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JÄSENKIRJE  1/2016 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 

 

 

Puheenjohtajan palsta 
 

Maanpuolustustyön moninaisuus näkyy ja tuntuu Salon 

Seudun Reserviupseerien toiminnassa ja tarkoituksessa. 

Uutena puheenjohtajana näen yhdistyksemme täyttävän 

toimintansa tarkoitusta kolme osa-aluetta hallitsemalla. 

Nämä ovat: jäsenet, toiminta ja rahat. Näiden kolmen 

teeman puitteissa hallitus on jo koonnut ja tuottanut 

tuotantokelpoisia ajatuksia toteutettavaksi tänä ja tule-

vina vuosina. Tämä jäsenkirje on myös järjestetty näille 

kokonaisuuksille.  Jäsenkirjeen kirjoitukset ovat hallituk-

sen jäsenten tuottamia.  Takasivulla ovat yhteystiedot. 

Yhteystiedot ovat tarkoitetut yhteydenottoa varten: 

kysyä, ilmoittaa, ilmoittautua, tulla mukaan järjestä-

mään. Oikeasti, yhdistys tarkoittaa yhdessä tekemistä. 

Jäseninä meitä on runsaat 350. Toimintaa ja tapahtumia 

on runsaasti, liikuntaa, ammuntaa, auttamista, lipputoi-

mintaa, hengellistä, esitelmiä ja järjestötoimintaa. Tietoa 

saat tästä jäsenkirjeestä, nettisivuilta, Pari-

vartiolehdestä tai vaikka puhelimella. Kun tulet, ota 

upseerikaveri mukaan niin hänkin oppii tavoille.  

Toimintaa varten tarvitaan varoja. Jäsenmaksut ovat 

yksi tulovirta, josta tosin vain osa tulee paikallistasolle. 

Muuta taloudellista tukea olemme saaneet yrityksiltä ja 

yhteistyökumppaneilta. Siitä kiitokset.   

Edeltäjältäni Antti Vuoristolta olen saanut paljon ainesta 

eteen tulleeseen pestiini. Kiitos Antille luotsaamisesta 

tähän saakka ja pysypä mukana. Vuoden 2016 hallitus 

on huippuporukka. Toimintaan on tartuttu heti tammi-

kuun ensimmäisestä päivästä alkaen, oikeastaan jo 

ennenkin, terveellä motivaatiolla. Tästä ei voi muuta 

seurata kuin hyvää, jos se meistä riippuu. 

Tero Vaarna 
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Osallistuminen kerryttää harrastuspisteitä 

Suomen Reserviupseeriliitolla on valta-

kunnallinen harrastusmerkkijärjestelmä. 

Tarkoituksena on innostaa Reserviup-

seeriliiton jäseniä osallistumaan aktiivi-

sesti reserviläistoimintaan. Jäsenet 

saavat harrastuspisteitä osallistumalla 

Salon Seudun Reserviupseerien toimin-

taan: esitelmät, liikuntatapahtumat, 

ammunta, veteraanikeräys, muistotilai-

suudet, kokoukset jne. Pääsääntö on, 

että jokaisesta tapahtumasta osallistuja 

saa kaksi harrastuspistettä. 

Toimikuntien puheenjohtajat toimittavat 

vuoden lopussa tiedot tapahtumista ja 

osallistujista henkilöstötoimikunnalle. 

Lisäksi yksittäiset jäsenet voivat toimit-

taa henkilöstötoimikunnalle yhteenve-

don omasta toiminnastaan. Henkilöstö-

toimikunta tekee lähetetyistä tiedoista 

yhteenvedon. Vuoden aikana kertyneet 

harrastuspisteet lisätään aikaisempien 

vuosien pistekertymään. Kevään vuosi-

kokouksen yhteydessä palkitaan harras-

tusmerkeillä aktiivisia Salon Seudun 

Reserviupseerien jäseniä, joiden vuosien 

aikana kertyneet yhteispisteet ovat 

ylittäneet Suomen Reserviupseeriliiton 

määrittelemän suoritusvaatimusrajan. 

 

Harrastusmerkkiluokat ja suoritusvaati-

mukset ovat seuraavat: 

 

valioluokka 2000 pistettä 

erikoisluokka 1000 pistettä 

I luokka  500 pistettä 

II luokka   200 pistettä 

III luokka  100 pistettä 

 

Tervetuloa mukaan Salon Seudun Re-

serviupseerit ry:n toimintaan! 

