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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY 
                   Jäsenkirje 1/2009 
 

 
Puheenjohtajan palsta                  Tor-Erik Lindqvist, 044-2782720 

               tor-erik.lindqvist@salo.fi 
 
Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! 
 
Vuosi on edellisen jäsenkirjeen jälkeen vaihtunut ja haluankin toivottaa kaikille jäsenille 
erittäin menestyksellistä vuotta 2009!  
 
Nopeana kertauksena muutama tärkeimmistä kohokohdista päättyneenä vuonna: 
Maaliskuun alussa julkaistiin Reserviupseeriliiton toimintakilpailun tulokset ja suurten 
yhdistysten sarjassa Suomen toiseksi vanhin reserviupseeriyhdistys, Salon Seudun 
Reserviupseerit ry voitti vuoden 2007 valtakunnallisen toimintakilpailun. Myöhemmin 
maaliskuussa veteraani- ja reserviläisliitot jalkautuivat yhdistyksemme vieraaksi Saloon, 
kun Plazassa järjestettiin valtakunnallisen veteraanikeräyksen avaustilaisuus. Huhtikuun 
lopulla paljastettiin Perniössä uusi muistomerkki, Kankkonummen rykmenttikivi. Lisäksi 
reserviläispiirien maastokilpailu, uusi toimikunta, tukirenkaan laajentaminen, itsenäisyys-
päivän aattojuhla, monia esitelmiä ja koulutustilaisuuksia, runsaasti uusia jäseniä, 
mukavasti uusia urheilijoita ja ampujia… Vuoden 2008 piti olla rajun 80-vuotisjuhlajärjes-
telyvuoden jälkeen eräänlainen hengähdysvuosi, mutta muodostuikin varsin toiminnal-
liseksi. Kiitos tästä kuuluu nimenomaan aktiiviselle jäsenkunnalle, eli juuri Sinulle, joka 
parhaillaan luet tätä tekstiä. KIITOS! 
 
Vuodenvaihde toi mukanaan jonkun verran muutoksia Suomen toiseksi vanhimman 
reserviupseeriyhdistyksen hallitukseen, toimikuntiin ja yhdysupseereihin. Tarkat tiedot 
löytyvät tämän jäsenkirjeen mukana tulevasta lompakkokokoisesta infokortista. 
 
Jotta jäsenrekisteritiedot pysyisivät ajan tasalla, kannattaa tarkastaa kirjekuoresta ovatko 
osoitetiedot oikein ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai osoitteenmuutoksista joko minulle, 
henkilöstöupseeri Mikko Halkilahdelle tai suoraan RUL:oon. Olisi myös tärkeää saada 
jokaiselta jäseneltä toimiva sähköpostiosoite, mikäli haluaa sähköisesti minijäsentiedotteita 
vuoden mittaan. Jos haluat tiedotteet sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi 
osoitteeseen: tor-erik.lindqvist@salo.fi tai tero.helle@saarioinen.fi. Esimerkiksi sähköpos-
titse kannattaa myös päivittää puhelinnumerotiedot, jotta on mahdollisuus ottaa yhteys 
esimerkiksi kerran vuodessa palvelun parantamiseksi. 
 
Reippailu ja urheilu tuo jaksamista arkeen ja tämän toiminnan dokumentointi taas tuo lisää 
puhtia ja jaksamista itse urheiluun. Reserviupseeriliitto ja -piiri kannustavat kokeilemaan 
RESUL:n sähköistä kuntokorttia, joka löytyy sivuilta: www.resul.fi/kuntokortti ja käyttäjä-
tunnukseksi oma jäsennumero ja salasanaksi SUKUNIMI isoin kirjaimin. Kannattaa 
kokeilla, sillä käyttäjien kesken arvotaan palkintoja ja yhdistykset ja piirit saavat myös 
pientä bonusta, mikäli kuuluvat aktiivisempien joukkoon. 
 

