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SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY 
                   Jäsenkirje 2/2007 
 

 
Puheenjohtajan palsta                     Mikko Halkilahti, 0400-745 234 

               mikko.halkilahti@dnainternet.net 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille! 
 
Olemme saaneet viettää yhdistyksemme 80-vuotisjuhlavuotta onnistuneesti. Kaikki 
juhlavuotemme tapahtumat ovat onnistuneet loistavasti ja jatkoa on vielä syksyn 
aikana luvassa, mm. kuusiosainen esitelmäsarja Moision koululla ja Suomen 90-
juhlavuotta juhlistava Itsenäisyysjuhla 5.12. Sinisessä talossa. Toivonkin jäsenkunnan 
osallistuvan joukolla näihin tapahtumiin. Lisätietoa tapahtumista edempänä. 
 
Yhdistyksemme 80-vuotishistoriakirja julkaistiin keväällä pääjuhlassamme. Osa 
jäsenistöstä on jo saanut tämän näyttävän lähes 400-sivuisen teoksen. Niille, jotka 
teosta eivät vielä ole saaneet, järjestetään Kerhotilassamme (Turuntie 8) muutamia 
jakotilaisuuksia, joissa jäsenistöllä on mahdollisuus noutaa kirja itselle. Jokainen 
yhdistyksemme jäsen on oikeutettu saamaan oman kirjaansa. Kirja on periaatteessa 
ilmainen, mutta mukaan saat vapaaehtoisen 20 euron pankkisiirtolapun, jos (ja kun) 
katsot kirjan olevan sen arvoinen. 
 
Yhdistyksemme syksyyn kuuluu paljon toimintaa. Toivottavasti löydätte niistä mieleisiä 
tapahtumia ja otatte ennakkoluulottomasi osaa niihin. Uusia toimintoja on myös 
alkamassa mm. salivuoro Tupurin koululla maanantaisin kello 20.00-21.15, jolloin 
pelataan lentopalloa, sählyä ym. ihan miten vain osallistujat haluavat. Lisäksi 
Lindqvistin Turre herättelee henkiin lenkkiporukkaa, joka säännöllisesti voisi käydä 
yhteisjuoksulenkeillä. Lähtekäähän mukaan liikkumaan. Lisäksi nuoremmille jäsenille 
on kaavailtu omia esitelmäiltoja Kerhotilassa, jossa ”nuoret vänrikit” tai vähän 
vanhemmatkin voisivat kokoontua kerran kuukaudessa ja kukin vuorollaan voisivat 
pitää esitelmän jostain mieleisestään aiheesta tai tapahtumasta. Tästä ei vielä ole 
tarkempaa aikataulua, mutta seurailkaahan kotisivujemme tapahtumakalenteria. Sieltä 
saatte aina ajankohtaista tietoa tapahtumista.  
 
Kerran kolmessa vuodessa pidettävä Reserviupseeriliiton liittokokous pidetään 
Turussa 27.10. Liiton nykyinen puheenjohtaja Tapio Peltomäki on ilmoittanut, ettei 
enää ole käytettävissä liiton puheenjohtajan tehtävään. Tämä tarkoittaa, että liitolle 
valitaan ko. kokouksessa uusi puheenjohtaja. Kisaan on ilmoittautunut tällä hetkellä 
viisi kandidaattia. Toivottavasti liittokokous tekee hyviä päätöksiä ja Suomen 
Reserviupseeriliitto saa parhaan mahdollisen puheenjohtajan. Peltomäen saappaat 
ovat joka tapauksessa erittäin suuret saappaat täyttää. 
 
Yhdistyksemme syysvuosikokouksen kutsu löytyy jäsenkirjeen loppuosasta. 
Tervetuloa sankoin joukoin kokoukseen. Kokouksessa valitaan mm. yhdistykselle uusi 
puheenjohtaja, sillä allekirjoittaneelle tulee sääntöjen määräämät 3 vuotta täyteen 
puheenjohtajan tehtävissä. Tätä viimeistä jäsenkirjettä kirjoitellessa haluankin kiittää 
kaikkia, että olen saanut toimia puheenjohtajana ”Suomen parhaassa 
reserviupseerikerhossa”. Vuodet ovat olleet erityisen antoisia. On ollut hienoa päästä 
tutustumaan niin moneen kerholaiseen ja ystävystyä teidän kanssanne.  
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Ampumatoimikunta                      Jussi Keskitalo, 0440-225 833 

 jussi.keskitalo@aimontaponkartano.inet.fi 
Yleistä 
Ilma-aseammunnat ovat alkaneet Ollikkalan koululla. Yhdistyksemme vuorot radalla ovat 
perjantaina klo 17-21 ja lauantaina klo 9-12. Koulun ulko-ovet ovat kyseisinä aikoina 
lukittuna, joten jos haluat mennä tutustumaan lajiin, niin ota ensin yhteyttä 
ampumaupseeriin.  Ajankohtaisista ammuntaa koskevista asioista tiedotetaan 
kotisivuillamme. 
 
