
Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/2007 Sivu 1 (17)

Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

N:o 2/2007              Kesäkuu 2007

Jyväskylän Reserviupseerit ry 75 vuotta



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/2007 Sivu 2 (17)

Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

Puheenjohtajan palsta 2/2007

Arvon upseerit !

Kesä on jälleen koittanut ja on aika lomailla, ulkoilla ja kerätä voimia syksyä varten.
Kesäpäiviä kannattaa viettää kesälläkin pyörivillä ampumavuoroilla ja
kenttäkelpoisuustapahtumissa.

Yhdistyksen hallitus on jo suunnitellut vauhdilla tulevaa syksyä, joka näyttääkin varsin
toiminnalliselta. Elokuun alussa yhdistyksen aktiiviampujat ovat järjestämässä
palvelusaseammuntojen SM – kilpailuja Keuruulla, monien muiden toimijoiden ollessa
tärkeissä tehtävissä Kyyjärven maanpuolustusjuhlassa. Syyskuun ja ehkä koko syksyn
tärkeimpänä tapahtumana on tietenkin 75-vuotisjuhlat, josta lisää tässäkin lehdessä.

Syksylle on ideoitu myös ns. aselaji-iltoja, joissa tehdään katsaus kunkin aselajin nykytilaan,
kalustoon ja taistelutekniikkaan. Lisää syksyn lehdessä ja sähköpostilistalla.

Hyvää kesää ja lämpimiä kelejä toivottaen,

Santeri Heinonen

Puheenjohtaja
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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.

Kadonneiden kuvien metsästys !

Mikäli jäsenistöltä löytyy kuvia tms. materiaalia yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta,
niitä voi toimittaa sähköisesti puheenjohtajalle, www-vastaavalle, tai sihteerille tai tuoda esim.
kirjekuoressa yhdistyksen toimistolle. Pyrimme tekemään juhlavuoden aikana yhdistyksen 75-
vuotishistoriikin ja siihen tarvitsemme kuvia ja juttuja menneiltä vuosilta.

Yhdistyksen 75-vuotisjuhlapäivän kulku.

Päiväseminaari järjestetään teemalla "Sotilastiedustelu" Nikolainkulmassa kello 14 – 16.
Paikalla mm. pääesikunnan tiedustelupäällikkö Lippueamiraali Georgij Alafuzoff. Kahvitarjoilu.

Tilaisuus on avoin kaikille reserviläisille, vain 70 ensimmäistä mahtuu mukaan. Ilmoita nimesi
ja henkilötunnuksesi sihteeri Antti Tittoselle (juanjuti@cc.jyu.fi) tai 040 729 2374 mahdollista
turvallisuusselvitystä varten 3.9.2007 mennessä.

Iltajuhla Rantasipi Laajavuoressa kello 19.

Yhdistyksen 75-vuotista taivalta juhlitaan arvokkaasti illallisjuhlassa Rantasipi laajavuoressa
lauantaina 15.9. klo 19 alkaen. Tilaisuuteen on varattu n. 100 paikkaa jäsenistölle ja heidän
aveceilleen. Ilmoittaudu ajoissa sihteeri Antti Tittoselle (juanjuti@cc.jyu.fi) tai 040 729 2374
perjantaihin 24.8.2007 mennessä.

Varmasti ikimuistoisin juhlan Illalliskortin hinta on vain 15 euroa/hlö yhdistyksen jäsenelle ja
hänen avecille. Muille illalliskortin hinta on 50 euroa/hlö. Kutsuvieraat tulevat saamaan kutsun
ja illalliskortin elokuun alussa.

Muista ilmoittaa:

- Nimesi ja avecin nimi

- Erikoisruokavalio

-    Muut toiveet (kuten ennakkoon pyydetyt puheenvuorot, istumapaikkatoiveet)
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Illalliskortit voi maksaa Jyväskylän Reserviupseerit ry:n tilille Nordea 104550-748644 viestillä
"JRU75v - illalliskortti", kun sihteeri on varmistanut, että tilaisuuteen vielä mahtuu.

Saavuthan ajoissa paikalle!
Lisätietoja ja viimeisimmän ohjelmarungon löydät osoitteesta:
http://www.lipas.net/jru/jru75/jru75.shtml

Huom!

