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Puheenjohtajan palsta 1/2007

Arvon upseerit !

Yhdistyksen  tilastoja  ja  toimintakertomusta  laatiessani  voin  todeta,  että  yhdistyksen 
toiminta  on säilyttänyt  korkean ja  aktiivisen  tason parantuen ehkä vieläkin  entisestään. 
Lisäpanoksen viime vuoteen toi itsenäisyyspäivän järjestelyt,  joihin moni yhdistyksemme 
jäsen osallistui kiitettävällä aktiivisuudella. 

Vuoden  2007  teemana  on  RUL:n  linjausten  mukaisesti  reservinjohtajana  kehittyminen. 
Tämä jakautuu kahteen osaan,  eli  kenttäkelpoisuuden kehittämiseen ja  johtamistaitojen 
kehittämiseen.  Vuonna  2007  aktiviteetit  painottuvatkin  vahvasti  näihin  kahteen  osa-
alueeseen.  Toivon  näkeväni  mahdollisimman monen jäsenen kenttäkelpoisuustesteissä, 
johtamistaidon kursseilla ja niihin liittyvillä ekskursioilla.

Tuleva  vuosi  on  samalla  yhdistyksen  juhlavuosi,  täyttäähän  jo  vuonna 1932  perustettu 
yhdistyksemme  jo  75-vuotta.  Juhlavuoteen  liittyen  järjestämme  perinteikkään  iltajuhlan, 
sekä  varmasti  monta  muutakin  mieleenpainuvaa  ohjelmaa.  Seuratkaahan  aktiivisesti 
yhdistyksen  tiedotuskanavia,  eli  tiedotetta,  kotisivuja  (www.lipas.net/jru),  sekä 
sähköpostilistaa.  Jos  et  ole  vielä  sähköpostilistalle  rekisteröitynyt  tai  sinulla  on  muita 
jäsenasioita,  niin  laitahan  viestiä  Mikko  Niemelle,  jonka  yhteystiedot  löydät  lehden 
takaosasta. 

Kuten  ennenkin,  palautetta  yhdistyksen  toiminnasta  ja  ideoita  tapahtumista  voi  laittaa 
yhdistyksen hallitukselle. 

Hyvää alkanutta vuotta 2007 toivottaen,

Santeri Heinonen

Puheenjohtaja
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Kunniapuheenjohtajamme Veikko Hartikainen on poissa

Suruviesti saavutti yhdistyksemme kuluvan vuoden tammikuun viimeisellä viikolla: 
kunniapuheenjohtajamme Veikko Hartikainen oli nukkunut pois 21.1.2007.

Helmikuun 12 päivänä sain jäseneltämme, aina niin aktiiviselta Pekka Elomaalta, 
sähköpostia koskien yhdistyksemme palkitsemisia ja palkitsemisessa käytettyjä sääntöjä. 
Viestin mukana oli myös luettelo yhdistyksemme palkitsemista henkilöistä. Selailin tuota 
luetteloa, muistelin aikanaan hallussani ollutta Suomen Reserviupseeriliiton luetteloa 
palkituista ja lisäksi mm. yhdistyksemme puheenjohtajan miekkaan ja Antti-Juhanin 
pokaaliin kaiverrettuja nimiä: noista kaikista löytyy Veikko Hartikaisen nimi.  Hänen 
nimensä löytyy myös piiritason dokumenteista monissa yhteyksissä, mm toiminnasta 
piirin puheenjohtajana. Veikon nimi löytyy myös sotainvalidi- ja veteraanikeräys-
organisaatioiden listoilta osallistumisestaan em. järjestöjen tukitoimintaan. Reserviläis- , 
veteraani- ja muu järjestötoiminta oli osa hänen ja itse asiassa myös hänen puolisonsa Raija 
Hartikaisen elämää. Varsinkin me nuoremmat upseerit muistamme hänet johtamassa 
vuosikokouksiamme jämäkällä ja hienostuneella otteella. Hänen herrasmiesmäinen ja 
isällinen olemuksensa jätti varmasti meihin kaikkiin vaikutuksensa. Eräs mieleeni painuva 
tilaisuus oli, kun hän kertoi jollain suolla, jossain Keski--Suomessa samoillessaan 
löytäneensä yhdistyksellemme kuuluvan puheenjohtajan nuijan. Sen hän sitten luovutti 
eräässä vuosikokouksessamme yhdistyksellemme puheenjohtajan käytettäväksi. Tuo nuija, 
jossa on kiinnitettynä Suomen Reserviupseeriliiton merkki, muistuttakoon meitä siitä, että 
toimintamme reservin upseereina olkoon jatkossakin pyyteetöntä isänmaan etujen 
vaalimista Veikko Hartikaisen esimerkin mukaan. 