Prosenttiammunta 
Koko kalenterivuoden käynnissä oleva prosenttiammunta on loppukiriä vaille valmis. Viime 
vuonna yhdistyksemme oli kolmantena suurten kerhojen sarjassa eivätkä erot olleet 
suuret, kaikki kolme sopivat neljän prosenttiyksikön sisään. Nyt olisi hyvä tilaisuus vielä 
parantaa suoritustamme. 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 Jussille (s-posti), jos olet em. ammuntoja suorittanut. Jokaisen 
suorituksen kirjaaminen on yhdistykselle tärkeä. 
 
 
 
 
 
MP-koulutus- ja nuorten upseerien toimikunta  Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720 

              tor-erik.lindqvist@dnainternet.net 
 
MPK ja nuorten upseerien toimikunta haluaa vielä uudestaan muistuttaa erityisesti kaikkia 
nuoria ja itsensä nuoriksi tuntevia jäseniämme jäsenkirjeessä toisaalla mainostetuista 
salivuoroista Tupurin koululla maanantaisin 20.00-21.15. 
  

Kaikki kynnelle kykenevät mukaan pelaamaan esimerkiksi lentopalloa, sählyä jne. Paikalle 
saapuneet valitsevat sillä kertaa harrastettavan lajin. Vain mielikuvitus on rajana, tilat 
meillä jo on. 
  

Muutamassa keskustelussa on käynyt ilmi halukkuutta osallistua mahdollisiin 
yhteislenkkeihin. Jos yksin juokseminen välillä tuntuu tylsältä tai lähtemiseen muodostuu 
kynnys voisi reipas porukkahenki tuoda ainakin osaratkaisun ongelmiin. 
 
Lenkkiporukasta kiinnostuneet, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen tor-
erik.lindqvist@dnainternet.net, niin näemme, onko kiinnostus niin laajaa, että siirrytään 
käytännön toteutukseen. Lumentulon jälkeen voisi myös harkita hiihtoporukkaa, mikäli 
sellaiseen löytyy intoa. Mukaan saa mielellään laittaa myös toivomuksia itselle sopivasta 
kokoontumistiheydestä, viikonpäivistä, kellonajoista ja paikoista, jotta niistä voi koota 
mahdollisimman monelle sopivia vaihtoehtoja näin aluksi. 
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Urheilutoimikunta          Erkki Laine, 050-413 5720 
                                    elaine@ebaana.net 

Yleistä 

Reserviläisurheilukausi on lähestymässä loppusuoraa vuodelta 2007. Kisakaudesta on 
jäljellä vielä seuraavaa: 
 -V-S-piirien ja RESUL:n partiomestaruuskilpailu Laitilassa 28.-29.09.2007 
 -Reserviläisurheiluliiton maastomestaruuskilpailu 6.10.2007 Äetsässä. 
Toivotaan, että näihin kilpailuihin riittäisi vielä kilpailuintoa. Ilmoittautumiset urheilu-
upseerille kaksi viikkoa ennen ko. kilpailua. 
 
Yhdistyksen omat kilpailut 
Kerhon oma pistooliampumajuoksukilpailu on siirretty pidettäväksi 20.10. klo 14.00. 
Kilpailupaikkana on Vaskion urheilukenttä. Lämmin pukutila ja sauna ovat käytettävissä. 
Kilpailupaikalle varataan muutama pistooli, joita voi lainata kilpailusuorituksen ajaksi. 
  
Urheilukauden päätöstilaisuus 
Vuoden 2007 urheilukauden päätöstilaisuus pidetään 21.11.2007 klo 18.00 
yhdistyksemme kerhotilassa Turuntie 8, toinen kerros. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2007 
eri kilpailujen kiertopalkinnot ja suunnitellaan vuoden 2008 tapahtumia.  
 
