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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY
Jäsenkirje 2/2008
Puheenjohtajan palsta

Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720
tor-erik.lindqvist (ät) salo.fi

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Yhdistyksemme 81. toimintavuosi on tähän mennessä ollut varsin vilkas ja on ollut
hienoa nähdä, että muun muassa esitelmät, koulutustilaisuudet, Veteraanikeräyksen
valtakunnallinen aloitustapahtuma Plazassa, Perniön Kankkonummen rykmenttikiven
paljastustilaisuus ja V-S Reserviläispiirien maastokilpailut houkuttelivat paikalle runsaasti jäseniä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja vielä kerran erityiskiitos kaikkien
näiden tilaisuuksien järjestämiseen osallistuneille!
Syksyn aikana on luvassa mm. kolmiosainen esitelmäsarja, jonka saamiseksi mahdollisimman tasokkaaksi koulutustoimikunta on jälleen tehnyt erinomaista työtä. Ensimmäinen tilaisuus pidetään jo 2.10. ja tällä kertaa poikkeuksellisesti Salon seudun ammattioppilaitoksen, Kaupan ja terveyden yksikössä, Karjalankatu 2, kaksi myöhempää Salon lukion ison auditorion tutussa ympäristössä. Perinteikäs Itsenäisyysjuhla
pidetään jälleen 5.12. Sinisessä talossa. Tulkaa rohkeasti mukaan mihin tahansa tilaisuuteen ja esimerkiksi esitelmäthän ovat avoinna yleisölle, joten mukaan mahtuu
myös sukulaisia ja tuttuja. Lisätietoa tapahtumista edempänä tässä jäsenkirjeessä sekä netissä osoitteessa www.salonseudunreserviupseerit.fi
Reserviupseerien kotisivuille on edellisen jäsenkirjeen jälkeen lisätty kohta ”Muut
maanpuolustusyhdistykset tiedottavat”. Sieltä saa kätevästi tietoa esimerkiksi Salon
Seudun Sotahistoriallisen Seura ry:n korkeatasoisista esitelmistä sekä muusta toiminnasta.
Kevään jäsentiedotteessa pyydettiin jäseniltä nimiehdotuksia yhdistyksen kerhotilalle
(Turuntie 8). Hallituksen kokouksessa voiton vei lopulta ehdotus, jonka mukaan tila
nykyään on nimeltään Kerho.
Vielä löytyy jonkun verran jäseniä, jotka eivät ole saaneet näyttävää, lähes 400 sivuista 80-vuotishistoriakirjaa. Jokainen yhdistyksemme jäsen on oikeutettu saamaan
oman kirjansa. Kirja on periaatteessa ilmainen, mutta mukaan saat vapaaehtoisen 20
euron pankkisiirtolapun, jolla voi yhdistykselle arvokkaalla tavalla tukea toimintaa, jos
(ja kun) katsoo kirjan olevan sen arvoinen. Teoksen voi tilata ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen tai esimerkiksi tulla hakemaan esitelmätilaisuuden yhteydessä.
Yhdistyksemme syksyyn kuuluu paljon toimintaa. Yllämainitun lisäksi yhdistyksellä on
salivuoro Tupurin koululla maanantaisin kello 20.00–21.15, jolloin pelataan lentopalloa, sählyä ym. osallistujien toiveiden mukaisesti. Ajan tasalla pysyy tässäkin parhaiten seuraamalla kotisivujemme tapahtumakalenteria. Sieltä saa aina ajankohtaista tietoa tapahtumista.
Yhdistyksemme syysvuosikokouksen kutsu löytyy jäsenkirjeen loppuosasta. Tervetuloa sankoin joukoin kokoukseen!
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Ampumatoimikunta