Mikäli jäsenistöltä löytyy kuvia tms. materiaalia yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta,
niitä voi toimittaa sähköisesti puheenjohtajalle, www-vastaavalle, tai sihteerille tai tuoda esim.
kirjekuoressa yhdistyksen toimistolle. Pyrimme tekemään juhlavuoden aikana yhdistyksen 75-
vuotishistoriikin ja siihen tarvitsemme kuvia ja juttuja menneiltä vuosilta.

Santeri Heinonen

Tarjolla vapaita paikkoja nopean tiedotuksen joukkoihin !
Saku Liehu, joka toimii yhdistyksessämme jäsenvastaavana, on tällä hetkellä estynyt
hoitamasta tätä tehtävää. Asia lienee ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä, koska Saku on
tällä hetkellä Kosovossa rauhanturvatehtävissä. Hänen sijaisenaan toimii Mikko Niemi.

***  Mikko Niemen sähköpostiosoite muuttunut sitten edellisen tiedotteen !  ***

Jos haluat liittyä JRU:n jäsenten sähköpostilistalle tai aiemmin ilmoittamasi sähköpostiosoite
on muuttunut, ilmoita asiasta Mikko Niemelle . Sähköpostilistalla tiedotetaan ajankohtaisista
asioista sekä tulevista tapahtumista." Tätä kautta saat ehdottomasti nopeimmin ja ajan tasalla
olevan tiedon tapahtumista.

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

http://www.lipas.net/jru/jru75/jru75.shtml
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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!

Ø Tapahtuman päivämäärä

Ø Tapahtuman nimi

Ø Tapahtuman kuvaus, jos ei selviä nimestä

Ø 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
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
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LIIKUNTAA
Ajantasaisimmat tiedot urheiluun ja liikuntaan liittyen löydät parhaiten RUL:n, RES-piirien ja
JRU:n nettikotisivuilta.

AMMUNTAA
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.

KSA:n ampumarata maanantaisin klo 17.00 – 21.00 syyskuun loppuun.

Pistooli/kivääri .22 cal

SRA-harjoitus 9mm radalla.

Jarmo Siltanen, jarmo.siltanen(ät)jamk.fi, 040 510 9617
Kari Löfgren, kari.lofgren(ät)mil.fi, 0400 163 470

Ammunnan harjoittelukalenteri

RA7-ammunnat kaudella 2007

JRU järjestää johdetut RA7 –harjoitukset kaudelle 2007. Harjoituksiin voi osallistua kaikki
Luonetjärven vrsk:n kivääriradan käyttöluvan saaneet reserviläiset. Harjoituksiin ei tarvitse
ilmoittautua ennakkoon. Ampumaradalla on aina paikalla ammunnasta vastaava henkilö alla
olevan taulukon mukaisesti. JRU:n jäsenet voi harjoituksissa  käyttää yhdistyksen aseita.
Tervetuloa mukaan aidon reserviläistoiminnan pariin.

Jarmo Siltanen

Kts. tarkemmin myöhemmillä sivuilla kuvaus lajista.



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/2007 Sivu 7 (17)

Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

JRU:n RA7 -harjoitustilaisuudet

Luonetjärven vrsk:n kivääriradalla

1.5. - 31.8.2007 klo 18 -21

Pvm Ammunnasta vastaa Yhteystieto Muuta

3.5.2007 Siltanen Jarmo
040-
5109617 Kaikki ammuttajat paikalla

10.5. Löfgren Kari 0400-
163470

17.5. Häll Krister
040-
5400786

24.5. Heinonen Santeri
040-
7243249

31.5. Jörgensen Kai
040-
8295697

7.6. Siltanen Jarmo

14.6. Löfgren Kari

21.6. Häll Krister

28.6. Heinonen Santeri

5.7. Jörgensen Kai

12.7. Siltanen Jarmo

19.7. Löfgren Kari

26.7. Häll Krister

2.8. Heinonen Santeri

5.8. kaikki paikalla RA7 kilpailu
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9.8. Jörgensen Kai

16.8. Siltanen Jarmo

23.8. Löfgren Kari

30.8. Häll Krister

Ammuttajien varamiehenä on luvannut toimia Ranta Raimo puh. 050-9112340

Lisäksi lauantaisin klo 9 – 12 on mahdollista ampua 300m:n radalla pitkällä kiväärillä, esim
pystykorvalla.

