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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY
Jäsenkirje 1/2008
Puheenjohtajan palsta

Tor-Erik Lindqvist, 044-2782720
tor-erik.lindqvist (at) salo.fi

Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet!
Vuosi on jälleen vaihtunut ja haluankin toivottaa kaikille jäsenille erittäin menestyksellistä
vuotta 2008. Vuodenvaihde toi myös mukanaan muutoksia Suomen toiseksi vanhimman
reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtajistoon ja hallitukseen.
Mikko Halkilahti hoiti tehtävänsä kaikin puolin kiitettävästi ja hänen puheenjohtajakautensa
aikana yhdistyksemme muun muassa sai upean, lähes 400-sivuisen historiankirjan,
vietettiin mieleenpainuva 80-vuotisjuhlaviikko, muutettiin omaan kerhotilaan ja pidettiin
syksyn 2007 luentosarja, joka keräsi keskimäärin noin 100 kuulijaa per luento.
Haluan kiittää sinua, Mikko, siitä upeasta työstä, jonka olet yhdistyksemme eteen tämän
puheenjohtajakautesi aikana tehnyt ja toivotan onnea ja menestystä uusissa, jo nyt
moninaisissa tehtävissäsi, muun muassa Salon Seudun Sotahistoriallisen Seuran
puheenjohtajana ja piirin 2. varapuheenjohtajana. Mikko jatkaa myös henkilöstöupseerina
hallituksessa, joten hänen asiantuntemuksensa tulee olemaan pääoma jatkossakin.
Syysvuosikokouksessa yhdistyksemme valitsi allekirjoittaneen puheenjohtajaksi. Nimeni
on Tor-Erik Lindqvist ja olen 45-vuotias salolainen opettaja, työpaikkana Salon lukio.
Yhdistyksen jäsenenä olen ollut asuinpaikkakuntani välillä vaihtuessa pariinkin otteeseen,
parhaillaan vuodesta 1999 lähtien, varapuheenjohtajana kolme vuotta ja piirihallituksen
jäsenenä alkanut vuosi on neljäs.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi syyskokous valitsi Markku Mäkisen ja uusiksi hallituksen jäseniksi Karoliina Helteen, Ari Leinon ja Uolevi Piispasen. Tervetuloa mukaan hallitustyöskentelyyn uudet jäsenet! Vanhoina konkareina jatkavat Kalle-Pekka Blomqvist,
Mikko Halkilahti, Antti Koski, Arto Tuominen ja Tapio Turunen. Hallituksen tehtäväjaon,
toimikuntien kokoonpanot ja yhdysupseerit näet jäsenkirjeen mukana tulleesta infokortista.
Yhdistyksen nettisivuilta saat kätevimmin tuoreet tiedot toiminnasta. Jäsenkirjeitten lisäksi
lähetetään sähköisesti muutamia jäsentiedotteita vuoden mittaan. Jos haluat tiedotteet
sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: tor-erik.lindqvist (at) salo.fi tai
tero.helle (at) saarioinen.fi.
Jotta jäsenrekisteritiedot pysyisivät ajan tasalla, kannattaa tarkastaa kirjekuoresta ovatko
osoitetiedot oikein ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai osoitteenmuutoksista joko minulle,
henkilöstöupseeri Mikko Halkilahdelle tai suoraan RUL:oon.
Muistutuksena: Jäsenmaksu on tältä vuodelta 31,50 € ja nuorilta upseereilta (alle 28 v.)
10,50 €. Hintaan kuuluu piirin Parivartio-lehti ja valtakunnallinen Reserviläinen-lehti.
Muistattehan maksaa jäsenmaksunne ajoissa, ettei jäsenyytenne katkea.
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Jäsentiedote on jaoteltu toimikunnittain. Jos haluat olla enemmän mukana jonkin
toimikunnan toiminnassa, niin ota rohkeasti yhteyttä toimikunnan vetäjään. Viimeisellä
sivulla on tapahtumakalenteri, joka sisältää kaikkia jäseniämme koskevat kevään ja kesän
päätapahtumat. Yhdistyksen nettisivuilta löytyy täydellisempi tapahtumakalenteri, johon
päivitetään myös mahdolliset muutokset ja kaikki uudet tapahtumat.

