
Viitasaaren Reserviupseerit 

ry:n 

Toimintakalenteri 

vuodelle 2019 

  

    

Tapahtuma Paikka Ajankohta Vastuuhenkilö 

    

Yhdistyksen hallituksen 

kokous 

Viitasaaren kaupungintalo tammikuun alussa klo 

18:00 

puh.joht. 

Perinneaseammunnat Ilmolahden ampumarata 

(mahd. 300 m kiväärirata)  

helmi- maaliskuu 

2019 

ampumaupseeri 

Vesijumppa Viitasaaren uimahalli kevättalven torstait, 

klo 16:30, XX.1.2019 

alkaen (noin 15.4.2019 

asti) 

liikuntaupseeri 

Talviliikunta- 

/hiihtotapahtuma 

Jarmon ja Maurin ladut / 

Salonpään ladut 

helmi-maaliskuu 

11.3.2019 klo 12 

liikuntaupseeri 

Yhdistyksen hallituksen 

kokous 

Viitasaaren kaupungintalo maaliskuun puoliväli 

klo 18:00 

puh.joht. 

Kenttähartaus 

(Talvisodan päättymisen 

teemalla) 

Kirkkosaari Viitasaaren 

vanha hautausmaa. 

Vaihtoehtopaikka: Sotaan 

lähteneiden muistomerkki 

10.3.2019 sunnuntai-

ilta: klo 19:00 

Järjestelyt n. klo 

18:00 

A. Hiltunen 

K.Kautto 

K. Hämäläinen 

Sotiemme veteraanit -keräys 

/ taajama. 

 

Iltakeräys, kokoontumi-  

nen kaupungintalolla tai 

seurakuntatalolla 

Maaliskuu, 2019 puh.joht. 

Sotiemmme vetetaanit-

keräys/ maaseutu 

Pitäjäkeräys:  

kokoontuminen 

kaupungintalolle  klo 9.00 

kevät tai syksy 2019 puh.joht. 

Yhdistyksen kevätkokous  Viitasaaren kaupungintalo huhtikuu 2019 

klo 18:00 

puh.joht. 

siht. 

 

Reserviläis-patikkaretki (+ 

hallituksen kokous) 

Viitasaari, maasto huhti-toukokuu 

arki-ilta tai 

viikonloppu 

liikuntaupseeri 

Sankarihautojen 

/veteraanihautojen 

muistokivien puhdistus / 

huolto 

Viitasaari 

 

huhti-toukokuun arki-

ilta 2019 

klo 18:00 

 

 

Veteraanipäivä:lipunnosto 

kaupungintalo, kunnia- 

käynti sankarihaudoilla 

Viitasaaren kaupungintalo, 

sankarihaudat 

27.4.2019: klo 9:00  

lipun nosto.  

Kunniakäynti 

sankarihaudoilla klo 

Vts kaupunki 

Kaatuneiden muistopäivä 

kunniavartio, seppeleen 

lasku 

 

Viitasaaren sankarihaudat 21.5.(ti) 2019 klo –

aika tarkentuu 

Vts kaupunki 

Nuorten upseerien ja 

reserviläiseten toimintailta 

Viitasaari touko-kesäkuu 2019 Miko Nykänen 

    

Seppeleen lasku sotaan 

lähteneiden muistomerkille 

JR 50:n perinnepäivä 

Viitasaari, sotaan 

lähteneiden muistomerkki 

kesäkuu 2019 K.Kautto 



 

Teemoja vuodelle 2019: 

- veteraanityö 

- kenttäkelpoisuustoimien tukeminen 

- nuoret upseerit 

(järjestelyt tarkentuvat) 

Wilma-markkinat: yhdessä 

Reserviläisten kanssa 

Viitasaaren torin ranta la 29.6.2019 pj / varapj 

Keski-Suomen 

maanpuolustusjuhla 

Keski-Suomi, Saarijärvi elokuu 2019  puh. joht. 

 

Veteraanien, sotaorpojen ja 

reserviläisten kirkkopyhä 

(selvitettävä järjestelyt 

erikseen) 

Viitasaaren kirkko, 

seurakuntatalo 

syyskuu 2019  

Ammuntailta: haulikko, 9 

mm:n pistooli 

Viitasaaren ampumarata, 

Ilmolahti 

Syykuun alku, arki-

ilta, klo 18:00 

ampumaupseerit 

Vesijumppa Viitasaaren uimahalli Tarkennetaan kevään 

kokemusten 

perusteella 

liikuntaupseeri 

Hallituksen kokous Viitasaari, kaupungintalo, 

klo 18:00 

viikolla 40 puh.joht. 

Yhdistyksen syyskokous Viitasaari, kaupungintalo 

klo 18:00 

viikolla 43 puh.joht. 

Toimintailta: 

pimeäammunnat 

(toimintamuoto tarkentuu)  

Viitasaaren ampumarata, 

Ilmolahti 

Marraskuu 2019 

klo 18:00 

ampumaupseerit 

Itsenäisyyspäivän 

kunniakäynti 

sankarihaudoilla+juhla 

Viitasaaren sankarihaudat 6.12.2019  klo 10:00  

Jouluaaton kunniavartio Viitasaaren sankarihaudat 24.12.2019  