Ammuntakilpailukalenteri
Alla on listattu Keski-Suomen alueella pidettäviä ampumakilpailuja sekä myös SM-tason
kilpailuja.

Pvm.  Klo  Paikka Kuvaus

30.6.07 Karstula Pienoiskivääri sarjakilpailu, 4. osakilpailu & PM

7.-8.7.07  Säkylä ResUL:n SRA-mestaruuskilpailu 2007

28.7.07 08.00 Keuruu, PionR Res-piirien Kenraalin Malja cup:n & J-P:n pysti, 3.
osakilpailut

30.7.07 18.00 Keuruu Pienoiskivääri sarjakilpailu, 5. osakilpailu

11.-12.8.07 Palvelusampumalajien SM-kisat

15.8.07 18.00 Ilmolahti amp.rata, Res-piirien perinnepistoolin 4. Osakilpailu
Viitasaari

25.8.07 08.00 Keuruu, PionR  Res-piirien perinnepistooli 5. osakilpailu & piirinmestaruus

1.9.07 08.00  Keuruu, PionR ResUL:n "Pystykorvan" SM & PM

8.9.07 08.00  Keuruu, PionR Res-piirien Kenraalin Malja & J-P:n Pysti, 4.
osakilpailut

15.9.07 10.00 Viitasaari  Pienoiskivääri sarjakilpailu, 7.osakilpailu

22.9.07 Keuruu, PionR K-S Res-piirien SRA, 6. osakilpailu
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30.11.07 16.00  Vihtakankaan amp.rata, Korpilahti  K-S Res-piirien SRA, 7. osakilpailu

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

Kilpailulajina RA7-ammunta
RA7 –ammunta on toiminnallinen, nopeiden kertalaukausten ja kahden nopean laukauksen
ampuminen makuuasennosta itselataavalla kertatulikiväärillä.

Ammunnan kulku:

1. sarja -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa

-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s

-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan yksi laukaus

- taulu poissa näkyvistä 15 s

-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan yksi laukaus

- taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas

- edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on
ammuttu

2. sarja -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa

-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s

-     taulu näkyvissä 3 s, jolloin ammutaan yksi laukaus

-     taulu poissa näkyvistä 15 s

-     taulu näkyvissä 3 s, jolloin ammutaan yksi laukaus

- taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas

- edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on
ammuttu

3. sarja -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa
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-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s

-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan kaksi laukausta

-     taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas

- edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on
ammuttu

Kilpailulajina PERINNEPISTOOLI
Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään 7 mm kaliiperinen sotilas- tai
palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri. Lippaaseen tai rullaan
on mahduttava vähintään 5 patruunaa. Liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n
laukaisupaino. Ase on oltava mallin mukainen.

Kilpailunjärjestäjä voi määritellä rajoituksia kilpailussa käytettävän perinnepistoolin suhteen.

Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan "Suomessa käytetty", voi
kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnepistoolimalleilla,
joita Suomen puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään.”

Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. 5
koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia). Taulu SAL:n
pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.
Sovelletaan SAL:n sääntöjä soveltuvin osin.”

Perinnepistooli  50 m (25 m), 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. 5
koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia). Muuten kuten
perinnepistooli 25 m koulu, mutta maalitaulu on SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa
puolustusvoimien maalitaulu nro 04;

Pistooliasento: Ampuja seisoo vapaasti, suhteettomasti vartaloaan kiertämättä ja nojaamatta
mihinkään. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä, jonka on oltava ojennettu niin, ettei se
nojaudu kylkeen. Ase ei saa nojautua vaatteisiin.”

Pistooliasento 50 m (25 m):  Muuten kuten normaali pistooliasento, mutta kahden käden ote
on sallittu. Kuitenkin vain laukaisijakäsi saa koskettaa pistoolin kahvaa. Yli 50-vuotiaiden
sarjoissa on niskahihnan käyttö sallittu, mikäli aseessa on alkuperäinen mallinmukainen
kiinnike sitä varten.”

