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Itsenäisyyspäivän paraati Jyväskylässä 
Suomen itsenäisyyspäivä valkeni tänä vuonna melko synkän sateen merkeissä. Vettähän tämän 
syksyn loppuaikana on taivaalta tullut niin, että taitavat kesällä kuivuneet kaivot olla nyt täysiä ja 
kesämökkirannoilla jopa tulvan merkkejä. 

Siitä huolimatta Jyväskylässä järjestettävään paraatiin halusi osallistua näyttävä joukko reserviläisiä 
ja muiden maanpuolustusjärjestöjen edustajia. Joukkoja aloitettiin varustaa edellisenä iltana ja 
jatkui itsenäisyyspäivän aamuna. Marssi toteutettiin mpk ry:n kurssina, jolloin kaikkien joukkojen 
päällikkönä kokoamisvaiheessa toimi piiripäällikkömme Paavo Seppänen tukenaan edellinen 
piiripäällikkö J-P Suutarinen.. 

Varusteet saatiin puolustusvoimien varastoista, jolloin joukot saatiin varustettua yhdenmukaisesti. 
Varusteiden luovutus, kuittaus ja paraatin jälkeen palautus kävi hyvästä harjoituksesta. Varsinkin 
varusteiden palautus olisi vaatinut paremmin valmistautumista. Nyt koko systeemi kehitettiin juuri 
ennen paraatiin lähtöä, mutta onneksi se toimi melko hyvin. Varmaankin siksi, koska käytössämme 
oli kokenut henkilö puolustusvoimien henkilökunnasta. Yhdistyksemme jäsen ja piirimme 
puheenjohtaja Esa Salokorpi (huoltopäällikkö myös sijoitukseltaan) huolehti siitä, että varusteiden 
lukumäärä oli autoon pakatessa sama kuin se oli tullessa.  

Aamulla kello yhdeksän aikaan mp-järjestöjen edustajista muodostetut paraatijoukot olivat 
ryhmittyneet kirkkopuistoon Taipaleen muistopatsaalle lipun nostoon ja kunnioittamaan 
itsenäisyyttämme puolustaneita. Yleisö sai kuulla sotilasläänimme komentajan ev Timo Lehtosen ja 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherran Jukka Keskitalon puheet.  

Paraatimarssi sujui erinomaisesti. Se mitä pystyi marssirivistöstä aika ajoin seuraamaan muiden 
osastojen toimintaa, ei tarvitse reserviläisten hävetä marssitaitojaan. Eipä ollut unohtunut, kumpi 
jalka osuu maahan isorummun lyödessä. Yhdistyksemme jäsen Pekka Nupponen johti Keski-
Suomen maanpuolustusjärjestöjen, sinibarettien, res.upseereiden/reserviläisten, Naisten 
Valmiusliiton ja sotilaskotisisarjärjestöjen jäsenistä koostunutta osastoa. Hän toimi uudessa 

sotilasarvossaan yliluutnanttina. 
Veteraanilippuja kantanutta 
lumipukuista osastoa johti evl evp 
J-P Suutarinen ja mp-järjestöjen 
lippuja kantanutta osastoa johti ev 
evp Paavo Seppänen. 

teksti: Kai Jörgensen 
 

Kuvassa itsenäisyyspäivän aamun 
lipunnostoon ja seppeleenlaskuun 
ryhmittyneet osastot. 
Reserviläisjoukon johtajana toimi 
yhdistyksemme hallituksen jäsen 
samana päivänä yliluutnantiksi 
ylennetty  Pekka Nupponen. 
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Toiminnan dokumentointi 
Jyväskylän reserviupseerit on ollut 
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) 
aktiivisin yhdistys vuosina 2004 ja 
2005. Yksistään aktiivinen toiminta ei 
kuitenkaan riitä palkkion saamiseksi 
vaan toiminta on dokumentoitava ja 
raportoitava liittoon RUL:n 
toimintalomakkeella viimeistään 
tammikuun 15. päivä. 