Uolevi Piispanen, 0400-512 394
upiispanen (ät) gmail.com

Yleistä
Kesän 2008 ruutiasekausi on päättynyt. Olemme syksyn myötä siirtyneet ilma-asekauteen.
Yhdistyksen hallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksen Ollikkalan koulun ilmaaseradalla, jolloin ampumatoimikunnan jäsenet opastivat hallituksen jäseniä ilmakivääri- ja
ilmapistooliammunnan saloihin. Yhdistyksemme vuorot ovat Ollikkalan koulun ilmaaseradalla perjantaisin klo 17–21 ja lauantaisin klo 9-12. Koulun ulko-ovet ovat kyseisinä
aikoina lukittuna, joten jos haluat mennä tutustumaan lajiin, niin ota ensin yhteyttä ampumatoimikunnan jäseniin. Ajankohtaisista ammuntaa koskevista asioista tiedotetaan kotisivuillamme.
Prosenttiammunta
Koko kalenterivuoden jatkuva prosenttiammunta on loppukiriä vaille valmis. Viime vuonna
yhdistyksemme oli kolmantena suurten kerhojen sarjassa. Prosenttiammunnassa lasketaan kuinka suuri prosentti yhdistyksen jäsenistöstä on suorittanut 10 laukauksen ampumatapahtuman. Jokaiselta jäseneltä riittää yksi ampumasuoritus. Myös karhu- hirvi- tai
kaurismerkin suorittaminen lasketaan mukaan. Ilmoita Uoleville (s-postilla tai puhelimitse),
jos olet em. ammuntoja suorittanut. Jokaisen suorituksen kirjaaminen on yhdistykselle erittäin tärkeää.

MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta

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

Syksy on jo mukavasti pääsemässä alkuun ja sitä myöten erinäiset harrastuksetkin. Näin
alkuun on syytä jälleen informoida tulevista tapahtumista ja suunnitelmista. Kuluneen kevään ja kesän aikana nuorten toimikunta järjesti osallistumisen Kesäyön marssille, joka
osoittautui erittäin varteenotettavaksi tapahtumaksi jatkossakin. Kiitos osallistujille!
Perinteisesti toimikunnan syksyn ohjelmaan on kuulunut kevään maastopäivän suunnittelu.
Tällä kertaa homma onkin astetta vaativampi, koska MPK:n toiminnan luonne on muuttunut vuoden alussa voimaan tulleen lakiasetuksen myötä. MPK:n kursseilla ei näin ollen
voida ampua puolustusvoimien aseilla. Aiheesta löytyy lisää tietoa mm. Parivartion tämän
vuoden numerosta 4 kohdasta Toiminnanjohtajan palsta. Toimikunta toivoisikin saavansa
jäsenkunnalta vinkkiä toivottavista aiheista maastopäivän ohjelmaan.
Vaikka MPK:n tämän ja ensi vuoden kurssit joudutaankin suunnittelemaan sisällöltään uudestaan, suosittelen kursseille osallistumista edelleenkin. Tarjolla on kaikesta huolimatta
monia kiinnostavia kursseja!
Yhdistyksessä on väläytelty ajatuksia Vänrikki-päivän järjestämisestä. Tästähän on jo hyviä kokemuksia Pirkanmaalta (Reserviläinen kesäkuu 4/2008 sivu 12). Myöskin tätä silmällä pitäen toivoisimme vinkkejä koulutuksen aiheiksi.
Toimikunnan ajatuksissa on jatkossa osallistua aiempaa aktiivisemmin erilaisiin jotoksiin ja
marssitapahtumiin. Nämä ovat mainio tapa tutustua jäsenkavereihin luonnonhelmassa.
Opiskelijoita edesauttaa lisäksi se, etteivät tapahtumat ole ainoastaan Salon alueeseen sidottuja. Tapahtumista tullaan jatkossa informoimaan sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Kannattaa seurata sivuja!
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Urheilutoimikunta

Erkki Laine, 050-413 5720
elaine (ät) ebaana.net

Yleistä
Kiitokset
Järjestimme kesäkuun 18:sta päivän iltana yhdessä Salon Seudun Reserviläisten kanssa
V-S:n reserviläispiirien maastokilpailun Perttelin Inkereellä. Kilpailut onnistuivat kerhojen
yhteistoiminnassa erittäin hienosti. Saimme kilpailijoilta ja kilpailua seuranneilta miellyttävää
palautetta onnistuneesta kilpailujärjestelyistä. Esitänkin tässä suuret kiitokset tilaisuuteen
osallistuneille jäsenillemme
Reserviläiskilpailut
Reserviläisurheilukausi on lähestymässä loppusuoraa vuodelta 2008. Kisakaudesta on jäljellä vielä seuraavaa:
-V-S-piirien ja RESUL:n partiomestaruuskilpailu Nousiaisissa 26.-27.9.2008
- Reserviläisurheiluliiton maastomestaruuskilpailu 4.10.2008 Kuortaneella.
Toivotaan, että näihin kilpailuihin riittäisi vielä kilpailuintoa.
Yhdistyksen omat kilpailut
Kerhon oma pistooliampumajuoksukilpailu on kilpailukalenterin mukaisesti 25.10. klo
14.00. Kilpailupaikkana on Vaskion urheilukenttä. Lämmin pukutila ja sauna ovat käytettävissä. Kilpailupaikalle varataan muutama pistooli, joita voi lainata kilpailusuorituksen ajaksi.
Kilpailun järjestää Paavo Rastas, ennakkoilmoittautumista ei tarvitse tehdä vaan kisaan
ovat kaikki tervetulleita kilpailemaan kiertopalkinnosta.
Urheilukauden päätöstilaisuus
Vuoden 2008 urheilukauden päätöstilaisuus pidetään 26.11.2008 klo 18.00 yhdistyksemme kerhotilassa Turuntie 8, toinen kerros. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2008 eri kilpailujen kiertopalkinnot ja suunnitellaan vuoden 2009 tapahtumia.

