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JÄSENKIRJE  1/2018 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 
 

 

Puheenjohtajan palsta 
 

Metsä 

 

Metsä on meille suomalaisille tärkeä, ei vain paikkana 

vaan myös lähteenä turvallisuuteen, kulttuuriin ja 

talouteen. 

 

Metsä antaa suojaa vihollista vastaan.  Metsään voi 

piiloutua puolustamaan ja metsässä voi tunkeutua 

etulinjaa edemmäs. Metsän tunteminen auttaa niin 

strategisesti kuin taktisesti. 

 

Metsä on mystinen. Metsä on innoittanut näkyvällä ja 

näkymättömällä.  Puiden jylhyys, kasvillisuuden kauneus 

ja eläimistön rikkaus on loputon lähde todellisuudelle ja 

mielikuvitukselle. Hengelle, ruumiille ja sielulle. 

 

Suomi elää metsästä. Metsäteollisuus on ollut ja on 

edelleen taloutemme peruspilareita. Ensin tuotettiin 

tukkeja ja sahatavaraa, sitten sellua ja paperia ja nyt 

xylitolia ja muita tutkimuksen kautta löydettyjä tuotteita. 

 

Metsä on liikunnan paikka.  Metsää voi oppia tuntemaan 

ja ymmärtämään vaan olemalla ja liikkumalla metsässä. 

Toisille metsän on niin luonnollinen osa arkea, ettei sen 

ainutlaatuisuutta ja mahdollisuuksia ole tullut edes 

erikseen ajatelleeksi kun taas toisille se voi olla hyvinkin 

tuntematon vain auton ikkunasta nähty näkyvyyden 

este. 

 

Tänä vuonna jokainen meistä menee metsään:  

1) liikkumaan kävellen, juosten, fillarilla tai miten vaan 

ja  

2) hyödyntää metsän antimia, marjoja, sieniä, riistaa tai 

fiilistelemään.  Muut metsän käytöt ovat valinnaisia.  

  

Tero Vaarna
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Maanpuolustus esillä naisten illassa 

Olimme mukana marraskuussa Design Hill -myymälän Aistien illassa 

avauspuheen, narikkavastuun ja ovivartion tehtävissä. Naiset kyselivät 

kiinnostuneesti. Muotinäytöksessä M05 -maastokuosia ei kuitenkaan esitelty. 

Kiitokseksi Design Hill kustantaa tämän jäsenkirjeen postimerkit. 

 

Timo Teinilä ja Kari Mahlberg vahtivuorossa.

 

Tero Vaarna, Tapio Turunen ja Jari Laakkio valmiina narikassa. 
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Jokamiehen oikeudet 

Suomessa on harvinaisen laajat jokamiehenoikeudet. Se on kerrassaan hienoa! 

On tärkeää, että me kaikki – niin luonnossa liikkujat kuin maanomistajat – 

tunnemme jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet hyvin. Millainen jokamies 

sinä olet? 

 

Testaa, millainen jokamies olet: 

www.jokamiehenoikeudet.fi 

 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan 

jokaisen oikeutta käyttää luontoa 

siitä riippumatta, kuka omistaa 

alueen tai on sen haltija. Luonnon 

käyttämiseen jokamiehenoikeuksien 

sallimissa rajoissa ei siis tarvita 

maanomistajan lupaa eikä 

oikeuksien käyttämisestä tarvitse 

maksaa mitään. 

Luonnonsuojelualueilla eivät 

kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole 

sellaisenaan voimassa.  

 

Jokamiehenoikeudella toimiminen ei 

kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä 

suurempaa haittaa maanomistajalle, 

maankäytölle tai luonnolle. 

 

Jokamiehenoikeudella saat 

• liikkua jalan, hiihtäen ja 

pyöräillen luonnossa, kuten 

metsissä, luonnonniityillä ja 

vesistöissä 

• ratsastaa 

• oleskella ja yöpyä tilapäisesti 

alueilla, joilla liikkuminenkin 

on sallittua 

• poimia luonnonmarjoja, sieniä 

ja rauhoittamattomia kasveja 

• onkia ja pilkkiä  

• veneillä, uida ja kulkea jäällä. 

