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JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RUL:N VUODEN 
2004 AKTIIVISIN YHDISTYS! 
Vuodelta 2004 Reserviupseeriliittoon lähetettiin 219 eri reserviupseeriyhdistysten 
toiminnasta kertovaa toimintalomaketta ja näistä laskettujen pisteiden mukaisesti 
Jyväskylän reserviupseerit oli oman sarjansa ja samalla koko maan paras yhdistys.  

JRU:n hallitus kiittää kaikkia yhdistyksen jäseniä ja muistuttaa, että tulos oli meidän 
kaikkien yhdessä tekemä.  

JARU puolestaan voitti jäsenkeräyskilpailun, joten tiivistyvä yhteistyö alkaa tuottaa 
menestystä molemmille. 

 

KOKOUSKUTSU    YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
Aika Tiistaina huhtikuun 26. päivä kello 18.00 

Paikka Gummeruksenkatu 7, Salokorpi-Yhtiöt Oy, Jyväskylä 

(kokouksen esityslista seuraavalla sivulla) 
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Yhdistyksen ylimääräinen kokous 

Jyväskylän Reserviupseerit ry 

Tiistai 26.4. klo 18, Gummeruksenkatu 7 

ESITYSLISTA 
1) Kokouksen avaaminen 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
4) Käsitellään ja päätetään uuden toimitilan hankkimisesta yhdistykselle  

a. Kevätkokous valtuutti hallituksen valmistelemaan nykyisten vuokratilojen 
hankkimista yhdistykselle sekä solmimaan esisopimuksen. 59 m2 tiloista, 
jotka ovat erillisenä osakesarjana As Oy Gummeruksenkatu 7 –nimisessä 
asunto-osakeyhtiössä sovittu kauppahinta on 53.000 euroa. Ylimääräiselle 
kokoukselle esitetään kaupan hyväksymistä. 

5) Kokouksen päättäminen 
 
 

JRU ON MUUTTANUT! 
Yhdistyksen toimiston uusi osoite on Gummeruksenkatu 7, 40100 JYVÄSKYLÄ 

(sisäpiha, kirkkopuiston ja kirjaston välinen ”oikopolku”) 

samassa yhteydessä Salokorpi-Yhtiöt Oy:n toimitilojen kanssa. 

 
Tilavaraukset kokouksia ym. varten puh. 330 1000 

SÄHKÖPOSTILISTA 
Muistuttakaa listalle kuulumattomia jäseniä 
mahdollisuudesta liittyä sähköpostilistalle. 
Pyynnöt voi lähettää suoraan sihteerille: 
pasi.hakkarainen@iki.fi   

Muistathan, että tietoa JRUn tapahtumista 
löytyy meidän nettikalenterista: 

http://www.lipas.net/jru/kalenteri.shtml  

Postia hallitukselle voit lähettää 
osoitteeseen: 

jru.hallitus@lipas.net  

Ja kotisivumme löytyvät osoitteesta: 

http://www.lipas.net/jru/ 
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AMPUMATOIMINTA VUONNA 2005 

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät 
ampumasuoritukset, joissa käytetään ResUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n 
kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirviampumakoe lasketaan 
suoritukseksi prosenttiammunnassa. Hirvimiehet HUOM, ilmoittakaa suorituksenne! 

Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä 
kohdassa mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, 
ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta 
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi. 

Aseettomat jäsenet: Ottakaa yhteyttä ennen radalle tuloa ampumaupseeriin, niin 
varmistat ampumaan pääsemisen (paitsi RA-3 vakiovuorot). 

Maanantaisin klo 17.00-21.00 

Sovellettu reserviläisammunta, erikseen sovittaessa 

Perinnekivääriammunta ja res.kivääriharjoittelu 

ma – pe 12.00 – 21.00, la 12.00 – 18.00, su 12.00 – 16.00 

Kivääri- ja pistooliradalla (ajo-ohjeet laitetaan nettisivuillemme) 

- maanantaisin ja torstaisin klo 17.00 - 21.00, lauantaisin klo 09.00 - 12.00 (pistooli 9-10.00) 

Pistoolirata on ainakin osan kesää suljettu korjaustöiden vuoksi. 

