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Puheenjohtajan palsta 
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Jäsenkirjeen tukija: 

Painatus: Canon Oy Salo 
 

JÄSENKIRJE  1/2019 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 
 

 

Puheenjohtajan palsta 
 

Sekä reserviläispiirissä että yhdistyksessämme on tee-

mana nuoret. Nuoret upseerit ovat hienosti mukana halli-

tuksen toiminnassa. Miten saamme nuoria mukaan toi-

mintaan, kun opiskelut ovat viemässä heitä muualle?  Ak-

tiivinen yhdistyksemme tarjoaa toimintaa ja tapahtumia 

runsaasti: liikuntaa, ammuntaa, kilpailutoimintaa, autta-

mista, lipputoimintaa, hengellistä, esitelmiä ja järjestötoi-

mintaa. Tietoa saat tästä jäsenkirjeestä, nettisivuilta tai 

vaikka puhelimella. Kun tulet, houkuttele upseerikaveri 

mukaan, niin toimintamme tulee onnistumaan. 

Tällä kertaa jäsenkirjeen aiheina ovat vapaaehtoinen pe-

lastuspalvelu, ammunta, liikunta ja koulutus. Takasivun 

yhteystiedot ovat tarkoitetut yhteydenottoa varten: ky-

syä, ilmoittaa, ilmoittautua, tulla mukaan järjestämään. 

Yhdistys tarkoittaa yhdessä tekemistä.  

Toimintaa varten tarvitaan varoja. Jäsenmaksut ovat yksi 

tulovirta, josta tosin vain osa tulee paikallistasolle. Muuta 

taloudellista tukea olemme saaneet yrityksiltä ja yhteis-

työkumppaneilta. Siitä kiitokset.   

Edeltäjältäni Tero Vaarnan kaudella juhlimme Suomen it-

senäisyyden 100-vuotista taivalta ja 90-vuotiasta yhdis-

tystämme. Suuria juhlia ei ole nyt näköpiirissä, joten 

voimme suunnata voimavaramme vaikka reserviläistaito-

jen kehittämiseen. 

Kiitos Terolle puheenjohtajakaudesta! Oli hienoa toimia 

hallituksessasi, ja vähän turhan suuriin maihareihin olen 

astumassa. Vuoden 2019 hallitus on osoittanut osaamis-

taan ja tekemisen meininkiä. Tammikuun ensimmäisestä 

kokouksesta alkaen olen voinut katsoa levollisin mielin 

kevääseen. Tästä on hyvä jatkaa. 

  

Hannu Pölönen
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Entinen puheenjohtaja jäätä murtamassa 
 

Talvimerenkulku on elintärkeää maam-

me talouden ja hyvinvoinnin mutta myös 

huoltovarmuuden kannalta. Salon seu-

dulla ja etelärannikolla jäät eivät ole es-

teenä.  Pohjanlahden Selkämeren sata-

miin liikennöinti keskeytyisi talvella jos 

jäänmurtajia ei olisi avaamassa väyliä. 

 

Laiva kun tulee Suomen aluevesille pitää 

maksaa väylämaksu, joka perustuu lai-

van kokoon (nettovetoisuus) ja jääluok-

kaan.  Jääluokka on sitä korkeampi, mitä 

paremmin se selviää talviolosuhteissa, 

jo vaikuttavat koneiden teho sekä run-

gon vahvuus, muoto ja materiaali.  Väy-

lämaksuilla kertyvillä varoilla tuotetaan 

jäänmurtajapalvelut. 

 

Suomen Merimieskirkolla on laivaku-

raattoritoimintaa.  Laivakuraattori on 

laivassa mukana noin viikon jakson ker-

rallaan, 1-2 kertaa vuodessa, juttele-

massa laivan miehistön ja päällystön 

kanssa sekä tarvittaessa sielunhoidolli-

sempiin keskusteluihin kahden kesken.  

