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 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY 
  Jäsenkirje 2/2010 
 
 
 
Puheenjohtajan palsta                   Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720 

                tor-erik.lindqvist@salo.fi 
 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille! 
 
Yhdistyksemme 83. toimintavuosi on tähän mennessä ollut varsin vilkas ja jäsenistöä on 
ollut runsaasti paikalla monissa eri tilaisuuksissa. Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja 
järjestäjille! 
 
Tietoa tulevista tapahtumista löytyy 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. 
 
Kerran kolmessa vuodessa pidettävä Reserviupseeriliiton liittokokous pidetään 
Seinäjoella 20. marraskuuta. Liittokokouksessa valitaan mm. Reserviupseeriliitolle 
puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä uusi liittovaltuusto. RUL:n nykyinen 
puheenjohtaja Mika Hannula on ilmoittanut, että on edelleen käytettävissä. Tämä 
tarkoittanee sitä, että liitolle tuskin ko. kokouksessa valitaan uutta puheenjohtajaa; 
jatkavan asema on yleensä ollut varsin vankka – varsinkin, jos on hoitanut tehtävänsä niin 
hyvin kuin keväällä Salossakin vieraanamme käynyt Hannula. 
 
Uusi liittovaltuusto puolestaan kokoontuu joulukuun puolivälissä muun muassa 
valitsemaan liitolle varapuheenjohtajiston. Liiton toinen varapuheenjohtaja Hannu 
Lahtinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Varapuheenjohtajakisaan on 
ilmoittautunut kuusi kandidaattia ja heidän joukossaan on myös yhdistyksemme jäsen ja 
edellinen puheenjohtaja, nykyinen Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja 
Mikko Halkilahti.  
 
Yhdistyksemme syysvuosikokouksen kutsu löytyy jäsenkirjeen loppuosasta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni ehtisi mukaan kokoukseen, jossa valitaan muun muassa uusi 
puheenjohtaja ja uusi hallitus Suomen parhaalle reserviupseeriyhdistykselle.  
Allekirjoittaneelle tulee sääntöjen määräämät kolme vuotta täyteen ja kun Mikko 
edellisenä puheenjohtajana kolmisen vuotta sitten kirjoitteli näitä vastaavia rivejä, hänellä 
oli vielä lainausmerkit tuon ”Suomen parhaan… ” ympärillä. Hänen aikaansaama vahva 
noste ja yhteishenki sai kuitenkin aikaan sen, että jo seuraavana keväänä tuli 
Reserviupseeriliiton toimintakilpailun voitto, joten yhdistyksemme nousi todistetusti 
valtakunnan ykköseksi. Sen jälkeen tehokkaat toimikuntamme ja erityisesti uupumaton 
hallitus on onnistunut pitämään meidät kärjessä. 
 
Koska puheenjohtajakauteni kallistuu jo sen verran iltapuolelle (vaikkei hallitus- ja 
toimikuntatyöskentelyssä todellakaan aiota jäädä makaamaan tuleen tänäkään syksynä), 
ettei kirjallisessa muodossa olevia jäsentiedotteita enää tänä vuonna ilmesty (sähköisiä, 
sen sijaan, runsaasti), niin haluan jo tässä vaiheessa koko sydämestäni KIITTÄÄ kaikkia 
aktiivitoimijoitamme; uskomatonta hallitusta, ahkeria ja aikaansaavia toimikuntia, 
yksittäisiin projekteihin mukaan ennättäneitä jäseniä ja lopuksi koko jäsenkuntaa erityisen 
antoisista vuosista. On ollut hienoa oppia tuntemaan jäsenkuntaa laajemmin ja tätä kautta 
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saada runsaasti uusia ampuma-, urheilu- ja maanpuolustusystäviä. Kiitoksia myös kaikille 
siitä erittäin vahvasta tuesta, josta hallitus ja toimikunnat ovat saaneet nauttia toimintaa 
suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Mikäli tämä tuki jatkuu, tulee myös uusi hallitus 
saamaan loistavat lähtöasetelmat työskentelyynsä ja sen eteen meidän kannattaa 
ehdottomasti työskennellä. 
 
Kiitos siis vielä kerran kaikesta ja lämpimästi tervetuloa mukaan syysvuosikokoukseen! 
 
Tor-Erik Lindqvist 
puheenjohtaja 
 
 
Ampumatoimikunta                 Uolevi Piispanen, 0400-512 394 

              upiispanen@gmail.com 
Yleistä 
Helteisen kesän 2010 ruutiasekausi on päättynyt. Kesän kohokohta ammuntojen osalta 
oli RUL:n ampumamestaruuskilpailu Kouvolassa. Näissä kilpailuissa yhdistyksemme 
jäsenet voittivat useita mestaruuksia. 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 
mennä tutustumaan lajiin, niin ota ensin yhteyttä ampumatoimikunnan jäseniin. 
Ajankohtaista ammuntaan koskevista asioista tiedotetaan kotisivuillamme. 
 