Kai Jörgensen

Yhdistyksen 75- vuotisjuhla. 

Jyväskylän Reserviupseerit ry viettää tänä vuonna 75 vuotisen taipaleen johdosta 
juhlavuottaan. Luvassa on erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tähän liittyen ja niistä 
merkittävimpänä on 15.9. hotelli Rantasipi Laajavuoressa pidettävä illallistilaisuus. Laitahan 
päivämäärä jo nyt kalenteriin. Tarkempi kutsu ohjelmineen lähetetään jäsenistölle vielä 
myöhemmin.
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Mikäli jäsenistöltä löytyy kuvia tms. materiaalia yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta, 
niitä voi toimittaa sähköisesti puheenjohtajalle tai tuoda esim. kirjekuoressa yhdisyksen 
toimistolle. Pyrimme tekemään juhlavuoden aikana yhdistyksen 75-vuotishistoriikin ja siihen 
tarvitsemme kuvia ja juttuja menneiltä vuosilta. 

Tervetuloa kevätkokoukseen !
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokous on tiistaina 20.3-07 klo 18.00 alkaen, paikka 
Nordean  tiloissa osoitteessa Kauppakatu 18 40100 Jyväskylä.

Huom !  Hallitus kokoontuu tuntia ennen.

Kevään toimintakalenteri

3. - 10.3.2007  Veteraanikeräys 

3.3.2007 Kenttäkelpoisuustesteihin liittyvä hiihtomarssi järjestetään 3.3.2007 Saku Liehun 
johdolla. Testiin on ilmoittauduttava MPK:n tietojärjestelmän kautta. MPK:n 
tietojärjestelmään pääseet täältä.  Lisätietoja kenttäkelpoisuustesteistä ja 
ennakkokyselylomakkeen terveydentilasta saa Pasi Hakkaraisen kotisivuilta.

8.3.2007 Luento Kuokkalan kartanossa:  Hans Kalm vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri
Kutsu tilaisuuteen ja tarkempaa tietoa luennosta tässä tiedotteessa.

13.3.2007  Talvisodan päättymisen muistotilaisuus mm. kirkkopuistossa
13.3.2007   Muistojen ilta sotiemme veteraaneille järjestetään Jyväskylän Yliopiston 
juhlasalissa tiistaina 13.3.2007 klo 18.00Konsertti on yksi Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n 
50-vuotisjuhlatapahtumista ja maksuton. Sisäänpääsy perustuu pääsylippuun, joita saa 
järjestäjiltä sekä Jyväskylästä Nikolainkulman neuvonnasta, Asemakatu 6. Konsertti on 
yksi Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n 50-vuotisjuhlatapahtumista ja maksuton. Sisäänpääsy 
perustuu pääsylippuun, joita saa järjestäjiltä sekä Jyväskylästä Nikolainkulman 
neuvonnasta, Asemakatu 6.

15.3.2007   Suomen puolustusvoimien entinen komentaja Gustav Hägglund esitelmöi 
aiheesta "Natoonko?" 15.3.2007 klo 18.00 alkaen Jyväskylän Lyseolla osoitteessa 
Yliopistonkatu 13. 
Tilaisuus on ilmainen ja sen järjestää Keski-Suomen maanpuolustussäätiö. 
Mahdollisimman laajaa osanottoa toivotaan.

