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Lainattua:Eduskunnan
kirjaston suositus.
Mitä on
tulevaisuudentutkimus?

Yhteystiedot takasivulla

Kohti kahtasataa (100->200)

Tulevaisuusteen katsoivat maamme itsenäisyyden
julistajat ja kaikki asiaa edistäneet miehet ja naiset.
Tulevaisuuteen katsoivat ne, jotka olivat perustamassa
Yhdistystämme runsaat 90 vuotta sitten. Mihin me
nykyiset sukupolvet katsomme? Tulevaisuuteen.
Tulevaisuus, siellä ovat niin uhat kuin mahdollisuudet.
Tulevaisuuteen ei voi katsoa tyhjän päältä.
Tulevaisuuteen katsomiseen pohjana on vankka perusta.
Tämän perustan ovat luoneet meitä edeltäneet. Historia
velvoittaa tänään valmistautumaan tulevaan yhtä paljon
kuin menneinä iloisina ja raskaina vuosina.
90-vuotis juhlavuosi huipentuu itsenäisen Suomen 100vuotisjuhliin. Koska tunnemme vastuumme, me
kunnioitamme mennyt ja valmistaudumme tulevaan.
Sinä, arvoisa jäsen, olet tekemässä tulevaa historiaa.
Niin kuin sinä ja minä nyt katsomme, valmistaudumme
ja teemme tulevaa Salon Seudun Reserviupseereissa,
niin tulevilla on edelleen tukevaa pohjaa valmistautua
tulevaan!
Jäsenkirjeessä viimeisellä aukeamalla on lainattua
aineistoa, joissa Eduskunnan kirjaston lukuvinkki.
Toisena lainattuna aineistona on Kohti Kahtasataa –
Itsenäisyyspäivän aaton juhlan puheen ymmärtämistä
avaavaa materiaalia ”Mitä on tulevaisuudentutkimus”.
Tero Vaarna
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Ampumaharrastus

Kuva: Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Markku Mäkinen harjoittelemassa
ilmakivääriammuntaa Salon Seudun Reserviupseerien 90-vuotisjuhlien yhteydessä.
Taustalla opastamassa ampumatoimikunnan edustajat Uolevi Piispanen sekä Antti
Mäkiranta.

Yhdistyksemme juhlisti tänä vuonna 90vuotista taivaltaan ja Salon lukiolla
järjestettyjen juhlallisuuksien yhteydessä
oli ampumatoimikuntamme esittelemässä
toimintaansa.
Paikan
päällä
oli
mahdollista
kilpa-ammuntavarusteisiin
tutustumisen lisäksi kokeilla ammuntaa
sekä piirin laserpistooleilla että Salon
Seudun Ampujilta lainaan saadulla Scattammunnanharjoittelulaitteella,
johon
kytkettynä oli kivääri. Pääjuhlallisuuksien
ohessa esittelypisteemme sai mukavasti

huomiota,
kiitokset
vielä
toimintaamme tutustuneille!

kaikille

Yhdistyksen ilma-asemestaruuskilpailut
järjestettiin lauantaina 8.4. Kisat sujuivat
muuten mainiosti, mutta suorituksia
tehtiin yksi vähemmän kuin viime
vuonna. Toivottavasti saisimme siis ensi
vuoden kisoihin lisää osallistujia!
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Osallistumisemme
piirin
ja
liiton
kilpailuihin kuluneella vuodella on ollut
maltillista, tosin tätä osin selittää kahden
kilpailun päällekkäisyys sekä järjestetyn
kilpailun
sijainti.
RESUL:n
ampumamestaruuskilpailut
järjestettiin
tänä vuonna Rovaniemellä, mikä vaikutti
vahvasti
osallistumismahdollisuuksiin.
Vuotta on kuitenkin vielä jäljellä, ohessa
syyskauden kilpailuja:
•

23.9. RESUL:n vakiokivääri 300m,
Hollola (painoon mennessä tämä on
jo toteutunut)

•

28.9.
V-S
Piirien
syysampumakilpailut,
Mynämäki
(painoon mennessä tämä on jo
toteutunut)

•

marraskuu
V-S
ilmakivääri
mestaruuskilpailut

Piirien
3x20ls

Harjoitteluvuoromme SaSA:n Ollikkalan
koulun
ilma-aseradalla
jatkuu
perinteisesti
lauantaisin
klo
10-14
välisenä
aikana.
Tänä
aikana
on
mahdollista myös tulla kokeilemaan ilmaaseammunnan
eri
muotoja
sekä
suorittamaan
prosenttiammunta,
olemalla kuitenkin ensin yhteydessä
ampumatoimikuntaan.
Tuomas Helenus
Ampumaupseeri
050 4552624

_______________________________________________
Mielihyvää liikunnasta
Monet tutkimukset osoittavat, että
fyysinen aktiivisuus hidastaa sekä kehon
että mielen rapistumista. Paitsi, että
liikunta pitää yllä motorisia taitoja, niin
se bodaa myös aivoja.