Ampumatoimikunta

Uolevi Piispanen, 040-512 394
upiispanen (at) gmail.com

Yleistä
Ilma-aseammunnat jatkuvat Ollikkalan koululla 29.3. asti. Yhdistyksemme vuorot radalla
ovat perjantaisin klo 17-21 ja lauantaisin klo 9-12. Koulun ulko-ovet ovat kyseisinä aikoina
lukittuna, joten jos haluat mennä tutustumaan lajiin, niin ota yhteyttä johonkin
ampumatoimikunnan jäseneen (katso info-kortti). Ruutiaseammunnat Hevonpäässä
tukeutuvat perinteiseen tapaan Salon Seudun Ampujat ry:n kilpailuohjelmaan, joka
julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Tulevanakin kesänä yhdistyksemme jäsenillä on
mahdollisuus osallistua kaikkiin kalenterissa merkittyihin ampumatilaisuuksiin maksamalla
joko koko kauden ratakortin tai osallistumiskerran maksun. Kaikkien ampumaurheilua
harrastavien kannattaa seurata SaSA:n kilpailukalenteria seuran kotisivuilta www.sasa.fi.
Piirin kenttälajien ja RA7:n ampumamestaruuskilpailut järjestetään 5.6.2008, paikkana
Kyrö/Pöytyä. Piirin ampumamestaruuskilpailut ovat vuorossa 7.6. Laitilassa. Liittojen ampumamestaruuskilpailuista ilma-aseet ammutaan 8.-9.3. Mäntsälässä ja ruutiaseet 9.-10.8.
Laukaassa. Kaikissa näissä yhdistyksellämme on vankka edustus, joten kannattaa lähteä
seuraamaan kilpailuja.
Prosenttiammunta
Vuoden 2008 prosenttiammunta alkoi 1.1. ja sen kesto on koko kalenterivuosi.
Prosenttiammunnassa lasketaan kuinka suuri prosentti yhdistyksen jäsenistä on suorittanut
10 laukauksen ampumatapahtuman. Myös hirvi-, kauris- ja karhukokeen suorittaminen
lasketaan mukaan. Ilmoituksia suorituksista voi lähettää ampumaupseerille sähköpostitse.

MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta

Karoliina Helle, 044-579 5281
karoliina.helle (at) utu.fi

Kesäkuussa liikutaan
Jo pidempään haaveena ollut osallistuminen Kesäyön marssille vaikuttaisi käyvän toteen
tulevana kesänä. Kesäyön marssi on perinteikäs kävelytapahtuma, joka tänä vuonna
järjestetään jo yhdennentoista kerran. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 6.-7. kesäkuuta
Vantaalla, ja se on avoin kaikille. Suunnitelmissa on osallistua varsinaiseen yömarssiin,
joka siis starttaa perjantaina 6.6. kello 19. Matkavaihtoehtoina ovat 20 km sekä 30 km ja
tahti on vapaa. Myös sauvakävelijöille löytyy oma sarjansa. Ilmoittautumiset tehdään
kootusti huhtikuun loppuun mennessä, jolloin osallistumismaksu on 30 €/henkilö.
Osallistumismaksu sisältää mitalin, diplomin, neste- ja ravintotäydennyksen reitin varrella,
yö- ja aamupalan, ensiavun (toivottavasti ei tarvita), peseytymismahdollisuuden mukaan
lukien uimahallin käytön, telttamajoituksen ja vakuutuksen. Lisätietoa löytyy tapahtuman
kotisivuilta www.kesayonmarssi.fi sekä myöhemmässä vaiheessa yhdistyksen kotisivuilta.
Ilmoittautuminen toimikunnalle 25.4.2008 mennessä. Kaikki innolla reippailemaan!
MPK:n kurssit
Entinen Maanpuolustuskoulutus ry on vaihtanut nimensä ollen jatkossa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (edelleen MPK). Helpoin tapa löytää tietoa kursseista ja muusta
toiminnasta ovat yhdistyksen uudet kotisivut www.mpky.fi. Tarjolla on mm. monenlaisia
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kursseja niin siviili- kuin sotilaspuoleltakin. Jäsenistöä rohkaistaan ottamaan omaaloitteisesti osaa kursseihin, eikä mikään estä osallistumista vaikka kaveriporukalla!
Lisää nuoria jäseniä!
Yhdistyksemme eräänä tavoitteena on jo useamman vuoden ajan ollut nuorten upseerien
rekrytointi yhdistykseemme. Nuorten kohdalla meillä on tarjota monipuolista ja aktiivista
toimintaa, eikä jäsenmaksukaan ole korvia huumaava. Salon Seudun Reserviupseerit ry
tarjoaa nuorelle upseerille luonnollisen jatkumon ylläpitää sotilaallisia taitoja heti reserviin
päästyään, eikä esimerkiksi opiskelujen jälkeen ole enää tarvetta etsiä uutta yhdistystä.
Näin toiminta ja ihmiset tulevat tutuiksi jo varhaisessa vaiheessa. Tämän tekstin
saattelemana toimikuntamme kannustaa jäsenistöämme aktiivisesti rekrytoimaan uusia
jäseniä.
Erkki Laine, 050-413 5720
elaine (at) ebaana.net