Kilpailutoiminta 
Yhdistyksemme järjestää reserviläispiirien ilmakiväärin asentomestaruuskilpailut 
13.11.2010. Kilpailupaikkana on Ollikkalan koulun ilma-aserata. 
 
Prosenttiammunta 
Koko kalenterivuoden jatkuva prosenttiammunta on loppukiriä vaille valmis. 
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 53,6 %. Tehdään tänä vuona yhtä hyvä tulos. 
 
 
MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta      Karoliina Helle 044-579 5281 

                   karoliina.helle@utu.fi 
 
MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta on jälleen kuluneen vuoden aikana 
kehittynyt. Tällä hetkellä pääpaino on seutukunnallisten KOTU –osastojen (koulutus- ja 
tukiosasto) toiminnan tehostamisessa osana maanpuolustuskoulutuksen toteuttamista.  
Oman seutumme osasto toimii jo tällä hetkellä aktiivisesti, mukaan toki mahtuu myös 
uusia maanpuolustuksesta kiinnostuneita. MPK:n kurssitarjontaa on jonkin verran 
muokattu kuluneiden vuosien aikana ja tullaan jatkossakin vielä muokkaamaan, jotta 
kursseista saadaan mahdollisimman monia kurssilaisia palvelevia laadukkaita ja 
nousujohteisesti kehittäviä kursseja. Tänä keväänä järjestetty viestikurssi 1. on esimerkki 
nousujohteisesta kurssituksesta, sillä 18.–19.9. järjestetään jatkokurssina viestikurssi 2. 
Ensi vuoden ohjelmaan kuuluvat kurssit 3 ja 4, joilla edelleen syvennetään aiemmilla 
kursseilla opittua. Lisää tietoa MPK:sta ja kurssitarjonnasta allekirjoittaneelta tai 
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osoitteesta www.mpky.fi. KOTU –osaston toiminnasta lisää tietoa saat sähköpostitse: 
mpksalo@gmail.com.  
 
Yhdistykseemme on viime vuosina liittynyt suuri määrä nuoria upseereita, jotka ovat myös 
osallistuneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Oletko sinä yksi heistä? Tänä vuonna 
RUL on järjestänyt jäsenhankintakilpailun, jossa jo kolmesta uudesta jäsenestä 
jäsenhankkija saa juhlavuoden puukon palkinnoksi. Jos siis tiedät jonkun kurssikaverisi 
uupuvan vielä joukostamme, niin nyt olisi oiva paikka pyytää hänet mukaan 
yhdistykseemme! 
 
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 2010. Yhdistyksemme 
jäsenten aktiivinen osallistuminen reserviläiskilpailuihin on ollut kevään ja varsin 
lämpimän kesän aikana innokasta ja aktiivista. Tapahtumissa on ollut mukana myös 
monia uusia jäseniä.   
 
Järjestimme 17.8. V-S:n Reservipiirien ampumasuunnistusmestaruuskilpailun Salon 
Kiikalassa sekä 24.8. samaan kilpailuun liittyvän ampumasuunnistusviestimestaruus-
kilpailun Salon Vaskiolla yhteistoiminnassa Salon Seudun Reserviläisten kanssa. 
Kilpailujärjestelyt onnistuivat hyvin, esitänkin parhaat kiitokset kaikille kilpailun 
järjestelyihin osallistuneille.   

Kisakaudesta on jäljellä vielä seuraavaa: Reserviläisurheiluliiton maastomestaruuskilpailu 
3.10. Loimaan Alastarolla. Ilmoittautumiset RESUL:n maastomestaruuskilpailuun 19.9. 
mennessä urheilu-upseerille. 

Yhdistyksen omat kilpailut 
Kerhon oma pistooliampumajuoksukilpailu on lauantaina 16.10. klo 14.00. 
Kilpailupaikkana on Vaskion urheilukenttä. Lämmin pukutila ja sauna ovat käytettävissä. 
Kilpailupaikalle varataan muutama pistooli, joita voi lainata kilpailusuorituksen ajaksi. 
  
Turren kuntokierros 
Syksyn kuntotapahtuma, Turren Kuntokierros, kutsuu jokaisen jäsenen osallistumaan 
kuntoa ja iloista mieltä kehittävään toimintaan. Lajeina ovat mm. ammunta, suunnistus, 
pyöräily ja vaellus. 
 
Lähiajan tapahtumia: 
 22.9. Cooperin testi Urheilupuisto klo 17.00 
 27.9. Lihaskuntotesti Urheilupuisto klo 17.00 
 17.10. 40 km/ 80 km pyöräily, lähtö Tupurin S-Marketin pihalta klo 10.00. 
 