Toiminnan tarkoituksena on laivassa 

työskentelevien hyvinvoinnin edistämi-

nen ja sitä kautta (työ)turvallisuuden li-

sääminen. Hyvinvoiva tekee vähemmän 

virheitä ja on vähemmän altis onnetto-

muuksille.  

 

Itse olen vapaaehtoinen Merimieskirkon 

vapaaehtoinen laivakuraattori, jonka en-

simmäinen pesti osui jäänmurtaja Ot-

solle. Olen laivalla miehistön vaihtovälin 

eli 10 päivää.  Kirjoitan tätä pestini vii-

dentenä päivänä, eli nyt olen noin puo-

lessa välissä.  Tällä kertaa jäänmurtaja 

Otso lähti Kokkolasta ja tulee myös pa-

laamaan sinne. 

Astuessani laivaan minut otettiin heti 

hyvin vastaan ja ohjattiin brykalle (ko-

mentosilta) ilmoittautumaan laivan 

päällikölle ja perämiehelle. Sain hytin ja 

muutaman käytännön ohjeen.  Otsolla 

henkilökunnan vahvuus on 21 ja nyt oli 

vielä itseni lisäksi kaksi harjoittelijaa, 

toinen konepuolella ja toinen kansi-puo-

lella. Vahteja (työvuoroja) Otsolla on 

useita, päällikkö 24/7, mestarit päivä-

töissä 7-16, osa tekee 6 tunti työtä 6 

tuntia vapaata ja osa vastaavasti 12 ja 

12. Toisin sanoen kaikki eivät ole hereillä 

samaan aikaan.  Toisen päivän aikana 

olin jo tavannut kaikki ja opetellut kaik-

kien nimen, ainakin puhuttelussa käyte-

tyn etunimen.  Lisäksi on mainittava, 

että ruoka laivalla on erittäin maukasta 

ja monipuolista.  

 

Päivät ovat menneet nopeasti ja yhteis-

henki murtajalla vaikuttaa erinomai-

selta.  Näiden miesten (ja yhden naisen) 

kanssa on ollut helppo tulla toimeen ja 

keskustelua on käyty asiasta kuin asi-

asta.  Laivan toiminnasta ja laivassa toi-

mimisesta olen oppinut paljon, puhu-

mattakaan jäänmurtamisesta.  Olen 

saanut konehuoneen ja messien lisäksi 

olla (=liikkua vapaasti) paljon brykalla ja 

sieltä näkee mitä jäänmurto on ja miten 

vahvoja ovat voimat jäässä ja tuulessa.  

 

Talvimerenkulkukin on maanpuolustus-

ta. Otsolla olen saanut edustaa niin Me-

rimieskirkkoa kuin vapaaehtoista maan-

puolustusta. Tämä törni (työrupeama) 

päättyy ensi viikolla, mutta toivottavasti 

pääsen tänne taas ensitalvena. 

 

Tero Vaarna 
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Etsinnän peruskurssi 

Reserviupseeriliitto kuuluu järjestönä VAPEPAn valmiusjärjestöihin. Voimme 

tarjota omaa osaamistamme ja vapaaehtoisia viranomaisen tueksi auttamisti-

lanteisiin. Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa on sekä kokemusta vaativia että 

aloittelijalle sopivia tehtäviä. Vapepa toimii pelastustöiden tukitehtävissä ja 

yleisimmät tehtävät ovat kadonneiden etsintä sekä ensihuolto tulipalon jäl-

keen. 

 

Salon alueen vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu järjestää et-

sinnän peruskurssin 

pe 15.3.2019 klo 18.00 - 

21.00, la 16.3.2019 klo 

9.00–18.00 

Paikkana Märyn paloasema, 

Hirvitie 4, Märynummi 

Kurssi on tarkoitettu kaikille 

Vapepa - toiminnassa mu-

kana oleville tai siitä kiinnos-

tuneille. Kaikkien maastoet-

sintöihin osallistuvien henki-

löiden tulee suorittaa etsin-

täkurssi. Kurssille voi tulla 

myös uudelleen, jos edelli-

sestä kerrasta on vierähtä-

nyt jo paljon aikaa. 