Urheilutoimikunta

Yleistä
Reserviläisurheilua on monipuolisesti tarjolla niin yhdistys-, piiri- kuin liittotasolla. Jäsenkirjeen mukana tulleesta toimintakalenterista löydät kaikki yhdistys- ja piiritason kilpailut.
Yhdistyksen kotisivulta löydät tapahtumakalenterin, jossa mukana ovat myös liittotason
kilpailut. Vuoden aktiiviliikkuja -säännöt on myös uudistettu ja ne ovat nähtävillä kerhon
kotisivulla.
Yhdistyksen järjestämät piirikilpailut
Varsinais-Suomen reserviläispiirien maastomestaruuskilpailu on myönnetty tänä vuonna
Salon Seudun Reserviupseerien ja Salon Seudun Reserviläisten järjestettäväksi
18.6.2008. Kilpailupaikkana tulee olemaan Pertteli. Järjestelyt ovat jo alkaneet. Jäsenistöä
tarvitaan järjestelytehtävissä, merkitse päivämäärä kalenteriisi ja lähde mukaan
toimitsijaksi.
Yhdistyksen omat kilpailut
Yhdistyksemme järjestää myös omia mestaruuskilpailuja. Kilpailujen päätarkoituksena on
madaltaa jäsenten kynnystä osallistua reserviläisurheilutoimintaan. Kilpailuihin kannattaa
osallistua, vaikkei olisikaan aktiiviharrastaja, sillä niiden tärkein tehtävä on aktivoida
jäseniä liikkumaan ja parantaa heidän kenttäkelpoisuuttaan.
Yhdistyksen omat kilpailut:
Pistooliampumahiihto
to 28.02.
klo16.30 Märyn kuntolatu.
Ampumahiihto
ti 04.03.
klo 16.30 Märyn kuntolatu.
Kokoontuminen ko. päivinä Märynummen kuntoladun pysäköintipaikalla.
Sovellettu maastokilpailu
to 29.05. Kokoontuminen klo 16.50 Angelniemen
liittymä, tie 110, 5 km Salosta Turun suuntaan.
Pistooliampumajuoksu
la 25.10. klo 14.00 Vaskion urheilukenttä.
Kauden päätösilta
ke 31.10. klo 18.30 Kerhotila
Taitokilpailu
Varsinais-Suomen reservipiirien taitokilpailu järjestetään lauantaina 12.04. Paimiossa.
Kilpailu on mielenkiintoinen taito/tietokilpailu sotilas-, ensiapu- ja eräaiheista. Salon
Seudun Reserviupseerit lähtevät joukolla osallistumaan kilpailuun. Asiasta kiinnostuneita
pyydetään ottamaan yhteyttä urheilu-upseeriin tai tiedotusupseeri Tapio Turuseen, joka
kokoaa joukkueet.
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Kuntoilijat, huomio!
Vuoden 2008 kuntosuoritusten perusteella valitaan yhdistyksessämme ensimmäistä kertaa
Vuoden kuntoliikkuja. Kilpailun tarkat säännöt julkaistaan myöhemmin yhdistyksen
kotisivuilla ja asiaan palataan myös syksyn jäsenkirjeessä. Jo nyt kannattaa kuitenkin
ruveta kirjaamaan muistiin kaikki vähintään puolen tunnin kuntosuoritukset, esimerkiksi
seuraavan mallin mukaan: ”8.2., kävely, 60 min” tai ”9.2., juoksu, 30 min”. Osallistuneiden
joukosta valitaan kilpailun voittaja, joka palkitaan toimintavuoden jälkeen. Parhaan
mahdollisen palkinnon saa kuitenkin jokainen, joka lisää omaa liikuntamääräänsä. Kunto,
jaksaminen ja hyvä mieli lisääntyvät jokaisen suorituksen myötä, ja muistiin kirjaaminen tuo
usein mukanaan lisää pitkäjänteisyyttä.