Muistutuksena: Jäsenmaksu on tältä vuodelta 34,50 € ja nuorilta upseereilta (alle 28 v.) 
13,50 €. Hintaan kuuluu esimerkiksi piirin Parivartio-lehti ja valtakunnallinen Reserviläinen-
lehti. Muistattehan maksaa jäsenmaksunne ajoissa, ettei jäsenyytenne katkea. 
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Ampumatoimikunta                    Uolevi Piispanen, 0400-512  
                  upiispanen@gmail.com 

 
Yleistä 
Ampumatoimikunta pyrkii tarjoamaan yhdistyksemme jäsenille monipuolisia ammunta-
harjoituksia ja – kilpailuja. Toivotamme kaikki ammunnasta kiinnostuneet mukaan haas-
tavan harrastuksen pariin. Ilma-aseammunnat ovat alkaneet Ollikkalan koulun ilma-
aseradalla ja ne jatkuvat 11.4.2009 asti. Yhdistyksemme vuorot radalle ovat perjantaisin 
klo 17 - 21 ja lauantaisin klo 9-12. Koulun ulko-ovet ovat kyseisinä aikoina lukittuina, joten 
jos haluat mennä tutustumaan lajiin, niin ota yhteyttä johonkin ampumatoimikunnan 
jäseneen (Katso infokortti). 
 
Kilpailutoiminta 
Yhdistyksemme järjestää tänä vuona kaksi reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailua. 6 
– 7.6.2009 järjestämme yhdessä Salon reserviläisten kanssa piirin ampuma-
mestaruuskilpailut perinteisissä lajeissa sekä lisäksi kenttäammunta, RA7 ja palvelusam-
munnat. 13.11.2009 samat yhdistykset järjestävät piirien mestaruuskilpailut ilmakiväärin 3-
asentokilpailussa 3X20 ls. Yhdistyksemme omat ampumamestaruuskilpailut järjestetään 
SaSA:n ampumamestaruuskilpailujen yhteydessä. Ilmakiväärin mestaruuskilpailut ovat 
Ollikkalan koulun ilma-aseradalla 18.2. (40 ls) ja 25.2. (60 ls). 
 
Prosenttiammunta 
Vuoden 2009 prosenttiammunta alkoi 1.1. ja sen kesto on koko kalenterivuosi. 
Prosenttiammunnassa lasketaan kuinka suuri prosentti yhdistyksen jäsenistä on 
suorittanut 10 laukauksen ampumatapahtuman. Myös hirvi-, kauris- ja karhukokeen 
suorittaminen lasketaan mukaan, samoin ilmapistooli- ja kivääriammunnat. Ilmoituksia 
suorituksista voi lähettää ampumaupseerille joko puhelimitse tai sähköpostitse. Vuoden 
2008 tulos oli erinomainen, yli 45 %. Tämä vuoden tavoite on ylittää 50 %:n raja. 
 
MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta      Karoliina Helle, 044-579 5281 

                    karoliina.helle@utu.fi 
 
Vuosi on jälleen vaihtunut ja on aika tarttua uusiin haasteisiin! Perinteinen reserviläisten 
maastopäivä pidetään tänä vuonna lauantaina 25.4.2009 Hevonpään ampumaradalla. 
Samassa yhteydessä pidetään osallistujille pienimuotoinen esittelytilaisuus MPK:n 
nykytilasta. Kurssille ilmoittaudutaan entiseen tapaan MPK:n nettisivujen kautta. Kaikki 
innolla mukaan! 
 
Tänäkin vuonna toimikunta on päättänyt järjestää retken Vantaalle Kesäyön marssille 5.-6. 
kesäkuuta. Marssilla osallistutaan perjantai-illan 30 km:n marssille siviilisarjassa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen ja ystävineen! Viime vuoden 
kokemus osoitti tämän olevan oivallinen tapa tutustua yhdistyksen jäseniin. Jatkossa 
aiheesta on lisätietoa yhdistyksen nettisivuilla, kannattaa katsoa! 
 
Mikäli sinulla on mieltä askarruttavia kysymyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä! 
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Urheilutoimikunta          Erkki Laine, 050-413 5720 

                                    elaine@ebaana.net 
  

Yleistä      
Reserviläisurheilua on varsin monipuolisesti tarjolla niin yhdistys-, piiri- kuin liittotasolla. Jä-
senkirjeen mukana tulleesta toimintakalenterista löydät kaikki yhdistys- ja piiritason 
kilpailut. Yhdistyksen kotisivulta löydät tapahtumakalenterin, jossa mukana ovat myös 
liittotason kilpailut. Vuoden aktiiviliikkuja ja kuntoliikkuja säännöt on uudistettu 
urheilutoimikunnan toimesta ja kerhon hallitus on ne hyväksynyt.  Säännöt ovat nähtävillä 
kerhon kotisivuilla. 
  