Kurssin tavoitteet: 

Osallistuja tuntee tavallisim-

mat etsintämenetelmät ja 

osaa toimia niissä etsijänä. 

Osallistuja tietää myös et-

sinnän eri vaiheet, valmiu-

den osa-alueet, vastuuasiat 

sekä viestitoiminnan perus-

teet. Lisäksi osallistuja osaa 

varautua etsintöihin. 

Sisältö: 

- Vapepa osana virallista pe-

lastuspalvelua 

- Etsintätehtävä ja valmius 

etsintään 

- Etsintämenetelmät 

- Etsintämenetelmien har-

joittelua 

- Etsinnän viestiliikenne 

- Etsintäharjoitus 

Aikataulu: 

Kurssi kuuluvan etsintähar-

joituksen ajankohta sovitaan 

kurssilla. 

Kouluttajina toimivat Salon 

alueen valmiuskouluttajat. 

Ilmoittautuminen 6.3.2019 

mennessä sekä lisätiedot: 

vapepa.salo@gmail.com  

Ilmoitathan samalla erikois-

ruokavaliot. 

Kurssi on maksuton.  Ohjel-

maan sisältyy ruokailu ja 

kahvi. 

 

TERVETULOA KURSSILLE
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Liikuntaa hyvät naiset ja herrat! 

Haluan osaltani välittää urheilutoi-

mikunnan tervehdyksen ja muuta-

man kannustavan sanasen yhdistyk-

sen jäsenistön hyvinvoinnin puo-

lesta!  

Kuntoilu- ja urheilukausi 2019 on al-

kanut mitä parhaimmissa talviulkoi-

luolosuhteissa. Lunta on riittänyt 

talvilajien harrastamiseen niin la-

duilla kuin jäillä. Haluan uskoa, että 

jokainen jäsenistämme liikkuu ta-

valla tai toisella oman kunnon ylläpi-

tämiseksi hyvällä tasolla.  

Yhdistyksen näkökulmasta on kui-

tenkin harmillista, että yksittäisten 

taistelijoiden liikuntasuoritukset jää-

vät valta osin dokumentoimatta. Ku-

luneella 2018 kaudella vain ~20 jä-

senistämme kirjasi suorituksensa 

sähköiseen kuntokorttiin. Tästä 

syystä haastan kaikki jäsenet otta-

maan käyttöön Reserviläisurheilulii-

ton tarjoaman palvelun eli sähköisen 

kuntokortin https://kuntokortti.re-

sul.fi/kuntokortti/kuntokortti 

(https://kuntokortti.resul.fi/kunto-

kortti/kuntokortti/kaytto-ohjeet).  

Erityisesti hallituksen tulisi kulkea 

eturintamassa ja näyttää omalta 

osaltaan esimerkkiä. Kuntokortin 

käytön välittömät hyödyt ovat yh-

distyksen valtakunnallisen näkyvyy-

den paranemisen lisäksi henkilökoh-

taisen suoritustason mittaamisessa 

päivä- ja vuositasolla.   

Urheilutoimikunta pyrkii järjestä-

mään kuukausittain toimintaa ja 

tästä tiedotetaan tarkemmin yhdis-

tyksen kotisivuilla.  

Ohjelmassa on esimerkiksi suunnis-

tusta, kuntotestausta ja Cooperin 

testi.  

Erinomainen kuntoilun, ampumatai-

don ja reserviläistietouden yhdistävä 

tasomittari on valtakunnallinen 

syysjotos. Olen asettanut henkilö-

kohtaisen tavoitteen, että Salon 

Seudun Reserviupseerit osallistuisi-

vat vähintään yhdellä partiolla syys-

jotokselle 2019. Jos mielenkiintosi 

heräsi aiheesta niin lisätietoa saa al-

lekirjoittaneelta! 