Koulutustoimikunta

Ari Leino, 050-355 4547
ari.leino (ät) halikko.fi

Esitelmätilaisuudet
Koululutustoimikunta järjestää syksyn aikana kolme esitelmätilaisuutta. Aiheita on historiasta nykypäivän polttaviin ajankohtaisaiheisiin. Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin!
Torstaina 2.10.2008 klo 19.00
Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, lippueamiraali Georgij Alafuzoff:
Tapaus Georgia: kriisin kehittyminen ja johtopäätökset Suomessa
Paikka HUOM!: Salon seudun ammattiopisto, kaupan ja terveyden yksikkö
(Karjalankatu 2, Salo)
Torstaina 30.10.2008 klo 19.00
Ilmatorjunnan entinen tarkastaja, ilmasotahistorioitsija, eversti Ahti Lappi
Ilmasodankäynnin kehitys: Irakin sotien opetukset ja haasteet Suomessa
Paikka: Salon lukio, iso auditorio (Kaherinkatu 2, Salo)
Torstaina 27.11.2008 klo 19.00
Eversti Sampo Ahto:
Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941
Paikka: Salon lukio, iso auditorio (Kaherinkatu 2, Salo)
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Lisäksi koulutustoimikunta suosittelee Suurhyökkäysseminaaria
Kannas kesällä 1944: Suurhyökkäys nykytutkimuksen valossa
Aika: torstai 6.11.2008 klo 12.00-18.30
Paikka: Educarium, Sali 1 (Assistentinkatu 5, TURKU)
Järjestäjä: Turun yliopiston poliittisen historian laitos
Tiedustelut: Olli Kleemola, p. 040 8449971
Ks. myös: www.palasuomenhistoriaa.net
Vapaa pääsy

Järjestelytoimikunta

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

Maanpuolustusväen kirkkopyhä 26.10. Kuusjoella
Maanpuolustusväen kirkkopyhää vietetään vuosittain yhteistyössä Salon Seudun Reserviupseerit ry:n, Salon Seudun Reserviläiset ry:n, Salon Seudun Lottaperinne ry:n ja Salon
Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n sekä toimialueemme seurakuntien kanssa vuorotteluperiaatteella. Tänä vuonna kokoonnumme Kuusjoen kirkkoon 26. päivä lokakuuta kello 12.
Tilaisuuteen kuuluu osallistuminen jumalanpalvelukseen, kunniakäynti ja seppeleenlasku
sankarihaudoilla sekä kirkkokahvitilaisuus Kuusjoen seurakuntatalolla. Kaikki jäsenemme
ovat jälleen kerran tervetulleita viettämään yhteistä kirkkopyhäämme.
Itsenäisyysjuhla 5.12. Sinisessä talossa
Perinteistä Itsenäisyysjuhlaa vietetään 5.12. Sinisessä talossa. Tapahtuma järjestetään
yhdessä Maanpuolustusnaisten ja Salon Rotaryklubin kanssa. Lisätietoja ja lippuja juhliin
saat hallituksen jäseniltä.
Itsenäisyys- ja joulupäivän kunniavartiot
Itsenäisyyspäivän kirkonmenojen jälkeen suoritetaan Salossa perinteisesti kunniakäynti
sankarihaudoilla. Salossa on mukana myös yhdistyksemme lippuvartio.
Joulupäivän aamuna Uskelan kirkonmäellä sytytetään roihutulet ja sankarihaudoille asetetaan kunniavartio.
Nuoria upseereita kunniavartioon
Lippu-upseeri haluaa joukkoihinsa nuoria upseereita, jotka toimisivat eri tilaisuuksissa kunnia- ja lippuvartiotehtävissä. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä suoraan lippu-upseeri
Antti Koskeen. Yhteystiedot: 045-6345500 tai antti.koski (ät) helleoy.fi