20.3.2007  Yhdistyksen kevätkokous klo 18,  paikka:  Nordea, Kauppakatu 18, 40100 
Jyväskylä

24. – 25.3.2007  Vapaa-ajan messut  Paviljongissa, puolustusvoimilla ja reservijärjestöillä 
esittelypiste. Järjestelyistä päävastuussa Keski-Suomen sotilasläänin esikunta.
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29.3.2007 Keski-Suomen Reserviupseeripiirin kevätkokous Tikkakosken upseerikerholla 
klo 18

31.3.2007   Vierailu maanpuolustuskorkeakouluun.  Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 
kevään Keski-Suomen Maanpuolustaja lehdessä. (Kari Löfgren) Lisätietoja vierailusta saa 
piirin nettisivuilta osoitteesta http://www.ksrespiirit.fi/index.php?id=1802 

Ilmoittautumiset toiminnanjohtaja Kari Löfgrenille sähköpostilla osoitteeseen 
reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi tai puhelimella 0400-163470 tai 040-7511096.

25.5 – 26.5.2007   Superviikonloppu Keuruulla 

11.8.2007   Palvelusaseammunta SM Keuruulla   Huom ! Tämä kilpailu on lajissaan 
ensimmäinen kerta !

Pyri nopean tiedotuksen joukkoihin !
"Jos haluat liittyä JRU:n jäsenten sähköpostilistalle tai aiemmin ilmoittamasi 
sähköpostiosoite on muuttunut, ilmoita asiasta Mikko Niemelle mikko.niemi@jamk.fi. 
Sähköpostilistalla tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä tulevista tapahtumista." Tätä 
kautta saat ehdottomasti nopeimmin ja ajan tasalla olevan tiedon tapahtumista.

Toiminnan dokumentointi on tärkeää

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. 
Lomakkeelle ei  saada niin ikään tietoja,  jos sinä et niistä ilmoita hallitukselle tavalla tai 
toisella.

RUL:n  toimintalomakkeen  tarkoituksena  on  kerätä  tietoa  Suomen  Reserviupseeriliiton 
kerhojen toiminnasta. 

Jokainen  huolellisesti  täytetty  kohta  lomakkeella  voi  olla  rahan  arvoinen 
yhdistyksellemme!

 Tapahtuman päivämäärä

 Tapahtuman nimi

 Tapahtuman kuvaus, jos ei selviä nimestä

 JRU:n jäsenten osallistujamäärät + ulkopuoliset osallistujien lukum. , jos olit itse 
tilaisuuden järjestäjä

Kenttäkelpoisuustestaus
Kenttäkelpoisuuden  merkitys  on  noussut  viime  vuosina.  Puolustusvoimat, 
Maanpuolustuskoulutus  ry  ja  reserviläisjärjestöt  ovat  nostaneet  reserviläisten 
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kenttäkelpoisuuden  ylläpitämisen  ja  testaamisen  yhdeksi  tärkeäksi  tavoitteekseen  myös 
tänä vuonna. 

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 RA7-ammunnasta osana 
kenttäkelpoisuustestiä Tikkakoskella

LIIKUNTAA

KESKIVIIKKOISIN (HUHTIKUUN LOPPUUN)

Yhdistyksen  liikuntatoiminta  muodostuu  talvikauden  lentopallovuoroista  sekä  JARU:n 
kanssa  yhteistoiminnassa  järjestetyistä  kenttäkelpoisuustapahtumista.  Lisää  tietoa  saat 
toimintakalenterista tai suoraan urheilu-upseerilta.

JRU:n  lentopallovuorot keskiviikkoisin  klo  20.30-22.00  lukuvuoden  ajan  9.5.2007  asti. 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Matti Jokitalo, 040-536 8920. 

AMMUNTAA

GRANIITIN AMPUMARADAN VUOROT

Yhdistyksen ampumatoiminta on erittäin laajaa. Voit lähteä helposti mukaan yhdistyksen 
ampumatoimintaan  joko  kesällä  Tikkakosken  varuskunnan  ampumaratavuoroilla  ja 
kesällä  KSA:n  radalla  maanantaisin  tai  talvikaudella  Kuokkalan  Graniitin 
pienoispistoolivuoroilla. Lajeihin tutustuvat henkilöt voivat käyttää yhdistyksen aseita ja 
ostaa tarvitsemansa patruunat suoraan radalla.