Yhdistyksen omat kilpailut 
Yhdistyksemme järjestää omia mestaruuskilpailuja. Kilpailun päätarkoituksena on 
madaltaa jäsenten kynnystä osallistua reserviläisurheilutoimintaan. Kilpailuihin kannattaa 
osallistua, vaikkei olisikaan aktiiviharrastaja, sillä niiden tärkein tehtävä on aktivoida 
jäseniä liikkumaan ja parantaa heidän kenttäkelpoisuuttaan.  
 
Seuraavassa yhdistyksen omat kilpailut: 
 
Ampumahiihtokilpailu  ma 16.02. klo 16.30, Märyn kuntolatu. 
Pistooliampumahiihtokilpailu  ti. 17.02. klo16.30, Märyn kuntolatu. 
                      Kokoontuminen ko. päivinä Märynummen kuntoladun pysäköintipaikalla. 
Sovellettu maastokilpailu  to 28.05.  
Kokoontuminen klo 16.50 Angelniemen liittymä, tie 110, 5 km Salosta Turun suuntaan. 
Pistooliampumajuoksu:  la 24.10. klo 14.00 Vaskion urheilukenttä. 
Kauden päätösilta:  to 12.11.klo 18.00 Kerhotila 
  
Taitokilpailu 
Varsinais-Suomen reservipiirien taitokilpailu järjestetään lauantaina 18.04. Kyrö/Pöytyä 
yhdistyksen toimesta. Kilpailu on mielenkiintoinen taito/tietokilpailu sotilas-, ensiapu-, ja 
eräaiheista. Tavoitteena on että Salon Seudun Reserviupseerit lähtevät monen partion 
voimin edustamaan kerhoamme. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä urheilu-upseeriin 
joka on vastuuhenkilönä ko. kilpailuun osallistumisesta. 
  
Sääntöjen mukaan Vuoden Urheilija ja Vuoden kuntoilija pisteiden ilmoittamisaika on 
päättynyt. Tällä kertaa usean vuoden jälkeen on varsin monen mahdollisuus osallistua ko. 
kisaan. Kerhon urheilutoimikunta on päättänyt jatkaa pisteiden ilmoittamisaikaa 16.02. asti. 
Laita toimeksi: Katso ohjeet kotisivultamme: www.salonseudunreserviupseerit.fi. Löydät 
kohdan toimikunnat, klikkaa ja valitse urheilutoimikunta ja ilmoita pisteesi!  
 
Koulutustoimikunta              Ari Leino, 044 7786001 

                     ari.leino@salo.fi 
Esitelmätilaisuudet 
Koululutustoimikunta järjestää kevään aikana kolme esitelmätilaisuutta. Aiheita on 
historiasta tämän päivän ajankohtaisaiheisiin. Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion 
isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo. Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin! 
 
Torstaina 19.2.2009 klo 19.00 

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti 
Mika Kerttunen: 
Taistelu Gazasta – Israelin ja Hamasin kiista 
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Torstaina 19.3.2009 klo 19.00 

Eversti Sampo Ahto: 
Suurhyökkäys kesällä 1944 – Mikä pelasti Suomen? 
 

Keskiviikkona 22.4.2009 klo 19.00 
 Puolustusministeriön erityisasiantuntija Karoliina Honkanen: 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2008: 
puolustuksen kehittämisen näkökulma 

