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N:o 4/2005                  joulukuu 2005 

 
Itsenäisyyspäivää vietettiin Jyväskylässä JRUn asettamien kunniavartioiden kanssa. 

Kuvassa JARUn puheenjohtaja v 2006 Lauri Lehtoviita Taipaleen patsaalla. 
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Puheenjohtajan palsta 5/2005 

 

Arvon upseerit ! 
 

On vuoden viimeisen tiedotteen aika. Katseet niin yhdistyksessä kuin varmasti kotonakin 
on suunnattu jo Jouluun ja hieman ehkä ensi vuoteenkin.  

Kulunut vuosi on ollut hyvin tiivis, kuten oli edellinenkin. Siihen on mahtunut erittäin 
paljon toimintaa ja paljon merkittäviä asioita, kuten yhdistyksen toimiston muutto uusiin 
tiloihin Gummeruksenkadulle. Olemme vuoden aikana saanet paljon tunnustusta 
toiminnastamme ja keväällä meidät valittiin RUL:n vuoden parhaaksi yhdistykseksi 2004.  

Toiminnan kehittäminen on ollut aktiivista ja pitkäjänteistä. Erityisesti ammuntapuolella 
olemme saaneet nauttia ampumaupseerien ja aktiivisten jäsenten työn hedelmistä, joista 
osoituksena ovat lukuisat mitalit SM – ja piiritason kilpailuista. Mielenkiintoinen toiminta 
ja näkyvyys alueellamme kiinnostaa ihmisiä. Tästä osoituksena on jäsenmäärän merkittävä 
kasvu edellisiin vuosiin verrattuna, sen ollessa jo lähellä tavoitteena ollutta 500 jäsentä.  

Viimeisen kahden vuoden aikana yhdistys on uusinut myös palkitsemisjärjestelmiään. 
Tehdystä työstä ei makseta palkkaa, mutta yhdistyksen ja maanpuolustuksen eteen tehty 
työ pyritään palkitsemaan sille kuuluvalla arvokkuudella. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
Jyväskylän Reseriviupseerit ry:n uusi ansioristi, jonka Kultaisen ja Hopeisen luokan ristejä 
myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa päivämäärällä 6.12.2005 KeSSlE:n 
järjestämässä ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa. 

Ensi vuodelle hallitus lupaa edelleen järjestää monipuolisesti ja laaja-alaisesti toimintaa. 
Toivon, että mahdollisimman monet jäsenet pääsisivät mukaan eri tapahtumiin ja 
suosittelisivat toimintaa uusillekin jäsenille. 

Kiitän erittäin toimeliasta ja oma-aloitteista hallitusta kuluneesta vuodesta ja erityisesti 
hallituksen jättävää Pekka Elomaata ja Väinö Vähäsarjaa siitä merkittävästä työstä joita 
herrat ovat yhdistyksen eteen tehneet. 

Suuret kiitokset ansaitsee myös aktiiviset jäsenemme, niin varttuneemmat kuin 
nuoremmatkin. Teidän tuellanne olemme vieneet tämän tapahtumarikkaan vuoden 
kunnialla loppuun. 

 

Toivotan jäsenistölle perheineen rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2006. 

 

Santeri Heinonen 

Puheenjohtaja 

santeri.heinonen@metso.com 
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Kuvassa Mauri Sompa (vas.) sekä samassa tilaisuudessa reservin majuriksi ylennetty Ilkka 
Nyyssönen ja Pekka Selin kultaisten ansioristien kanssa. Veikko Hartikainen ei 
valitettavasti ollut mahdollisuudessa olla vastaanottamassa kultaista ansioristiä n:ro 1 

 
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n ensimmäiset ansioristit jaettiin 
itsenäisyyspäivän sotilasläänin ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa  
 

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n Kultainen ja Hopeinen ansioristi myönnettiin tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa KeSSlE:n järjestämässä ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa Tourulan 
Kivääritehtaan kupeessa olevassa ravintola Ruutisarvessa.  

KULTAINEN ansioristi myönnettiin päivämäärällä 6.12.2005 seuraaville ansioituneille 
jäsenille (suluissa ristin järjestysnumero): (1) Yliluutnantti Veikko Hartikainen, (2) Majuri 
Pekka Selín, (3) Kapteeni Mauri Sompa, (4) Majuri Ilkka Nyyssönen.  

