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ARVOISAT UPSEERIVELJET 
 
 

Tässä jäsenkirjeessä on tämän vuoden aktiviteetteja sekä tapahtumia, joista toivottavasti 
löytyy jokaiselle jotakin. Osallistukaa rohkeasti. 
 
Ulvilan Reserviupseerikerhon kevätkokous torstaina 11.4.2019 klo 18.00   
Paikka: Roima Intelligence Oy, Itsenäisyydenkatu 41 A, Pori 
 
Satakunnan Reserviupseeripiirin kevätkokous pidetään torstaina 28.3.2019 klo 
19.00. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvituksella, klo 18.00 esitelmä  
Paikka: Hotelli Hiittenharju, Harjavalta. Huom. Kerhon virallisen edustajan lisäksi muilla 
jäsenillä on osallistumisoikeus.  
 
Mahdollisuus kokeilla pistooliammuntaa 13.4. klo 12.00. Opastamassa Juhani Lukka  
Paikka: Katinkurun pistoolirata 
 
Kerhopäivä Massin liikuntakeskuksessa, keskiviikkona 22.5. klo 18.00 
Tilaisuus järjestetään yhdessä Ulvilan reserviläisten kanssa. Ohjelma on reserviläis-
henkinen. Tarjoilua.   
Paikka: Massintie 190, 28400 Ulvila   
 
Kuntosuunnistus, suunnistustaidon ja fyysisen kunnon ylläpitoa luonnon helmassa. 
Lisätietoa verkko-osoitteista http://www.torstairastit.org ja  
http://www.rastikarhut.fi/IltarastiExplorer/toimintakalenteri.php?taulu=maanantairastit  
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää Kesäyön marssin Porissa 25-26.5. 
Paikka: Yyteri. Marssille ilmoittaudutaan MPK:n kurssikalenterin kautta:  
https://mpk.fi/koulutuskalenteri      
Kävelymatkat ovat pituuksiltaan 7, 16, 24, 42 ja 60 km. Marssin voi suorittaa haluamaansa 
tahtiin ja ajanottoa ei järjestäjän puolesta ole. Hintaan kuuluvat myös huoltopisteiden sekä 
maalialueen tarjoilut. Facebook sivut: https://www.facebook.com/kesayonmarssi.pori  
 
MPK:n koulutuskalenterista löydät tietoja piirin alueella tapahtuvista koulutuksista 
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri   
 
Urheilun ja varsinkin ampumaurheilun harrastajille löytyy hyödyllistä tietoa 
reserviläispiirin verkkosivuilta.  
www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/satakunnan_reservi
laispiiri_ry/tapahtuma-_ja_kilpailukalenteri 
 
Kerhon saunailta Luvialla keskiviikkona 14.8. klo 18.00 
Kimppakyydeillä Laitakarin satamaan ja siitä lyhyt venematka saareen. Lisätietoja tulee 
sähköpostilla.   
 
Ampumakilpailu Katinkurussa elo-syyskuussa 
Perinteinen ampumakilpailu Ulvilan reserviläisiä vastaan. Tilaisuuteen tulee erillinen kutsu 
myöhemmin. 
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Yhdistyksen syyskokous marraskuussa 
Tilaisuuteen tulee erillinen kutsu. Ehdotuksia alustajaksi otetaan vastaan. 
 
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku perjantaina 6.12. 
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Kynttilälyhtyjen vienti sankarihaudoille 9.30. Kahdella 
on mahdollisuus päästä airueen kunniatehtävään. 
 
Jouluaaton hartaus ja seppeleenlasku tiistaina 24.12.klo 14.00 Ulvilan kirkolla 
Perinteisesti osallistumme kynttilälyhtyjen vientiin sankarihaudoille klo 13.30.  
Kolme henkilöä tarvitaan kunniavartioon. 
 
Karhu-lehti 
Juhani Lukalle (juhani@lukka.fi) voi toimittaa juttumateriaalia ja -vinkkejä sähköiseen 
Karhu-lehteen. Karhu-lehtiä voit lukea osoitteessa issuu.com/karhu3/docs/ 
Karhu-lehti on kerhon virallinen ilmoituslehti. 
 
Toivomuksia, aloitteita ja palautetta yhdistyksen toiminnasta voit antaa hallituksen 
jäsenille. Sähköpostiosoite resups.ulvila@gmail.com 
 
Hallituksen jäsenet vuonna 2019:  
- Janne Tiuttu puheenjohtaja 
- Petri Ranta, varapuheenjohtaja 
- Arto Käpynen, sihteeri 
- Pekka Lonkainen, hallituksen jäsen 
- Juhani Lukka, hallituksen jäsen 
- Matti Pihlajamäki, hallituksen jäsen 
 
 
Aktiivista kevättä toivottaen, 
 

 Janne Tiuttu 

  puheenjohtaja 
  puh. 040 3592005 
  janne.tiuttu@gmail.com  
 

 
 
 

Hyödyllistä www-osoitteita: 
 
www.rul.fi  Suomen Reserviupseeriliitto 
www.rul.fi/satakunta  Satakunnan Reserviupseeripiiri 
www.rul.fi/ulvila   Ulvilan Reserviupseerit  
www.mpk.fi       Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)   
www.resul.fi   Reserviläisurheiluliitto ry 
https://issuu.com/karhu3/docs  Karhu-lehti 
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