Koulutustoimikunta

Ari Leino, 050 3554547
ari.leino (at) halikko.fi

Esitelmätilaisuudet
Koululutustoimikunta järjestää kevään aikana kolme esitelmätilaisuutta. Aiheita on
historiasta nykypäivän polttaviin ajankohtaisaiheisiin. Esitelmätilaisuudet pidetään Salon
lukion isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo. Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin!
Torstaina 14.2.2008 klo 19.00
Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku Kuusela:
Puolustusvoimat tänään: organisaatio ja uudistukset 1.1.2008 alkaen
Torstaina 27.3.2008 klo 19.00
Länsi-Suomen Viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti Joni Lindeman:
Aselajiesittely: jalkaväki
Torstaina 17.4.2008 klo 19.00
Dosentti Martti Turtola:
A. F. Airo – taipumaton kenraali

Tapakulttuurikoulutus
Koulutustoimikunta järjestää kevään aikana kaksi tapakulttuuriin keskittyvää koulutustilaisuutta. Kumpikin tapakulttuurikoulutus kestää noin kolme tuntia. Osallistumismaksu on
kymmenen euroa, mikä sisältää koulutuksen molemmat osiot. Maksu kerätään ennen
koulutuksen alkua paikan päällä. Koulutukseen ei ole ennakkoilmoittautumista. Koulutustilaisuudet pidetään Salon lukion isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo. Tervetuloa
tapakulttuurikoulutukseen!
Torstaina 28.2.2008 klo 18.00
Hyvät tavat: pöydän ääressä, pukeutuminen, esiintyminen eri tilanteissa, kansainvälinen
kohtaaminen
Kouluttaja: Mikael Miikkola
Keskiviikkona 12.3.2008 klo 18.00
Lippu- ja kunniamerkkikäytännöt
Kouluttajat: Lauri Hollmén ja Risto Lietepohja
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Järjestelytoimikunta

Kalle-Pekka Blomqvist, 044-773 3296
kalle.blomqvist (at) salo.salonseutu.fi

Veteraanikeräys 8.3.2008
Aikaisempien vuosien tapaan yhdistyksemme osallistuu vuoden 2008 veteraanikeräykseen
järjestämällä
lipaskeräystempauspäivän Salon ja
Halikon kauppakeskuksissa.
Maastopukuiset kerääjät jalkautuvat lauantaina 8.3. kaupungille. Puvut haetaan valmiiksi
Saloon ja tarjolla on aamupäivä- (9-12) ja iltapäivävuoroja (12-15). Kerääjiä tarvitaan
yhteensä noin 50 henkilöä, joten nyt tarvitaan kaikkia innokkaita mukaan. Ilmoittautumiset
Kalle Blomqvistille (044 773 3296) tai sähköpostiin kalle.blomqvist (at) salo.salonseutu.fi .
Kaatuneitten muistopäivä
Kaatuneitten muistopäivänä 18.5.2008 järjestetään perinteiden mukaisesti muistotilaisuus
Uskelan kirkkohautausmaan sankarihaudoilla sekä kunniakäynnit Muurlan sankarihaudoilla, Järvisen veljesten ja Topulin muistomerkeille. Samana päivänä kuntien yhdysupseerit
laskevat seppeleet toimialueemme muille sankarihaudoille.
Nuoria upseereita kunniavartioon
Lippu-upseeri haluaa joukkoihinsa nuoria upseereita, jotka toimisivat eri tilaisuuksissa
kunnia- ja lippuvartiotehtävissä. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä suoraan lippuupseeri Antti Koskeen. Yhteystiedot: 045-6345500 tai antti.koski (at) helleoy.fi

