
1 
 

 
 

 
 

JÄSENKIRJE  1/2021 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

Reilu vuosi on nyt eletty poikkeuksellista aikaa. Työskentelyyn, liik-

kumiseen ja tapahtumien järjestämiseen on kohdistunut ennen ko-

kemattomia rajoituksia. Lumettomuus tai vähäinen osallistujamäärä 

ovat peruutusten syynä tulleet jo tutuiksi, mutta nyt rajoitetaan ko-

koontumisia ja yhdessäoloa. Moni suunniteltu tapahtuma on peruu-

tettu. Syyskaudella oli hetken helpompaa ja yhdistys pystyi järjes-

tämään omaa toimintaa sekä jäsenemme osallistumaan esitelmäti-

laisuuksiin ja kilpailutoimintaan. Meillä oli jotain kirjattavaa liiton 

toimintakilpailuun. Piirin tasolla olemmekin olleet vuonna 2020 ak-

tiivisin yhdistys. 

Yhdistyksemme hallitus on kokoontunut säännöllisesti toteamaan 

vallitsevat rajoitukset ja olemme tavanneet syksyn jälkeen vain 

kerran saman pöydän äärellä. Piirihallitus ei ole kokoontunut ker-

taakaan vuoden aikana lähikokoukseen, mikä onkin lisännyt osallis-

tujien määrää – ei ole tarvinnut lähteä illan pimetessä ajelemaan 

Heikkilän kasarmille, vaan olemme osallistuneet kuka mistäkin päin 

maakuntaa.  Siis jotain hyvääkin löytyy tekniikan mahdollisuuk-

sista, vaikka kokouksissa vuoropuhelu jääkin vähäiseksi. 

Katse onkin suunnattava syksyyn. Jokaisen tulee ottaa tämänhetki-

set rajoitukset vakavasti, pitää huolta läheisistä ja omasta kunnos-

taan.  Kirjaamalla ulkoilut ja harjoitteet marsmars-sovellukseen saa 

viikoittain muistutuksen tekemisestä. Asetetaan nyt kunnon tavoit-

teet omalle liikkumisen määrälle, ja seurataan toteutumista.
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Kutsu kevätkokoukseen 

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen  

kevätvuosikokous pidetään 

torstaina 25.3.2021 klo 18.00 Hermannin koululla. Kokoukseen 

osallistutaan etänä ja ilmoittautuminen tapahtuu yhdistyksemme 

kotisivuilla. 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään: 

- päättyneen vuoden 2020 toimintakertomus ja  

- tilinpäätös 2020 sekä 

- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille 

- suoritetaan palkitsemisia 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen jälkeen klo 19 alkaa illan esitelmätilaisuus. Veli-Pekka 

Nurmi aiheesta Yhteiskunnan varautuminen ja poikkeusolojen koke-

mukset Teamsin kautta.  Ilmoittautuminen kotisivumme 

www.rul.fi/salo kautta. 

 

http://www.rul.fi/salo
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Kaatuneiden muistopäivän 

16.5.21 kunniakäynnit 

järjestetään tänä vuonna 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

 

 

 

Kevään esitelmät 

 

Kevätvuosikokouksen 25.3. jälkeen klo 19.00  

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-

Pekka Nurmi kertoo Yhteiskunnan varautumisesta ja poikkeusolo-

jen kokemuksista. 

 

 

Koulutustoimikunta kokoontuu kerholla kaksi kertaa vuodessa kes-

kustelemaan ajankohtaisista kokonaisturvallisuuden asioista ja 

suunnittelemaan tulevia esitelmätilaisuuksia.  

Tervetuloa mukaan toimikunnan toimintaan 

 

Koulutusupseeri  
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Hallitus ja toimihenkilöt 2021 
 

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

    

Hannu Pölönen 

Puheenjohtaja 

hannu.polonen@salo.fi 

044 7784588  

 

Kari Mahlberg 

Ampumaupseeri, vpj,  

kari.mahlberg@live.com 

040 5489780 

 

Tapio Turunen 

Sihteeri 

tapio.turunen@salo.fi 

040 7569429 

 

Markko Takkinen 

Talousupseeri 

markko.takkinen@icloud.com 

044 7744735 

  

Timo Luukka 

Koulutusupseeri 

luukkatimo@outlook.com 

040 5529739 

 

Tero Vaarna 

Henkilöstöupseeri 

tero.vaarna@vaarna.com 

044 7273377 

 

Samuli Talvia 

Urheilu-upseeri 

samulitalvia@gmail.com 

040 8238693 

 

Toni Raitanen 

Nuorisoupseeri 

toni.raitanen@outlook.com 

044 9792394 

 

Kasperi Saarinen 

Järjestely- ja lippu-upseeri 

kasperi.saarinen@ncc.fi 

050 3299280 

 

Juhani Metsäpelto 

Kotisivu vastaava 

juhani.metsapelto@gmail.com 

050 4671252 

 

Sauli Kaartinen 

Kerhomestari, kerhotilavaraukset 

sauli.kaartinen@gmail.com 

044 2408988 

 

Timo Teinilä 

Veteraaniasiamies 

timo.teinila@hamk.fi 

050 4068735 
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