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1937
Lauri Widenius on lahjoittanut yhdistykselle RUK:n kurssijulkaisun (kurssi 37) vuodelta 1937. Kiitokset! Julkaisussa on runsaasti mielenkiintoista ajankuvaa. Toisaalta
kysymykset ovat samoja kuin tänäänkin. Muutama lainaus, jos sallitaan:
”Voimme ilolla todeta, että kansan puolustustahto on osittain kiitettävän voimakas ja ulottuu laajoihin kansankerroksiin. Mutta paljon vielä puuttuu siitä. Osa kansaamme
on puolustusnihilististä, valmis jättämään maamme vastarintaa tekemättä aatetoveriensa haltuun ja puolustautumalla vain heille vastenmielisiä vihollisia vastaan.”
res.ups.opp. Kontio kurssijuhlapuheessaan. Lisää puheesta artikkelissa tulevaisuuden sodasta.
”Teidän menestyksenne maailmassa ei riipu ainoastaan
lahjoistanne, tarmostanne – niistä ja näistä sisäisistä arvoista. Hyvin tärkeätä on myöskin, minkä vaikutuksen
teette ympäristöönne.” Paitamainos.
”Motto: Löysin rantein, vaikka kuulummekin jännitysjaokseen” 1 / Ptri / RUK.
Vuonna 1937 Suomi vietti 20. itsenäisyyspäiväänsä, San
Franciscossa avattiin Golden Gate -silta ja Neuvostoliitossa tehtiin loppua trostkilaisuudesta mm. teloittamalla
31.

Tero Vaarna

1

Ilma-aseammunnan lajiesittely
Edellisissä yhdistyksen ilma-asemestaruuskilpailuissa
oli mahdollista
päästä kokeilemaan ilma-aseammunnan eri muotoja. Ajattelinkin,
että ehkä tällä kertaa olisikin paikallaan pienimuotoinen lajiesittely ja samalla kertoa, mitä SaSA:n Ollikkalan
koulun ampumaradalla on mahdollista harrastaa.

kiväärillä 0,5mm. Salon ampumaradalla ammunta tapahtuu elektronisiin
laitteisiin, Megalink-tauluihin. Näin
ampuja (sekä myös kisaa seuraavat)
näkevät välittömästi laukaisun tarkan tuloksen.
Olympiailmapistooli
Kuten ilmapistooli, ammutaan tämäkin laji 10 metrin etäisyydeltä, mutta
muuten ammunnan kulku on hyvin
erilainen. Laji ensinnäkin ammutaan
viidesti laukeavalla ilmapistoolilla ja
nämä viisi laukausta ammutaan yhdellä suorituksella viiteen eri tauluun,
yksi luoti per taulu. Tässä lajissa taulussa kympin koko on perus-ilmapistoolia isompi, mutta lisähaasteena
on, että taulut kääntyvät aluksi 10
sitten 8 ja lopuksi 6 sekunnin kuluttua pois näkyvistä. Ollikkalan radalla
tämä
ammutaan
paperitauluihin
omassa tilassaan.

Ilmakivääri ja -pistooli
Nämä lajit muistuttavat perusluonteelta toisiaan: yksi luoti kerrallaan
piippuun ja pyritään ampumaan 4060 laukausta mahdollisimman keskelle. Ilmapistoolilla tähtäys tapahtuu ns. rauta- eli avotähtäimillä ja ilmakiväärissä reikä- eli diopteritähtäimellä. Kiväärin ollessa tarkempi

väline, on taulun koossa lajien välillä
iso ero ja ilmapistoolilla kympin halkaisijan ollessa 11,5mm, on se ilma-
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Liikkuva maali
Nimensä mukaisesti tässä lajissa
kohde eli taulu liikkuu. Laji ammutaan kiikaritähtäimellä varustetulla
kiväärillä, jolla pyritään ammuttaessa huomioimaan taulun liikesuunta
eli ottamaan pieni ennakko. Taulun
liike eli ”juoksut” ovat vuorotellen
molempiin suuntiin. Kiväärin saa
nostaa valmiusasennosta vasta, kun
taulu ilmestyy näkyviin. Hitaalla
juoksulla ampujalla on viisi sekuntia
aikaa saada laukaus lähtemään ennen kuin taulu ehtii hävitä näkyvistä.
SaSA:n riistamaaliajostolla on käy-

