
  1(4) 

  
 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY 

  Jäsenkirje 1 / 2013 
 

 
Puheenjohtajan palsta Markku Mäkinen 0400–593505 

 markku.makinen@salo.salonseutu.fi 
  
Hyvät Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet 
 
Vuosi on taas vaihtunut ja allekirjoittaneella on takana jo toinen vuosi kolmen vuoden 
puheenjohtajakaudesta. Vuodenvaihde toi mukanaan muutoksia yhdistyksen hallituksen 
kokoonpanoon. Uusina jäseninä tulivat Matti Mäkirinne, Samuli Talvia, Timo Teinilä ja 
Markku Tuominen. Toimikunnat säilyivät lähes ennallaan. Tarkemmat tiedot löytyvät tämän 
jäsenkirjeen mukana tulevasta lompakkoon tarkoitetusta infokortista. 
 

Yhdistyksellä on hyvä edustus liiton ja piirin hallinnossa. Mikko Halkilahti toimii liiton 1. 
varapuheenjohtajana ja Tor-Erik Lindqvist jatkaa piirin 1. varapuheenjohtajana ja on 
vuoden alusta aloittanut RESUL:n puheenjohtajana. Lähes kaikissa piirin eri toimikunnissa 
meillä on edustus. 
 

Alkanut vuosi on yhdistyksen 86. toimintavuosi. Esitelmät ovat tänäkin vuonna varsin 
korkeatasoisia. Alkuvuodesta järjestetään neliosainen sarja Suomen turvallisuuspolitiikan 
valinnoista. Syksyllä seuraa lisää. Esitelmistä ja muustakin runsaasta ja monipuolisesta 
toiminnasta on tarkemmat tiedot seuraavassa. 
 

Markku Mäkinen 
puheenjohtaja 
 

Järjestelytoimikunta Markku Tuominen 050-5013454 

 markkutuominen@smail.fi 
Veteraanikeräys 9.3. 
Aiempien vuosien tapaan osallistumme vuoden 2013 veteraanikeräykseen järjestämällä 
lipaskeräyksen Salon ja Halikon kauppakeskuksissa. Maastopukuiset kerääjät jalkautuvat 
lauantaina 9.3. kaupungille. Puvut haetaan valmiiksi Saloon (Kerholle, osoite Turuntie 8, 
toinen kerros). Tarjolla on aamupäivä- (klo 9-12) ja iltapäivävuoroja (klo 12–15). Kerääjiä 
tarvitaan noin 40, joten nyt odotetaan mukaan kaikkia innokkaita isänmaan ystäviä hyvän 
asian eteenpäin viemiseksi. Ilmoittautumiset Markku Tuomiselle, yhteystiedot yllä. 
 
Kaatuneitten muistopäivä 19.5. 
Kaatuneitten muistopäivänä sunnuntaina 19.5. järjestetään perinteiden mukaisesti muisto-
tilaisuus Uskelan kirkkohautausmaan sankarihaudoilla sekä kunniakäynnit Järvisen veljes-
ten ja Topulin muistomerkeille. Samana päivänä yhdysupseerit laskevat seppeleet toimi-
alueemme muille sankarihaudoille. 
 
Nuoria upseereita kunniavartioon 
Lippu-upseeri toivottaa kaikki halukkaat tervetulleiksi mukaan lipputoimintaan. Tarjolla on 
kunnia- ja lippuvartiotehtäviä eri tilaisuuksissa sekä erinomainen mahdollisuus nuorille 
upseereille tutustua yhdistyksen toimintaan ja jäseniin. Asiasta kiinnostuneiden toivotaan 
ottavan yhteyttä lippu-upseeri Eetu Freseniukseen, puh. 040 846 7465 tai sähköposti 
eetu.fresenius@gmail.com. 
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Ampumatoimikunta Uolevi Piispanen 0400–512394 

 upiispanen@gmail.com 
Yleistä 
Ilma-aseammunnat jatkuvat Satamakatu 28:ssa olevalla ampumaradalla. Yhdistyksen 
vuorot ovat perjantaisin klo 17–21 ja lauantaisin klo 9-12. Ovet ovat ko. aikoina lukittuina, 
joten jos haluat tulla tutustumaan lajiin, ota yhteyttä johonkin ampumatoimikunnan 
jäseneen (ks. infokortti). Muista kirjata suorituksesi radalla olevaan upseerien vihkoon. 
Ruutiaseammunnat suoritetaan entiseen tapaan Salon Seudun Ampujien Hevonpään 
ampumaradalla. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin kalenteriin 
merkittyihin ampumatilaisuuksiin maksamalla lisenssi tai suorittamalla osallistumiskerran 
maksu. Kaikkien ampuma-urheilua harrastavien kannattaa seurata SASA:n kilpailu-
kalenteria seuran kotisivuilta www.sasa.fi. 
 
