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JÄSENKIRJE  1/2017 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 
 

 

Puheenjohtajan palsta 
 

Onko vapaaehtoinen maanpuolustustyö sinusta 

tärkeää? 

 

Toivon ja uskon, että jokaisen tämän Jäsenkirjeen lukija 

vastaa tähän kysymykseen myöntävästi. Kyllä, kyllä on 

tärkeää! Se on jo paljon.  Vapaaehtoista maanpuolustus-

työtä ei kuitenkaan voi ulkoistaa, vaan sen teemme me 

itse. Kukin omalla tavallaan. Maaliskuun 4. ja 5. päivinä 

pääset osoittamaan myöntävän vastauksesi käytännön 

puolen: Osallistu 90 -vuotisjuhlaamme. Nyt on siis 

juhlan aika, ja juhla on tarkoitettu juuri sinulle! Juhliin 

olemme kutsuneet muidenkin maanpuolustusjärjestöjen 

jäsenet. Osallistumalla Pääjuhlaan, Jäsenillallisille sekä 

Jumalanpalvelukseen ja sankarihautakäyntiin, osoitat 

vapaaehtoisen maanpuolustustyö tärkeyttä.  Juhla on 

hetki, jolloin hengähtää vapaaehtoistyön aherruksesta ja 

iloita aikaansaannoksista yhdessä veljien ja sisarien 

kanssa. Tarkempi ohjelma on sisäaukeamalla. 

 

Salossa tätä tärkeää työtä on reserviupseerien yhdistys 

tehnyt jo 90 vuotta. Se on perustuttu aikana, jolloin 

Suomi oli ollut itsenäinen valtio vasta kymmenen vuotta. 

Jos tulevaisuuden kuva vaikuttaa tänään joskus vaikeal-

ta hahmottaa, niin millaista tulevaisuutta odotettiin tuol-

loin? Valtiomme nuoruutta kuvaa hyvin, että huhtikuun 

toisena päivänä vuonna 1927 muurattiin Eduskuntatalon 

peruskivi, noin kaksi viikkoa Salon Seudun Reserviup-

seeriyhdistyksen perustamisen jälkeen. 

 

Kiitos kaikille toimintaamme osallistuneilla ja sitä tuke-

neille!  Tule mukaan juhlimaan, kaikki tilaisuudet on jär-

jestetty juuri sinua varten! 
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KUTSU 
 

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n 90−vuotisjuhliin 

4-5.3.2017 Salon lukiolla, Rikalassa ja Uskelan kirkossa 

 
 

Lauantai 4.3. klo 12.00 Tervehdysten 

ja onnittelujen vastaanotto, tarjoilua 

ja ampumaharrastukseen tutustu-

mista, Salon lukio (Kaherinkatu 2) 

 

Salon lukion ovet avataan klo 12, ehkä 

vähän aikaisemminkin. Molemmat ovet 

ovat avoinna, pihanpuolen alaoven kaut-

ta tullessa ei tarvitse kiivetä portaita 

päästäkseen juhlasaliin. Tunnin ajan 

otamme vastaan onnitteluja ja terveh-

dyksiä niitä esittäviltä tahoilta. Onnittelu-

ja varten olemme avanneet alueemme 

maanpuolustustyön tukemiseksi SSRU 

90V -juhlatilin, FI10 5410 0210 0126 99, 

jolle toivomme mahdolliset tervehdykset 

osoitettavan. Ennen Pääjuhlaa on mah-

dollista nauttia pienestä tarjoilusta. Tar-

joilu jatkuu taas juhlan jälkeen, jos mie-

luummin nautit sen silloin. Lisäksi lukion 

aulassa esitellään ampumaharrastusta ja 

opastetaan miten pääset lajin harrasta-

misen piiriin, jos et sitä vielä ole. Tutus-

tumismahdollisuus jatkuu Pääjuhlan jäl-

keenkin. 

 

 

Lauantaina 4.3 klo 13.00 Pääjuhla, 

Salon lukio 

 

Salon lukion liikuntasali on saatettu juh-

lakuntoon ja Laivaston soittokunta on 

paikalla soittimet viritettyinä. Juhlaan 

osallistujat toivotaan saapuvan ajoissa ja 

istuvan paikoillaan kun juhla alkamisen 

aika on.  Henkilökohtaisen kutsun saa-

neille kutsuvieraille on varattu ensim-

mäiset penkkirivit. Pääjuhlassa marssi-

musiikkista päästään nauttimaan mah-

dollisimman paljon.  Juhlassa puhuu Re-

serviupseeriliiton puheenjohtaja, entinen 

oman yhdistyksemme puheenjohtaja 

Mikko Halkilahti.  Nykyinen puheenjohta-

jakin sanoo jotain. Ansioituneita vapaa-

ehtoisen maanpuolustustyön toimijoita ja 

tukijoita palkitaan asiaankuuluvin me-

noin. Noin 1½ tunnin juhlan päätämme 

yhdessä laulettavaan Maamme –lauluun. 

Tilaisuuden pukukoodina on tumma puku 

ja kunniamerkit. 

 

Jotta osaamme varata riittävästi tuoleja 

ja tarjottavaa, ilmoita tulostasi Pää-

juhlaan ja seurueesi suuruus 28.2. 

mennessä tero.vaarna@vaarna.com 

tai tekstiviestillä 044-7273377. 