Kuntoilu- ja urheiluterveisin, 

Samuli Talvia, urheilu-upseeri 

 

Tässä poimintoja uudelta kotisi-

vulta: Tapahtumat 2019 

www.rul.fi/salo 

 

Ampumahiihto ja –sprinttiviesti-

mestaruuskilpailut. Loimaa. 

2.3.2019  

Ampumahiihto ja pistooliampu-

mahiihto. 9.3.2019  

SSRU ilma-asekisat. 16.3.2019  

Wihtorin syrjähyppy. Loimaa. 

22.3.2019  

Testiuinti. 30.3.2109  

 

https://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti/kuntokortti
https://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti/kuntokortti
https://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti/kuntokortti/kaytto-ohjeet
https://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti/kuntokortti/kaytto-ohjeet
http://www.rul.fi/salo
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/piirin-ampumahiihto-oripaa-2-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/piirin-ampumahiihto-oripaa-2-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/piirin-ampumahiihto-oripaa-2-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/ampumahiihto-ja-pistooliampumahiihto-9-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/ampumahiihto-ja-pistooliampumahiihto-9-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/ssru-ilma-asekisat-16-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/wihtorin-syrjahyppy-loimaa-22-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/wihtorin-syrjahyppy-loimaa-22-3-2019/
https://www.rul.fi/salo/www.rul.fi/salo/tapahtumat/testiuinti-30-3-2109/
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Ampumatoiminta 
 

Ilma-asekausi on jo vauhdissa ja 

yhdistyksemme järjestää jo tuttuun 

tapaan omat ilma-asemestaruuskil-

pailunsa kevään aikana. Käytänkin 

tilaisuuden hyväkseni ja esitän kil-

pailukutsun tässä jäsenkirjeen yh-

teydessä.  

  

 

Yhdistyksen ilma-asekisat 

järjestetään lauantaina 

16.3. klo 10 – 14 välisenä 

aikana SaSA:n  

Ollikkalan koulun radalla, 

eli siis yhdistyksemme 

omalla ampumavuorolla.  

 

Lajeina ovat sekä ilmakivääri että -

pistooli (40 laukausta). Aikaisempi 

kokemus ei ole tarpeellista, sillä mu-

kana on harrastesarja, johon mu-

kaan ilmoittautumalla pääsee tutus-

tumaan lajeihin. Välineet ja patruu-

nat järjestyvät toimikunnan puolesta 

– mainitse kuitenkin ilmoittautumi-

sen yhteydessä jos sinulla ei ole  

omia varusteita, niin voimme var-

mistua välineiden riittävästä mää-

rästä.  

 

  

 

Kisoihin ilmoittautumiset sähkö-

postitse allekirjoittaneelle 9.3. 

mennessä – minulta saa myös  

tarvittaessa lisätietoja kisoihin liit-

tyen.  

 

  

Harjoitusvuoro Ollikkalassa 

 

Yllä mainitusti lauantait klo 10 – 14 

ovat yhdistyksemme ilma-aseharjoi-

tusajankohdat aikaisempaan  

tapaan. Näinä ajankohtina on hyvä 

mahdollisuus tulla tutustumaan am-

pumatoimintaan, mutta ole toki  

ensin yhteydessä toimikuntaan, 

jotta voidaan varmistua tarvittavista 

järjestelyistä.  

 

Prosenttiammunta 

 

Yhdistysten ammunta-aktiivisuuden 

vuosittainen mittari eli prosenttiam-

munta koostuu kymmenestä  

laukauksesta ja tämän voi hyvin 

käydä suorittamassa esimerkiksi yh-

distyksen ampumavuorolla.  

Myös muukin suoritus käy, esimer-

kiksi hirvi- tai karhukoe. Jos olet jo 

suorituksen omalta osaltasi  

tehnyt, ottaisin mielelläni tästä tie-

don vastaan! Jos et ole suoritusta 

vielä tehnyt, niin yhdistyksen  

kevätvuosikokouksen yhteydessä 

järjestetään mahdollisuus suorittaa 

se laserpistoolin avulla. 