RUL:n toimintalomakkeen 
tarkoituksena on kerätä tietoa Suomen 
Reserviupseeriliiton kerhojen 
toiminnasta. Toimintalomakkeen 
huolellinen täyttö jokaisessa 

yhdistyksessä on tärkeää, sillä vain siten voidaan luoda kuva reserviupseeritoiminnasta 
koko valtakunnan laajuudessa. RUL käyttää tietoja mm. viestinnässään Puolustusvoimien, 
muiden viranomaisten sekä tiedotusvälineiden suuntaan. Tilastotietoja käytetään lisäksi 
liiton toiminnan ja panostusten suunnitteluun. Toimintalomakkeessa ilmoitettujen tietojen 
perusteella omissa sarjoissaan aktiivisille yhdistyksille myönnetään toimintapalkkioita. 
Jokainen huolellisesti täytetty kohta voi olla rahan arvoinen yhdistyksellemme! 

Toimintalomakkeen rakenne koostuu neljästä osiosta:  

1) Yhdistyksen tiedot 

2) Toiminnot, joiden järjestelyistä yhdistys on itse kantanut päävastuun 

3) Toiminnot, joiden järjestelyistä joku muu yhdistys on kantanut päävastuun 

4) Maanpuolustuskoulutus ja muu vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta 

Yhdistyksen tiedot ja oma toiminta on hyvin hallituksen tiedossa. Haasteellisinta on kerätä 
tietoja suuren jäsenistömme aktiivisuudesta muiden reserviläisjärjestöjen ja 
maanpuolustustoiminnan parista, kuten esimerkiksi osallistumisista sotainvalidien 
syyskeräyksiin tai Maanpuolustuskoulutuksen kursseille. Toinen haaste on siinä, että 
tietoja kirjataan ylös puutteellisesti tai virheellisesti. Jokaisesta tapahtumasta kirjata 
muistiin vähintään seuraavat asiat:  

 Tapahtuman päivämäärä 

 Tapahtuman nimi 

 Tapahtuman kuvaus, jos ei selviä nimestä 

 JRU:n jäsenten osallistujamäärät 

Kyseinen tarkkuus on välttämätöntä, jotta vältytään samojen tapahtumien raportoinnista 
kahteen kertaan ja että toiminta osataan luokitella oikeaan kategoriaan. Sinänsä 
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toimintalomakkeessa ei tarvita välttämättä vastaavaa tarkkuutta, kuten alla olevasta 
taulukosta käy esille.  

III Yhdistystoiminta Tapaht. lkm. 
Osanottajia 
yhteensä 

14 Vuosikokoukset   

15 Hallituksen kokoukset   

16 Muut kokoukset   

17 Esitelmätilaisuudet   

18 Kerhoillat ja saunatilaisuudet   

19 Tutustumiskäynnit ja vierailut   

20 Toiminta yhdistyksen hyväksi esim. talkoot (*   

Taulukko. Esimerkki, millä tarkkuudella yhdistys raportoi tietoja RUL:oon 

Erityisen suotavaa olisi ilmoittaa koko toiminta esimerkiksi seuraavissa muodossa:  
 

Esimerkki 1. Koko vuoden kestävä osallistuminen 

 2006 

 Panssarikillan kokoukset, yhteensä kuusi kokousta 

 Osallistujia JRU:n jäsenistä neljä jokaisessa kokouksessa, eli yhteensä 24 
osallistumista (4 jäsentä kertaa 6 kokousta)  

 

Esimerkki 2. Yksi tapahtuma, johon osallistui useita jäseniä 

 9.9.2006 

 MPK ryn Kenttäkelpoisuuskurssi, Tikkakoski 

 Osallistujat: Hakkarainen, Liehu, Häll, Tuunanen, Niemi 

 

Jos olet epätietoinen, onko toimintasi sellaista, jota kannattaa raportoida, käy tutustumassa 
RUL:n toimintalomakkeeseen osoitteessa: http://www.rul.fi/fi/Palvelut/Lomakkeet.html. 
Ja raportoi vuoden 2006 toimintasi viimeistään tammikuun ensimmäisen viikon aikana 
osoitteeseen pasi.hakkarainen@iki.fi  

 

Kenttäkelpoisuustestaus 
Kenttäkelpoisuuden merkitys on noussut viime vuosina. Puolustusvoimat, 
Maanpuolustuskoulutus ry ja reserviläisjärjestöt ovat nostaneet reserviläisten 
kenttäkelpoisuuden ylläpitämisen ja testaamisen yhdeksi tärkeäksi tavoitteekseen. Kuluva 
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vuosi meni kenttäkelpoisuustestausta harjoitellessa ja toimintaa käynnistäessä. Resulin 
koulutuskin järjestettiin vasta lokakuussa marraskuussa 2006. Kenttäkelpoisuustestin 
JRU:sta suorittivat Antti Niemi, Saku Liehu, Krister Häll, Mikko Niemi ja Pasi 
Hakkarainen.  

