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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY
Jäsenkirje 1 / 2014

Puheenjohtajan palsta

Antti Vuoristo 0407528714
antti.j.vuoristo@gmail.com

Hyvää alkanutta kevättä!
Salon seudun reserviupseerien vetovastuu on siirtynyt vuoden vaihteessa allekirjoittaneelle
kolmen varapuheenjohtajakauden jälkeen. Edellisen puheenjohtajan Markku Mäkisen
saappaita on hankala täyttää, mutta toiminta on aloitettu, tulevaisuutta silmällä pitäen.
Mielekästä matalan kynnyksen toimintaa on tarkoitus tarjota mahdollisimman suurelle
osalle jäsenistöä.
Yhdistyksen hallituksessa on tapahtunut myös muita muutoksia. Kari Mahlberg on valittu
varapuheenjohtajaksi ja Ville Lehtiö MPK- ja nuorten upseerien toimikunnan
puheenjohtajaksi ja lippu-upseeriksi.
Salon seudun reserviupseerit on edustettuna valtakunnallisella tasolla kärkipaikoilla. Mikko
Halkilahti valittiin Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi ja Tor-Erik Lindqvist jatkaa
tehtävässään RESUL:n puheenjohtajana ja piirin ensimmäisenä varapuheenjohtajana.
Yhdistys on myös vahvasti edustettuna piirin eri toimikunnissa ja liittotason tehtävissä.
Salon seudun reserviupseerit järjestävät kevään kuluessa tapahtumia, joista lisää tietoa
toimikuntien yhteenvedoista.
Yhdistyksen nettisivuilla www.salonseudunreserviupseerit.fi on runsaasti tietoa yhdistyksen
toiminnasta. Sieltä löytyvät myös päivitetyt yhteystiedot. Tapahtumakalenteriin on merkitty
tapahtumia, joihin jäsenten toivotaan osallistuvan ennakkoluulottomasti. Jokaisen jäsenen
toivotaan myös tarkastamaan yhteystietonsa ja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista
osoitteeseen antti.j.vuoristo@gmail.com tai tapio.turunen@salo.fi
Kirjeen lopussa on kutsu kevään vuosikokoukseen, johon toivotaan mahdollisimman
runsaslukuista osallistumista. Tiedotteesta löydät toimikuntien alta keskeisiä tapahtumia
joihin kannattaa lähteä mielenkiinnolla mukaan.

Antti Vuoristo
puheenjohtaja
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Koulutustoimikunta

Markku Happonen 0400 988483
markku.happonen@nerostoa.fi

Koululutustoimikunta järjestää kevään aikana vielä kaksi esitelmätilaisuutta.
Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo.
Torstaina 13.3.2014 klo 19.00
Tietokirjailija, filosofian tohtori ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Teemu
Keskisarja:
Raaka tie Raatteeseen - suurtaistelun ihmisten historia
http://www.siltalapublishing.fi/fi/kirja/tietokirjat/73/raaka-tie-raatteeseen
Torstaina 24.4.2014 klo 19.00
Tietokirjailija, poliisi ja oikeustieteen maisteri Mikko Porvali:
Hyökkäyksen edellä - Kaukopartio Kannaksella kesällä 1941.
http://www.mikkoporvali.fi/
Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion isossa auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo.
Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin!
PS. Salon Seudun Maanpuolustusnaiset hoitavat edelleenkin kahvituksen ennen
esitelmien alkua.

Järjestelytoimikunta

Markku Tuominen 050-5013454
markkutuominen@smail.fi

Sotiemme veteraanit lipaskeräys:
Lauantaina 8.3.2014 klo 9.00 – 15.00
Perinteinen lipaskeräyksemme toteutetaan taas yhdessä eri veteraanijärjestöjen, Halikon
reserviläisten, Salon reserviläisten, Salon Maanpuolustusnaisten ja Salon Seudun
Reserviupseerien toimesta tällä kertaa lauantaina 8.3.2014 klo 09.00 alkaen. Päivä on
samalla kansainvälinen naistenpäivä.
Keräysvarusteet ja keräyslippaat jaetaan entiseen tapaan jo aamulla kerholta ennen
keräyksen alkua ja ne palautetaan sinne keräyksen päätyttyä. Kerääjät saavat
ohjeistuksen varusteiden haun yhteydessä.
Keruupaikat ovat Salon tori, Plaza, Halikon Prisma, K-citymarket, ABC-Piihovi, Tupurin Smarket, ja Kauppakeskus Linjuri.
Keruuvuoroja on kaksi. Aamuvuoro on 09.00-12.00 ja iltapäivävuoro 12.00-15.00.
Keräykseen voi ilmoittautua Markku Tuomiselle.
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Ampumatoimikunta