tössään elektroninen Megalinkin ratalaite, eli osumien seuraaminen on
helppoa.
Jos sinulla heräsi kiinnostus jostakin näistä lajeista ja haluaisit
saada lisätietoa tai päästä mahdollisesti kokeilemaan, ota yhteyttä ampumatoimikuntaan!
Terveisin,
Tuomas Helenius
Ampumaupseeri
050 455 2624
tuomas.helenius@pp1.inet.fi
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Tulevaisuuden sota
Puheessa isänmaalle Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kurssijuhlassa
11.12.1937 res.ups.opp Paavo Kontio totesi: ”Itsenäisyysjuhlissamme
juhlatunnelma ei voi olla kevyt ja
huoleton, vaan mieltämme painaa
velvollisuutemme turvata kaikin keinoin kalliisti ostettu vapautemme.
Kahdeltakin maailman kolkalta kuuluva kumea tykkien jyske muistuttaa
meitä sodanuhkasta. Tuo tykkien
jyske voi levitä laajemmaksikin maailmanpaloksi, emmekä me silloin voi
olla varmoja säästymmekö sodan
pyörteistä. Maamme asema on sellainen, että sodan syttyessä Itämerenmaissa olemme hyvin suuressa vaarassa joutua sen jalkoihin. Suurvaltojen välisissä eturistiriidoissa ei paljon
kysytä pienten valtioiden oikeuksia ja
tahtoa. On tarpeetonta sanoakaan,
että jos asia riippuisi yksistään Suomesta, sota jäisi tulematta. Mutta
näissä oloissa saattaa pienille valtioille käydä vaikeaksi säilyttää puolueettomuutensa. Ja jo yksistään tämän vuoksi meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti sodan puhkeamisen mahdollisuuteen meidänkin kohdallamme.”

paria taukoa lukuun ottamatta sai riisua asetakkinsa vasta vuosina 1944–
45.
Näitä sotilaita sota ei yllättänyt,
mutta sodankäynti varmaankin yllätti
monella tapaa. Yleinen toteamus on,
että kenraalit valmistautuvat vääränlaiseen sotaan. Jotta tätä virhettä ei
Suomessa tehtäisiin, Maanpuolustuskorkeakoulu perusti vuonna 2014
tutkimusprojektin Sodan kuvat – Sodankäynnin tulevaisuuden ennakointi
ja arvio sen kehittymisestä. Yli 20
tutkijan yhteistyön tuloksena syntyi
kirjasarja: Tuleva sota – ennustamiseen sietämätön vaikeus, Tuleva sota
– nykyhetki ennakointien valossa ja
Tuleva sota – tulevaisuuden sodan
tulevaisuus.
Professori Rauno Kuusiston mukaan
ennakointi perustuu todennetun tiedon analyysin perusteella syntyneisiin kuvauksiin mahdollista maailmoista. Hyvän ennakoinnin perusteella on mahdollisuus rakentaa hyvää strategiaa. Tulevan sodan ennakoiminen on tärkeää sen estämiseksi
Suomessa. Jotta sota voidaan välttää, on siihen kyettävä varautumaan.
Mutta osaammeko vastata tulevan
sodan muutoshaasteisiin? Professori
Rantapelkonen osoittaa monia merkkejä muutoksesta alkaen kärkitaistelijoiden ja muiden sotilaisen lukumäärän suhteesta. Enää vain joka
kymmenen sotilas on varsinainen
taistelija.

Vajaan kahden vuoden päästä hänen
kurssitovereistaan ensimmäiset kaatuivat talvisodan kurimuksessa. Ja
kaiken kaikkiaan raskaimman laskun
sodista maksoi hänen ikäluokka, joka
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Onko jatkossa talvi, lumi ja pakkanen
”aseveljiämme”? Tekeekö tekoäly
operatiiviset suunnitelmat? Suurimpana uhkana tulevaisuuteen varautumisessa Rantapelkonen näkee kuitenkin maanpuolustuksen resurssien
supistamisen. Sotaan valmistaudutaan harjoittelemalla.

Koulutustoimikunta
järjestää
vuonna 2019 Kerholla luku- ja
keskustelupiirin Tulevaisuuden
sodan tulevaisuudesta. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan esitelmätilaisuuksissa tai
sähköpostilla
markku.happonen@nerostoa.fi.

Pelastavatko informaatio- ja kybertaistelijat Suomen? Vuonna 1937
res. ups. opp. U. Ylä-Jussila kirjoitti
RUK:n kurssikirjaan Suomen puolustajain lauluun.

Syksyn esitelmät aloittaa professori, eversti evp Pekka Visuri
20.9. klo 18:00: Suomen selviytyminen toisesta maailmansodasta kylmän sodan jälkeiseen aikaan.
Jatko-osa kenraali Erfurthin sotapäiväkirjoista julkaistaan 13.9., joten
Pekalla on varmaankin mukana kirjalaukku.