Lisäksi  yhdistys  ja  sen  jäsenet  järjestävät  SRA  -koulutusta  sekä  ammuntoja.  Yhdistys 
järjestää omia ampumakilpailuja ja lisäksi osallistumme kilpailuihin piiri- ja liittotasolla.

Kuokkalan Graniitti keskiviikkoisin klo 18.00 – 21.00 huhtikuun loppuun. Pistooli .22 cal 
(kivääri 50m vain erikseen sovittaessa vähäisen kysynnän vuoksi).
Jarmo Siltanen, jarmo.siltanen @jamk.fi, 040 510 9617
Kari Löfgren, kari.lofgren @mil.fi, 040 751 1096

Ulkoradalla  korkeapaineaseilla  tapahtuvasta  harjoittelusta  ja  kilpailuista  kerrotaan 
enemmän  lähempänä  kesää  ilmestyvässä  tiedotteessa.   Lajeina  ovat  mm.  RA7, 
palvelusaseet, perinneaseet (esim. 9 mm pistooli, pystykorva 150/300) jne.
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Nimi:  _________________________________________  Pist. Yhteensä   ______

Osoite: _________________________________________

___________   _____________________________

Puh _____________________

Ikä ____ vuotta

Toimintapisteisiin liittyen keräämme myös toiminnan yhtenä painopistealueena 
liikuntapisteitä. Tässä tiedotteessa mukana jo tutusta kuntokortista modifioitu malli. Täytä 
sitä vuoden mittaan ja toimita se vuoden lopussa  yhdistyksen toimistoon 
Gummeruksenkatu 7, 40100 JYVÄSKYLÄ. Seuraavalla sivulla ohjeita kortin täyttämistä 
varten. Valitettavasti ohjeet jouduttiin skannaamaan ja tulostamaan sitten sellaisenaan 
tähän tiedotteeseen.
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KUTSU
Torstaina maaliskuun 8. päivänä klo 18 tohtori Jaakko Heinämäki esitelmöi Kuokkalan 
kartanossa virolaisesta everstistä ja tohtorista Hans Kalmista. Esitelmä perustuu 
Heinämäen juuri julkaistavaan kirjaan: Hans Kalm vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri. 
Tilaisuus kestää maks. 2 tuntia keskusteluineen ja osanottajilla on mahdollisuus ostaa 
paikalla Minervan kustantamaa kirjaa.
Hans Kalm oli legendaarinen vapaus- ja heimosoturi, joka jätti lähtemättömät jäljet 
Suomen ja Viron historiaan. Hän kohosi sotasankariksi vuoden 1918 sodassa ja Pohjan 
Poikain rykmentin komentajana Viron vapaussodassa . Hän oli myös kiistelty Hennalan ja 
Hämeenlinnan punavankileirien vartioston päällikkö. Jatkosodassa hän toimi Naarajärven 
vankileirin päällikkönä ja Hitlerin Saksaan lähetettynä asiantuntijana. Sodan jälkeen hän 
joutui dramaattisissa olosuhteissa pakenemaan Suomesta Ruotsiin ja Amerikkaan. 
Legendaarisen sotilasuransa lisäksi Kalm oli myös aikaansa edellä oleva ravintoterapeutti, 
lääkäri ja tiedemies, joka oli näilläkin aloilla oman tiensä kulkija. Hän kuoli Jyväskylässä 
vuonna 1981 ja on haudattuna Seppälänkankaalla.
Terveisin Jaakko Heinämäki
*********************************************************
kutsun välitti K-S Reserviupseeripiirin pj. Esa Salokorpi

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN VIERAILU 
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA JA 

SOTAMUSEOSSA

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry päätti piirihallituksen kokouksessaan järjestää Keski-
Suomen reservipiirien jäsenille vierailun Maanpuolustuskorkeakouluun ja Sotamuseoon 
Helsingissä. 

Matkan tavoitteena on tutustuminen kadettien oppilaitokseen, johtamiskoulutukseen ja 
koulutusmenetelmiin MPKK:ssa. Sotamuseo kertoo omat tarinansa menneistä vuosista.