Tuomas Helenius 050 455 2624
tuomas.helenius@pp1.inet.fi

Yleistä
Ilma-aseammunta muutti viime kesän aikana takaisin remontoituihin Ollikkalan koulun
tiloihin Hämeenojakatu 9:ään. Yhdistyksemme vuoro on lauantaisin klo 10-14.
Ampumaradan ovet ovat tänä aikana lukittu, joten kannattaa olla yhteydessä
ampumatoimikunnan jäseniin. Radalta löytyy SaSeRU:n merkintävihko, johon kannattaa
muistaa kirjata tehty tulos ylös. Tehdyt suoritukset huomioidaan myös harrastuspisteissä.
Ruutiaseilla ammunnat jatkuvat Salon Seudun Ampujien Hevonpään ampumaradalla.
Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin kalenteriin merkittyihin
ampumatilaisuuksiin maksamalla lisenssin tai suorittamalla osallistumiskerran maksun.
Yhdistyksen mestaruuskilpailujen kuten myös muidenkin kilpailujen ajankohtia kannattaa
seurata SaSA:n kilpailukalenteria osoitteesta www.sasa.fi.
Kilpailutoiminta
Yhdistyksemme järjestää 24.5 V-S Piirien palvelusammunnat Hevonpään ampumaradalla.
Omat mestaruuskisat järjestetään SaSA:n mestaruuskilpailujen yhteydessä.
Prosenttiammunta
Prosenttiammunta vuosimallia 2014 on käynnistynyt. Prosenttiammunnassa mitataan,
kuinka suuri prosentti yhdistyksen jäseniä on suorituksen tehnyt. Prosenttiammunan tulos
lasketaan 1.1 – 31.12 väliseltä ajalta ja riittäväksi suoritukseksi lasketaan kaikki vähintään
kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset. Kertasuoritus riittää. Myös hyväksytty
hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi. Jos siis kuluvan vuoden
aikana olet jo vastaavan suorituksen tehnyt tai myöhemmin teet, niin pyydän ystävällisesti
ilmoittamaan
asiasta
allekirjoittaneelle
sähköpostitse.
Vastaavasti
prosenttiammuntasuoritus voidaan järjestää ottamalla yhteys ampumatoimikunnan
jäsenistöön.

Urheilutoimikunta

Matti Mäkirinne 0400-523258
matti.makirinne@gmail.com

Turren kuntokierros
Turren kuntokierroksen yhteislenkit jatkuvat Urheilupuiston rantapallon luota maanantaisin
klo 17.45.
Muut yhteisharjoitukset kevään aikana:
Hiihtovaelluksen ajankohtaa ja paikkaa seurataan lumitilanteesta riippuen.
Kuntouinti
la 22.3 klo 12.00
Maastovaellus
su 5.4 klo 10.00
Ampumajuoksuharjoitus ti 29.4 klo 18.00
Suunnistusharjoitus
pe 2.5 klo 16.30
Kilpailutoiminta
Yhdistyksen pistooliampumahiihto ja ampumahiihto ajankohtaa ei ole vahvistattu
(lumitilanne)
Aarnen talvikilpailu ajankohtaa ei ole vahvistettu ( lumitilanne )
Pistooliampumahiihto- ja viesti
15.3. Piirin ja RESUL:n kilpailu. Siirretyt kilpailut
Talvikilpailu
16.3. Piirin ja RESUL:n kilpailu. Siirretty kilpailu
www.salonseudunreserviupseerit.fi
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Ampumajuoksu- ja viesti
Piirin maastomestaruuskilpailu

6.5 ja 13.5 Salo/ Vaskio olemme järjestäjiä.
3.6.

Toivotaan yhteistapahtumiin entistä runsaammin osallistujia. Samoin em. kilpailut ovat
sopivia harrastuksia reserviläisille joilla voi ylläpitää ja kehittää taitojaan.

MPK

Ville Lehtiö050-9187163
ville.lehtio@hotmail.com

Lippu-upseeri ja MPK- ja nuorten yhdysupseeri on vaihtunut. Ville Lehtiö, allekirjoittanut,
astuu Eetu Freseniuksen jättämiin saappaisiin. Tarkoituksena jatkaa samaa tunnollista
työtä ja nuorten yhdysupseerina kehittää ja järjestää tulevaisuudessa toiminnallisia
tapahtumia niin tuleville uusille jäsenille, kuin vanhoillekin. Silmät ja korvat auki, sillä asiaan
palataan syksyllä toiminnallisissa merkeissä.

Veteraaniyhteistyö

Timo Teinilä 0400-846686
timo.teinila@seutuposti.fi

Viime vuoden aikana on saatu kerhon jäsenistä kerättyä "rinki", jonka avulla pystytään
hoitamaan yhteistyöupseerin kautta veteraaneilta tulevat tukipyynnöt mallikkaasti. Vielä
mahtuu mukaan rinkiin toimimaan hyvän asian puolesta.
Suuret Kiitokset renkaan jäsenille jo suoritetuista ja myös tulevista tehtävistä.

Vuosikokouskutsu
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n kevätvuosikokous pidetään Salon lukion isossa
auditoriossa torstaina 13.3.2014 kello 17.30 alkaen. Osoite Kaherinkatu 2, Salo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. TERVETULOA.
Hallitus
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