Katso myös yhdistyksen kotisivuilta mahdollisia muita tapahtumia loka – joulukuulta. 
Kuntolenkit joka maanantai kello 18.00 (lähtö uimahallin uimapalloveistoksen vierestä). 
Kävellen, lenkkeillen tai sauvakävellen tavoitteena tunnin liikuntatapahtuma hyvässä 
seurassa! Seuraa yhdistyksen kotisivuja, sieltä saa ajankohtaisen tiedon. 



 4 

www.salonseudunreserviupseerit.fi 

 
Urheilukauden päätöstilaisuus 
Vuoden 2010 urheilukauden päätöstilaisuus pidetään 12.11.2010 klo 18.00 
yhdistyksemme kerhotilassa Turuntie 8, toinen kerros. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 
2010 eri kilpailujen jakamatta olevat kiertopalkinnot ja suunnitellaan vuoden 2011 
tapahtumia.  
 
Muista myös kuntokortin täyttö osoitteessa www.resul.fi! 
Jokainen liikunnallinen päivä luo iloa ja terveyttä! 
 
 
Koulutustoimikunta             Ari Leino, 044 7786001 

         ari.leino@salo.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! 
 
Torstaina 30.9.2010 klo 18.30        Huom! aika 
 Dosentti, eversti Pekka Visuri 
 Afganistan osana maailman voimasuhteiden muutosta  
 
Torstaina 28.10.2010 klo 19.00 
 Kirjailija Kari Kallonen 
 Lauri Törni: talvisodan hangilta Vietnamin viidakoihin 
 
Torstaina 25.11.2010 klo 19.00 

Eversti Sampo Ahto 
Jääkärit sotatoimissa 1916-1920 

 
 
Järjestelytoimikunta            Eero Nurminen 050 60920 

                   eero.i.nurminen@gmail.com 
 
Maanpuolustusväen kirkkopyhä 14.11. Kiikalassa  
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 
vuorotteluperiaatteella. Tänä vuonna kokoonnumme Kiikalan kirkkoon 14. päivänä 
marraskuuta kello 10 alkavaan jumalanpalvelukseen. Tämän jälkeen on kunniakäynti ja 
seppeleenlasku sankarihaudoilla sekä kirkkokahvitilaisuus Kiikalan seurakuntatalolla. 
Kaikki jäsenemme ovat tervetulleita viettämään yhteistä kirkkopyhäämme. 
 
Itsenäisyysjuhla 5.12. Sinisessä talossa 
Perinteistä Itsenäisyysjuhlaa vietetään 5.12. Sinisessä talossa. Tapahtuma järjestetään 
yhdessä Salon Seudun Maanpuolustusnaisten ja Salon Rotaryklubin kanssa. Lisätietoja 
ja lippuja juhliin saat hallituksen jäseniltä. 
 
Itsenäisyys- ja joulupäivän kunniavartiot 
Itsenäisyyspäivänä Salo-Uskelan sankarihaudoilla on perinteinen kunniakäynti ja 
seppeleenlasku. Salossa on mukana myös yhdistyksemme lippuvartio. Muilla 
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toimialueemme sankarihaudoilla on kunniakäynti ja seppeleenlasku paikallisten 
aikataulujen mukaan. 
 
Joulupäivän aamuna Uskelan kirkonmäellä sytytetään roihutulet ja sankarihaudoille 
asetetaan kunniavartio. 
 
 
Vuosikokouskutsu  
 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n syysvuosikokous pidetään Salon lukion isossa 
auditoriossa 25.11.2010 klo 17.30 . Osoite: Kaherinkatu 2, Salo. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. 
 
Hallitus 
 
 
Muut maanpuolustusjärjestöt tiedottavat: 
 
Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry   
30.10.2010 ”Suomen Sodan 1808-1809 vaikutukset Suomen asemaan ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen”, Muurlan Opisto klo 10-14. Seminaaripäivä käsittelee vuoden 1808-1809 Suomen 
Sodan seurauksia Suomen asemaan ja yhteiskuntaoloihin, prof. Timo Soikkanen Turun Yliopisto.   
 
Osallistumismaksu 25 euroa maksetaan tullessa, sisältää ohjelman, tulokahvin (klo 9.30 alk.) ja 
lounaan (n. klo 12.00). Ilmoittautuminen ma 25.10.2010 mennessä Muurlan opistolle 
toimisto@muurlanopisto.fi tai puh. 044-7581500. 
 
Salon Seudun Sotaveteraanit ry   
30.9.-2.10.2010 Salon syysmarkkinat. Salon Seudun Sotaveteraanien perinteinen myyntiteltta torin 
kaupungintalon puoleisella puiston laidalla. Hernekeittoa, lettuja, kahvia, makkaraa ym. Tavataan 
torilla! 
 