Kilpailut 
Järjestämme piirin kenttäammunnan ja RA 7:n mestaruuskilpailut 6.6. ja piirin mestaruus-
kilpailut pistooli- ja pienoiskiväärilajeissa 8.-9.6. Hevonpäässä. Omat mestaruuskilpailut 
pidetään SASA:n mestaruuskilpailujen yhteydessä. 
 
Prosenttiammunta 
Vuoden 2013 prosenttiammunta alkoi 1.1. ja sen kesto on koko kalenterivuosi. Prosentti-
ammunnassa lasketaan, kuinka suuri prosentti yhdistyksen jäsenistä on suorittanut 10 
laukauksen ampumatapahtuman. Myös hirvi-, kauris- ja karhukokeen suorittaminen laske-
taan mukaan. Ilmoituksia suorituksista (mielellään heti sen tapahduttua) voi lähettää ampu-
maupseerille joko puhelimitse tai sähköpostilla. 
 

Urheilutoimikunta Matti Mäkirinne 0400–523258 

 matti.makirinne@gmail.com 
Yleistä 
Reserviläisurheilua voi harrastaa monella eri tasolla, kuten yhdistys-, piiri- ja liittotasolla. 
Kokoontuminen yhteiseen liikuntatapahtumaan täyttää osittain myös sosiaalisia tarpeita ja 
on siten erittäin kannatettavaa toimintaa. 
 
Turren Kuntokierros 
Yhteislenkit juosten/kävellen jatkuvat edelleen maanantaisin uimahallin luota. Kuntokier-
roksen tapahtumat kesäkuun loppuun saakka ovat esillä kotisivuilla. Lähiajan tapahtumia: 
 
02.03. Hiihtovaellus klo 10.00 Tupurin maja 
16.03. Kuntouinti klo 12.00 Uimahalli 
07.04. Maastovaellus klo 10.00 Märynummi 
25.04. Ampumajuoksuharjoitus klo 18.00 Vaskio 
 
Kilpailutoiminta 
Omat mestaruuskilpailut: 
 
05.03. Pistooliampumahiihto  Märy/Vaskio 
06.03. Ampumahiihto  Märy/Vaskio 
29.05. Maastokilpailu   
 
Aarnen talvikilpailu mahdollisesti 03.03. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kotisivuilla. 
Piiri- ja liittotason kilpailuista tarkempaa tietoa on toimintakalenterissa ja kotisivuilla. 
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Koulutustoimikunta Ari Leino 044–7786001 

 ari.leino@salo.fi 
Esitelmätilaisuudet 
Koululutustoimikunta järjestää kevään 2013 aikana esitelmäsarjan Suomen turvallisuus-
politiikan valinnoista. Kaikki neljä esitelmätilaisuutta pidetään Salon lukion isossa audi-
toriossa, Kaherinkatu 2, Salo. 
 
Torstaina 7.2. klo 19.00 
 Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Petri Hulkko 
 Maavoimien uudistettu taistelutapa 
 
Torstaina 28.2. klo 19.00 
 Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen 
 Naton ajankohtainen kehitys ja Suomen Nato-yhteistyö 
 
Torstaina 14.3. klo 19.00 
 Professori, yliluutnantti res. Ilmari Koppinen 
 Sotaveteraani muistelee Suomen historian käännekohtia 
 
Torstaina 4.4. klo 19.00 
 Sotahistorioitsija, VTM, everstiluutnantti evp Ari Raunio 
 Suomi yksin kylmässä sodassa 
 
Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry hoitaa kahvituksen kaikkien esitelmien yhteydessä. 
 