 
Järjestelytoimikunta           Eero Nurminen, 050-60920 

                    eero.nurminen@raisio.com 
Veteraanikeräys 14.3.2009 
Aikaisempien vuosien tapaan yhdistyksemme osallistuu vuoden 2009 veteraanikeräykseen 
järjestämällä lipaskeräystempauksen Salon ja Halikon kauppakeskuksissa. Maastopukuiset 
kerääjät jalkautuvat lauantaina 14.3. kaupungille. Puvut haetaan valmiiksi Saloon (Kerholle, 
osoite Turuntie 8, toinen kerros). Tarjolla on aamupäivä- (9-12) ja iltapäivävuoroja (12-15). 
Kerääjiä tarvitaan yhteensä noin 50 henkilöä, joten nyt tarvitsemme kaikkia innokkaita 
mukaan. Ilmoittautumiset Eero Nurmiselle, puhelimitse 050–60920 tai sähköpostiin 
eero.nurminen@raisio.com 
 
Kaatuneitten muistopäivä 
Kaatuneitten muistopäivänä 17.5.2009 järjestetään perinteiden mukaisesti muistotilaisuus 
Uskelan kirkkohautausmaan sankarihaudoilla sekä kunniakäynnit Suomusjärven sankari-
haudoilla, Järvisen veljesten ja Topulin muistomerkeille. Samana päivänä yhdysupseerit 
laskevat seppeleet toimialueemme muille sankarihaudoille. 
 
Nuoria upseereita kunniavartioon 
Lippu-upseeri haluaa joukkoihinsa nuoria upseereita, jotka toimisivat eri tilaisuuksissa 
kunnia- ja lippuvartiotehtävissä. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä suoraan lippu-
upseeri Antti Vuoristoon. Yhteystiedot: 040–752 8714 tai vuoristoantti@hotmail.com 

 
Lisäksi 
 
Viesti Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtajalta 
Salon Seudun Reserviupseerit tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden seudun maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa. Tässä viesti puheenjohtaja Pirjo Rajakankaalta: 
 
”Naisten Valmiusliitto ry, Turun ja Porin alueneuvottelukunta järjestää perinteisen 
Muotinäytöksen  Turussa Heikkilän kasarmin sotilaskodissa 21.4.2009 klo 19.00. Muoti-
näytöksen tuotto luovutetaan veteraanien hyväksi. Lipun hinta on 10 € ja sisältää kahvin. 
Lisätietoja: Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry Pirjo Rajakangas, p. 044-5943184 tai 
pirjo.rajakangas@sskky.fi 
  

Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry vietti 60-vuotisjuhlaa 10.1.2009. Juhlassa Salon 
Seudun Reserviupseerit ry luovutti yhdistykselle lipun. Kiitämme lämpimästi tästä 
arvokkaasta lahjasta. Kiitämme myös Tor-Erik Lindqvistiä, Lauri Hollménia, Markku 
Mäkistä, Arto Tuomista ja Tapio Turusta avusta juhlien järjestelyissä. Haluamme kiittää 
myös juhlaan osallistuneita ja meitä muistaneita! Pj. Pirjo Rajakangas” 
 
 
 



   

www.salonseudunreserviupseerit.fi 

5 

MPK 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on eräs väylä omien sotilastaitojen ylläpitämiseksi. Helpoin 
tapa löytää tietoa kursseista ja muusta toiminnasta on linkki www.mpky.fi. Tarjolla on mm. 
monenlaisia kursseja niin siviili- kuin sotilaspuoleltakin.  
 
Kuntotesti 
Maanantaina 11. toukokuuta kello 17.00 järjestetään Salon urheilupuistossa kuntotesti 
(Cooper-testi + lihaskuntotesti). Testaajana toimii ammattilainen, eli Ari Ylä-Mononen. 
Kaikki kynnelle kykenevät mukaan testaamaan kevätkunto! 
 
Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry tiedottaa:   
4.4.2009 Lauantai Salon Seudun Sotahistoriallinen seura järjestää seminaarin    

”Talvisodan syyt ja taustat” Muurlan opistolla:   
9.30-10.00    Ilmoittautuminen ja kahvi    
10.00-11.45    Talvisodan kansainvälispoliittiset taustat, VTT Vesa    
    Vares, Turun yliopisto. 
11.45-12.30    Lounas 
12.30-14.00 Tapahtumien kehitys Suomessa, Jartsev- ja 

Moskovan neuvottelut, VTT Markku Jokisipilä, 
Turun Yliopisto. 