Lisäksi
Lyhyesti vielä muutamasta käytännön asiasta. Jotta jäsentiedot pysyvät ajan tasalla,
kannattaa osoitteenmuutokset ja myös sotilasarvon muutokset ilmoittaa mahdollisimman pian esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen mikko.halkilahti (ät) dnainternet.net
Sihteeri Tero Helle kertoo seuraavilla riveillä mahdollisuudesta liittyä yhä kasvavalle
sähköpostilistallemme, jolloin jäsenkirjeiden välilläkin saa tuoretta tietoa toiminnasta:
Olemme kevään ja kesän mittaan lähettäneet erilaisia reserviläistoimintaa koskevia sähköposteja jäsenistöllemme. Osoitteet on kerätty jäsenrekisteristämme ja osoitteita on tiedossa reilu kolmannes koko jäsenistöstä. Jos et ole posteja saanut ja jatkossa haluat vastaanottaa tiedotteita myös sähköisessä muodossa, ole hyvä ja ilmoita osoitteesi yhdistyksen
sihteeri Tero Helteelle osoitteeseen tero.helle (ät) gmail.com.
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Tavoitteena on käyttää jatkossa entistä enemmän sähköpostia informointiin ja tiedon välitykseen erilaisista tapahtumista. Informointikanavina toimivat edelleen myös yhdistyksen
nettisivut www.salonseudunreserviupseerit.fi sekä jäsenkirje.
Piirin jäsenhankintakilpailu
Varsinais-Suomen reservipiireissä on käynnissä jäsenhankintakilpailu. Kilpailuun ottavat
osaa kaikki ne henkilöt, jotka ovat saaneet uusia jäseniä hankittua mihin tahansa VarsinaisSuomen reserviläis- tai reserviupseeriyhdistykseen. Olkaahan aktiivisia jäsenhankkijoita ja
koittakaa saada uusia jäseniä mukaan ennen kaikkea meidän omaan yhdistykseen. Parhaille jäsenhankkijoille on luvassa hyviä tavarapalkintoja.
Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry tiedottaa
Lauantaina 4.10.2008 Muurlan opistolla klo 9.30-14.00 jatkuu sotahistoriallinen luentosarja.
Aamupäivän esitelmän pitää Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, eversti Pekka Visuri
aiheena Suomen Sodan 1808-1809 ratkaisut mukaan luettuna sotatapahtumat LounaisSuomessa. Iltapäivän esitelmän pitää amatöörihistorioitsija, KTM Göran Ericsson aiheena
Suomen sota Kemiönsaarella. Osanottomaksu 20 €, sisältää tulokahvin, lounaan ja kurssimaksun. Ilmoittautumiset 1.10. mennessä Veteraanipajalle tai opistolle puh. 728 1500.
Tarvittaessa yhteiskuljetus Veteraanipajalta, Kirkkokatu 10. Ilmoita tarpeesta Mikko
Halkilahdelle mikko.halkilahti (ät) dnainternet.net tai numeroon: 0400-745 234
Torstaina 13.11.2008 Tykistömuseon tuottama elokuva ”Taistelu Laatokan Karjalassa, Syväriltä Nietjärvelle,” Salon lukiossa kello 18.00. Vapaa pääsy

Tor-Erik Lindqvist
puheenjohtaja

Vuosikokouskutsu
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n syysvuosikokous pidetään Salon lukion isossa auditoriossa 27.11.2007 klo 17.30. Osoite: Kaherinkatu 2, Salo.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Hallitus
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Tapahtumakalenteri syksy 2008
SYYSKUU
20.9.2008
26.-27.9.-08
26.-28.9.-08

Ilma-aseammunta alkaa
Partiokilpailu
Puolustus- ja turvallisuusmessut

Ollikkalan koulu
Nousiainen
Lahti

2.10.2008
2.10.2008

Yhdistyksen hallituksen kokous
Esitelmätilaisuus

4.10.2008
7.10.2008
8.10.2008
22.10.2008
25.10.2008

RESUL:n maastomestaruuskilpailu
Parivartio 5/2007 aineisto toimitukselle
PTY
RU piirihallitus
Pistooliampumajuoksukilpailu

Kerho
Salo, Salon seudun
ammattiopisto
Karjalankatu 2
Kuortane

26.10.2008
29.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
31.10.2008

Maanpuolustusväen kirkkopyhä
RU-piirin syyskokous
Yhdistyksen hallituksen kokous
Esitelmätilaisuus
Parivartio 5/2008 ilmestyy