Veteraaniyhteistyö Timo Teinilä 0400–846686 

 timo.teinila@seutuposti.fi 
 
Veteraaniyhteistyön tarkoituksena on tarjota alueen veteraaneille apua arjen toimissa 
yhdessä veteraaniyhdistysten kanssa. Tällaisia tehtäviä ovat mm. lumenluonti ja 
puutarhatyöt/-talkoot. Työtehtävät eivät ole säännöllisiä esim. viikoittain tapahtuvia, vaan 
pyyntöjä tulee todellisten tarpeiden mukaan. Tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaaminen 
on meille kunnia-asia. 
Pihatalkoita tullaan järjestämään tarpeen mukaan kevään/alkukesän aikana veteraanien 
pihoilla. Myös suoraan veteraanille tehdystä työstä voi ilmoittaa veteraaniyhteistyöupsee-
rille. Toivon ilmoittautumisia avustajarenkaaseen, jotta voimme vastata edelleen avunpyyn-
töihin. 
Kevään aikana järjestämme varusmiesten veteraanikeräyksen Salon ja Halikon keskus-
toissa yhdessä veteraani- ja reserviläisyhdistysten kanssa. Tällöin tarvitaan varusmiesten 
kuljetukseen jälleen vapaaehtoisia. 
 

MP-koulutus ja nuorten upseerien toimikunta Kari Mahlberg 040–5489780 

 mahlberg@ovi.com 
 
Kesäyön marssi järjestetään 8.6. Pirkkalassa. Jo kuudetta kertaa kootaan yhdistyksestä 
joukkue siviilisarjassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen ja 
ystävineen. Lisää tietoa tapahtumasta löytyy internetistä osoitteesta www.kesayonmarssi.fi. 
 
MPKY:n kurssitarjonta on tänäkin vuonna varsin monipuolinen. Lisää tietoa kurssitarjon-
nasta saa osoitteesta www.mpk.fi. 
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Vuosikokouskutsu 
 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n kevätvuosikokous pidetään Salon lukion isossa 
auditoriossa torstaina 14.3.2013 kello 17.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. TERVETULOA. 
 
Hallitus 
 
 
P.S. 
Liitteenä olevaan alkuvuoden tapahtumakalenteriin on kerätty vain omia lähinnä liikuntaan 
liittyviä tapahtumia, joihin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua sekä hallituksen 
kokouspäivämäärät. Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot kaikesta yhdistyksen toimin-
nasta löytyvät helpoiten kotisivuilta. 
 
P.P.S. 
Mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai puuttuu kokonaan tiedottajamme Tapio 
Turusen luettelosta, ilmoita muutos tai osoitteesi pikaisesti hänelle joko osoitteeseen 
tapio.turunen@salo.fi tai puhelimitse numeroon 040-7569429. Yhdistyksen tiedotteita 
lähetetään sähköpostilla useita vuoden aikana, joten kannattaa olla listalla mukana. 
 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 2013 
 
HELMIKUU 
25.02. Yhteislenkki 22.04. Yhteislenkki 
28.02. Hallituksen kokous, Salon lukio 29.04. Yhteislenkki 
28.02. Esitelmä, Salon lukio 
 
MAALISKUU TOUKOKUU 
02.03. Hiihtovaellus, Tupuri 09.05. Yhteislenkki 
04.03. Yhteislenkki 07.05. Piirin ampumajuoksu, Naantali 
05.03. Kerhon pist.ampumahiihto, Märy/Vaskio 13.05. Yhteislenkki 
06.03. Kerhon ampumahiihto, Vaskio 14.05. Piirin ampumajuoksuviesti, Naantali  
09.03. Veteraanikeräys, Salo 19.05. Kaatuneitten muistopäivä 
09.03. Piirien ampumahiihto, Loimaa 20.05. Yhteislenkki 
10.03. Piirin ampumahiihtoviesti, Loimaa 23.05. Hallituksen kokous, Kerho  
11.03. Yhteislenkki 27.05. Yhteislenkki 
14.03. Vuosikokous, Salon lukio 29.05. Kerhon maastokilpailu 
14.03. Esitelmä, Salon lukio  
16.03. Kuntouinti, Uimahalli KESÄKUU 
18.03. Yhteislenkki 03.06. Yhteislenkki 
25.03. Yhteislenkki 06.06. Piirin kenttäammunta ja RA7 
 08-09.06. Piirin ampumamestaruus, Salo 
  10.06. Yhteislenkki 
HUHTIKUU  15.06. Piirin palvelusammunta, Raasi 
01.04. Yhteislenkki 17.06. Yhteislenkki 
04.04. Hallituksen kokous, Salon lukio 18.06. Piirin maastokilpailu, Raisio 
04.04. Esitelmä, Salon lukio 
06.04. Ruutiase, pistooli, Turku 
07.04. Ruutiase, kivääri, Turku 
07.04. Maastovaellus, Märy 
08.04. Yhteislenkki 
13.04. Piirin taitokilpailu, Perniö  

 


