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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY 
                   Jäsenkirje 2/2009 
 

 
Puheenjohtajan palsta                  Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720 

               tor-erik.lindqvist@salo.fi 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille! 
 
Yhdistyksemme 82. toimintavuosi on tähän mennessä ollut varsin vilkas ja jäsenistöä 
on ollut runsaasti paikalla monissa eri tilaisuuksissa. Lämmin kiitos kaikille osallistujille 
ja vielä kerran erityiskiitos kaikkien näiden tilaisuuksien järjestämiseen osallistuneille!  
 
Näin aluksi vetoan jäsenistöön yhdistyksellemme erittäin tärkeässä asiassa: toiminnan 
kehittämiseksi olisi erittäin tärkeää, että jäsenet päivittäisivät ainakin sähköposti- 
ja/tai puhelinnumerotiedot esim. osoitteeseen tero.helle@gmail.com tai allekirjoitta-
neelle.  
 
Edellisen jäsenkirjeen jälkeen julkistetuissa Reserviupseeriliiton vuoden 2008 
toimintakilpailun tuloksissa yhdistyksemme oli ilahduttavasti jo toisena vuonna peräk-
käin valtakunnan aktiivisin isojen yhdistysten sarjassa. Kun samassa sarjassa myös 
prosenttiammunnan voitto tuli Saloon, voimme mielestäni kohtalaisen luottavaisin 
mielin jatkaa jäsenkunnallemme tarkoitettujen tilaisuuksien ja palvelujen monipuolista-
mista. Esimerkkeinä tästä toiminnasta voisi tämän vuoden osalta nostaa esiin muun 
muassa piakkoin alkava vain Reserviupseeriliiton jäsenille suunnattu sotilaallinen 
koulutus, uusi puolivuosittain toteutettava luentosarja ”Näkökulma maanpuo-
lustukseen”, joka alkaa 5.10. Salon lukion ison auditorion tutussa ympäristössä Björn 
Wahlroosin esitelmällä, sekä keväällä aloitettu Maanpuolustusyhdistysten 
viikoittainen yhteiskuntolenkki, jonka toivottavasti mahdollisimman ottaisi osaksi 
omaa kuntoiluohjelmaansa. Onhan yhdessä kuntoileminen useimmille meistä 
henkisesti helpompaa ja mielekkäämpää kuin yksin puurtaminen. Mukaan 
kuntoilemaan tai yleisesitelmiä kuuntelemaan voi tietenkin vapaasti tulla 
perheenjäseniä ja tuttuja. Varsinaisia avec-tilaisuuksia on myös välillä tarjolla aivan 
liian harvoin, mutta esimerkiksi 23.10. on nopeimmilla ilmoittautujilla mahdollisuus 
osallistua ”täyden palvelun” teatteriretkelle Turun Linnateatteriin.  
 
Uuden toiminnan kehittämisen lisäksi tietysti myös perinteiset toimintamuodot 
(syksyllä esimerkiksi itsenäisyyspäivän aattojuhla 5.12. Sinisessä talossa ja 
itsenäisyyspäivään, jouluun ja Maanpuolustusväen kirkkopyhään liittyvien perinteiden 
ylläpitäminen, ampuma- ja urheilutoiminta ja niin edelleen) ovat edelleen aivan yhtä 
tärkeitä kuin ennenkin. Lisätietoa kaikista tapahtumista edempänä tässä 
jäsenkirjeessä sekä netissä osoitteessa www.salonseudunreserviupseerit.fi Ajan 
tasalla pysyy parhaiten seuraamalla kotisivujemme tapahtumakalenteria. Sieltä saa 
aina ajankohtaista tietoa tapahtumista ja sinne päivitetään myös mahdolliset 
aikataulumuutokset. 
 