Puolustusvoimien radalla: muista ilmoittautua tullessasi ja lähtiessäsi päävartioon! 
Varaudu esittämään henkilöllisyystodistus ja ilmoita rata, jolle olet menossa. Lisäksi 
pitäkäämme huoli siitä, että saamme käyttää näitä ratoja jatkossakin eli 
NOUDATETAAN RADAN SÄÄNTÖJÄ!  

Luonetjärven varuskunnan ampumaradan listalle ilmoittautuneet pääsevät radalle ja 
listaan kuulumattomat ampumaupseerin mukana. Huhtikuussa selviää pystymmekö 
laajentamaan radalle pääsyn perusteeksi kuulumisen yhdistyksen jäsenlistaan.  

PROSENTTIAMMUNNASTA:

AMPUMARATAVUOROJA JÄSENISTÖLLE: 
SISÄRATAKAUSI, loppuu 30.4., alkaa taas lokakuussa. 
ULKORATAKAUSI, toukokuu – syyskuu 
Rajamäen rata, KSA:n rata Tiituspohjassa  

Lievestuoreen Ampujien rata Lievestuoreella

Riistanhoitoyhdistysten rata Tiituspohjassa

Varuskunnan ampumarata Tikkakoskella
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Muistutukseksi vielä ampujille: 

Ampujalla on hyvä olla voimassaoleva ampumaharrastusvakuutus tai vastaava! Ota jäsenkorttisi 
mukaan radalle! 

KILPAILUJA, KOULUTUSTA JA  HARJOITUKSIA: 

Nopeiden laukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen 
makuuasennossa itselataavalla kertatulikiväärillä. RA 3 vastaa ammunnan kulultaan 
Puolustusvoimien kouluammuntaa NRO 7 rynnäkkökiväärillä. RA-3 lajin nimi 
muuttunee RA-7:ksi. RA-3 ammunnan säännöt löytyvät sivuilta www.kolumbus.fi/resul 

Touko-syykuun ajan, joka kuukauden ensimmäinen maanantai on ns. 
Tulosammuntailta: Yhdistys kustantaa jäsenilleen yhden RA-3 kilpasarjan patruunat 
tulosammuntailtana. Vaihtoehtoisesti 10 ls kouluammunta. Seuraavien viikkojen torstain 
ammuntavuoro on normaali harjoitusvuoro, jolloin JRU:n aseita käytettäessä patruunat 
ostetaan JRU:lta tai niissä käytetään omia ammuntavastaavan hyväksynnällä. 

Huom! Niille, joiden silmälle ei enää  rk:n avotähtäin sovellu, voivat käyttää 
harjoituksissa punapistetähtäintä. Rohkeasti mukaan harjoituksiin! Yhdistyksen 
mestaruus kilpaillaan 6.6. Tikkakoskella. 

Kesäkaudella järjestetään useaan lajiin tutustumisammuntoja. Varmista netistä 
toimintakalenterista päivät tai soita. 

Torstaina huhtikuun 21. päivä klo 18 aloitetaan RA-3:lla Tikkakosken ampumaradalla ja 
toukokuussa on vuorossa perinnekiväärin tutustumisammunnat lauantaina 7.5. klo 9 
Tikkakoskella ja kaksoishirvi Tiituspohjan radalla tiistaina 17.5. klo 17.  Otathan yhteyttä 
ampumaupseeriin, mikäli olet tulossa. 

Yhdistys järjestää kysynnän perusteella latauskoulutusta. Pääkouluttajana toimii toinen 
ampumaupseereista eli Jarmo Siltanen. Asiasta kiinnostuneet: ottakaa yhteyttä 
ampumaupseereihin. 

Kurssista lisätietoja Antti Mustoselta puh. 0400-222710 tai antti.mustonen@kanetti.fi. 
SRA-toiminnasta kuten kilpailut, koulutus ja harjoittelu sekä tarvittavat yhteystiedot 
löytyvät ResUL:n SRA -sivustoilla www.lipas.net/sra 

Yhdistyksen sisämestaruuskilpailun tulokset selviävät IV osakilpailun jälkeen 13.4. 