 

 

 

Jokamiehenoikeudella et saa 

• haitata maanomistajan 

maankäyttöä 

• kulkea pihamailla, istutuksilla 

tai viljelyksessä olevilla 

pelloilla 

• kaataa tai vahingoittaa 

kasvavia puita 

• ottaa kuivunutta tai 

kaatunutta puuta 

• ottaa sammalta tai jäkälää 

• tehdä avotulta toisen maalle 

• häiritä kotirauhaa esimerkiksi 

leiriytymällä liian lähellä 

asumuksia tai meluamalla 

• roskata ympäristöä 

• ajaa moottoriajoneuvolla 

maastossa 

• häiritä tai vahingoittaa lintujen 

pesiä ja poikasia 

• häiritä eläimiä 

• kalastaa ja metsästää ilman 

asianomaisia lupia 

• päästää koiraa yleiselle 

uimarannalle, lasten 

leikkipaikaksi varatulle 

alueelle, kunnostetulle ladulle 

tai urheilukentälle 

• pitää koiraa kytkemättömänä 

taajama-alueella, kuntopolulla 

tai toisen alueella 

• pitää koiraa kytkemättömänä 

1.3. - 19.8. välisenä aikana 

edes omalla alueella. 

http://www.jokamiehenoikeudet.fi/
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Lähde: 

www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet

Maastoliikuntaa 

Tänäkin talvena lumettomuus 

haittaa talvisten harrastusten 

toteuttamisia. Siihen taitaa tosin 

tulla parannusta. 

 

Esitänkin, hyvissä ajoin kutsun 

osallistua yhdistyksen omaan 

”herrasmiestasoiseen” 

maastokilpailuun, joka 

järjestetään alkukesän aikaan. 

Maastokilpailu joka muodostuu 

viidestä etäisyysmaalien 

paikantamisesta kartalle, 

tarkkuusheitosta heittopainoilla 600 

g joista 3 koeheittoa ja 3 

kilpaheittoa 5:stä koelaukauksesta 

sekä 5:stä kilpailulaukauksesta 

pistoolilla. Paremmuus muodostuu 

kunkin lajin tuloksesta erillisen 

pistetaulukon mukaan laskettuna. 

Aseita on ampumapaikalla. Samassa 

yhteydessä saa suoritettua myös %-

ammunnan. 

 

Salon reserviläisyhdistykset 

järjestävät myös V-S:n piirien 

taitokilpailut toukokuun 30 päivä 

Märyn uimalan ympäristössä. 

Järjestelyissä tarvitaan kilpailun 

aikana toimitsijoita runsaasti, joten 

varatkaa ilta tälle tapahtumalle. 

 

Seuratkaa yhdistyksen 

kotisivujen kautta tarkempia ja 

ajankohtaisempia tiedotteita 

 

Matti Mäkirinne 

Urheilu-upseeri 

0400 523258

 

________________________________________________________

 

 Jäsentiedot ajan tasalle – vastuu on sinun 

Päivitä sähköpostiosoitteesi eAsiointipalvelussa 

Jos olet  jo jäsenenä jossakin 

reserviupseeriyhdistyksessä ja 

RUL:ssa, voit tarkastaa jäsentietosi 

ja päivittää niitä eAsiointipalvelussa. 

Palvelussa voit mm. päivittää omia 

henkilötietojasi, tarkastella 

jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi 

sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. 

Myös ampuma- tai senioriturvan 

hankinta on mahdollista eAsioinnin 

kautta.  

 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla 

käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja 

salasana on kotipaikkasi 

postinumero. Jälkimmäinen pitää 

kirjautumisen yhteydessä vaihtaa. 

Oman jäsennumerosi löydät esim. 

http://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
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jäsenkortistasi tai 

jäsenmaksulaskustasi. 

Löydät eAsioitipalvelun RUL:n 

kotisivujen www.rul.fi alaosasta. 

Voit halutessasi ilmoittaa 

muuttuneet yhteystietosi 

yhdistyksen sihteerille 

tapio.turunen@salo.fi 

 

Tapio Turunen 

http://www.rul.fi/
mailto:tapio.turunen@salo.fi
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Ampumatoiminta 
 

Kevään aikana järjestämme jo 

melkein perinteiset yhdistyksen 

ilma-asekisat. Päivämäärää kisoille 

tätä kirjoittaessani ei ole vielä lyöty 

lukkoon eli ajankohta tiedotetaan 

erikseen kilpailukutsun muodossa. 

Joka tapauksessa näissä kisoissa 

ilmapiiri on rento ja pyrkimyksenä 

on, että kenellä tahansa 

urheiluammunnasta kiinnostuneella 

yhdistyksemme jäsenellä olisi 

mahdollisuus tutustua lajiin tässä 

yhteydessä. Jos siis olet 

kiinnostunut saamaan näihin 

kisoihin liittyen lisätietoa, laita 

minulle sähköpostia.  

 

Toimi myös samoin, jos haluaisit 

mukaan yhdistyksemme 

urheiluammuntaan liittyvään 

sähköpostijakeluun! 