Yhdistyksemme syysvuosikokouksen kutsu löytyy jäsenkirjeen loppuosasta. 
Tervetuloa kokoukseen! 
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Ampumatoimikunta                  Uolevi Piispanen, 0400-512 394 
               upiispanen@gmail.com 

Yleistä 
Kesän 2009 ruutiasekausi on päättynyt. Olemme syksyn myötä siirtyneet ilma-asekauteen. 
Yhdistyksemme vuorot ovat Ollikkalan koulun ilma-aseradalla perjantaisin klo 17–21 ja 
lauantaisin klo 9-12. Koulun ulko-ovet ovat kyseisinä aikoina lukittuna, joten jos haluat 
tutustua lajiin, niin ota ensin yhteyttä ampumatoimikunnan jäseniin. Ajankohtaisista 
ammuntaa koskevista asioista tiedotetaan kotisivuillamme. 
 
Kilpailutoiminta 
Yhdistyksemme järjestää reserviläispiirien ilmakiväärin asentomestaruuskilpailut 
13.11.2009. Kilpailupaikkana on Ollikkalan koulun ilma-aserata. 
 
Prosenttiammunta 
Koko kalenterivuoden jatkuva prosenttiammunta on loppukiriä vaille valmis. Viime vuonna 
yhdistyksemme oli paras 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. Viime vuona prosenttiammunnan tulos oli erittäin hyvä 48.2 
%. Tehdään tänä vuonna yhtä hyvä tulos! 
 
 

MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta       Karoliina Helle 044-579 5281 
                    karoliina.helle@utu.fi 

 
Yhdistyksen jäsenille suunnattu maastopäivä siirtyi edeltäneeltä keväältä syksylle 
rataongelmien vuoksi. Nyt siis tämä perinteikäs Reserviläisen maastopäivä pidetään 
lauantaina 3.10. Hevonpään ampumaradalla Salon Halikossa. Ohjelmassa on tuttuun 
tapaan kertausta ase- ja ampumataitojen perusteista sekä ammuntarasteja. Lisäksi 
ohjeistoimintaa ja mukavaa yhdessäoloa. Kurssi toteutetaan MPK:n kurssina ja päivästä 
saa yhden kertausharjoitusvuorokauden. Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n nettisivuilla 
osoitteessa www.mpky.fi tai ilmoittautumalla koulutussihteerille numeroon 020 756 9079. 
Ampumatarvikkeiden kustannuksen vuoksi kurssille on nimellinen osallistumismaksu 
20€/henkilö. Hinta sisältää myöskin ruuan. Osallistujia pyydetään mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan omia kuulosuojaimia mukaan tapahtumaan. Vaatetuksena liikuntavarus-
tus sään mukaan. Lisätietoja allekirjoittaneelta tai kurssin johtajalta; tero.helle@gmail.com 
050- 540 4934. 
 
MPK eli Maanpuolustuskoulutusyhdistys on kuluneen vuoden aikana ottanut aimo 
harppauksia toiminnan kehittämisen suhteen. Muutokset ovat saaneet alkunsa jo 1.1.2008 
voimaan tulleen vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lakiuudistuksen myötä. Tuolloin 
Maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Näin ollen MPK:n 
asema yhteiskunnassa tukevoitui ja rooli reservin ja siviilin koulutuksessa vankistui. 
Nykyään koulutusta tarjotaan räätälöityinä kursseina esimerkiksi opettajille, lastentarhan 
opettajille, viranomaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä yleisinä kursseina koko 
väestölle tai tarkemmin rajatuille ryhmille kuten lukiolaisille. Kaiken aikaa puolustusvoimien 
tilaamat kurssit lisääntyvät ja näiden merkitys tulee jatkossa edelleen lisääntymään 
reserviläisten koulutuksen kannalta. Kursseista saatavat kertausharjoituspäivät tulevat 
jatkossa vaikuttamaan entistä myönteisemmin reserviläisen meriittilistaan. Lisäksi MPK 
tarjoaa kohdennettuja kursseja reserviläisille kiinnostuksen mukaan. Lakiuudistuksen 
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myötä pelisäännöt edellyttävät hyvin usein ns. sitoumuksen tekemistä MPK:n kanssa. 
Sitoumus tehdään kuitenkin jokaisen omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaisesti 
eikä tarkoituksena ole pakottaa osallistumaan toimintaan rasittavassa määrin. Sitoumus on 
määräaikainen ja tarvittaessa voidaan purkaa ennen määräajan umpeutumistakin. Lisää 
tietoa MPK:sta ja kurssitarjonnasta allekirjoittaneelta tai osoitteesta www.mpky.fi.  
 