9.10.2010 Kanttiinin iltamat II, Kulttuuritalo Kiva klo 15.00. Kahvio klo 14 alk. Yhteislaulutilaisuus 
perinteisessä hengessä.  Ohjelma tarkentuu lähiaikoina. Juontaa Ossi Helin. Liput 10 euroa. 
 
11.12.2010 Joulumyyjäiset Moision koulun oppilaskunnan kanssa, hernekeittoa, vohveleita, kahvia, 
makkaraa, tuotemyyntiä ja arpajaiset. Moision koulu, klo 10-13.  
 
Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry   
15.10.2010 Retki päämajakaupunki Mikkeliin, viime sotien ”pääkallon paikalle”. Ilmoittaudu viim. 
30.9., jolloin varmistetaan retken toteuttaminen, puhelin Kauko Ihanaranta 0500- 785629, Erkki 
Kölhi 040- 8411119, Erkki Ylitalo 0440- 812547 tai Veikko Tähtinen 0400- 224798. 
 
Salon Seudun maanpuolustusnaiset ry 
25.09.2010 ”Naisten turvapäivä”  Porin Prikaati, Säkylä klo 09-16. (järj. Naisten Valmiusliitto ry, 
Turun ja Porin alueneuvottelukunta, MPK) Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.9. mennessä Marita 
Torkkeli puh. 050 548 4948, maritatorkkeli@netti.fi. 
 
9. ja 13.11.2010 Kansalaisen turvakurssi Salossa  
Lisätietoja Pirjo Rajakangas, pirjo.rajakangas@sskky.fi
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Tapahtumakalenteri syksy 2010  
 

SYYSKUU 
22.9.  Cooperin testi  Urheilupuistossa klo 17 (Tor-Erik Lindqvist) 
27.9. Lihaskuntotesti  Urheilupuistossa klo 17 (Tor-Erik Lindqvist) 
30.9. Syyskuun esitelmä  klo  18.30 Huomaa poikkeava aloitusaika! 

Dosentti, eversti Pekka Visuri: Afganistan osana maailman voimasuhteiden 
muutosta 

 
LOKAKUU   
 3.10.  Maastokilpailu RESUL, Alastaro  
6.10.  Parivartio 5/2010 aineisto toimitukselle 
16.10.  Yhdistyksen pistooliampumajuoksun mestaruuskilpailu  Vaskiolla klo 14 

(Paavo Rastas) 
17.10. 40 km/80 km:n pyöräily , lähtö Tupurin S-marketin pihalta klo 10 (Reijo 

Hannus) 
19.10.  RU-piirihallitus, Turku 
26.10.  RU-piirin syyskokous, Turku 
28.10.  Lokakuun esitelmä  klo 19.00 

Kirjailija Kari Kallonen: Lauri Törni, talvisodan hangilta Vietnamin viidakoihin 
29.10.  Parivartio 5/2010 ilmestyy  
 
MARRASKUU 
13.11.  12 km maastovaellus , kokoontumien Märyn lammella klo 10 (Erkki Laine) 
13.11  Ilmakivääri 3 x 20 ls RU, Salo 
14.11.  Maanpuolustusväen kirkkopyhä, Kiikala 
20.-21.11.  RUL:n liittokokous, Seinäjoki  
25.11.  Marraskuun esitelmä  klo 19.00 

Eversti Sampo Ahto: Jääkärit sotatoimissa 1916–1920 
27.11.  25 km:n testivaellus Urheilutalo-Lehmijärvi-Urheilu talo , kokoontuminen 

Urheilutalon parkkipaikalla klo 10 (Kauko Luojus)  
30.11.  Talvisodan syttymisen muistopäivä  
 
JOULUKUU 
1.12. Parivartio 6/2010 aineisto toimitukselle 
6.12.  Itsenäisyyspäivä 
11.12.  Uintitesti 800 m – 2 000 m , Salon uimahalli klo 11. (Reijo Hannus) 
11.12.  RESUL 40 vuotta, Helsinki 
14.12. RU-piirihallitus, Turku 
18.12.  20 km maastovaellus , kokoontumien Märyn lammella klo 10. (Erkki Laine) 
23.12. Parivartio 6/2010 ilmestyy 
24.12. Kunniavartiot sankarihaudoilla 
29.12.  Hiihtotesti 25 km/50 km,  kokoontumien Märyn lammella klo 10. (Reijo  
 Hannus) 
31.12. Prosenttiammunta päättyy  
 
Turren kuntokierroksen lisäksi järjestetään yhteislenkkejä maanantaisin 20.9 alkaen . 
Lähtö uimahallin rantapallon luota klo 18.00. 
 

UUSIMMAT TAPAHTUMAT LÖYTYVÄT KOTISIVUJEMME TAPAHTUM AKALENTERISTA : 
www.salonseudunreserviupseerit.fi  