Lisäksi
Kankkonummen muistokivi
Lauantaina 26. huhtikuuta 2008, kello 9.00, järjestetään Perniön Kankkonummella jatkosodassa taistelleiden salolaisrykmenttien muistokiven paljastustilaisuus. Valmistelut ovat
tätä kirjoitettaessa edenneet jo siihen vaiheeseen, että esimerkiksi varsin painava
muistokivi on siirretty lopulliselle paikalleen. Jäsentiedotteen sivulla yhdeksän on aiheesta
ja taustoista lisätietoa.
Sotiemme veteraanien auttaminen on kunnia-asiamme
Suomi taisteli vapaudestaan talvi- ja jatkosodassa 1939-1945 . Nuo sotiemme veteraanit,
joiden keski-ikä on jo yli 85 vuotta, ansaitsevat kunnioituksemme ja tukemme nyt elämänsä
loppujaksolla. Meillä veteraanien jälkipolvien edustajilla on yhä kunniavelkaa maksettavana
isillemme ja isoisillemme siitä, että saamme elää vapaassa itsenäisessä Suomessa, jota
he sodissamme puolustivat. Veteraanisukupolvi, isämme ja äitimme, isoisämme ja
isoäitimme; he myös rakensivat maamme entistä ehommaksi elää ja asua meille ja tuleville
sukupolville.
Arvoisa reserviupseeri, nuori, keski-ikäinen tai sitä vanhempi. Älä ajattele, että tuo asia ei
minua koske vaan uhraa vapaa-ajastasi ilta tai pari ja liity joukkoomme. Menemme apuun,
kun sitä tarvitaan ja teemme monta meitä iäkkäämpää lähimmäistämme tyytyväiseksi ja
saamme samalla itsellemme hyvän mielen. Veljesyhdistyksemme Reserviläiset on jo
mukana veteraanien auttamistyössä yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa. Eikö siis
sovita yhdessä niin, että kannamme mekin oman osuutemme auttamisvastuusta. Tule
mukaan ja ota yhteys puheenjohtajaamme osoitteessa tor-erik.lindqvist (at) salo.fi tai
numerossa 044-2782720. Voit ilmoittautua myös veteraaniyhteistyöupseerille Mikko
Heikkilälle osoitteessa mikko.heikkila (at) ebaana.net tai numerossa 040-5273573
Mikko Heikkilä
veteraaniyhteistyöupseeri
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Salon Seudun Reserviupseerit tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden seudun maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Alla jäsentemme naispuolisille ”tukijoukoille” suunnattu viesti Pirjo
Rajakankaalta.
Arvoisat Salon seudun reserviupseerien vaimot, avovaimot ja tyttöystävät!
Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry, entinen Salon Seudun Reservin Upseerien Naiset
ry, täyttää 60 vuotta tammikuussa 2009. Yhdistyksemme on saanut alkunsa Salon Seudun
Reserviupseerit ry:n toiminnasta, sen naisjaostona. Yhteistyömme on edelleenkin tiivistä.
Kokoonnumme pääasiallisesti kuukauden ensimmäinen maanantai. Kesäisin lomailemme.
Olemme pyrkineet yhdessä suunnittelemaan toimintamme niin, että ohjelmasta löytyy
jokaiselle jotakin; vierailuja, teemoja, retkeilyä. Koulutuksista kiinnostuneet saavat
kauttamme tietoja maanpuolustukseen liittyvästä koulutuksesta sekä voivat myös vaikuttaa
koulutustarjontaan. Osallistua voi silloin, kun se jäsenille itselleen sopii. Olet tervetullut
tutustumaan toimintaamme! Lisätietoja puheenjohtaja Pirjo Rajakankaalta p. 044-594 3184.
Jäsentiedotteen viimeiseltä sivulta löytyy lomake liittymisestä kiinnostuneille.
Salivuoro Tupurin koululla
Yhdistyksen omat salivuorot jatkuvat maanantai-iltaisin kello 20.00 alkaen Tupurin koululla.
Kulloinkin paikalla oleva porukka päättää pelataanko esimerkiksi lentopalloa vai sählyä.
Tervetuloa mukaan leppoisaan meininkiin!
Kerhotila, kerhomestari ja nimikilpailu
Yhdistyksen kerhotila sijaitsee osoitteessa Turuntie 8. Vuoden ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa valittiin yksimielisesti Arto Tuominen kerhomestariksi. Onnittelut, Arto,
valinnasta! Erinomaisella kerhotilalla pitää tietysti myös olla erinomainen nimi ja täten
pyydänkin jäsenkunnan apua ja nimiehdotuksia 15.3.2008 mennessä. Voittanut ehdotus
palkitaan.