14.00    Seminaarin päätös 
Osallistumismaksu 20 euroa maksetaan tullessa, sisältää 
ohjelman sekä  aamukahvin ja lounaan. 
Ilmoittautuminen 30.3.2009 mennessä Muurlan opistolle   
toimisto@muurlanopisto.org tai puh. 044-7581500. 

 
Osallistu jäsenhankintakilpailuun ja voit voittaa palkinnon 
Yhdistyksen jäsenmäärä on mukavassa nousussa kohti 350:n jäsenen rajaa, mutta vielä 
löytyy paljon upseereita, jotka eivät kuulu mihinkään yhdistykseen. Hankkimalla jo 
muutaman jäsenen saatat saada palkinnon piirin jäsenhankintakilpailussa. Hallituksen 
jäsenet ovat myös kiitollisia vihjeistä, mikäli et itse halua hoitaa jäsenhankintaa alusta 
loppuun. Yhdistyksemme tarjoaa myös varsinkin nuorelle upseerille luonnollisen jatkumon 
ylläpitää sotilaallisia taitoja heti reserviin päästyään sekä löytää samanmielisiä kavereita. 
Liittymislahjana vuoden 2009 aikana liittyneet uudet jäsenet saavat yhdistyksen lähes 400-
sivuisen historiankirjan. Tarjous voimassa niin kauan kuin kirjoja riittää. 
 
Tor-Erik Lindqvist 
puheenjohtaja 
 
 
Vuosikokouskutsu 

 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n kevätvuosikokous pidetään Salon lukion isossa 
auditoriossa 19.3.2009 klo 17.30. Osoite Kaherinkatu 2, Salo. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
 
 
Hallitus 
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Tapahtumakalenteri 2009 

 
HELMIKUU 

11.2. Piirin pistooliampumahiihto   Oripää 
14.2. Talvikilpailu, RESUL   Pori 
16.2. Yhdistyksen ampumahiihtokilpailu   Märy 
17.2. Yhdistyksen pistooliampumahiihtokilpailu  Märy 
19.2. Yhdistyksen hallituksen kokous   Kerho 
19.2. Esitelmätilaisuus:     Salon lukio 

 Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja,  
 everstiluutnantti Mika Kerttunen:  
 Taistelu Gazasta – Israelin ja Hamasin kiista  

  
21.2 Pistooliampumahiihto, RESUL   Oulainen 
25.2 Piirin pistooliampumahiihtoviesti   Oripää  
27.2. Parivartio 1/2009 ilmestyy 

 
MAALISKUU 
 4.3.         PTY     Turku 

12.3 Yhdistyksen hallituksen kokous   Kerho 
13.3. Talvisodan päättymispäivä 
14.3. Veteraanikeräyksen tempauspäivä  Salo 
14.3.  Liittohallituksen kokous 2, RUL   Helsinki 
18.3.  RU piirihallitus    Turku 
19.3. Hallituksen kokous    Salon lukio 
19.3.  Yhdistyksen kevätvuosikokous   Salon lukio 
19.3.  Esitelmätilaisuus:     Salon lukio 

                                            Eversti Sampo Ahto: Suurhyökkäys kesällä 1944 – Mikä pelasti Suomen?  
                       20.3.  Vihtorin syrjähyppy    Loimaa 

25.3.  RU-piirin kevätkokous   Turku 
  
HUHTIKUU 

     Ammunnat ruutiaseilla alkavat   Hevonpää 
4.4.       Piirin ruutiase, pistooli   Turku 
5.4.       Piirin ruutiase, pienoiskivääri   Turku 
8.4.       PTY     Turku 
11.4. Kevätkauden ilma-aseammunnat päättyvät Ollikkalassa 
18.4.     Taitokilpailu    Kyrö/Pöytyä 
22.4.     Yhdistyksen hallituksen kokous   Kerho 
22.4.     Esitelmätilaisuus:     Salon lukio 
                Puolustusministeriön erityisasiantuntija Karoliina Honkanen:  
 Valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko 2008: 
 Puolustuksen kehittämisen näkökulma.  
24.4.     Parivartio 2/2009 ilmestyy 
25.4.     Liittovaltuuston kokous, RUL   Helsinki  
    