Yhdistyksen pistooliampumajuoksu
Vaskiolla syksyn aikana.
(Painoon mennessä nämä kilpailut ovat jo
toteutuneet)

Liikuntaa harrastava ja kunnostaan
huolehtiva kansalainen on hyvä sijoitus
yhteiskunnalle. Koska kuntoa ei voi
varastoida, niin säännöllinen liikunta on
ratkaisevan tärkeää. Näillä sanoilla
kannustan jäseniämme pohtimaan omaa
tilannettaan ja tekemään johtopäätöksiä
siitä onko tarvetta muutoksiin.
Tulevat tapahtumat:

Seuratkaa yhdistyksen kotisivuja
jossa ilmoitetaan tapahtumien paikat
ja ajankohdat tarkemmin.

Matti Mäkirinne
Urheilu-upseeri
0400 523258

V-S;n piirin yöpartiokilpailu on 30.9
Naantalissa.

_______________________________________________
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Koulutustoiminta
Syksyn
esitelmätilaisuudet
alkoivat
poikkeuksellisesti jo elokuussa. Salon
Seudun Lottaperinne ry esitti, että
järjestämme yhdessä Kyberturvallisuustilaisuuden. Tämä sopi mielle, sillä se oli
hyvä jatko Jarmo Limnéllin syksyn 2013
esitelmälle ”Suomi maailman kärkimaaksi
kyberturvallisuudessa”.
31.8.
Irina
Olkkonen
(o.s.
Lönnqvist)
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä
kertoi
valaisevin
esimerkein
kybermaailman vaaroista: ”Pelko pois,
mutta järki mukaan!” Lisätietoa aiheesta
löytyy
esim.
https://www.jyu.fi/it/kyber/taskutieto

26.10. klo 18:00 komisario Joni
Saarimäki
Lounais-Suomen
poliisilaitokselta
kertoo
yhteiskunnan
turvallisuuden
tilannekuvasta
poliisin
silmin. Vuosikokouksen jälkeen
23.11
klo
18:30
Onnettomuustutkimuskeskuksen johtaja
Veli-Pekka Nurmi kertoo uusimmasta
Yhteiskunnan
turvallisuusstrategiasta.
Vielä ei ole varmaa onko valtioneuvosto
ennättänyt siihen mennessä päivittää
aikaisemmat periaatepäätökset (YETT
2003, YETT 2006, YTS 2010) vastaamaan
tulevaisuuden uhkia. Varmaa on, että
tulemme
kuulemaan
kiinnostavan
esityksen häiriötilanteisiin varautumisen
vaatimuksista.

Syksyn historiaesitelmässä 21.9. klo
18:00
professori
Timo
Soikkanen
tarkasteli niitä historiallisia, sotilaallisia,
poliittisia, maantieteellisiä, taloudellisia
tekijöitä,
jotka
vaikuttivat
Suomen
säilymisenä länsimaisena demokratiana
toisen maailmansodan jälkeen.

Tilaisuudet ovat tuttuun tapaan Salon
lukiolla, Kaherinkatu 2, ja Salon Seudun
Lottaperinne ry:n kanttiini palvelee ennen
esitelmiä.

Syksyn kahdessa viimeisessä esitelmässä
keskitytään
Suomen
kokonaisturvallisuuteen.

Markku Happonen
Koulutusupseeri
045 6519435

_______________________________________________
Palkitsemisia ja ylennyksiä
Vuosittain palkitaan useita Salon Seudun
Reserviupseerit ry:n jäseniä aktiivisesta
toiminnasta ja osallistumisesta
reserviläistoimintaan. Suomen
Reserviupseeriliitolla,
Reserviläisurheiluliitolla ja Varsinais-

Suomen reserviläispiirillä on kullakin oma
palkitsemisjärjestelmänsä. Kun
yhdistyksen jäsen täyttää palkitsemiseen
vaadittavat ehdot, henkilöstötoimikunta
tekee ko. järjestölle esityksen henkilön
palkitsemisesta.
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Lippujuhlan päivänä 4.6.2017 muutamat
yhdistyksemme jäsenet saivat
ylennyksen. Henkilöstötoimikunta
onnittelee ylennettyjä.
Lisätietoja: henkilöstöupseeri Ari Leino,
ari.leino@salo.fi, p. 0447786001.

Lisäksi Suomen Reserviupseeriliitolla on
valtakunnallinen
harrastusmerkkijärjestelmä.
Tarkoituksena on innostaa liiton jäseniä
osallistumaan aktiivisesti
reserviläistoimintaan. Pääsääntö on, että
jokaisesta tapahtumasta osallistuja saa
kaksi harrastuspistettä. Harrastusmerkit
jaetaan vuosittain kevään
vuosikokouksen yhteydessä.