 

Yhdistyksemme 

harjoitteluvuorot SaSA:n 

Ollikkalan koulun ilma-

aseradalla ovat tuttuun tapaan 

lauantaisin klo 10-14 välisenä 

aikana.  

 

Rohkeasti mukaan. 

 

Jos olet kiinnostunut ilma-

aseammunnan eri muodoista (tai 

urheiluammunnasta yleensä), on 

vuoromme yhteydessä hyvä 

tutustumismahdollisuus näihin. 

Samalla voi suorittaa 

prosenttiammunnan. Kummassakin 

tapauksessa kannattaa olla ensin 

yhteydessä ampumatoimikuntaan, 

jotta tarvittavat välineet sun muut 

saadaan järjestettyä. 

 

Jos prosenttiammunta ei ole 

terminä vielä niin tuttu, seuraa 

aiheeseen liittyen tietoisku. 

Kyseessä on siis vuosittain tehtävä 

suoritus, jolla mitataan yhdistyksien 

aktiivisuutta ammunnan saralla. 

Suoritus itsessään on hyvin 

yksinkertainen: kymmenen 

laukausta on jo riittävä suoritus.  

 

Yhdistysten aktiivisuutta mitataan 

mm. prosenttiammuntatuloksella.  

SSRU:lla se on perinteisesti ollut 

hyvällä tasolla. Tulos on kuitenkin 

uusittava joka vuosi, ampumataitoa 

on siis pidettävä yllä.   

 

Suorituksen voi tehdä esimerkiksi 

ilma-aseella tai piiriltäkin lainaan 

saatavilla lasertoimisilla 

harjoitteluaseilla. Myös hyväksytty 

hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe 

lasketaan suoritukseksi. Jos siis 

kuluvan vuoden aikana teet 

prosenttiammuntaan riittävän 

suorituksen, tai haluaisit sen 

suorittaa, niin ota minuun yhteyttä! 

 

Tuomas Helenius 

Ampumaupseeri 

050 455 2624 

tuomas.helenius@pp1.inet.fi 
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Historiatiedon virkistäminen osa 1 

 

Salon Seudun Päällystökerho 

perustettiin 17.3.1927 Salon 

Sinisessä talossa. Kerhomme 

ensimmäisessä kokouksessa oli 

paikalla yhteensä 9 henkilöä, joista 

valittiin puheenjohtajaksi Uno 

Saloranta ja sihteeriksi Rafael 

Tamminen. Olimme jo silloin hyvin 

edistyksellisiä, sillä heti aluksi kerho 

toimi koko seutukunnan alueella (pl. 

Perniö ja Särkisalo). Tästä 

tilaisuudesta tulee kuluneeksi ensi 

kuussa jo 91-vuotta. 

Järjestäytynyttä toimintaa Salossa 

on pidetty toisiksi kauiten 

Suomessa, vain helsinkiläiset ehtivät 

aloittaa reilu vuosi aiemmin. 

 

Vuonna 1934 Salon Seudun 

Päällystökerho rekisteröityi, muutti 

nimensä Salon Seudun 

Reserviupseerikerhoksi ja liittyi 

Suomen Reserviupseeriliittoon. 

Jäseniä oli tuolloin 23. 

Puheenjohtaja aloitti samana 

vuonna Jarl Castrén ja sihteerinä 

Ilmari Holmas. 

 

Jos sinulla ei ole vielä yhdistyksen  

historiikkia, ota yhtyettä. 

 

Timo Teinilä 

Veteraaniasiamies 

timo.teinila@livia.fi 

050 4068735 

_______________________________________________________________ 

Kutsu kevätkokoukseen 

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n 

sääntömääräinen kevätvuosikokous 

pidetään  

torstaina 15.3.2018 klo 17.30 

Salon lukiolla (Kaherinkatu 2) 

Sääntömääräisessä 

kevätkokouksessa käsitellään: 

-  päättyneen vuoden 2017 

toimintakertomus ja  

-  tilinpäätös 2017 sekä 

-  myönnetään vastuuvapaus 

hallituksen jäsenille. 

 

Hallitus 

Kokouksen jälkeen klo 19 alkaa illan 

esitelmätilaisuus samassa paikassa.   

Kokouksen ja esitelmän välisenä  

aikana on mahdollisuus juoda     

Lottaperinneyhdistyksen keittämät 

kahvit. 

”Lottaperinneyhdistyksen 

tarkoituksena on säilyttää lottien 

muisto ja henkinen perintö, jakaa 

oikeaa tietoa Lotta Svärd- 

järjestöstä ylläpitäen niitä ihanteita, 

joiden varaan järjestön toiminta 

perustui vuosien 1921-1944 aikana. 