Mikäli sinulla on ehdotuksia nuorille suunnatuista tapahtumista, niin ehdotuksia otetaan 
vastaan. Ethän epäröi olla yhteydessä muissakaan aiheissa! 

 
 
Urheilutoimikunta          Erkki Laine, 050-413 5720 

                         elaine@ebaana.net 
Yleistä 
Reserviläisurheilukausi on lähestymässä loppusuoraa vuodelta 2009. Yhdistyksemme 
jäsenten aktiivinen  osallistuminen reserviläiskilpailuihin on ollut kevään ja kesän 
koitoksissa ilahduttavan runsasta. Esimerkkinä mainittakoon V-S:n Reservipiirien 
maastokilpailu elokuussa, johon osallistui 12 kerhomme jäsentä. 

Kisakaudesta on jäljellä vielä seuraavaa:  V-S-piirien ja RESUL:n partiomestaruuskilpailu 
Piikkiössä 25.-26.9.2009 ja Reserviläisurheiluliiton maastomestaruuskilpailu 10.10. 
Jyväskylän pohjoispuolella Laukaassa. Ilmoittautumiset RESUL:n maastomestaruuskilpai-
luun 26.9. mennessä urheilu-upseerille. 

Yhdistyksen omat kilpailut 
Kerhon oma pistooliampumajuoksukilpailu on siirretty pidettäväksi sunnuntaina 25.10. klo 
14.00. Kilpailupaikkana on Vaskion urheilukenttä. Lämmin pukutila ja sauna ovat 
käytettävissä. Kilpailupaikalle varataan muutama pistooli, joita voi lainata kilpailusuo-
rituksen ajaksi 
  
Turren kuntokierros 
Syksyn kuntotapahtumat  Turren Kuntokierroksen ohjelmassa kutsuvat jokaista  jäsentä 
osallistumaan kuntoa ja iloista mieltä kehittävään toimintaan. Tapahtumissa on mm. 
soutua, ammuntaa, suunnistus, pyöräilyä ja vaellusta. 
31.10. Pyöräily, lähtö Tupurin S-marketin pihalta kello 10.00 
22.11. Suunnistusvaellus klo 10.00 lähtö Märyn lammen parkkipaikalta 
Kuntolenkit joka tiistai kello 18.00 (lähtö uimahallin uimapalloveistoksen vierestä). 
Kävellen, lenkkeillen tai sauvakävellen tavoitteena tunnin liikuntatapahtuma hyvässä 
seurassa! Seuraa yhdistyksen kotisivuja, sieltä saa ajankohtaisen tiedon. 
 
Urheilukauden päätöstilaisuus 
Vuoden 2008 urheilukauden päätöstilaisuus pidetään 12.11.2009 klo 18.00 
yhdistyksemme kerhotilassa Turuntie 8, toinen kerros. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2009 
eri kilpailujen kiertopalkinnot ja suunnitellaan vuoden 2010 tapahtumia.  
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Koulutustoimikunta             Ari Leino, 050-355 4547 
          ari.leino@halikko.fi 

 
Esitelmätilaisuudet 
Koululutustoimikunta järjestää syksyn aikana kolme esitelmätilaisuutta. Aiheita on 
historiasta tämän päivän ajankohtaisaiheisiin. Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion 
isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo. Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin! 
 
Maanantaina 5.10.2009 klo 19.00 
 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos 
 Elinkeinoelämä ja maanpuolustus: mikä yhdistää, mikä erottaa? 
 