”Vainoliekkien loimussa
kankahat nää
jos joskus vain nähdä me saamme,
Niin kirkkaana kalpamme välkähtää
Ja rauhass’ on taas kotomaamme.”

Muut esitelmät ovat 25.10. klo
18:00 ja 29.11. klo 19:00 (vuosikokous), pitäjät ja aiheet ilmoitetaan yhdistyksen uusilla kotisivuilla
www.rul.fi/salo ja Salon Seudun Sanomien tapahtumat-palstalla, kunhan esitelmänpitäjien kalenterit saadaan päivitettyä.

Korvataanko kalpa kubitilla? (Wikipedian mukaan kubitti on kvanttitietokoneen bitti.) Jos kiinnostusta ilmenee, niin

_____________________________________
Kutsu vuosikokoukseen
Salon Seudun Reserviupseerien vuosikokous pidetään marraskuussa
29.11. klo 17.30 Salon lukiolla (ja sen jälkeen esitelmätilaisuus klo
19.00 kts edellä)
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus
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Ajankohtaista Suomen Reserviupseeriliitossa
Tervehdys Salon seudun reservin upseerit,

pyyntöä. Tällä kertaa lausuntopyynnöt koskivat Jehovan todistajien asevelvollisuutta, vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakia, ampuma-aselakia ja siviilipalveluslakia. Kaikki liiton
antamat lausunnot ovat luettavissa
kotisivuilla
osoitteessa
www.rul.fi/reserviupseeriliitto/edunvalvonta.

Syyskauden aktiviteetit ovat taas
pyörähtäneet käyntiin myös liiton
puolella. Elokuun alussa RUL:n 12
henkinen
delegaatio
osallistui
CIOR:n eli Naton ja sen kumppanuusmaiden reserviupseerijärjestöjen yhteiseen kesäkokoukseen. Kokous pidettiin tällä kertaa Quebecissä
Kanadassa. Kokouksessa päätettiin
mm. uudesta puheenjohtajamaasta,
joka on Iso-Britannia ja ensi kesän
kesäkokouspaikasta, joka on Tallinna. Nuoret reservinupseerit pääsivät tutustumaan kansainväliseen
päätöksen
tekoon
omassa
Workshopissaan. RUL lähettää vuosittain kolme nuorta tähän hienoon
tapahtumaan. Hakuaika on alkuvuodesta ja valitut pääset edustamaan
RUL:a kesäkokoukseen. Jos siis olet
alle 30-vuotias ja kiinnostuit asiasta,
ota rohkeasti yhteyttä liiton toimistoon. Mukana delegaatiossa oli myös
sotilasurheilujoukkue, joka toi Suomelle hienosti hopeaa. Myös tähän
joukkueeseen on mahdollista päästä,
jos menestyy liiton järjestämissä
omissa karsintakilpailuissa toukokuussa.

Syksyllä
liittohallitus
kokoontuu
kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous
on 7.-8.9. Lahdessa Kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä. Tuona
viikonloppuna messujen yhteydessä
järjestetään myös Yhdistyspäivä,
jossa tällä kertaa keskitytään nuorisoupseerien koulutukseen teemalla:
Nuorisoupseerin toimenkuva ja mahdollisuudet yhdistyksille. Paikkoja on
rajoitetusti, mutta tiettävästi Salon
Seudun Reserviupseereilla on edustus paikalla.
Liitto omistaa neljäsosan Katajanokan Kasino-rakennuksesta. Kevään
aikana taloon tehtiin iso remontti. Ulkorappaus uusittiin kokonaan ja sisällä laitettiin lähes koko LVIS-järjestelmä uusiksi. Nyt talo on taas
avoinna. RUL järjestää Kasinolla
20.10. Valtakunnallisen Reserviupseeripäivän , johon kaikki reservin
upseerit ovat tervetulleita. Päivän aikana kuullaan useita esitelmiä, esitellään RUL:n toimintaa sekä tutustutaan uusittuun taloon. Ilmoittautumiset liiton toimistoon.

Edunvalvonta on kasvanut merkittävästi viime vuosina Reserviupseeriliitossa. CIOR:n kokousviikon jälkeen
odottamassa olikin neljä lausunto-
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Liiton toimistossa on uutena järjestösihteerinä elokuun puolessa välissä
aloittanut Susanna Takamaa. Hän on
toiminut aktiivisesti opiskelijajärjestö
TaKoRU:ssa ja Tampereen Reserviupseereissa. Susannan työtehtäviin
kuuluu liiton järjestötoiminta sekä
viestintä. Edellinen järjestösihteeri
Saku Liehu jäi keväällä opintovapaalle ja siirtyy muihin tehtäviin vuodenvaihteen jälkeen.