Koulutustoimikunta         Simo Raula, 0440-825 425 

              simo.raula@raulaki.fi 
Esitelmätilaisuudet 
Salon Seudun Reserviupseerit ry ja Salon kansalaisopisto toteuttavat yhteistyössä Suomen 
itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoteen ja yhdistyksemme 80-vuotiseen toimintaan liittyen 
esitelmäsarjan maamme itsenäisyyteen johtaneesta kehityksestä ja itsenäisyytemme 
alkuvuosikymmenistä. Esitelmätilaisuuksien pitopaikkana on Moisin koulun auditorio, 
Uskelankatu 13, Salo. Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin! 
 
ITSENÄINEN SUOMI 90 VUOTTA 
 
Esitelmäaiheet, aikataulut ja esitelmöitsijät ovat seuraavat: 
 
27.9.2007 kello 19.00  
Suomen itsenäisyyteen johtanut kehitys, dosentti Mikko Uola, Turun yliopisto 
 
11.10.2007 kello 19.00 
Kansalaissota, dosentti Vesa Vares, Turun yliopisto 
 
25.10.2007 kello 19.00 
Kansakunnan eheytyminen – myytti vai todellisuus, professori Timo Soikkanen, Turun 
yliopisto 
 
8.11.2007 kello 18.00 
Sotilaallisen ylijohdon henkilösuhteet talvi- ja jatkosodassa, dosentti Lasse Laaksonen, 
Helsingin yliopisto 
  
22.11.2007 kello 19.00 
Vaaran vuodet, professori Kimmo Rentola, Turun yliopisto 
 
29.11.2007 kello 19.00 
Historian myytit ja niiden tulkinnat, professori Ohto Manninen, Maanpuolustuskorkeakoulu  
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Järjestelytoimikunta          Kalle-Pekka Blomqvist, 044-773 3296 
                  kalle.blomqvist@salo.salonseutu.fi 

Maanpuolustusväen kirkkopyhä 21.10. Salossa 
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 toimialueemme seurakuntien kanssa 
vuorotteluperiaatteella. Tänä vuonna kokoonnumme Uskelan kirkkoon 21. päivä lokakuuta 
kello 10. Tilaisuuteen kuuluu osallistuminen jumalanpalvelukseen, kunniakäynti ja 
seppeleenlasku sankarihaudoilla sekä kirkkokahvitilaisuus Salo-Uskelan seurakuntatalolla. 
Kaikki jäsenemme ovat jälleen kerran 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. 
 
Itsenäisyys- ja joulupäivän kunniavartiot 
Itsenäisyyspäivän kirkonmenojen jälkeen suoritetaan Salossa perinteisesti kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Salossa on mukana myös yhdistyksemme lippuvartio. 
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 Koskeen. Yhteystiedot: 045-6345500 tai antti.koski@helleoy.fi 
 
Lisäksi 
 
Veteraaniasiaa 
Itsenäisen Suomen pelastaneiden veteraanien joukko harvenee vuosi vuodelta. Samalla 
kuitenkin vielä elävien avuntarve lisääntyy. Harva heistä pystyy enää hoitamaan askareita 
kuten lumenluonti, pensasaitojen leikkaaminen tai polttopuiden pilkkominen. 
 
Olemme veteraaneillemme niin syvässä kiitollisuudenvelassa, ettemme mielestäni 
koskaan pysty sitä maksamaan takaisin. Kaikki jäsenkunnassamme, jotka tunnette 
samoin: olettehan valmiit uhraamaan yhden illan tai vapaapäivästä osan, jotta jonkun 
lähistöllä asuvan veteraanin taakasta tulisi hitusen kevyempi? 
 
Mikko Heikkilä, Kalle-Pekka Blomqvist ja allekirjoittanut on pienen veteraani-
yhteistyöryhmämme kokoonpano toistaiseksi. Nyt tarvitaan paljon lisää tuoretta voimaa. 
Olisi ihanteellista, jos mukaan lähtisi niin moni, että jokaisen apua tarvitsevan veteraanin 
lähistöltä löytyisi muutamia tukihenkilöitä, jolloin matkatkin pysyisivät kohtuullisina. Ja 
useinhan hommatkin luistavat nopeammin ja kätevämmin, mikäli paikalle ennättää 
useampi kuin yksi. Näin tapahtuukin usein, sillä muilla maanpuolustusjärjestöillä seudulla 
on jo vastaavia verkostoja, johon nyt tarvitaan myös reserviupseereiden panosta mukaan. 
 