Koulutusyksikkö Puuma järjestää myös 2007 kenttäkelpoisuustestit Jyväskylässä 
yhteistoiminnassa JRU:n, JARU:n ja Maanpuolustuskoulutuksen kanssa. Tilaisuuksista 
tiedotetaan yhdistyksen www-sivuilla, sähköpostilistoilla ja mahdollisuuksien mukaan 
jäsentiedotteissa. Lisäksi Puuman päällikön, Pasi Hakkaraisen, kotisivuilla löytyy tietoa 
testeistä: http://www.iki.fi/pasi.hakkarainen/kentta.shtml 

 

 
Kuva: Lihaskuntotestin punnerrusosuus alkamassa 

Ennen testejä on täytettävä kysely terveydentilasta. Kyselyt terveydentilasta ovat 
luottamuksellisia. Testeihin ei voi osallistua, jos esimerkiksi on laiminlyönyt liikunnan tai 
jokin sairaus saattaa asettaa testattavan vaaraan testien aikana. Testeihin ei voi myöskään 
osallistua humalaisena, krapulaisena, kuumeisena tai muutoin sairaana. Jos testi on 
ensimmäinen liikuntasuorituksesi vuosikausiin, se voi myös jäädä viimeiseksi. Liikunnan 
kohottaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen testejä, rauhallisella tempolla ja jo 
tänä päivänä.  
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Kuva: Yhdistyksen toimitilat Gummeruksenkadulla 

 

18.11.2006 Excursio Karjalan Prikaatiin 
Jyväskylän reserviupseerien järjestämä tutustuminen Karjalan Prikaatiin lähti liikkeelle 
marraskuisena lauantaiaamuna Jyväskylän matkakeskukselta, johon oli kokoontunut 
innostunut excursiojoukko.  

Lyhyehkön armeijamallisen lounastauon jälkeen jatkettiin matkaa Karjalan Prikaatiin 
Vekaranjärvelle. Siellä meitä oli vastassa Karjalan Tykistörykmentistä kapteeni Aapro, joka 
ohjasi vierailijaryhmät Kaartinkinoon alkuesittelyä varten. Meidän ryhmämme lisäksi 
vierailijoita oli pari linja-autollista. Karjalan Tykistörykmentin komentaja everstiluutnantti 
Soikkeli piti lyhyen esitelmän Karjalan Prikaatista ja sen antamasta koulutuksesta. Lopuksi 
hän esitteli käynnissä olevan harjoituksen ja sille asetettuja koulutuksellisia tavoitteita. 
Tämän jälkeen vierailijoille jaettiin turvamääräysten edellyttämät komposiittikypärät ja 
kuulosuojaimet, jonka jälkeen suuntasimme bussimme kohti tulipatteria ja patteriston 
komentopaikkaa. Tulipatterissa vierailijat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen lähti 
seuraamaan tulipatterin ammuntoja ja toinen siirtyi tutustumaan patteriston 
komentopaikkaan.  
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Ensimmäinen tulipatteriin tutustunut ryhmä sai asiantuntevan varusmiesjohtajan pitämän 
esittelyn patterista, sen kalustosta, viestijärjestelyistä ja ryhmityksistä. Pääsimme myös 
todistamaan tulitoimintaa muutaman tulikomennon verran.  

Tulipatteri ampui 152 mm:n haupitseilla kranaattien painaessa n. 40 kg:aa, joten 
yhteislaukaus oli varsin kunnioitusta herättävä. Sään haltijat osoittivat 
arvaamattomuutensa ja lauhtumisen seurauksena laskeutui niin tiukka sumu, ettei 

ammuntoja kyetty jatkamaan. 
Näin ollen toinen ryhmä ei 
saanut tilaisuutta todistaa 
tykkien jylyä yhtä läheltä. 