Varusteissa noudatetaan ResUl:n perinnease sääntöjen kohtaa   ”5. Varusteet”
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Värikuulasota
Jyväskylän Reserviupseerit ry (JRU) ja Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit (JARU)
kävivät toukokuun 7 päivänä kolmiotteluun liittyvän värikuulataistelun. Jo ennen taistelun
ajankohtaa alkoi sähköisessä viestimessä melkoinen henkinen taisto, jolla kumpikin osapuoli
pyrki taittamaan vastustajan henkisen selkärannan etukäteen. Kumpikaan ei siinä onnistunut,
koska kumpikin koitti venyä parhaimpaansa ainakin taktiikan laadinnassa ja toteutuksessa.
”Pappakerho” (JRU) laittoi kampoihin oikein tosissaan ”nuorisokerhoa” vastaan, tuloskin oli
reilu tasapeli.  Väsyneet, mutta onnelliset taistelijat ryhmäkuvassa kansisivulla. Syksyllä on
suunnitteilla uusi koitos, johon toivotaan lisää väkeä.

Joukot varustautumassa.
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"Sotiemme Veteraanit Keräys 2007" lipaskeräyksen tulos
Molempina päivinä yhteensä:
JRU 4376,63 €
JARU   593,53 €
JyRes 4194,06 €
Kokonaistulos yhteensä  9164,22 €

Keräyksen tuloksessa oli parannusta viimevuotiseen n. 57 %. Mainiota,
tästä voivat jo Jyväskyläläiset reservijärjestöt "lyödä rumpuakin".

Vertailun vuoksi vuonna 2006 toteutetun "Sotiemme Veteraanit Keräys 2006" lipaskeräyksen
tulos oli seuraava:

Keräystulos yhteensä 5838,85

Kari Korhonen

Viestejä miehiltämme rauhanturvatehtävissä
Viestejä rauhantehtävissä olevilta jäseniltämme voit lukea yhdistyksen nettikotisivuilta.

Ilmatiedustelua tarjolla !
Jyväskylän paikallisosastosta Hannu Haapamäki ja Ilkka Nyyssönen ovat lupautuneet
suorittamaan ilmatiedustelua Jyväskylän seudun ilmatilassa. Yhdistys tukee tiedusteluun
lähtevien jäsenten osallistumista taloudellisesti, muuten lennot tapahtuvat
omakustannushintaan. Lennot tapahtuvat elokuussa kahtena keskimmäisenä viikkona arki-
iltoina. Tarkempi aikataulu yhdistyksen kotisivuilla ja nopean tiedotuksen joukoille myös
sähköpostilla.

Ampumaratatalkoot Tikkakoskella 2.6

Vietimme aurinkoisen ja mukavan lauantai-päivän 2.6 Tikkakosken ampumaradalla talkoiden
merkeissä.  Paikalle tuli parikymmentä miestä toteuttamaan ilmavoimien toivetta laittaa rata
siistiksi ja mm. korjaamaan kivääriradan taustamuovit/telineet ja huoltamaan taululaitteet.
Ilmavoimien edustajat, komendantti ylil Riku Tenhunen ja kersantti Hannu Veijonen olivat
tyytyväisiä tulokseen. Lopuksi ammuttiin kymmenen laukauksen kilpailu rynnäkkökivääreillä.
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Kilpailun voittaja sai palkinnoksi talkoomestarin -tittelin ja aidon kaivinkoneen
(taittuvamallinen).  Talkoista on tarkoitus tehdä perinne ja ampumakilpailun voittajan arvonimi
tulee olemaan em. ’talkoomestari’. Jatkossa tosin päivä valitaan tarkemmin, että ei olisi esim.
ylioppilasjuhlapäivä samana päivänä, joka ehkä jonkun verran karkotti osanottajia.

Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Kyyjärvellä 11.8.2007
Ilmoittaudu MPK ry:n kurssille juhlaan liittyen tai osallistu muuten juhlaan !

Kuntoliikuntalomake

Jäsentiedotteessa 1/2007 oli kuntoliikuntalomake. Muista kirjata siihen liikuntasuoritteet
ohjeiden mukaan. Palauta se ensi vuoden alussa osoitteella Kai Jörgensen, Paavonpolku 7,
40270 PALOKKA tai yhdistyksen toimistoon, Jyväskylän Reserviupseerit ry,
Gummeruksenkatu 7, 40100 JYVÄSKYLÄ. Jos laitat toimistolle, kirjoita kuoreen
”kuntoliikuntakortti”.