 

Ari Leino 

ari.leino@salo.fi 

puh. 0447786001 

 

Esitelmiä ja koulutusta 
 

 

Koulutustoimikunta järjestää tänäkin 

vuonna kuusi esitelmää. Tavoitteena on, 

että jokainen jäsen löytää tarjonnasta 

vähintään yhden mielenkiintoisen esi-

telmän. 

 

 Helmikuussa kuulimme dosentti Markku 

Salomaan näkemyksiä Venäjän erikois-

joukkojen toiminnasta. Maaliskuussa 

voimme pohtia Hornet-hävittäjien seu-

raajaa ja huhtikuussa tarkastella jatko-

sodan yhtä merkittävintä hyökkäystä. 

 

17.3.2016 klo 19.00 Majuri, tutkijaup-

seeri Kimmo Pispa: Ajatuksia ilmaso-

dankäynnin kehityksestä  

 

7.4.2016 klo 18.00 Kauppatieteiden 

maisteri, reservin yliluutnantti Göran 

Lindgren: Viipurin valtaus 1941 

 

Tilaisuudet ovat tuttuun tapaan Salon 

lukiolla, Kaherinkatu 2. Ennen esitelmiä 

Salon Seudun Maanpuolustusnaisten 

kanttiini palvelee lukion kahviossa. 

Kun sinulla on ajatuksia syksyn esitel-

mien suhteen, niin ota yhteyttä koulu-

mailto:ari.leino@salo.fi
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tustoimikunnan puheenjohtajaan Mark-

ku Happoseen. 

 

Juhlavuotena 2017 - Suomi 100-vuotta 

ja Salon Seudun Reserviupseerit 90-

vuotta - keskitymme Suomen kokonais-

turvallisuuteen. Syksyllä 2017 järjes-

tämme kurssin, jossa selviää, mitä 

Yhteyskunnan turvallisuusstrategia 

tarkoittaa Salon seudulla. Tavoitteena 

on, että jokainen aktiivinen jäsen tuntee 

kokonaisuuden ja hän löytää mielek-

kään tehtävän yhteiskunnan elintärkei-

den toimintojen turvaamisessa, jos 

hänelle ei vielä sellaista ole.  

 

Markku Happonen 

markku.happonen@nerostoa.fi 

Puh. 0456519435 

 

 

Lipputoimintaa – Nuorille ja muille 
  

Hei, arvon upseeritoverit! Olen ensim-

mäistä vuotta hallituksessa ja vastaan 

yhdistyksemme lippu- ja nuorten toi-

minnasta. Lipputoimintaa ovat esimer-

kiksi kunniakäynnit sankarihaudoilla 

yhdistyksen lipun kanssa kaatuneiden 

muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä. 

Tarjolla on kunnia- ja lippuvartiotehtä-

viä eri tilaisuuksissa sekä erinomainen  

mahdollisuus nuorille upseereille tutus-

tua yhdistyksen toimintaan ja muihin 

jäseniin. Jos sinulla on kiinnostusta 

lähteä suorittamaan kunniatehtävää 

lipun kantajana tai airuena, niin ota 

yhteyttä minuun.  

 

Nuorten toiminnassa suunnitelmissa on 

pitää tapahtuma nuorille jäsenillemme, 

mutta tapahtuman luonne on vielä auki. 

Tapahtuma voisi olla esimerkiksi sau-

nailta tai toimintapäivä. Nuorten toimin-

nan suhteen olen avoin kaikille uusille 

ehdotuksille, joten nuori jäsen, ota 

yhteyttä ja kerro millaista toimintaa 

juuri sinä haluat yhdistyksemme järjes-

tävän.  

 

Robert Salokannel 

robert.salokannel@gmail.com 

puh. 0440156940 

 

 

Kevään tapahtumia 

 

Salon Seudun Sotaveteraanien 50 –

vuotisjuhla  

5.3.2016 

 

Kaatuneitten muistopäivä: 

15.5.2016 

 

 

 

RUL 85 vuotta 2016 

Vuosi 2016 on RUL:n 85-vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana järjestetään useita mielenkiin-

toisia tapahtumia. Päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa Tattoon yhteydessä, 

jonne ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet seuralaisineen.  Piiri tulee järjestämään bus-

simatkan 5.8. Tattooseen.  Seuraa nettisivuja. 

mailto:markku.happonen@nerostoa.fi
mailto:robert.salokannel@gmail.com
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Veteraanit tarvitset meitä 
  

Veteraaniyhteistyön tehtävänä on yh-

teydenpito toimialueen veteraanijärjes-

töihin ja jatkossa mahdollisesti perin-

neyhdistyksen toimintaan. Konkreetti-

simmat työt ovat veteraanien pihatyöt 

ja Sotiemme veteraanit –keräykset, 

jotka suoritetaan jälleen tulevana vuon-

nakin. Keräykset ovat hyvä tapa osallis-

tua tärkeän työhön. Lipaskeräys toteu-

tetaan lauantaina 13.3. ja varusmiesten 

listakeräys myöhemmin keväällä. 