Tee päätös, jonka tiedät sydämessäsi olevan oikea ja hyvä. Vaikka olisi miten kiire ja 
stressi arkipäivän oravanpyörässä, niin aikaa riittää aina niihin asioihin, jotka ovat todella 
tärkeitä. Tämä on sellainen. Yhteystietojasi kaivataan osoitteessa tor-
erik.lindqvist@dnainternet.net tai numerossa 044-2782720.  
Jo etukäteen veteraanien puolesta kiittäen, Tor-Erik Lindqvist 
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Historiakirjojen jakotilaisuuksia 
Alla lista päivistä, jolloin Kerhotilassa on historiakirjan jakotilaisuuksia. Tervetuloa 
noutamaan oma kappaleesi ja tutustumaan myös yhdistyksen Kerhotilaan. Jakopäivinä on 
myös kahvipannu kuumana.  
Osoite: Turuntie 8, 2. kerros, seuraa seinillä olevia opasteita. 
 
Tiistaina 18.9. klo 17-19 
Torstaina 20.9. klo 12-14 
Lauantaina 22.9. klo 11-13 
Maanantaina 24.9. klo 17-19 
Keskiviikkona 26.9. klo 12-14 
Lauantaina 29.9. klo 11-13 
 
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. 
 
Mannerheim-monologi 
Salon Seudun Lottaperinneyhdistys ja Salon Seudun Sotaveteraanit järjestävät kulttuuritalo 
Kivassa Mannerheim-monologin perjantaina 30.11. kello 19.00. Lipun hinta 5 euroa ja niitä 
saa mm. Veteraanipajalta. 
 
 
 
 
 
 
Mikko Halkilahti 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Vuosikokouskutsu 
 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n syysvuosikokous pidetään Moision koulun 
auditoriossa 22.11.2007 klo 17.30. Osoite: Uskelankatu 13, Salo. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. 
 
 
Hallitus 
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Tapahtumakalenteri syksy 2007 
 

SYYSKUU 
14.9.2007 Ilma-aseammunta alkaa    Ollikkalan koulu 

 27.9.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu 
 28.-29.9.-07 Partiokilpailu    Laitila  
 
LOKAKUU 
 3.10.2007 PTY    Turku  

6.10.2007 Turvallisuuspoliittinen seminaari  Turku 
9.10.2007  RU piirihallitus    Turku 
10.10.2007 Parivartio 5/2007 aineisto toimitukselle 
11.10.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu 
13.-14.10.07 Syys-SRA    Raasi 
17.10.2007  RU-piiri syyskokous   Turku  
11.10.2007 Yhdistyksen hallituksen kokous  Kerhotila 
20.10.2007 Yhdistyksen pistooliampumajuoksukilpailu  Vaskio 
21.10.2007 MP-väen kirkkopyhä   Salo 
25.10.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu 
26.10.2007  Parivartio 5/2007 ilmestyy 
26.10.2007 RUL liittohallituksen kokous   Turku 
27.10.2007 RUL liittokokous   Turku 
 

MARRASKUU 
7.11.2007 PTY    Turku 

 8.11.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu 
 17.11.2007 Yhdistyksen hallituksen kokous  Kerhotila 
 22.11.2007 Yhdistyksen syysvuosikokous  Salo, Moision koulu 

22.11.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu
 24.11.2007 RESUL:n hallituksen kokous   Tampere 
 24.11.2007 RESUL:n syyskokous   Tampere 
 29.11.2007 Esitelmätilaisuus   Salo, Moision koulu 
 30.11.2007 Mannerheim-monologi   Kulttuuritalo Kiva 
JOULUKUU 

1.12.2007 RUL:n liittovaltuuston syyskokous  Helsinki 
4.12.2007 Parivartio 6/2007 aineisto toimitukselle 
5.12.2007 Itsenäisyysjuhla    Salo, Sininen Talo 

 6.12.2007 Itsenäisyyspäivä   
 7.12.2007 RU piirihallitus    Turku 

12.12.2007 PTY    Turku  
14.12.2007 Yhdistyksen hallituksen kokous  Salo 
15.12.2007 Ilma-aseammunnat Ollikkalassa päättyvät 
21.12.2007 Parivartio 6/2007 ilmestyy  
25.12.2007  Kunniavartiot ja joulutulet Sankarihaudoilla  Salo  