Ovatko yhteys-/muut tietosi ajan tasalla ?
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 040 708 2331 tai laita sähköpostia mikko.k.niemi(ät)gmail.com

Yhdistyksen sähköpostilistalle voi liittyä laittamalla postia Mikko Niemelle
mikko.k.niemi(ät)gmail.com (osoite muuttunut edelliseen tiedotteeseen verrattuna!)

Kevätkokous 2007

JRU:n kevätkokous pidettiin Nordea Pankin tiloissa 20.3.2007. Kokous aloitettiin isäntien
pitämälle esitelmällä nykypäivän pankkitoiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä ja
uhkatekijöistä.

Varsinainen kokous pidettiin Hannu Mettälän toimiessa puheenjohtajana. Kokouksessa
käsiteltiin vuoden 2006 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tase. Tämän lisäksi kokouksella
hyväksyttiin hallitukseen valmistelema yhdistys sijoituspolitiikka, joka ohjaa varojen
sijoittamista. Tämän lisäksi jaettiin JRU:n perinteiset kiertopalkinnot. Timo Juhanin pokaali
myönnettiin Saku Liehulle, Maurin malja Krister Hällille, Vuoden paukku Santeri Heinoselle ja
SRA-mestari –palkinto Kari Löfgrenille. Lisää palkitsemisia on luvassa yhdistyksen 75-
vuotisjuhlassa.
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Krister Häll pokkaamassa Maurin malja -palkintoa
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2007 yhteystiedot
Korvaa (ät) merkillä @

PJ, piirihall. 2.
varapj. ltn Santeri Heinonen Santeri.heinonen(ät)metso.com 040 829 5697

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

vänr Jarmo Siltanen jarmo.siltanen(ät)jamk.fi 040 510 9617

Sihteeri vänr Tittonen Antti juanjuti(ät)cc.jyu.fi 040 729 2374
Urheilu-upseeri,
nuoriso/jäsenups. ltn Liehu Saku Shliehu(ät)cc.jyu.fi 050 340 4254

Talousupseeri,
piirihallituksen pj. ylil Salokorpi Esa esa.salokorpi(ät)salokorpi.com 050 1241

2.Ampumaupseeri vänr Krister Häll hall_krister(ät)hotmail.com 040 724 3249

Projektiupseeri ylil Jääskö Pekka pekka.jaasko(ät)jamk.fi 040 566 7856
Koulutusupseeri ltn Lilja Anssi Anssi.lilja(ät)iloy.fi 040 560 7570
Jäsen, piirin
toim.johtaja kapt Kari Löfgren kari.lofgren(ät)pp.inet.fi 0400 163470

sähköpostilista ltn Mikko Niemi mikko.k.niemi(ät)gmail.com 040 708 2331

Jäsen, tiedotus ylil Kai Jörgensen Kai.jorgensen(ät)elisanet.fi 040 524 1462

Jäsen ylil Pekka Nupponen pekka.nupponen(ät)teleperform
ance.fi 050 61 180

JARU-edustaja
(hall. ulkop.) vänr Lauri Lehtoviita Lajuleh(ät)cc.jyu.fi 044 275 7865
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Yhdistyksen muita toimihenkilöitä

Veteraaniyhteyshenkilö  kapt Kari Korhonen kari.kkn(ät)kolumbus.fi

040 743 6372

JARU ry:n edustaja vänr Lauri Lehtoviita lajuleht(ät)cc.jyu.fi

Lentopallo kapt Matti Jokitalo  040 536 8920

Talkootiimivastaava ltn Pekka Kalteenmäki  040-563 1096

Hengellinen piiri Sakari Heiskanen 040 593 8463

Yhteyshenkilöitämme Jyväskylän seudun veteraanijärjestöissä

Jyväskylän Sotaveteraanit ry kapt Kari Korhonen kari.kkn(ät)kolumbus.fi

040 743 6372
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Lähettäjä:

Jyväskylän Reserviupseerit ry
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