
 

ULVILAN RESERVIUPSEERIKERHO R.Y. 

Jäsenkirje 2/2018 

26.9.2018 

ARVOISA UPSEERIVELI 
 

Kiitos että olet mukana yhdistyksessämme tukemassa kerho- ja maanpuolustustyötä. 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenyys on vastuuntuntoisen reserviupseerin 
osoitus vahvasta maanpuolustustahdosta. Tässä jäsenkirjeessä on tietoa syksyn 
toiminnasta. 
 
Jokamieskisa 27.9. klo 17.00 
Ulvilan reserviläiset järjestävät perinteisen jokamieskilpailun Leineperin ruukin 
kankipajalla. Ei ennakkoilmoittautumista. 
 
Torstai-rastit klo 17.00 - 18.30 
Suunnistusrasteja järjestetään vielä 27.9. ja 4.10. Lisätietoa verkko-osoitteesta 
torstairastit.org. 
 
Hamina-luokan ohjusvene Pori Porissa 29.9. klo 11.00 
Yleisölle avoin tilaisuus vierailla ohjusveneessä Porin päivänä Reposaaressa, 
Satamapuisto 40. 
  
Ampumakilpailu Katinkurussa syys-lokakuussa 
Perinteinen ampumakilpailu Ulvilan reserviläisiä vastaan. Tilaisuuteen tulee eri kutsu 
myöhemmin. 
 
Reserviupseeripäivä 20.10. klo 10.00 – 16.00 
RUL järjestää tilaisuuden Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Puhujana tilaisuudessa on 
mm. Ylen toimittaja Tommy Fränti. Aiheina ovat esim. kansainvälinen 
reserviupseeritoiminta, SRA-ammunta ja uudistetun Kasinon historia. Tilaisuuden esite on 
liitteenä. Reservin Mentorit järjestävät samaan aikaan Kasinon tiloissa Mentorit Kasinolla -
tapahtuman johon ovat tervetulleita sekä mentorit, nuoret että yhteistyökumppanit. 
Mentorit Kasinolla -tilaisuudessa mentorit jakavat arvokasta osaamistaan nuorille 
uratarinoiden, erilaisten uraan liittyvien teemojen sekä paneelikeskustelun muodossa. 
Lisätietoa Mentorpäivästä osoitteessa www.reservinmentorit.fi. 
Ennakkoilmoittautumista pyydetään 15.10.2018 mennessä osoitteeseen jarjesto@rul.fi tai 
toimisto@rul.fi otsikolla ”Reserviupseeripäivä”. Paikkoja tilaisuudessa on rajoitetusti. 
 
Reserviupseeripiirin syyskokous 29.10. klo 18.00 
Kokous järjestetään Huovinrinteen äskettäin pelastetulla upseerikerholla. Alustajana on 
everstiluutnantti Janne Varjonen. 
 
Yhdistyksen syyskokous marraskuussa 
Tilaisuuteen tulee erillinen kutsu. Ehdotuksia alustajaksi otetaan vastaan 
petrir@gmail.com. 
 
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku to 6.12. 
Hienoon perinteiseen tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Kolmella on mahdollisuus 
päästä airueen kunniatehtävään. 
 
 



Jouluaattona seppeleenlasku ma 24.12. 
Hienoon perinteiseen tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Kolmella on mahdollisuus 
päästä kunniavartioon. 
 
Karhu-lehti 
Juhani Lukalle (juhani@lukka.fi) voi toimittaa juttumateriaalia ja -vinkkejä sähköiseen 
Karhu-lehteen. Seuraavan lehden aineistopäivä on 3.10. ja ilmestymispäivä 12.10. 
Toistaiseksi tuoreimman Karhu-lehden voi lukea osoitteessa 
issuu.com/karhu3/docs/karhu-218 
 
Piirin alueella olevista tapahtumista löytää tietoja myös MPK:n koulutuskalenterista 
(www.mpk.fi/Koulutuskalenteri) ja reserviläispiirin verkkosivuilta 
(www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/satakunnan_reser
vilaispiiri_ry/tapahtuma-_ja_kilpailukalenteri). 
 
Toivomuksia, aloitteita ja palautetta yhdistyksen toiminnasta voit antaa hallituksen 
jäsenille. Yhteystiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.rul.fi/ulvila/ . 
 
Reippain syysterveisin, 
 

 Petri Ranta 
 puheenjohtaja 
 puh. 040 539 3590 
 petrir@gmail.com  
 



Reserviupseeripäivä järjestetään yhdessä Mentorpäivän kanssa 
Katajanokan Kasinolla 20.10.2018. Puhujana mm. Ylen toimittaja 
Tommy Fränti. 
 
Päivän aikana tutustutaan mm. kansainväliseen 
reserviupseeritoimintaan, SRA-ammuntaan ja uudistetun Kasinon 
historiaan. 
 
Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille RUL:n jäsenille. Tarjoilujen 
vuoksi ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen  jarjesto@rul.fi tai 
toimisto@rul.fi otsikolla ”Reserviupseeripäivä”. Paikkoja on 
rajoitettu määrä. 
 

20.10.2018 klo 10-16

Lämpimästi tervetuloa!

Katajanokan Kasino 