 

Salon seudun sotaveteraanit aloittivat 

avustajatoiminnan 1990-luvulla, jolloin 

talkoolaisia kiersi veteraanien luona 

auttamassa heitä pienissä arjen töissä. 

Näitä töitä oli-vat piha-, puutarha- ja 

polttopuutyöt sekä lumen luonti. Noin 

10-vuotta sitten Salon seudun reser-

viupseerit ehdottivat, että me voisimme 

myös tulla apuun näihin tärkeisiin tal-

koisiin. Seuraavaksi mukaan lähtivät 

Salon seudun LC-kerhot ja näin koko 

nykyinen Salon kaupungin alue saatiin 

katettua uusilla talkoolaisilla. Vaikka 

työtä on tehtykin paljon pihoilla ja se on 

vähentynyt merkittävästi viime vuosina, 

niin edelleen on tehtävää - onneksi. 

Tärkeää on auttaa veteraaneja asumaan 

mahdollisimman pitkään omassa kodis-

saan. 

 

Veteraanit tarvitsevat meitä ja myös 

meidän tukeamme. Moni teistä tekee 

vastaavaa työtä naapurissa asuvalle 

veteraanille tai hänen puolisolleen suo-

raan. Myös näistä suorituksista toivon 

tietoa rekisteriimme (yhteystiedot taka-

sivulla). 

Nyt kannattaa osallistua tähän tärkeään 

työhön, joka on tärkeää ja siitä saa 

hyvän mielenkin! 

 

 

Timo Teinilä 

timo.teinila@livia.fi 

puh 0504068735 

 

Ohessa yksi kuva keräyksestä, Porin Prikaatin kerääjiä. Kuva: Kari Vauramo. 

 

mailto:timo.teinila@livia.fi
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Yritysyhteistyö  
 

  

Salon Seudun Reserviupseerit ry on yksi 

Suomen vanhimmista ja useina vuosina 

toimintansa aktiivisuudesta palkintoja 

voittanut reserviupseeriyhdistys. Olem-

me toimiva osa ympäröivää yhteisöäm-

me.    

 

Salon Seudun Reserviupseerit ry tarjoaa 

jäsenilleen, seudun yrityksien henkilö-

kuntaan kuuluville reserviupseereille, 

maanpuolustushenkisen harrastusken-

tän, maan-puolustukseen liittyviä kor-

keatasoisia koulutustilaisuuksia, yleisö-

luentoja jne. 

 

Yksi Salon Seudun Reserviupseerit ry:n 

toimintamuodoista on yritysyhteistyö, 

jota vetää yritysyhteistyöupseeri. Tä-

män toiminnan tehtävänä on pitää aktii-

vista yhteyttä seudun yrityksiin erilaisiin 

paikallisiin maanpuolustushenkisiin 

tapahtumiin tai tekemisiin liittyen.  

 

Yritysyhteistyön tuloksena yhdistyksellä 

on yrityksistä ja yksityishenkilöistä 

koostuva tukirengas, jonka tuen varassa 

osa nykyisestä toiminnastamme on 

mahdollista.  

Perinteisesti palkitsemme pitkäaikaisia 

tukijoitamme vuosikokouksissa tai vuo-

sijuhlien yhteydessä. 

 

Salon Seudun Reserviupseerit ry on 

käynnistämässä uutta monia toi-

minta-mahdollisuuksia tarjoavaa 

toimintavuottaan, josta löytyy kiin-

nostavia projekteja jokaiselle. 

 

Yritysyhteistyö on etsimässä ryhmäänsä 

toiminnasta kiinnostuneita upseereita.  

Ota yhteyttä ja tule mukaan, samalla 

maanpuolustushengessä luodaan tar-

peellisia verkostoja yhdistykselle ja 

henkilötasolle.  

 

 
 

 

Pertti Vuorio  

yritysyhteistyöupseeri  

pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi 

puh. 0440441550 

 

 

Päivitä jäsentietosi eAsiontipalvelussa 
 

RUL:n jäsenenä voit käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. päivittää 

omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jä-

senmaksulaskusi. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. 

Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös yhdistyksen 

sihteeriin. 

eAsiointipalveluun pääset: http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/   
 

mailto:pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
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Kutsu  
 

Sääntömääräiseen vuosikokoukseen 17.3.2016 klo 17.30 Salon Lukiossa, 

ennen klo 19.00 alkavaa esitelmää.  Tervetuloa. Hallitus.

 

 

Veteraanikeräys 
 

Tämän vuoden veteraanikeräyksen 

ajankohta on lauantai 12.3. klo 9 – 15. 

Tänä vuonna tilaamme kerääjien asus-

teet Porin Prikaatista. Tarkoitus on, että 

kerääjillä on omat maastopuvut pääl-

lään, tai kokotiedot sekä sotilasarvo 

ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydes-

sä. Lippaiden ja varusteiden jako tapah-

tuu keräysaamuna kerhon tiloissa (Tu-

runtie 8, II krs) klo 8.00 alkaen ja ke-

räysaika 3 tuntia/ kerääjä Kerääjiä oh-

jeistetaan keräysviikolla, ja keräyspai-

koille tulen ilmoittamaan tarkentuneet 

keräysajat. Toivon aktiivisuutta, jotta 

tämä kunniatehtävä saadaan hoidettua. 

Ilmoittautumiset tarvittavine tietoineen 

ja keräyspaikkatoiveet pyydän laitta-

maan mieluiten sähköpostilla: 

hannu.polonen@salo.fi  tai tekstiviestillä 

0447784588. Lisäksi on ilmoitettava 

myös mahdollinen tarve maastopuvun 

ja varsikenkien lainaamisesta kokotie-

toineen. 

 

Hannu Pölönen 

Järjestelyupseeri 

 

 

Ylös ulos ja liikkeelle 

 
Maastoliikunnan ohjelma kevätkaudella 

muodostuu perinteisistä toiminnoista. 

Sillä kaikenmuotoisesta liikunnasta on 

suurta maanpuolustuksellista hyötyä ja 

siksi sitä kannatta harrastaa monipuoli-

sesti. Kehotan seuraamaan yhdistyksen 

kotisivuilta: Turren kuntokierroksen 

otsikon alla on maanantain yhteiskunto-

lenkit, alustavat päivät uintiin, vaelluk-

seen ja soutuun liittyvät ajankohdan 

tarkennukset. Kilpailutoiminnan tulevia 

tapahtumia:  

 

1. Kerhon mestaruuskilpailut 

Ampumahiihto ja pistooliampumahiihto 

on Vaskiolla ti 8.3 klo 16.30 alkaen. 

Maastokilpailu Vaskiolla 1.6.klo 17.00 

alkaen. 

 

 

2. Piirin mestaruuskilpailut 

Ampumahiihto ja parisprintti 27.2 Ori-

päässä. 

Ampumajuoksut ja parisprintti 11.5 ja 

18.5 Vaskiolla. 

Taitokilpailu 25 .5 Pöytyällä. 

Maastokilpailu 8.6. Paimiossa. 

 

 

3.RESUL:n mestaruuskilpailut 

Ampumahiihto Kankaanpäässä 12-13.3. 

Ampumasuunnistus 30.4 Lavia 

mailto:hannu.polonen@salo.fi
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Näistä varsinkin kaksi ensimmäistä 

tapahtumaa on matalan kynnyksen 

kisoja joten olisi suotavaa, että kuka 

vain voi osallistua ja saattaa näin ollen 

vaikka löytää tosi mukavan harrastuk-

sen. Maanpuolustustoimintaan liittyy 

hyvin usein aseella ampuminen. Sekään 

ei ole näissä tapauksissa ongelma sillä 

kerholla on pienoiskivääreitä ja pistoole-

ja joita voidaan käyttää. Niitä tuodaan 

ampumapaikalle, joista voi valita itsel-

leen sopivamman aseen. 

 

Lopuksi kehotan vielä täyttämään kun-

tokorttia netissä, jonka liitto on sinne 

tuottanut. 

 

Matti Mäkirinne 

matti.makirinne@gmail.com 

puh. 0400 523258 

 

 

Ammunta 
 

Jos olet kiinnostunut ammunnasta ja 

haluaisit päästä tutustumaan lajiin, niin 

nyt siihen on yhdistyksen puitteissa 

hyvä mahdollisuus. Ampumatoimikunta 

järjestää lauantaina 2.4 klo 10 – 14 

välisenä aikana yhdistyksen ilma-

aseiden mestaruuskilpailut. Kilpailupaik-

kana toimii Salon Seudun Ampujien rata 

Ollikkalan koulun tiloissa.  