Vierailu päättyi ruokailuun 
varuskunnan 

muonituskeskuksessa, jossa 
saimme vatsamme täyteen 
pitkän päivän päätteeksi. 
Paluumatkalla kävi aktiivinen 
keskustelu päivän annista ja 
muisteltiinpa myös menneitä 
aikoja. Puheenjohtajamme 
Santeri Heinonen järjesti hienon 
excursion, mistä hänelle suuri 
kiitos. 

LIIKUNTAA 

KESKIVIIKKOISIN (HUHTIKUUN LOPPUUN) 
JRU:n lentopallovuorot keskiviikkoisin klo 20.30-22.00 lukuvuoden ajan 9.5.2007. 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Matti Jokitalo, 040-536 8920.  

AMMUNTAA 

GRANIITIN AMPUMARADAN VUOROT 
Kuokkalan Graniitti keskiviikkoisin klo 18.00 – 21.00 huhtikuun loppuun. Pistooli .22 cal 
(kivääri 50m vain erikseen sovittaessa vähäisen kysynnän vuoksi). 
Ampumaupseereiden yhteystiedot: 

Jarmo Siltanen, jarmo.siltanen@jamk.fi, 040-5109617 
Kari Löfgren, kari.lofgren@mil.fi, 040–7511096 

Jäsenasiaa 
Jos olet muuttanut, muuttamassa tai tietosi ovat jotenkin muuten muuttuneet, esim. 
ylennykset, niin ole ihmeessä yhteydessä. Tai jos tiedät että jonkun tuttavasi yhteystiedot ei ole 
ajanmukaiset niin soita 050 340 4254 tai laita sähköpostia shliehu@cc.jyu.fi.   
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Yhdistyksen sähköpostilistalle voi liittyä laittamalla postia Mikko Niemelle 
mikko.niemi@jypoly.fi 

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi laittamalla tietonsa jäsenvastaavalle, hallitus käsittelee 
jäsenhakemuksen seuraavassa kokouksessa ja uudelle jäsenelle ilmoitetaan jäsenyydestä. 
Hänet lisätään yhdistyksen jäseneksi. Jäsen saa sitten edut mitä liittymisestä seuraa mm. 
Reserviläinen -lehden. Ja aikanaan tulee postissa myös yhdistyksen jäsenmaksu, jonka 
suoritettuaan on aina sen kuluvan vuoden yhdistyksen jäsenenä ja oikeutettu osallistumaan 
yhdistyksen järjestämään laajaan toimintaan. 

Lisää jäseniä otetaan aina avosylin vastaan. Jos teillä on upseerituttuja, niin ottakaa asia 
rohkeasti esille heidän kanssaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on viime vuosina kohonnut ja 
pyrimme saamaan 500 jäsenen rajan rikki. Jos joku joutuu syystä tai toisesta eroamaan 
yhdistyksestä, niin toivon, että siitä ilmoitetaan myös jäsenvastaavalle, jolloin ei tarvitse 
arvailla asian kohtaloa. 

Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2007 yhteystiedot 

PJ, 
piirihall. 2. varapj.  ltn  Heinonen Santeri santeri.heinonen@metso.com 040 829 5697  

1. vpj ltn Jacksén Juhana juhana.jacksen@mandatum.fi 050 426 2014 

2. vpj, Amp.ups, 
ResUL SRA-tmk pj vänr Siltanen Jarmo jarmo.siltanen@jamk.fi 040 510 9617  

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  

Jäsen  ylil Nupponen Pekka pekka.nupponen@teleperformance.fi 050 61 180 

Ampumaupseeri  vänr Häll Krister hall_krister@hotmail.com 040 724 3249 

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

WWW-vastaava ltn Niemi Mikko mikko.niemi@jamk.fi 040 708 2331 

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

Jäsen, piirin 
toiminnanjohtaja kapt Löfgren Kari kari.lofgren@pp.inet.fi 040 751 1096 

Jäsen, tiedotus ylil Jörgensen Kai kai.jorgensen@elisanet.fi 040 524 1462 

JARU-edustaja  vänr Lehtoviita Lauri lajuleht@cc.jyu.fi 044 275 7865 
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