Kutsu
Salon Seudun Reserviupseerit Ry:n
sääntömääräinen
syyskokous
pidetään
marraskuun 23 päivänä
klo 17 Salon lukiolla, Kaherinkatu 2.
Syyskokouksen
jälkeen
esitelmätilaisuus klo 18.30 samassa
paikassa.

Syksyllä on tarjolla runsaasti
reserviläistoimintaa: esitelmiä, liikuntaa,
ammuntaa, lippuvartioita, talkoita ja
tietenkin itsenäisyyspäivän aaton juhla.
Jäsenkirje tarjoaa mielenkiintoisia täkyjä.
Seuraa myös yhdistyksen kotisivuja
www.salonseudunreserviupseerit.fi.
Tervetuloa mukaan!

Hallitus

_______________________________________________
Itsenäisyyspäivän aaton juhla 5.12.2017 klo 18.00
Perinteistä Itsenäisyyspäivän aaton juhlaa vietetään Sinisessä Talossa iloisen
seuran, hyvän ruoan (ja juoman) sekä teemaan sopivan ohjelman puitteissa.
Juhlan teemana on KOHTI KAHTASATAA! (100 -> 200)
Teema tarkoittaa tulevaisuuteen tähtäämistä, vankan historian ja perinteen
perustalta.
Tulevaan tähtäämiseen johdattaa juhlan puhuja Turun kauppakorkeakoulun
(Turun yliopisto) Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja VTT Juha Kaskinen.
Maapuolustushenkiseen juhlaamme kutsumme sinut ja puolisosi. Juhlimassa
mukana Rotareja ja Salon Seudun Lottaperinneyhdistyksen jäseniä puolisoineen
- ja muut maanpuolustushenkiset.
Ilmoittaudu juhlaan maksamalla illalliskortti 60 euroa yhdistyksen
tilille: FI36 5410 5040 0050 11.
30.11. mennessä.
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Illalliskortti sisältää alku- ja pääruoat sekä kaksi kaatoa viiniä. Jälkiruokana
kakkukahvit avec. Tumma puku ja kunniamerkit.
Lisätietoja kotisivuilla tai tero.vaarna@vaarna.com tai 044-7273377.
suomalaisten nuorten
turvallisuuskäsityksistä. Tutkijoiden
mukaan turvallisuuskäsitykset muuttuvat
ja muotoutuvat eri aikoina uudelleen.
Erityisenä huolenaiheena heillä ovat
nuorten tulevaisuudenkuvat ja
vaikuttamisen valmiudet.

Lainattua:
Eduskunnan kirjaston
suositus
Pelottaako? : Nuoret ja
turvallisuuden tulevaisuus

Nuorten turvallisuuden käsityksissä
korostuu lähisuhteet ja arki sekä
yhteiskunnan hyvinvointi. Nuoret eivät
tutkimuksen mukaan korosta mahdollisia
uhkia ja riskejä, vaan heille keskeistä
turvallisuudessa on oman elämän,
lähipiirin ja yhteiskunnan vakaus. Venäjä,
kyberuhkat, ympäristökatastrofi ja
pakolaiskriisit nousevat esiin nuorten
vastauksissa vain harvoin.
Riskit heijastuvat kuitenkin
tulevaisuudenkuvissa. Suurin osa
nuorista kokee, että Suomen turvallisuus
heikkenee merkittävästi seuraavan
vuosikymmenen aikana. Etenkin
globalisaation, politiikan ja teknologian
vaikutusten suhteen nuorten näkemykset
ovat pessimistisiä. Selkeimmäksi
turvallisuusuhkaksi nousee talous, ja
nuoret ovat huolissaan erityisesti hyvien
asioiden säilymistä. Sotilaallista uhkaa
sen sijaan pidetään vähäisenä.

Limnéll, Jarmo – Rantapelkonen,
Jari: Pelottaako?: Nuoret ja
turvallisuuden tulevaisuus. Helsinki,
Docendo, 2017. 260 s.

Limnéll ja Rantapelkonen kokoavat
lopuksi joukon ratkaisuja nuorten
luottamuksen ja myönteisempien
tulevaisuudenodotuksien vahvistamiseen.
Tutkijat uskovat erityisesti vuoropuhelun,
osallistamisen ja sivistyksen
mahdollisuuksiin.

