahti Boys,  Aimo Kokkola..). 
 
 
 
 

 
LÄHIVIIKKOJEN TAPAHTUMIA – KEVÄTKOKOUS - KESÄRETKI  
1. Kansallisen veteraanipäivän juhla alkaa Luopioisten seurakunta-keskuksessa noin klo 14. Pälkäneellä suoritetaan 
sankarihaudalla seppeleenlasku (7 reserviläistä) klo 13.20. Tämän jälkeen voi siirtyä kirkon edessä bussiin, joka vie 
meidät juhlapaikalle Luopioisten kirkolle.  
 
2. Kaatuneiden muistopäivänä 15.5. olemme kunniavartiossa (9 reserviläistä) Jumalanpalveluksen jälkeen 
tapahtuvassa seppeleenlaskutilaisuudessa. 
                                                                                                                                     Ilmoittaudu vartioihin puheenjohtajille! 
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  3. VUOSIKOKOUKSET VPK-TALOLLA PE 29.4 
 Pälkäneen Reserviupseerikerho ry:n ja 
 Pälkäneen  Reservialiupseerit ry:n                                            
 sääntömääräiset vuosikokoukset                                     
 pidetään perjantaina 29.4. klo 18.30 
Onkkaalan VPK:n  
talon kokoustilassa (kahvitarjoilu klo 18 
alkaen). Ennen varsinaisia kokousasioita 
 kertoo vänrikki Mikko Sorrela palveluksesta 
 maakuntakomppaniassa, 
joka tarjoaa reserviläisille monipuolista  
koulutusta ja harjoitusta. KANNATTAA TULLA! 
                          
                                                                                                                           

4. JOHTAMISPÄIVÄN TAPAHTUMA 14.5. AITOOSSA 
Reserviupseeriliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuoden merkeissä järjestetään johtamispäiviä koko 
Suomessa toukokuun puolivälissä. Pälkäneellä pidetään kaikille upseereille, aliupseereille ja asiasta kiinnostuneille 
johtamispäivän harjoitus lauantaina 14.5. Aitoossa. Päivä toteutetaan yhdessä Luopioisten kerhojen kanssa. 
”Tehtävät ovat kiinnostavia ja sopivan tasoisia”, kertoo ratamestari Jussi Hyöki. ”Kisakeskus” on  Anna-Tapion 
koululla. Ulkoiluasussa on mukava kulkea rastilta toiselle. Palkinnot ovat hienot! Lisätietoa saadaan ensi viikon 
kokouksessa 29.4. ja Sydän-Hämeen lehdessä. 
 

5. KESÄRETKELLE KANNATTAA ILMOITTAUTUA PIAN 
Jo perinteinen Reserviläisten kesäretki tehdään lauantaina ja sunnuntaina 23.-24.7. Pohjanmaalle: 
 la 23.7.: lähtö Pälkäneeltä klo 8 > Frantsilan yrttitarha Hämeenkyrössä (klo 9.15-)> Jalasjärven Juustoportti (klo 11.10) 
>Seinäjoen Suojeluskuntamuseo (klo 12.15) >Isonkyrön vanha kirkko, museoalue ja Pohjalainen pitopöytä (klo 14-16) 
>majoittuminen Vaasassa hotelli Vaakunaan (klo 16.45) >Saaristoristeily (klo 18.30-21.30,lohikeitto) > Vaasan yö 
su 24.7.: aamiainen klo 7-10 > opaskierros Vaasassa ja vanhassa Vaasassa (klo 10-11.30) > tutustuminen Kristiinankaupunkiin 
(klo 13-14) > lounas pursiseurapaviljonki Paviksessa (klo 14-15.15) >tutustuminen Peruksen voimalaitokseen (klo 15.30-16) 
>kotimatkalle – pysähdyksiä tarpeen mukaan 
KAIKKI TÄMÄ MATKAT, MAJOITUS, RUOKAILUT SISÄLTÄEN MAKSAA NOIN 170€! 
Moni on jo retkestä kysellyt, ilmoittaudu  mahdollisimman pian Kallelle (0400191494) tai Heikille (0503207762) 

 
Suojeluskuntamuseo Seinäjoella                                             Vaasassa on merta ja saaristoa 

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