RA-3 (Tikkakosken varuskunnan radalla): 

Säännölliset RA-3 harjoitusvuorot:

Tutustumisammunnat:

Latauskoulutus:

SRA-koulutuspäivät  4.6. ja 28.8.:
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Kilpailuista ja harjoituksista pidetään kalenteria nettisivuillamme, käy katsomassa.  

Yhteydenotot: amp.ups. Elomaa, pea@nic.fi, gsm 040 500 3888. 
 

 

MUUTA YHDISTYKSEN TOIMINTAA: 

24.5.2005 tiistai. JRU:n ja JARU:n verenluovutuspäivä. Käy tutustumassa 
verenluovutusmahdollisuuksiin ja ehtoihin http://www.veripalvelu.fi. Voit luovuttaa 
verta myös muina päivinä ja muista kirjata nimesi JRU:n ja JARU:n listoihin, mitkä 
löytyvät tiskiltä. Veripalvelun osoite Jyväskylässä on Väinönkatu 40.  Jyväskylän 
toimipiste on auki seuraavasti:  ma, ti ja to klo 12–18, ke ja pe klo 10–15  

Lauantait 16.4.2005 ja 23.4.2005. Ilmoittautumiset pasi.hakkarainen@iki.fi, 040 5400 786. 
Järjestäytyminen aloitetaan Veteraanitalolla (Taulumäen kirkkoa vastapäätä oleva 
puurakennus) klo 10.00 ja keräys suoritetaan 11-14. Koska keräys toteutetaan 
maastopuvussa, ilmoittautumisessa mainittava sotilasarvo, kengännumero, housujen, 
takin ja lakin koko.  Ilmoittautumiset 12.4.2005 mennessä.   

28.4.2005 klo 18.00  JARU järjestää perinteisen kevätcooperin ja JRUlaiset ovat myös 
tervetulleita mittaamaan oman kuntonsa. Ei ennakkoilmoittautumista. Paikkana 
Kampuksen kenttä. 

 

JRU – JARU kolmiottelu 

Ensimmäisessä osassa (SRA) kolmiottelua JARU peittosi vanhempansa niin totaalisesti, 
ettei siitä ilkeä edes kirjoittaa. Seuraavassa osalajissa, lentopallossa JRU:lla on 
pakkovoitto edessä , ti 19.4. klo 17.30 Saarenmaan koululla. Toukokuussa on vuorossa 
pesäpallo, aika ja paikka löytyy nettisivuilta tai puhelimella (urheiluvastaava). 

 

15.5. Kaatuneiden muistopäivä 

Jälleen tarvitaan innokkaita ja edustavia upseereita sankaripatsaalle yhdistyksemme 
järjestelyvastuulla olevan tilaisuuden hoitamiseen. Ota yhteys pj. Santeri Heinoseen.

Toimintakalenteri:

Verenluovutustapahtuma Jyväskylän SPR:n veripalvelupisteellä

Veteraanikeräys

KevätCooper
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2005, yhteystiedot 

Puheenjohtaja, 
piirihallitus  Ltn  Heinonen Santeri santeri.heinonen@metso.com 040 - 829 5697  

1. varapuheenjohtaja, 
ampumaupseeri  Ltn  Elomaa Pekka pea@nic.fi 040 - 500 3888  

2. varapuheenjohtaja, 
veteraanitoiminta  Ltn  Nupponen Pekka pekka.nupponen@jippii.fi 050 - 61 180  

Sihteeri, www-sivut & 
sähköpostilistat  Ylil  Hakkarainen Pasi pasi.hakkarainen@iki.fi 040 - 540 0786  

Urheilu-upseeri, 
nuoriso/jäsenups. Ltn  Liehu Saku shliehu@cc.jyu.fi 050 - 340 4254  

Talousupseeri  Ylil  Salokorpi Esa esa.salokorpi@salokorpi.com 050 - 1241  

2. ampumaupseeri  Vänr  Siltanen Jarmo jarmo.siltanen@jypoly.fi 040 - 510 9617 

Koulutusupseeri  Vänr  Vähäsarja Väinö vaino.vahasarja@kestel.fi 050 - 514 8989  

JARU-edustaja  
(hall. ulkop.) Vänr Uusitalo Kari karuusit@cc.jyu.fi 040 – 720 3977 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TOIMINNASTAMME. 