 

Jos prosenttiammunta ei ole ter-

minä vielä niin tuttu, seuraa aihee-

seen liittyen tietoisku. Kyseessä on 

siis vuosittain tehtävä suoritus, jolla 

mitataan yhdistyksien aktiivisuutta 

ammunnan saralla. Suoritus itses-

sään on hyvin yksinkertainen: kym-

menen laukausta on jo riittävä suo-

ritus.  
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Yhdistysten aktiivisuutta mitataan 

mm. prosenttiammuntatuloksella.  

SSRU:lla se on perinteisesti ollut hy-

vällä tasolla. Tulos on kuitenkin uu-

sittava joka vuosi, ampumataitoa on 

siis pidettävä yllä.   

 

Suorituksen voi tehdä esimerkiksi 

ilma-aseella tai piiriltäkin lainaan 

saatavilla lasertoimisilla harjoittelu-

aseilla. Myös hyväksytty hirvi-, kau-

ris- tai karhuampumakoe lasketaan 

suoritukseksi. Jos siis kuluvan vuo-

den aikana teet prosenttiammun-

taan riittävän suorituksen, tai halu-

aisit sen suorittaa, niin ota minuun 

yhteyttä! 

 

Tuomas Helenius 

Ampumaupseeri 

050 455 2624 

tuomas.helenius@pp1.inet.fi 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Kutsu kevätkokoukseen 

Salon Seudun Reserviupseerit 

ry:n sääntömääräinen kevät-

vuosikokous pidetään  

torstaina 14.3.2018 klo 

17.30 Salon lukiolla (Kaherin-

katu 2) 

Sääntömääräisessä kevätko-

kouksessa käsitellään: 

- päättyneen vuoden 2018 toi-

mintakertomus ja  

- tilinpäätös 2018 sekä 

- myönnetään vastuuvapaus 

hallituksen jäsenille. 

Hallitus 

Samana iltana voit suorittaa 

prosenttiammunnan laserpis-

toolilla.  

Kokouksen jälkeen klo 19 alkaa 

illan esitelmätilaisuus samassa 

paikassa.   

Kokouksen ja esitelmän väli-

senä aikana on mahdollisuus 

juoda Lottaperinneyhdistyksen 

keittämät kahvit. 
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Kevään esitelmät

Kevään esitelmätilaisuudet alkoivat 

poikkeuksellisesti jo tammikuussa 

aikataulumuutoksen takia. 31.1. Po-

rin prikaatin apulaiskomentaja 

eversti Asko Valta antoi monipuo-

lisen katsauksen puolustusvoimien 

ja maailman tilanteesta. Vaikka uh-

kia on, niin Suomen puolustus on 

paremmalla tasolla kuin koskaan ai-

kaisemmin. 

40 kuulijasta jäseniämme oli vain 

17. Mitkä asiat kiinnostavat teitä?  

Kevään kaksi esitelmää on sovittu, 

joten voitte vaikuttaa syksyn ja tu-

levien vuosien esitelmien aiheisiin 

ottamalla yhteyttä koulutustoimi-

kunnan puheenjohtajaan. 

 

14.3. klo 19:00 kevätvuosikokouk-

sen jälkeen Onnettomuustutki-

muskeskuksen johtaja Veli-

Pekka Nurmi kertoo kokonaistur-

vallisuuden nykytilasta.  

”Kokonaisturvallisuus on tavoite, 

jossa valtion itsenäisyyteen, väestön 

elinmahdollisuuksiin ja muihin yh-

teiskunnan elintärkeisiin toimintoihin 

kohdistuvat uhat ovat hallittavissa. 

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 

turvataan viranomaisten, elinkei-

noelämän sekä järjestöjen ja kansa-

laisten yhteistoimintana.” 

Toimiiko yhteistyö vai rapautuuko 

arjen turvallisuus esim. ulkoista-

malla? 