HOPEINEN ansioristi myönnettiin päivämäärällä 6.12.2005 seuraaville ansioituneille 
jäsenille (suluissa ristin järjestysnumero): (1) Yliluutnantti Aarre Korkia-Aho, (2) Majuri 
Yrjö Qvarnberg, (3) Kapteeni Erkki Reivari, (4) Luutnantti Pekka Kalteenmäki, (5) 
Yliluutnantti Hannu Mettälä, (6) Yliluutnantti Kai Jörgensen, (7) Luutnantti Pekka Elomaa.   

 

Onnea kaikille ansioituneille! 



 Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote 
 

 

Numero 4/2005  Sivu 4 (8) 

Koulutusyksikkö Puuma sai kiitosta ja kannustusta 
Suomen Reserviupseerien tukisäätiön ensimmäinen apuraha myönnettiin Jyväskylän 
Reserviupseereille käytettäväksi koulutusyksikkö Puuman toimintaan erityisesti 
verkkokurssien kehittämiseen. Apurahan suuruus on 500 euroa. Puuma on 
Maanpuolustuskoulutuksen Jyväskylän paikallisosaston yhteydessä toimiva 
koulutusyksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten reservijärjestöjen kanssa. 
Puuma on merkittävästi kehittänyt reserviläisten koulutusta ja erityisesti ansioitunut 
verkkokurssien toteuttamisessa.  

 
JRUlaisia Keski-Suomen reserviupseeripiirin johtotehtäviin 
Keski-Suomen reserviupseeripiirin kokouksessa 26.10.2005 valittiin useita JRU:n jäseniä 
piirin luottamustehtäviin. Piirin puheenjohtajana 2006 toimii Esa Salokorpi ja 2. 
varapuheenjohtajana Santeri Heinonen. Piirihallitukseen valittiin JRUlaisia lisäksi Pasi 
Hakkarainen, Pekka Nupponen ja Jarmo Siltanen. Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin 
Tikkakosken yhdistyksestä Pekka Orava, joten melkoisesta uusiutumisesta kertaheitolla oli 
kyse. Piirin uudella johdolla on suurena haasteena koko maakunnan aktivoiminen. 

Piirin puheenjohtaja Salokorpi on myös RUL:n liittohallituksen jäsen, joten yhdistyksellä 
on nyt hyvät kanavat koko valtakunnan reserviupseerityöhön vaikuttamiseen. 

 

13.10.2005 torstaina pidettiin yhdistyksen syyskokous.  
Kokouksen aiheena oli hallituksen valitseminen, jäsenmaksun sekä toimintasuunnitelman 
vahvistaminen. ltn Santeri Heinonen jatkaa vuonna 2006 yhdistyksen puheenjohtajana.  

Varapuheenjohtajina 2006 
toimivat ylil Pasi Hakkarainen 
ja ltn Pekka Nupponen. 
Vanhoina hallituksen jäseninä 
jatkavat ltn Saku Liehu, ylil 
Esa Salokorpi ja vänr Jarmo 
Siltanen. Uusia hallituslaisia 
mukaan tule peräti neljä: ylil 
Pekka Jääskö, vänr Antti 
Tittonen, ltn Anssi Lilja ja 
joukon ainoa kapteeni Kari 
Löfgren. Kokouksen jälkeen 
Yrjö Qvarnberg piti esitelmän 

rauhanturvaamistoiminnasta 
Eritreassa. 
 

Ennen kokousta Jarmo Siltanen toivotti osallistujat tervetulleiksi.  
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JRU vierailee Mikkelin taidemuseossa ja Päämajamuseossa la 21.1.2006 
 

Retken toteutumisen edellytyksenä on riittävän kokoisen ryhmän (yli 12 hlöä) 
ilmoittautuminen. Museomatkalla tutustutaan marsalkka CG Mannerheimin elämään sekä 
Keisarillisen Venäjän armeijan upseerina että Suomen armeijan ylipäällikkönä. Vierailut 
ovat opastettuja.  

 

Viitteellinen matkaohjelma: 

- lähtö Jyväskylästä 21.1.06 klo 8.30 

- vierailu Mikkelin taidemuseossa klo 10-12 

- lounas Mikkelin Klubilla 12-13 

- vierailu Päämajamuseossa klo 13-15 

- paluu Jyväskylään n. klo 17-18 

 

Ilmoittautuminen: viimeistään perjantaina 13.1.06. 

Ilmoittauduttaessa kerrottava ilmoittautujan yhteystiedot ja sähköpostiosoite! 