lentopallo    kapt Matti Jokitalo  

talkootiimivastaava   ltn Pekka Kalteenmäki puh. 614 342 

hengellinen piiri   ltn Sakari Heiskanen  gsm 040 593 8463 

piirin ampumatoimikunta ltn Pekka Elomaa, kapt Kari Löfgren 

Yhteyshenkilöitämme Jyväskylän seudun veteraanijärjestöissä: 

sotainvalidit  ltn Pekka Elomaa  gsm 040 500 3888 

sotaveteraanit  kapt Kari Korhonen  gsm 040 743 6372 
 

Lisätietoja myös:  
http://www.lipas.net/jru  
http://www.rul.fi 
http://www.ksrespiirit.fi 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt
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YHDISTYKSEN ANSIORISTI 
13.3.2005 yhdistyksen kevätkokouksessa vahvistettiin yhdistyksen ansioristin säännöt.  

Ansioristi myönnetään erityisesti ansioituneille jäsenille tai yhdistyksen ulkopuolisille 
henkilöille. Yhdistyksen palkitsemislautakunta valmistelee esitykset ristin myöntämisestä 
ja lopullisesti myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.  

JRU on vuosien saatossa pyrkinyt palkitsemaan aktiivisia jäseniään.  Palkitsemisen 
välineinä on yleensä käytetty RUL:n ansiomitaleita (pronssi, hopea, kulta), yhdistyksen 
standardia ja joissain tapauksissa virallisten Ritarikuntien ansiomerkkejä. Asian tiimoilta 
heränneen keskustelun tiimoilta päätti yhdistyksen hallitus tutkia mahdollisuutta oman 
ansioristin toteuttamiselle. 

Pitkällisen suunnittelun pohjalta ansioristi saatiinkin toteutettua, ja se perustettiin 
virallisesti  13.3.2005 yhdistyksen yleisen kokouksen päätöksellä. 

Ansioristin tarkoituksena on kohottaa yhdistyksen tunnettuutta sekä sen roolia 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, sekä palkita yhdistyksen päämäärien eteen 
pyyteettömästi ja aktiivisesti työtä tehneitä yhdistyksen jäseniä, sekä sidosryhmien 
edustajia. 

Ansioristin myöntäminen ei ole automaatio, vaan sen myöntää JRU:n hallitus 
yksimielisellä päätöksellään. Myöntämisesityksen hallitukselle tekee yhdistyksen 
palkitsemislautakunta. 

Ansioristien luovuttaminen tapahtuu joko yhdistyksen omien tapahtumien, 
maanpuolustusjärjestöjen yhteisten tapahtumien tai puolustusvoimien järjestämien 
tapahtumien yhteydessä. 

Ansiorististä peritään sen myöntämisen yhteydessä maksu, mikä vastaa yhdistykselle 
merkkien teettämisestä aiheutuneita kustannuksia. 

Ansioristit valmistaa Rahapaja Insignia, joka on myös virallisten Ritarikuntien 
kunniamerkkien valmistaja. Ansioristiä suunniteltaessa ja sen sääntöjä määriteltäessä on 
yhdistyksen hallitus käyttänyt apunaan mm Juha E Tetrin asiantuntemusta. 

 

Ansioristin luokat 

 

Jyväskylän reserviupseerien ansioristissä on kaksi luokkaa, kultainen ja hopeinen 
ansioristi. 

Ansioristi on emaloitu yrjönristi, jonka keskuskuviona on Suomen Reserviupseeriliiton 
tunnus. Ristin sakarat ovat jaettu punaiseen ja valkoiseen kenttään. Risti kannetaan 32 
millimetriä leveässä nauhassa. Nauhan värit ovat punainen, musta ja valkoinen. 
Kultaisen ansioristin kaikki kiiltävät metalliosat ovat kullanväriset. Hopeisen ansioristin 
kaikki kiiltävät metalliosat ovat hopeanväriset. Ansioristiin kuuluu myös sen 
myöntämisestä laadittu kunniakirja. 
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