Yhdistys levittää 

maanpuolustustietoutta, kehittää 

mailto:timo.teinila@livia.fi
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naisten valmiuksia selviytyä 

poikkeusoloissa sekä ylläpitää 

yhteyksiä muihin 

maanpuolustusjärjestöihin.” 

Kävimme onnittelemassa 100-vuotiasta 

Ilmari Koppinen juhli 100-vuotis syntymäpäiviään 8.1.2018 Mahlakankareen 

seurakuntatalolla.  SSRU kävi onnittelemassa veteraanijäsentä ja osallistui 

juhlaan.  Juhlassa puhui Ilmarin poika Markku ja Veteraanikuoro lauloi ja 

puhui.  Kuoromies Ilmari oli tällä kertaa kuuntelijana.  

_______________________________________________________________ 

Kevään esitelmät

Koulutustoimikunta järjestää 

kevätkaudella kolme esitelmää: 

kaksi sotahistoriasta ja yksi 

kokonaisturvallisuudesta. 

   

Tilaisuudet ovat tuttuun tapaan 

Salon lukiolla, Kaherinkatu 2, ja 

Salon Seudun Lottaperinne ry:n 

kanttiini palvelee ennen esitelmiä. 

 

1. helmikuuta professori, eversti 

evp. Pekka Visuri kertoi Suomen ja 

Saksan yhteistyöstä toisen 

maailmansodan aikana. Pohjana oli 

hänen tuore kirjansa ”Saksan 

kenraali Suomen päämajassa 

vuonna 1941: Suomalais-

saksalainen yhteistyö Waldemar 

Erfurthin päiväkirjan valossa”. 

Erfurth merkitsi keskustelut 

Mannerheimin kanssa tarkasti 

muistiin. Hänen sotapäiväkirjansa 

on ainutlaatuinen dokumentti ja 

samalla dramaattinen kertomus 

sodan alkuvaiheen aurinkoisten 

päivien näkymien muutoksesta kohti 

sodan lopulla häämöttävää tappiota. 

Erfurthin mukaan Mannerheim aina 

piti neuvotteluissa taitavasti kiinni 

Suomen eduista. (painoon 

mennessä tämä on jo pidetty) 

 

 

Vuosikokouksen jälkeen  

 

15. maaliskuuta klo 19:00 

professori Vesa Vares kertoo 

sisällissodan taustoista, 

tavoitteista ja taistelusta. 

 

Kunta on monissa tapauksissa 

olennainen taho häiriö- ja 

poikkeusoloihin varautumisessa. 

Kunnan järjestämät ja tuottamat 

palvelut vaikuttavat erityisesti 

yhteiskunnan kriisinkestävyyteen. 

Mikä on Salon valmius, siitä 

kertoo kaupunginjohtaja Lauri 

Inna 12.huhtikuuta klo 18:00. 

 

Koulutustoimikunta kokoontuu 

kerholla kaksi kertaa vuodessa 

keskustelemaan ajankohtaisista 

kokonaisturvallisuuden asioista ja 

suunnittelemaan tulevia 

esitelmätilaisuuksia. Tervetuloa 

mukaan toimikunnan toimintaan, 
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ilmoittautuminen Markku 

Happoselle. 

 

Markku Happonen 

Koulutusupseeri 

markku.happonen@nerostoa.fi  

045 6519435 

  

mailto:markku.happonen@nerostoa.fi
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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  

 

Hannu Pölönen 

Varapuheenjohtaja 

hannu.polonen@salo.fi 

044 7784588 

 

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 

 

Matti Mäkirinne 

Urheilu-upseeri 

matti.makirinne@gmail.com 

0400 523258 

 

 

Robert Salokannel 

Järjestelyupseeri, nuoret 

robert.salokannel@gmail.com  

044 0156940 

 

Kasperi Saarinen 

Lippu-upseeri 

kasperi.saarinen@ncc.fi 

050 4653537 

 

Tiina Ståhlberg 

Tiedotusupseeri 

stahlberg.tiina@gmail.com 

044 9720881 

 

Pertti Vuorio 

Yritysyhteistyöupseeri 

pertti.vuorio@salo.salonseutu.fi 

044 0441550 

 

Sauli Kaartinen 

Kerhomestari, kerhotilavaraukset 

sauli.kaartinen@gmail.com 

044 2408988 

 

Kari Mahlberg 

Rahastonhoitaja 

kari.mahlberg@live.com 

040 5489780 

 

Timo Teinilä 

Veteraaniasiamies 

timo.teinila@livia.fi 

050 4068735 
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