Toimintaa löytyy paljon niin yhdistys, piiri- kuin liittotasollakin. Lähde siis
innolla mukaan kaikkiin mielenkiintoisiin tapahtumiin. Syksyn kelit ovat
ainakin vielä kohdillaan ja toivotaan
niiden jatkuvan tällaisina vielä pitkään. Toimeliasta syksyä kaikille toivottaen

Mikko Halkilahti
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
________________________________________________________

Hyvä ja palkitseva harrastus
Meille kaikille on elämässä tärkeää
arjentaidot ja niitä oppii vain tekemällä erilaisia asioita. Koskaan ei
myöskään tiedä mitä tietoja ja taitoja
tulevaisuudessa kukin tulee tarvitsemaan. Siksi kannattaa olla aktiivinen
ja kerätä niin kokemuksia ja taitoja
elämän varalle. Näiden taitojen kartoittamiseksi kerhomme antaa hyvän
mahdollisuuden.

Se, että oliko aloittelijan tuuria mukana, ei voi sanoa vielä ensimmäisen
kerran perusteella. Vaikkei aina saisikaan palkintoa mukaansa, niin sitäkin tärkeämpää on saada uusia kokemuksia ja arkielämän taitoja mukaan
kotiin. Myös muutama tunti samanhenkisten jäsentemme kanssa antaa
yllättävän paljon hyvää mieltä ja
energiaa arjen puurtamiseen.

Kerhomme toimintaan yhdistetään
varmasti yleisimmin ampumaharrastus. Vähintäänkin yhtä merkittävä on
kuitenkin
urheilutoiminta.
Jossa
taito- ja maastomestaruuskilpailut
antavat hyvän paikan harjoitella tärkeitä arkielämän taitoja. Vaikkei aina
osaisi ratkoa edessä olevaa tehtävää,
niin kilpailut ovat myös hyvä tapahtuma oppia uusia asioita.

Otetaan nyt mukaan itse kukin joku
jäsen ja tuodaan hänet yhdessä kerhomme toimintaan. Helppoa olisi
aloittaa kerhomme maastokilpailuista nyt syyskuun 11. päivänä. Tai
sitten ensi vuonna! tai joku muu kilpailu.
Timo Teinilä
V-S:n reserviläisten ja -ups:n partiokilpailu on 29.9.2018 Raisiossa.
Muistakaa seurata kotisivuja,
jossa ilmoitetaan ajankohtaisista
tapahtumista.

Itse osallistuin, näinkin vanhana, ensimmäistä kertaa maastokilpailuun
viime vuoden syksyllä ja Hups! Sain
kiertopalkinnon vuodeksi haltuuni.

Matti Mäkirinne
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Hallitus ja toimihenkilöt 2018
www.rul.fi/salo
www.salonseudunreserviupseerit.fi

Turuntie 8, 24100 Salo

Tero Vaarna
Puheenjohtaja
tero.vaarna@vaarna.com
044 7273377

Robert Salokannel
Järjestelyupseeri, nuoret
robert.salokannel@gmail.com
044 0156940

Hannu Pölönen
Varapuheenjohtaja
hannu.polonen@salo.fi
044 7784588

Kasperi Saarinen
Lippu-upseeri
kasperi.saarinen@ncc.fi
050 4653537

Tapio Turunen
Sihteeri
tapio.turunen@salo.fi
040 7569429

Tiina Ståhlberg
Tiedotusupseeri
stahlberg.tiina@gmail.com
044 9720881

Markku Happonen
Koulutusupseeri
markku.happonen@nerostoa.fi
045 6519435

Pertti Vuorio
Yritysyhteistyöupseeri
pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi
044 0441550

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

Sauli Kaartinen
Kerhomestari, kerhotilavaraukset
sauli.kaartinen@gmail.com
044 2408988

Ari Leino
Henkilöstöupseeri
ari.leino@salo.fi
044 7786001

Kari Mahlberg
Rahastonhoitaja
kari.mahlberg@live.com
040 5489780

Matti Mäkirinne
Urheilu-upseeri
matti.makirinne@gmail.com
0400 523258

Timo Teinilä
Veteraaniasiamies
tt.teinila@gmail.com
0400 846686
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