Kyberturvallisuuden professori Jarmo
Limnéll ja sotatieteiden tohtori Jari
Rantapelkonen pohtivat kirjassaan
turvallisuutta nuorten näkökulmasta.
Kirjaa taustoittaa vuonna 2016
puolustusministeriön tilaama tutkimus
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Kirja antaa läpileikkauksen nuorten
tulevaisuudenkuvista erityisesti
turvallisuuden näkökulmasta ja sopii yhtä

hyvin päätöksentekijöille, nuorten kanssa
toimiville kuin vanhemmille.
www.eduskunta.fi

Mitä on tulevaisuudentutkimus?

Tulevaisuudentutkimuksen perustehtävä
on pyrkiä ymmärtämään tulevaa
kehitystä nykyisyydessä sekä
yhteiskunnalle että yksittäiselle ihmiselle
mielekkäällä tavalla. Tieteellisen
tulevaisuudentutkimuksen tarkoituksena
on:

Tulevaisuudentutkimus on
tiedonalana luonteeltaan tieteidenvälinen
ja poikkitieteellinen.
Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä
on mahdollista, mikä on todennäköistä ja
mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa.
Pyrkimyksenä on vaikuttaa yleiseen
ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta
päätöksentekoon, jotta osaisimme
edistää toivottavimman mahdollisen
tulevaisuuden toteutumista.

•

•

Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat:
•

•

•

Tulevaisuus ei ole
ennustettavissa. Voimme
muodostaa mielikuvia ja käsityksiä
vain siitä, millaisia tapahtumia on
edessämme – puhutaankin useista
vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.
Tulevaisuus ei ole ennalta
määrätty. Voimme pohtia sitä,
mitä todennäköisesti tulee
tapahtumaan, kun mietimme eri
mahdollisuuksia.
Voimme vaikuttaa
tulevaisuuteen teoillamme ja
valinnoillamme. Sen vuoksi on
tärkeää tietää, mikä on
mahdollista, mikä on todennäköistä
ja mikä on toivottavaa. Arvojen ja
arvokeskustelun merkitys
tulevaisuuden vaihtoehtojen
pohtimisessa on siten väistämätön.

•

•

•

•

Tulevaisuudentutkimuksen tehtävät
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kuvailla inhimillisen elämän
ydinteemoja ja mielenkiinnon
kohteita tulevaisuuden
näkökulmasta
tarkastella tärkeimpiä
kehityssuuntia ja aikomuksia, jotka
ovat antaneet tai antavat
häivähdyksiä tulevaan
todellisuuteen
tarkastella yllätyksellisiä
kehityskulkuja (villit kortit, heikot
signaalit, mustat joutsenet)
muodostaa mahdollisia
vaihtoehtoisia inhimillisten
organisaatioiden tapahtumien ja
päätösten ketjuja. Nämä ketjut
voivat olla kausaalisia (syyyhteyden perusteella toinen
toisistaan riippuvaisia) ja
intentionaalisia (tarkoituksella
rakennettuja) ja ne perustuvat
tietoon nykyhetken ja
menneisyyden yhteiskunnallisista
tiloista sekä vallalla olevista
voimista ja päämäärän asetteluista
tehdä arvioita erilaisista
tulevaisuuden vaihtoehdoista
arvojen muutoksen ja muuttuvien
tosiasioiden pohjalta
tiedonalan metodologisen kyvyn
edistäminen siitä näkökulmasta,
miten parhaalla mahdollisella
tavalla pystytään esittämään
tulevaisuutta koskevia olennaisia

kysymyksiä ja löytämään niihin
vastauksia.

tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden ja
vaihtoehtojen näkökulmasta.

Tulevaisuudentutkimuksen empiirisen
havainnoinnin kohteet ovat sekä
menneisyys että nykyhetki, joista
pyritään saavuttamaan mahdollisimman
laaja-alainen ymmärrys kartoittamalla
monien tieteiden tutkimustuloksia ja
uutta tietoa. Mennyttä ja nykyhetkeä

Lähde: Anita Rubin: Tulevaisuudentutkimus
tiedonalana ja tieteellisenä toimintana. Lue
lisää tulevaisuudentutkimuksesta TOPIportaalista: www.tulevaisuus.fi.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/esittely/
Sivut/tutu.aspx

Yhteystiedot, leikkaa talteen!
www.salonseudunreserviupseerit.fi

Turuntie 8, 24100 Salo

Hallituksen jäsenet 2017
Tero Vaarna

tero.vaarna@vaarna.com

044 7273377

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 7786001

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
Tiina Ståhlberg

tiina.stahlberg@gmail.com

044 9720881

Puheenjohtaja
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Tiedotusupseeri
Pertti Vuorio

pertti.vuorio@salonseutu.fi

044 0441550

Kari Mahlberg

kari.mahlberg@live.com

040 5489780

Rahastonhoitaja
Sauli Kaartinen

sauli.kaartinen@gmail.com

044 2408988

Yritysyhteistyöupseeri

Hallituksen jatkeena

Kerhomestari
Kerhotilan varaukset
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