Torstaina 29.10.2009 klo 19.00 
 Everstiluutnantti, sotatieteen tohtori Jari Rantapelkonen 
 Informaatiosodankäynnin historia: leivästä ja voista verkkovaikuttamiseen  
 
Torstaina 26.11.2009 klo 19.00 

Eversti Sampo Ahto: 
Lapin sota – Turha sota? 

 

Sotilaallinen koulutus  
Koulutustoimikunta järjestää syksyn aikana kaksi koulutustilaisuutta, jotka on tarkoitettu 
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille. Koulutustilaisuudet pidetään Salon lukiossa, 
Kaherinkatu 2, Salo. Koulutus koostuu luennoista sekä harjoituksista. Tervetuloa 
koulutustilaisuuksiin! 
 
Torstaina 12.11.2009 klo 18-20 
 Kapteeni res. Tor-Erik Lindqvist, Salon Seudun Reserviupseerit: 
 Taktiset merkit, lyhenteet ja käsitteet  
 
Maanantaina 23.11.2009 klo 17-21 

Majuri Sauli Hongisto, Varsinais-Suomen aluetoimisto: 
Jalkaväkikomppanian puolustus: perusteet, joukkue, komppania 

 
 
Järjestelytoimikunta           Eero Nurminen 050 60920 

                   eero.i.nurminen@gmail.com 
Maanpuolustusväen kirkkopyhä 15.11. Halikossa 
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 Salon seurakunnan kanssa vuorottelu-
periaatteella. Tänä vuonna kokoonnumme Halikon kirkkoon 15. päivä marraskuuta kello 10 
alkavaan jumalanpalvelukseen. Tämän jälkeen on kunniakäynti ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla sekä kirkkokahvitilaisuus Halikon seurakuntatalolla. Kaikki jäsenemme 
ovat 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. 
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Itsenäisyys- ja joulupäivän kunniavartiot 
Salo-Uskelan sankarihaudoille tehdään perinteinen kunniakäynti ja seppeleenlasku. 
Salossa on mukana myös yhdistyksemme lippuvartio. Muilla toimialueemme 
sankarihaudoilla on kunniakäynti ja seppeleenlasku paikallisten aikataulujen mukaan. 
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 Vuoristoon. Yhteystiedot: 040 752 8714 tai vuoristoantti@hotmail.com 

 
Lisäksi 
 
Avec-teatteriretki Turun Linnateatteriin (toki on tervetullut yksinkin) 
Perjantaiksi 23. 10. yhdistyksellemme on varattuna viimeiset 30 lippua näytökseen Naurua 
kolmannella. Tässä lainaus teatterin kotisivuilta: ”Esiintyjinä kolme suomalaista eturivin 
näyttelijää Martti Suosalo, Mikko Kivinen ja Otto Kanerva, jotka myös juontavat 
konsertin. Sovitukset on tehnyt ja nelihenkistä orkesteria johtaa Kalle Torniainen. 
Konsertti antaa yleisölle kattavan kuvan siitä, mille suomalaisilla viihde-estradeilla on eri 
aikakausilla naurettu.” Runsaasti lisätietoa näytöksestä ja menuvaihtoehdoista löytyy 
teatterin kotisivuilta osoitteesta www.linnateatteri.fi 

Linja-auto lähtee torilta 17.00, jotta ennätämme rauhassa nauttia teatterin ravintolan 
maukkaasta ruuasta ennen näytöksen alkua. Tarjolla on useita ruokailuvaihtoehtoja aina 
espanjalaisesta syysmenusta (noutopöytäperiaatteella) tapas-lajitelmaan. Torilta teatterin 
ovelle ja takaisin -bussimatka + näytös maksaa ryhmäalennuksen jälkeen 35 euroa per 
osallistuja; ruuan jokainen maksaa luonnollisesti itse (vaikkakin pöydät on jo varattu ja 
tilaamme jo ennakkoon palvelun nopeuttamiseksi). Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen 
tor-erik.lindqvist@salo.fi tai numeroon 044-2782720 viimeistään tiistaina 29.9. Kannattaa 
kuitenkin toimia nopeasti jos haluaa mukaan, kolmeenkymmeneen mahtuu esimerkiksi 
vain 15 avec-paria! 