TOUKOKUU 
 RUL:n kesäpäivät 
5.5.    Piirin ampumajuoksumestaruuskilpailu  Naantali 
6.5. PTY     Turku 
11.5. Kuntotesti    Salon urheilupuisto 
12.5.    Piirin ampumajuoksuviesti   Naantali 
16.5. Ampumasuunnistus, RESUL   Ähtäri 
17.5.    Kaatuneitten muistopäivä   Salo ja Suomusjärvi 
24.5. Pistooliampumajuoksu, RESUL   Immola 
28.5.    Yhdistyksen sovellettu maastomestaruuskilpailu  Hevonpää 
28.5.    Yhdistyksen hallituksen kokous   Hevonpää 

 
KESÄKUU           

2.6.      Parivartio 3/2009 aineisto toimitukselle 
3.6.       Ansiomitalien jakotilaisuus   Turku 
4.6.       Puolustusvoimien lippujuhlapäivä 
6.-7.6.     Piirin kenttälajien ja RA7:n mestaruuskilpailut  Salo 
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6.-7.6. Ampumamestaruus    Salo 
6.-7.6. Palvelusammunta    Salo 
5.-6.6.   Kesäyön marssi    Vantaa 
10.6.     PTY     Turku 
26.6.       Parivartio 3/2009 ilmestyy  

 
HEINÄKUU  
 25.7.       Palvelusammunnat, RESUL   Lahti 
 
ELOKUU 
 4.8.         Maastomestaruus    Paimio 
 4.8.         Parivartio 4/2009 aineisto toimitukselle   
 5.8.         PTY     Turku 
 6.8.         Syysampumakilpailu   Loimaa 

11.8.       Piirin ampumasuunnistus   Laitila 
18.8. Piirin ampumasuunnistusviesti   Laitila 
22.-23.8. RUL ampumamestaruuskilpailut   Pirkkala 
28.8.     Parivartio 4/2009 ilmestyy 

 
SYYSKUU 

 Liiton neuvottelukunnan kokous, RUL 
1.9.       Pistooliampumajuoksu   Alastaro  
9.9.     PTY     Turku 
??.9.     Yhdistyksen hallituksen kokous   Kerho 
19.9. Liittohallituksen kokous 3, RUL   Helsinki 

 25.-26.9. Piirin partiokilpailu    Kaarina-Piikkiö 
 
LOKAKUU 

 Ilma-aseammunta alkaa    Ollikkala 
6.10. Parivartio 5/2009 aineisto toimitukselle 
7.10.       PTY     Turku 
10.10. MP-seminaari    Turku 
15.10. Maanpuolustustahto-seminaari   Santahamina  
??.10.     Yhdistyksen hallituksen kokous   Salo 
??.10.     Esitelmätilaisuus    Salo 
21.10. RU piirihallitus    Turku 
24.10. Yhdistyksen pistooliampumajuoksu  Vaskio 
28.10.      RU-piirin syyskokous   Turku 
30.10.     Parivartio 5/2009 ilmestyy 
 

MARRASKUU 
4.11.        PTY     Turku 

 ??.11.     Yhdistyksen hallituksen kokous   Kerho 
 ??.11.     Yhdistyksen syysvuosikokous   Salo 

??.11.      Esitelmätilaisuus    Salo 
13.11. Ilmakiväärin asentokilpailu 3 x 20 ls  Salo 
15.11.      MP-väen Kirkkopyhä   Halikko 
29.11.      Liittovaltuuston kokous/ RUL   Helsinki 
20-21.11.RUL liittohallituksen kokous 4/09   Helsinki 

  
JOULUKUU 

1.12.        Parivartio 6/2009 aineisto toimitukselle 
5.12.        Itsenäisyysjuhla     Salo, Sininen Talo 

 6.12.       Itsenäisyyspäivä   
9.12.      PTY     Turku 
??.12.     Yhdistyksen hallituksen kokous   Salo 
17.12.     Glögitilaisuus    Turku/Heikkilä 
16.12.     RU piirihallitus    Turku 
??.12.     Ilma-aseammunnat Ollikkalassa päättyvät 
22.12.     Parivartio 6/2009 ilmestyy  
25.12.     Kunniavartiot ja joulutulet sankarihaudoilla  Salo 
31.12.     Prosenttiammunta päättyy   Koko maa 

 