- sähköpostilla osoitteeseen kari.lofgren@mil.fi  

- TAI puh. 040-7511096 

 

Kustannukset: 

- yhdistyksemme maksaa matkakustannukset (lähtijämäärä sanelee kyydityksen - 
yhteiskuljetus tai pikkuauto) 

- museolippu ja lounas omakustannuksena (yhteislippu museoihin 7,50 euroa) 

 

Internetlinkit Mikkelin museoihin: 

http://www.mikkeli.fi/fi/museot/02_paamajamuseo/  

http://www.mikkeli.fi/fi/museot/01_mikkelin_taidemuseo/index   

 

sekä Mannerheim-museoon Helsingissä: 

http://www.mannerheim-museo.fi/  
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AMPUMATOIMINTAA GRANIITISSA 

Sisäratakausi alkoi 5.10.2004 Kuokkalan Graniitissa. Ampujia on ollut kiitettävästi 
jokaisella vuorolla mutta aina mahtuu uusia mukaan. Ratavuoromme on keskiviikkoisin 
klo 18.00 – 21.00, aina 26.4.2006 saakka. Sisäradalla voidaan ampua vain .22 kaliiperin 
pistooleilla ja kivääreillä. Kiväärillä ammunta 50 m:n matkalta on sovittava erikseen. 

Pidämme pienoispistoolikilpailun keskiviikkona 5.4.2005 klo 18.00. Kilpailussa ammutaan 
5 kohdistuslaukausta ja 20 kilpalaukausta. Tiedossa on tietysti myös palkintoja, joten 
tervetuloa mukaan nauttimaan hyvästä kilpailuhengestä. Harjoituksissa perinteisen 
pistooliammunnan lisäksi harjoittelemme myös sovellettua reserviläisammuntaa tukevaa 
ammuntaa.  

Mikäli et ole käynyt aikaisemmin ampumaradalla niin tässä on pieni ohje suunnistukseen: 
vahtimestarin kopilta oikeaan, käytävän loppuun, vasempaan, oikeaan, vasempaan, pari 
metalliovea ja rata oikealla oven takana (koputa kovaa, jos ovi on kiinni). Yhdistyksellä on 
käytössä radalla pienoispistooleja. Aseiden käyttöä opastetaan tarpeen mukaan. Valvojalta 
saa patruunat tarvittaessa paikanpäällä hintaan 2 euroa / laatikko (50 kpl). 

Vuoden 2006 koulutuksista, kilpailuista ja harjoituksista ilmoitetaan tarkemmin 
seuraavassa jäsentiedotteessa. Näistä ilmoitetaan myös nettisivuillamme kevään aikana, 
kannattaa käydä katsomassa. 

Yhteydenotot: amp.ups. Jarmo Siltanen jarmo.siltanen@jypoly.fi gsm 040 510 96 17. 

 
Talvella kiivasta harjoittelua lämpimässä tilassa Kuokkalan Graniitissa.
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 Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2006 yhteystiedot 

Puheenjohtaja, 
piirihall. 2. varapj.  ltn  Heinonen 

Santeri santeri.heinonen@metso.com 040 829 5697  

1. varapuheenjohtaja, 
piirihallituksen siht. ylil  Hakkarainen 

Pasi pasi.hakkarainen@iki.fi 040 540 0786 

2. varapuheenjohtaja, 
piirihallituksen jäsen  ltn  Nupponen 

Pekka pekka.nupponen@salokorpi.com 050 61 180  

Sihteeri vänr Tittonen Antti juanjuti@cc.jyu.fi 040 729 2374 

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

Talousupseeri, 
piirihallituksen pj.  ylil  Salokorpi Esa esa.salokorpi@salokorpi.com 050 1241  

Ampumaupseeri, 
ResUL SRA-tmk pj.  vänr  Siltanen Jarmo jarmo.siltanen@jypoly.fi 040 510 9617 

2. ampumaupseeri  kapt  Löfgren Kari kari.lofgren@mil.fi 040 751 1096 

Projektiupseeri ylil Jääskö Pekka pekka.jaasko@jypoly.fi 040 566 7856 

Koulutusupseeri  ltn Lilja Anssi anssi.lilja@iloy.fi 040 560 7570 

JARU-edustaja  
(hall. ulkop.) vänr Lehtoviita 

Lauri lajuleht@cc.jyu.fi  

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TOIMINNASTAMME. 

lentopallo    kapt Matti Jokitalo  

hengellinen piiri   ltn Sakari Heiskanen  gsm 040 593 8463 

piirin ampumatoimikunta kapt Kari Löfgren gsm 040 7511 096 

sotainvalidit ja talkootiimi  ltn Pekka Kalteenmäki puh. 014 - 614 342 

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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