Piirin jäsenhankintakilpailu 
Varsinais-Suomen reservipiireissä on käynnissä jäsenhankintakilpailu. Kilpailuun ottavat 
osaa kaikki ne henkilöt, jotka ovat saaneet uusia jäseniä hankittua mihin tahansa Varsinais-
Suomen reserviläis- tai reserviupseeriyhdistykseen. Olkaahan aktiivisia jäsenhankkijoita ja 
koittakaa saada uusia jäseniä mukaan ennen kaikkea meidän omaan yhdistykseen. 
Parhaille jäsenhankkijoille on luvassa hyviä tavarapalkintoja. 
 

Tor-Erik Lindqvist 
puheenjohtaja 

 
Vuosikokouskutsu 

 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n syysvuosikokous pidetään Salon lukion isossa 
auditoriossa 26.11.2009 klo 17.30. Osoite: Kaherinkatu 2, Salo. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. 
 
Hallitus 
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Tapahtumakalenteri syksy 2009 

 
SYKSYN 
JOKA TIISTAI  Yhteiskuntolenkki   Uimahallilta 
  
SYYSKUU 

19.9. Ilma-aseammunta alkaa    Ollikkalan koulu 
 25.-26.9. RESUL:n ja piirien Partiokilpailu  Kaarina-Piikkiö
    
 26.9. Vänrikkipäivät    Raasi 
 

LOKAKUU 
3.10. Reserviläisen maastopäivä   Hevonpää 
5.10. Yhdistyksen hallituksen kokous  Kerho 
5.10. Esitelmätilaisuus   Salon lukio 
6.10. Parivartio 5/2009 aineisto toimitukselle 
7.10. PTY    Turku 

 10.10. RESUL:n maastomestaruuskilpailu  Laukaa 
10.10. MP-seminaari    Turku 
15.10. Maanpuolustustahto-seminaari  Santahamina  
21.10.  RU piirihallitus    Turku 
23.10. Teatteriretki    Turkuun 
25.10. Pistooliampumajuoksukilpailu  Vaskion  
     urheilukenttä 
28.10. RU-piirin syyskokous   Turku 
30.10. Yhdistyksen hallituksen kokous  Kerho 
30.10. Esitelmätilaisuus   Salon lukio 
30.10.  Parivartio 5/2009 ilmestyy 
31.10. Kuntokierroksen pyöräily   Tupurin S-market 
 

MARRASKUU 
4.11. PTY    Turku 
12.11. Urheilukauden päätöstilaisuus  Kerho 
12.11. Sotilaallinen koulutus   Salon lukio 
13.11. Piirin ilmakivääri 3 x 20 ls   Salo 
15.11. Maanpuolustusväen kirkkopyhä  Halikko 
22.11. Kuntokierroksen suunnistusvaellus  Märyn lampi 
23.11. Sotilaallinen koulutus   Salon lukio 

 26.11. Yhdistyksen hallituksen kokous  Salon lukio 
26.11. Yhdistyksen syysvuosikokous  Salon lukio 
26.11. Esitelmätilaisuus   Salon lukio 
20.-22.11. Liittovaltuuston kokous/ RUL   Niinisalo 
30.11. Talvisodan syttymisen 70-vuotispäivä  Uskelan kirkko 

   
JOULUKUU 

1.12. Parivartio 6/2009 aineisto toimitukselle 
5.12. Itsenäisyysjuhla    Salo, Sininen Talo 

 6.12. Itsenäisyyspäivä   
9.12. PTY    Turku  
11.12. Yhdistyksen hallituksen kokous  Salo 
16.12. RU piirihallitus    Turku 
17.12. Glögi-tilaisuus    Turku, Heikkilä 
19.12. Ilma-aseammunnat Ollikkalassa päättyvät 
23.12. Parivartio 6/2009 ilmestyy  
25.12.  Kunniavartiot ja joulutulet sankarihaudoilla  Salo 
31.12. Prosenttiammunta päättyy   Koko maa  
 

 