Tor-Erik Lindqvist
puheenjohtaja

Vuosikokouskutsu
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n kevätvuosikokous pidetään Salon lukion isossa
auditoriossa 27.3.2007 klo 17.30. Osoite Kaherinkatu 2, Salo.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Hallitus
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Tapahtumakalenteri 2008
HELMIKUU
6.2.
14.2.
14.2.
16.2.
17.2
24.2.
28.2.
28.2.
29.2.

PTY
Yhdistyksen hallituksen kokous
Esitelmätilaisuus:
Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö, Everstiluutnantti Markku Kuusela:
Puolustusvoimat tänään: organisaatio ja uudistukset1.1.2008 alkaen
Piirin pistooliampumahiihto
Piirin pistooliampumahiihtoviesti
Talvimestaruuskilpailu, RESUL
Tapakulttuurikoulutus:
Hyvät tavat: pöydän ääressä, pukeutuminen, esiintyminen eri tilanteissa,
kansainvälinen kohtaaminen. Kouluttaja: Mikael Miikkola
Yhdistyksen pistooliampumahiihtomestaruuskilpailu
Parivartio 1/2008 ilmestyy

Turku
Kerhotila
Salon lukio
Loimaa
Loimaa
Kuhmo
Salon lukio
Märy

MAALISKUU
4.3.
8.3.
12.3.
12.3.
13.3.
15.3.
19.3.
21.3.
26.3.
27.3.
27.3.
29.3.

Yhdistyksen ampumahiihtokilpailu
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
Lippu- ja kunniamerkkikäytännöt. Kouluttajat: Lauri Hollmén ja
Risto Lietepohja
PTY
Yhdistyksen hallituksen kokous

Märy
Salo
Salon lukio
Turku
Kerhotila

Liittohallituksen kokous 2, RUL
Helsinki
RU piirihallitus
Turku
Vihtorin syrjähyppy
Loimaa
RU-piirin kevätkokous
Turku
Yhdistyksen kevätvuosikokous
Salon lukio
Esitelmätilaisuus:
Salon lukio
Länsi-Suomen viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti Joni Lindemann.
Aselajiesittely: Jalkaväki
Kevätkauden ilma-aseammunnat päättyvät Ollikkalassa

HUHTIKUU
2.4.
5.4.
6.4.
9.4.
12.4.
17.4.
17.4.
19.4.
20.4.
25.4.
26.4.

Ammunnat ruutiaseilla alkavat
Piirin ruutiase, pistooli
Piirin ruutiase, pienoiskivääri
PTY
Taitokilpailu
Yhdistyksen hallituksen kokous
Esitelmätilaisuus:
Dosentti Martti Turtola: A. F. Airo – taipumaton kenraali
RUL liittovaltuuston kokous
Piirin kevät- pistoolipika-ammunta
Parivartio 2/2007 ilmestyy
Muistomerkin paljastustilaisuus
Jatkosodassa taistelleiden salolaisrykmenttien muistomerkin
paljastustilaisuus

Hevonpää
Turku
Turku
Turku
Paimio
Kerhotila
Salon lukio

PTY
Perinneasekilpailut, RESUL
Piirin ampumajuoksumestaruuskilpailu
Kaatuneitten muistopäivä
Piirin ampumajuoksuviesti
Yhdistyksen sovellettu maastomestaruuskilpailu
Yhdistyksen hallituksen kokous

Turku
Mikkeli
Alastaro
Salo ja Muurla
Alastaro
Hevonpää
Hevonpää

Helsinki
Piikkiö
Perniön
Kankkonummi

TOUKOKUU
7.5.
10.5.
14.5.
18.5.
21.5.
29.5.
29.5.
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KESÄKUU
1.6.
3.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.-7.6.
6.-8.6.
7.6.
18.6.
19.6.