Vierailupäivä: lauantai 31.3.2007

Vierailun isäntä: MPKK Koulutustaidon laitoksen johtaja evl Vesa Nissinen

Matkanjohtaja: toiminnanjohtaja Kari Löfgren

Vierailupäivän agenda:

- 6.15 lähtö Äänekoski mh 

- 7.00 lähtö Jyväskylä matkakeskus tilauslaituri
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- 7.50 Jämsä mh tai Joutsa mh ilmoittautumisista riippuen

- 11.00-12.00 lounas KaarJP muonituskeskus

- 12.00-14.00 tutustuminen MPKK:uun ja Santahaminaan

- 14.00-14.30 siirtyminen Sotamuseoon

- 14.30-16.00 tutustuminen Sotamuseon näyttelyyn

- 16.00- kotimatka alkaa

Ilmoittautumiset:

- 25.3. 2007 mennessä matkanjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen 
reserviupseeripiiri[ät]ksrespiirit.fi tai puh. 0400-163470 tai 040-7511096. 
Ilmoittautumisessa on kerrottava nimi, lähtöpaikka ja lähtijän puhelinnumero. 
Matka tehdään Keski-Suomen Liikenne Oy:n turistiluokan autolla johon 
mahtuu 50 lähtijää ilmoittautumisjärjestyksessä.

Matkakustannukset:

- lounas KaarJP 3-5 eur/hlö

- museovierailu 4 eur / 2 eur eläk

- kyytimaksu 10 – 25 eur (riippuen lähtijöiden määrästä sekä hankituista 
sponsoreista) kerätään matkan aikana

Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle aktiiviupseereiden 
opinahjoon ja Sotamuseoon!!

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 tai  Kai 
Jörgensen, kai.jorgensen@elisanet.fi  tai Mikko Niemi, mikko.niemi@jamk.fi

Yhdistyksen  sähköpostilistalle  voi  liittyä  laittamalla  postia  Mikko  Niemelle 
mikko.niemi@jypoly.fi 
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2007 yhteystiedot
PJ, piirihall. 2. 
varapj. 

ltn Santeri Heinonen santeri.heinonen@metso.com 040 829 5697 

1. vpj ltn Juhana Jacksén juhana.jacksen@mandatum.fi 050 426 2014
2. varapj., 
Amp.ups,ResUL 
SRA-tmk pj

vänr Jarmo Siltanen jarmo.siltanen@jamk.fi 040 510 9617

Sihteeri vänr Antti Tittonen juanjuti@cc.jyu.fi 040 729 2374
Urheilu-upseeri, 
nuoriso/jäsenups.

ltn Saku Liehu Shliehu@cc.jyu.fi 050 340 4254 

Talousupseeri, 
piirihallituksen pj. 

ylil Esa Salokorpi esa.salokorpi@salokorpi.com 050 1241 

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

Projektiupseeri ylil Pekka Jääskö pekka.jaasko@jamk.fi 040 566 7856
Koulutusupseeri ltn Anssi Lilja Anssi.lilja@iloy.fi 040 560 7570
Jäsen, piirin 
toim.johtaja

kapt Kari Löfgren kari.lofgren@pp.inet.fi 040 751 1096

sähköpostilista ltn Mikko Niemi mikko.niemi@jamk.fi 040 708 2331

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

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

JARU-edustaja 
(hall. ulkop.) vänr Lauri Lehtoviita lajuleht@cc.jyu.fi 044 275 7865
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Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin 
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Yhdistyksen muita toimihenkilöitä

Veteraaniyhteyshenkilö kapt Kari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi

040 743 6372

JARU ry:n edustaja vänr Lauri Lehtoviita lajuleht@cc.jyu.fi  

Lentopallo kapt Matti Jokitalo  040 536 8920

Talkootiimivastaava ltn Pekka Kalteenmäki   

Hengellinen piiri   Sakari Heiskanen 040 593 8463

Yhteyshenkilöitämme Jyväskylän seudun veteraanijärjestöissä

Jyväskylän Sotaveteraanit ry kaptKari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi

040 743 6372
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