5.11.2008
6.11.2008
27.11.2008
27.11.2008
29.11.2008

PTY
Suurhyökkäysseminaari
Yhdistyksen syysvuosikokous
Esitelmätilaisuus
Liittovaltuuston kokous/ RUL

4.12.2008
5.12.2008
6.12.2008
10.12.2008
12.12.2008
16.12.2008
17.12.2008
20.12.2008
22.12.2008
25.12.2008
31.12.2008

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

LOKAKUU

Turku
Turku
Vaskion
urheilukenttä
Kuusjoki
Turku
Kerho
Salon, Salon lukio

MARRASKUU
Turku
Turku
Salo, Salon lukio
Salo, Salon lukio
Helsinki

JOULUKUU
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Reserviläistoiminnan kautta tapahtuva vapaaehtoinen maanpuolustusharrastus on yhteinen asiamme
Tullessani viime vuoden alussa toistamiseen Salon Seudun Reserviläiset ry:n puheenjohtajaksi, minua ilahdutti 2000-luvulla käynnistynyt voimakas jäsenkehitys yhdistyksessämme. Yhdistykseemme on tullut nuorta hyvän koulutuksen saanutta ja asiantuntevaa väkeä.
Huomioin, että samanlainen kehitys oli tapahtunut veljesyhdistyksessämme Salon Seudun
Reserviupseereissakin. Asetin jo 10 vuotta sitten oman toimintani erääksi tärkeimmistä tavoitteista esteiden poistamisen näiden kahden yhdistyksen toiminnan väliltä. Nyt yhteistoiminta on hyvällä tolalla. Kiitos molempien yhdistysten johtotehtäviin astuneiden nuorten
ennakkoluulottomuuden.
Toinen korostamani asia on myös sisäistetty kiitettävästi kummassakin yhdistyksessä, se
on yhdistystemme toimintaedellytysten erilaisuus. Reserviupseeriyhdistyksen jäsenmäärä
on lähes puolta suurempi kuin reserviläisyhdistyksen ja sitä kautta sillä on paremmat toimintaedellytykset, ja yhteistyökontaktit ympäröivään yhteiskuntaan. Otan yhteisistä hankkeistamme kaksi esimerkkiä: käytettävissä olevan vapaaehtoishenkilöstön lukumäärän ja
kustannusten jaon. Yhdistyksellämme ei ole asettaa reserviläistapahtumien järjestelytehtäviin samansuuruista joukkoa kuin reserviupseereilla, ja ”köyhempänä” yhdistyksenä taloudelliset mahdollisuutemme ovat veljeskerhoa rajallisemmat. Mutta kun tämä huomioidaan
tulevaisuudessakin yhteisissä hankkeissamme, niin hyvää siitä tulee. Mainiona esimerkkinä tästä oli tämän vuoden kesäkuussa yhdessä järjestämämme reserviläispiirien maastomestaruuskilpailu Perttelissä.
Henkilöasioissakin olemme päässeet saman sateenvarjon alle. Kummankin yhdistyksen
jäsenet ovat tehneet viime vuosina jäsenhankintaa myös veljesyhdistykselle. Tämä jos jokin, palvelee yhteistä hyvää. Tästä kuuluu kiitos kaikille asianomaisille, mutta haluan tässä
yhteydessä antaa erityiskiitoksen res ylil. Mikko Halkilahdelle. Hän on innostanut omien
maanpuolustusharrastustensa kautta monta reserviläistä jäseneksemme.
Vetoankin teihin arvon reserviupseerit, että aina kun teillä on tilaisuus, niin tehkää jäsenhankintaa myös Salon Seudun Reserviläisyhdistys ry:lle. Niin mekin teemme sinne teidän
suuntaan. Jäsenehtonamme on varusmiespalveluksen suorittanut (sotilaspassin omistava)
normaali kansalainen. Jäseneksi liittyminen voi tapahtua Reserviläisliiton sivuston kautta
netissä, ottamalla yhteyttä jäseniimme, tai ottamalla yhteyttä minuun.
Kuluneen vuoden yhteistyöstä kiittäen ja hyvää syksyä yhdistyksenne jäsenille toivottaen.
Salossa 21. lokakuuta 2008
Olavi Kiviaho
Salon Seudun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja
p. 731 2503, tai 0400 527391
faksi 733 7115
sähköposti olavi.kiviaho (ät) seutuposti.fi
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