 

”On aika muistaa” on tämän vuoden 

kansallisen veteraanipäivän teema, 

joten 11.4. klo 18:00 Salon Seu-

dun Sotaveteraanien puheenjohtaja 

Voitto Laine kertoo Salon seudun 

miehistä ja naisista Suomea puolus-

tamassa jatkosodassa ja Lapin so-

dassa.  

Suurimpina joukkoina kesäkuussa 

1941 Salon suojeluskuntapiirissä pe-

rustettiin JR 34 ja KTR 8 (- I Psto). 

Hanko – Syväri – Kemi, monen salo-

laisen sotatie, ks. esim. 

http://www.salonseudunsotavete-

raanit.fi/muistelmat/ onko tuttu? 

 

Tilaisuudet ovat tuttuun tapaan Sa-

lon lukiolla, Kaherinkatu 2, ja Salon 

Seudun Lottaperinne ry:n kanttiini 

palvelee ennen esitelmiä. 

 

Lisäksi koulutustoimikunta järjestää  

yhdistyksemme jäsenille kerholla  

(Turuntie 8) 28.3. klo 18:00 kes-

kustelutilaisuuden tulevaisuu-

den sodasta. Kiinnostaako sosiaali-

sen median käyttö aseena, miehittä-

mättömät järjestelmät, sensorit 

yms? Ensimmäisellä kerralla kartoi-

tamme kiinnostuksen kohteet ja jä-

senistömme tietämyksen.  

 

Koulutustoimikunta kokoontuu ker-

holla kaksi kertaa vuodessa keskus-

telemaan ajankohtaisista kokonais-

turvallisuuden asioista ja suunnitte-

lemaan tulevia esitelmätilaisuuksia.  

 

Tervetuloa mukaan toimikunnan toi-

mintaan, ilmoittautuminen:  

Markku Happonen 

Koulutusupseeri 

markku.happonen@nerostoa.fi  

045 6519435  

http://www.salonseudunsotaveteraanit.fi/muistelmat/
http://www.salonseudunsotaveteraanit.fi/muistelmat/
mailto:markku.happonen@nerostoa.fi


8 
 

Hallitus ja toimihenkilöt 2019 
 

www.rul.fi/salo    Turuntie 8, 24100 Salo 

    

 

Hannu Pölönen 

Puheenjohtaja 

hannu.polonen@salo.fi 

044 7784588  

 

Kari Mahlberg 

Varapuheenjohtaja, varautuminen 

kari.mahlberg@live.com 

040 5489780 

 

Tapio Turunen 

Sihteeri 

tapio.turunen@salo.fi 

040 7569429 

  

Markku Happonen 

Koulutusupseeri 

markku.happonen@nerostoa.fi  

045 6519435 

  

Tuomas Helenius 

Ampumaupseeri 

tuomas.helenius@pp1.inet.fi 

050 4552624 

 

Ari Leino 

Henkilöstöupseeri 

ari.leino@salo.fi 

044 7786001 

 

Samuli Talvia 

Urheilu-upseeri 

samulitalvia@gmail.com 

040 8238693 

 

 

Robert Salokannel 

Järjestelyupseeri 

robert.salokannel@gmail.com  

044 0156940 

 

Kasperi Saarinen 

Lippu- ja nuorisoupseeri 

kasperi.saarinen@ncc.fi 

050 4653537 

 

Juhani Metsäpelto 

Tiedotusupseeri 

juhani.metsapelto@gmail.com 

050 4671252 

 

Pertti Vuorio 

Yritysyhteistyöupseeri 

pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi 

044 0441550 

 

Sauli Kaartinen 

Kerhomestari, kerhotilavaraukset 

sauli.kaartinen@gmail.com 

044 2408988 

 

Antti Vuoristo 

Rahastonhoitaja 

antti.j.vuoristo@gmail.com 

0407528714 

 

Timo Teinilä 

Veteraaniasiamies 

timo.teinila@livia.fi 

050 4068735 
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