Piirin SRA-mestaruuskilpailu
Ansiomitalien jakotilaisuus
Parivartio 3/2008 aineisto toimitukselle (Salon numero)
Puolustusvoimien lippujuhlapäivä
Piirin kenttälajien ja RA7:n mestaruuskilpailut
Kesäyön marssi
RUL:n kesäpäivät
Piirin ampumamestaruuskilpailu
Piirin maastomestaruuskilpailu
Parivartio 3/2007 ilmestyy.

Raasi
Turku
Kyrö/Pöytyä
Vantaa
Padasjoki
Loimaa
Pertteli

ELOKUU
4.8.
Liiton syysampumakilpailut
6.8.
PTY
7.8.
Piirin ampumasuunnistus
9.-10.8. RUL ampumamestaruuskilpailut
13.8.
Piirin ampumasuunnistusviesti
16.8.
Maskun marssi
29.8.
Parivartio 4/2008 ilmestyy
29.-30.8. Liiton SRA-mestaruuskilpailut

Vehmaa/Lokalahti
Turku
Halikko
Laukaa
Halikko
Raasi

9.9.
Pistooliampumajuoksu
10.9.
PTY
??.9.
Yhdistyksen hallituksen kokous
13.-14.9. Syys-SRA
26.-27.9. Piirin partiokilpailu

Laitila
Turku
Kerhotila
Raasi
Nousiainen

3.10.
8.10.
??.10.
??.10.
25.10.
25.10.
29.10.
31.10.
31.10.

Ilma-aseammunta alkaa
PTY
Yhdistyksen hallituksen kokous
Esitelmätilaisuus
Yhdistyksen pistooliampumajuoksu
RUL liittohallituksen kokous 4/08
RU-piirin syyskokous
Parivartio 5/2008 ilmestyy
Urheilijoiden palkintojenjako

Ollikkala
Turku
Salo
Salo
Vaskio
Helsinki
Turku
Kerhotila

5.11.
??.11.
??.11.
??.11.
??.11.
29.11.

PTY
Yhdistyksen hallituksen kokous
Yhdistyksen syysvuosikokous
Esitelmätilaisuus
MP-väen Kirkkopyhä
Liittovaltuuston kokous/ RUL

Turku
Kerhotila
Salo
Salo
Salo
Helsinki

4.12.
5.12.
6.12.
10.12.
??.12.
16.12.
17.12.
20.12.
22.12.
25.12.
31.12.

Parivartio 6/2008 aineisto toimitukselle
Itsenäisyysjuhla
Itsenäisyyspäivä
PTY
Yhdistyksen hallituksen kokous
Glögitilaisuus
RU piirihallitus
Ilma-aseammunnat Ollikkalassa päättyvät
Parivartio 6/2007 ilmestyy
Kunniavartiot ja joulutulet sankarihaudoilla
Prosenttiammunta päättyy