 

Mukaan on otettu ensikertalaisten sarja 

eli aiempi kokemus ilma-aseista ei ole 

välttämätöntä osallistumiselle. Välineet 

ja patruunat järjestyvät toimikunnan 

puolesta, eli jos heräsi kiinnostus tulla 

tutustumaan lajiin rennoissa merkeissä, 

niin ilmoittaudu rohkeasti mukaan!  

 

Lajeina ovat ilmakivääri sekä –pistooli, 

ja ilmoittautumiset voi lähettää ampu-

matoimikunnan sihteerille Antti Mäki-

rannalle osoitteeseen:         

antti.makiranta@iki.fi. Tarkempaa infoa 

kisasta saa ottamalla yhteyttä allekir-

joittaneeseen. 

 

Aiemmin mainittu kilpailu on yksi tapa 

suorittaa myös prosenttiammunta.

Prosenttiammunnassa on kyse 10 

laukauksen kertasuorituksesta ku-

luvan vuoden aikana. Tällä mitataan 

vuositasolla yhdistysten aktiivisuutta 

ammunnan parissa. Suoritustapa on 

hyvin joustava, esimerkiksi hirviampu-

makoe tai laseraseellakin tehty ampu-

masuoritus käy. Jos siis olet tai tulet 

vuoden aikana tällaisen suorituksen 

tekemään, ilmoita mielellään asiasta 

minulle.  

 

 

Yhdistyksellä on vuoro joka lauantai klo 

10-12 huhtikuun lopulle asti Ollikkalan 

koulun ampumaradalla, jonne on mah-

dollista tulla tutustumaan lajiin ja vaik-

kapa suorittamaan juurikin prosent-

tiammunta. Pyydän kuitenkin ottamaan 

ampumatoimikuntaan yhteyttä, jotta 

saadaan varattua tarvittavat välineet 

paikalle! 

 

 

Tuomas Helenius 

Ampumaupseeri 

tuomas.helenius@pp1.inet.fi 

050 455 2624 

 

 

mailto:matti.makirinne@gmail.com
mailto:antti.makiranta@iki.fi
mailto:tuomas.helenius@pp1.inet.fi
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Yhteystiedot, leikkaa talteen! 
www.salonseudunreserviupseerit.fi    Turuntie 8, 24100 Salo 

 

Hallituksen jäsenet 2016 
Tero Vaarna  tero.vaarna@vaarna.com 044 7273377 

Puheenjohtaja   

 

Timo Teinilä  timo.teinila@livia.fi 050 4068735 

Varapuheenjohtaja 

Veteraaniyhteistyö  

Tapio Turunen  tapio.turunen@salo.fi 040 7569429 

Sihteeri   

Markku Happonen markku.happonen@nerostoa.fi 045 6519435 

Koulutusupseeri  

Koulutustoimikunta pj.  

Tuomas Helenius tuomas.helenius@pp1.inet.fi  050 4552624 

Ampumaupseeri 

Ampumatoimikunta pj 

Ari Leino  ari.leino@salo.fi  044 2041686 

Henkilöstöupseeri 

Henkilöstötoimikunta pj. 

Matti Mäkirinne matti.makirinne@gmail.com 0400 523258 

Urheilu-upseeri 

Urheilutoimikunta pj. 

Hannu Pölönen hannu.polonen@salo.fi 044 7784588 

Järjestelyupseeri 

Järjestelytoimikunta pj. 

Robert Salokannel robert.salokannel@gmail.com 044 0156940 

Lippu-upseeri 

Nuoret 

Samuli Talvia  samuli.talvia@gmail.com 040 8238693 

Tiedotusupseeri 

Pertti Vuorio  pertti.vuorio@salonseutu.fi 044 0441550 

Yritysyhteistyöupseeri 

 

Hallituksen jatkeena 
Kari Mahlberg  kari.mahlberg@live.com 040 5489780 

Rahastonhoitaja 

Sauli Kaartinen sauli.kaartinen@sok.fi 044 7705104 

Kerhomestari 

Kerhotilan varaukset 

http://www.salonseudunreserviupseerit.fi/
mailto:tero.vaarna@vaarna.com
mailto:timo.teinila@livia.fi
mailto:tapio.turunen@salo.fi
mailto:markku.happonen@nerostoa.fi
mailto:tuomas.helenius@pp1.inet.fi
mailto:ari.leino@salo.fi
mailto:matti.makirinne@gmail.com
mailto:hannu.polonen@salo.fi
mailto:robert.salokannel@gmail.com
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mailto:pertti.vuorio@salonseutu.fi
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