 

 

 

Lauantaina 4.3. n klo 14.30 jatkuu 

ampumaharrastukseen tutustumista 

ja tarjoilua 

 

Ennen Pääjuhlaa eivät kaikki varmaan 

ehtineet tutustua esittelyyn aulassa, niin 

siihen on juhlan jälkeen vielä hyvä tilai-

suus. Samoin on tarjoilusta nauttimisen 

kanssa, vielä ehtii rauhassa hörpätä kah-

vit ja tavata tuttuja, ennen kun lähtee 

valmistautumaan jäsenillalliselle. 
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Lauantaina 4.3 klo 19.00 Jäsenillalli-

nen Rikalassa (Asemakatu 15) 

 

Juhlanpäivän päätämme Rikalassa vietet-

tävään Jäsenillalliseen, jossa vain jäsen-

ten kesken (ei avec) nautitaan hyvästä 

seurasta ja ruoasta.  Illallisella on vapaa 

sana, Sovittujakin puheenvuoroja on, 

esitellään tuore historiikki ja saattaa olla 

yllätysohjelmaakin.  Jäsenillallisella pu-

kukoodina tumma puku. (Kunniamerkit 

jätämme kotiin) 

 

Ilmoittaudu Jäsenillalliselle maksamalla 

illalliskortti 60 euroa yhdistyksen      

tilille: FI36 5410 5040 0050 11.  

28.2. mennessä. Illalliskortti sisältää al-

ku- ja pääruoat, kakkukahvit sekä kaksi 

kaatoa viiniä, ollutta tai vettä. 

 

 

Sunnuntaina 5.3. klo 14.00    Juhla-

jumalanpalvelus ja sankarihaudat,  

Uskelan kirkko 

 

Kokoonnumme sunnuntaina Uskelan 

kirkkoon kunnioittamisen, kiitoksen ja 

hiljentymisen merkeissä.  Messun päät-

teeksi lähdemme kulkueena sankarihau-

doille laskemaan seppeleen.  Salon Vete-

raanikuoro esiintyy sekä kirkossa että 

sankarihaudoilla. 

 

 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 

 

23.3.2017 klo 17.00 Salon lukiossa. 

 

Vuosikokouksessa sääntömääräiset asiat. 

Vuosikokouksen jälkeen esitelmä. 

Hallitus 

ESITELMÄT SALON LUKIOLLA 

 

23.3.2017 klo 18.00 

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali 

Kari Takanen: Puolustusvoimat tänään ja 

tulevaisuudessa. 

 

6.4.2017 klo 18.00 

Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö, 

everstiluutnantti Joni Lindeman: Ajan-

kohtaista aluetoimistosta ja yhteiskun-

nan uhkakuvia. 

 

 

VETERAANIKERÄYS 

Lauantai 11.3.2017  klo 9 – 15. 

  

Lippaiden ja varusteiden jako tapahtuu 

keräysaamuna kerhon tiloissa (Turuntie 

8, II krs) klo 8.00 alkaen ja keräysaika 3 

tuntia/ kerääjä. Kerääjiä ohjeistetaan 

keräysviikolla, ja keräyspaikoille tulen 

ilmoittamaan tarkentuneet keräysajat. 

Toivon aktiivisuutta, jotta tämä kunnia-

tehtävä saadaan hoidettua.  

 

Tänä vuonna tilaamme kerääjien asus-

teet Porin Prikaatista. Tarkoitus on, että 

kerääjillä on omat maastopuvut päällään, 

tai kokotiedot sekä sotilasarvo ilmoite-

taan ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Ilmoittautumiset tarvittavine tietoi-

neen ja keräyspaikkatoiveet pyydän lait-

tamaan mieluiten sähköpostilla  

hannu.polonen@salo.fi tai tekstiviestillä 

0447784588. Heti. Lisäksi on ilmoitetta-

va myös mahdollinen tarve maastopuvun 

ja varsikenkien lainaamisesta kokotietoi-

neen sekä sotilasarvo!  

Hannu Pölönen, Järjestelyupseeri 

 

 

mailto:hannu.polonen@salo.fi
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Yhteystiedot, leikkaa talteen! 
 

www.salonseudunreserviupseerit.fi    Turuntie 8, 24100 Salo 

 

Hallituksen jäsenet 2017 
Tero Vaarna  tero.vaarna@vaarna.com 044 7273377 

Puheenjohtaja   

 

Timo Teinilä  timo.teinila@livia.fi  050 4068735 

Varapuheenjohtaja 

Veteraaniyhteistyö  

Tapio Turunen  tapio.turunen@salo.fi  040 7569429 

Sihteeri   

Markku Happonen  markku.happonen@nerostoa.fi 045 6519435 

Koulutusupseeri  

Koulutustoimikunta pj.  

Tuomas Helenius  tuomas.helenius@pp1.inet.fi  050 4552624 

Ampumaupseeri 

Ampumatoimikunta pj 

Ari Leino   ari.leino@salo.fi  044 2041686 

Henkilöstöupseeri 

Henkilöstötoimikunta pj. 

Matti Mäkirinne  matti.makirinne@gmail.com 0400 523258 

Urheilu-upseeri 

Urheilutoimikunta pj. 

Hannu Pölönen  hannu.polonen@salo.fi 044 7784588 

Järjestelyupseeri 

Järjestelytoimikunta pj. 

Robert Salokannel  robert.salokannel@gmail.com 044 0156940 

Lippu-upseeri 

Nuoret 

Tiina Ståhlberg  tiina.stahlberg@gmail.com 044 9720881 

Tiedotusupseeri 

Pertti Vuorio  pertti.vuorio@salonseutu.fi 044 0441550 

Yritysyhteistyöupseeri 

 

Hallituksen jatkeena 
Kari Mahlberg  kari.mahlberg@live.com 040 5489780 

Rahastonhoitaja 

Sauli Kaartinen  sauli.kaartinen@sok.fi 044 7705104 

Kerhomestari 

Kerhotilan varaukset 
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