Rovaniemi

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

www.salonseudunreserviupseerit.fi

Salo, Sininen Talo
Turku
Salo
Turku/Heikkilä
Turku
Salo
Koko maa

9

KANKKONUMMI – kappale Salon seudun maanpuolustushistoriaa
Hiekkainen ja tasainen Kankkonummen harju sijaitsee Perniössä Kemiöntien ja Joutnantien risteyksessä. Alue kuuluu historialliselle Melkkilän kartanolle. Vuonna 1923 lahjoitti
Melkkilän kartanon omistaja Axel Jacobsson alueen Perniön ja Finbyn hevoskasvatusyhdistyksen käyttöön raviradan perustamiseksi. Ravirata valmistui vuonna 1925. Alue jäi
kuitenkin vähäiselle käytölle pelkkänä raviratana, joten hevoskasvatusyhdistys vuokrasi
alueen edelleen suojeluskunnalle vuonna 1930. Alkoi voimakas kehittämisen kausi.
Raviradan sisäpuolelle rakennettiin kivääriampumarata ja myös komea seurojentalo.
Ravikehän ulkopuolelle nousi viiden asuinparakin ja useiden huoltorakennusten
toimintakeskus.
Kun Salon ja Perniön suojeluskunnat 1930-luvun alussa muutettiin tykistösuojeluskunniksi,
osoittautui Kankkonummi erinomaiseksi harjoitusalueeksi. Raviradan keskiosa sopi
harjoitus- ja ampumakentäksi ja Punassuolta, Teijon ja Talonpoikais-Teijon takaa löytyi
laaja Punassuon alue ammuntamaaliksi. Suon reunalla oli tulenjohto- ja seurantatorni.
Alue soveltui myös kranaatinheitinammuntoihin. Viimeiset tykistön ja kranaatinheittimen
kovapanosammunnat ja kertausharjoitukset suoritettiin talven ja kevään 1941 aikana juuri
ennen jatkosodan alkua. Kankkonummesta oli muodostettu Salon suojeluskuntapiirin
koulutuskeskus. Salon ja Raaseporin suojeluskuntapiirit kuuluivat Karjaan sotilaslääniin,
jonka tehtävänä oli perustaa yksi divisioona.
Tähän jääkärieversti Aarne Snellmanin komentamaan 17.divisioonaan – Tammidivisioonaan – tulivat Salon suojeluskuntapiirin perustamisvastuulla kuulumaan JR 34 ja pääosa
KTR 8:aa. Jalkaväkirykmentin komentajaksi tuli niin ikään jääkäriupseeri, majuri Armas
Perksalo. Divisioona aloitti jatkosodan Hangon lohkolla, jossa toiminta kokonaisuudessaan
oli suhteellisen rauhallista. Siirto heinäkuussa 1941 Laatokan Karjalaan merkitsi kiivaiden
hyökkäystaisteluiden alkua sekä keskisen Syvärin saavuttamiseksi, että sillanpään luomista Syvärin virran eteläpuolelle. Kankkonummen harjoitusopit olivat nyt hyvään tarpeeseen. Asemasodan alkaessa jalkaväkirykmentin organisaatiota uudistettiin. Vuoden
1944 kunniakkaissa torjuntataisteluissa sekä jalkaväkirykmentti, että tykistörykmentti
osallistuivat Laatokan Karjalasta Kannakselle siirrettyinä menestyksekkäästi puolustustaisteluihin. Jalkaväkirykmentin rungosta muodostettu prikaati osallistui vielä ajan pakon sanelemaan Lapin sotaan.
Harvalla suojeluskuntapiirillä, ainakaan eteläisessä Suomessa, lienee ollut Kankkonummen kaltaista harjoituskenttää, jota myös käytettiin tehokkaasti. Jokainen miettiköön, mitä
hyvä ennakkoharjoitus tuli merkitsemään ankaran sodan tositilanteissa. Kankkonummen
sodanjälkeinen maanpuolustuksellinen historia on yhtä epäoikeudenmukaista kuin muukin
valtapoliittinen sodan voittajien pelleily. Maan vapauttamiseksi taistellut ja vapautta puolustanut suojeluskuntajärjestö määrättiin lakkautettavaksi syksyllä 1944. Kankkonummen
vuokraoikeudet omannut suojeluskunta jälleenvuokrasi alueen hevoskasvatusyhdistykselle. Ilmeisesti myös suojeluskunnan varat siirtyivät tällöin pois bolshevikkien ulottumilta.
Ilman isäntää, käyttöä ja valvojaa rakennukset jäivät tyhjilleen ja sodan jälkeisten aikojen
huligaanit aiheuttivat rakennuksille tuhoja, jopa pieniä tulipaloja, joten rakennukset aikanaan purettiin. Vanhan raviradan pohja on maastossa vielä todettavissa. Alueella on
nykyisin yritystoimintaa. Aivan lähistöllä, samalla Kankkonummen harjulla toimii uudella
paikalla yksityinen ravirata. Perniön-Särkisalon reservinupseerit rakensivat Kankkonummea sivuavan runsasvetisen puron varteen oivallisen pistooliampumaradan ampumakatoksineen ja turvavalleineen. Tavattoman kaunis ja käytännöllinen rata on ollut ”ympäristöystävien” uhan vuoksi joitakin vuosia pois käytöstä. Lyijykuula hiekkavallissa on suurempi
uhka kuin tappava lyijy maanpuolustajan sydämessä.
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