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Puheenjohtajan palsta 4/2007

Arvon upseerit !

Toimelias vuosi on jälleen takana ja on aika rauhoittua Joulun viettoon ja keräämään
voimia tulevaa vuotta varten.

Hallitus, joka muuttuu varsin vähän vuodeksi 2008, on ideoinut jo paljon toimintaa alkavalle
vuodelle. Luvassa on elokuvanäytöstä, ekskursiota Mikkeliin ja varmasti mielenkiintoisia
luentoja. Liikunta- ja ammuntavuorot pyörivät totutulla kaavalla. Vuoden 2008 suurin haaste
lienee elokuussa KSA:n radalla järjestettävät RUL:n 2008 mestaruuskilpailut. Niistä lisää
tässä lehdessä, mutta toivon jäsenistöltä aktiivista osallistumista kilpailujen vaatimissa
moninaisissa tehtävissä.

Hallitus on viime syksyisten 75-juhlien lomassa alkanut kerätä kuva- yms. materiaalia
sähköiseen arkistoon tulevia sukupolvia varten. Mikäli omaat kuvia tai tärkeitä leikkeleitä
yhdistyksen toiminnan varrelta, niitä voi pitkin vuotta toimittaa toimistolle lainaan, niin
skannaamme ja arkistoimme ne. Mikäli haluat päivittää jäsentietoja tai tulla vain
rupattelemaan ajankohtaisista asioista, muistutan, että toimisto on auki keskiviikkoisin kello
14 -18, jolloin piirin toiminnanjohtaja siellä päivystää ja usein joku JRU:n hallituksestakin.

Hiihtokelejä, sekä Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2008 toivoen,

Santeri Heinonen

Puheenjohtaja
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RUL ampumamestaruuskilpailut kesällä 2008 Jyväskylässä

Reserviläisurheiluliitto RESUL on myöntänyt vuoden 2008 ampumamestaruuskilpailujen
järjestämisvastuun Keski-Suomen Reserviupseeripiirille 9. –10. elokuuta.  Kilpailut ovat
joko yksi- tai kaksipäiväiset.

Ampumaupseerimme Jarmo Siltasen esityksestä ampumamestaruuskilpailut on päätetty
jakaa kahtia niin, että ns. Suomen ampujaliiton lajit ja reserviläislajit on eriytetty toisistaan.
Tavoitteena on saada kilpailun järjestäjille helpommin hallittavat ja suoda useammalle
yhdistykselle käytännön mahdollisuudet kilpailun järjestämiselle esim. käytössä olevien
rajallisten ratamahdollisuuksien takia.

Ensi kesän Keski-Suomen piirin järjestämässä kilpailussa on edellä kuvatun perusteena
lajeina pienoispistooli, isopistooli, reserviläisten pistooli pika ja pienoiskivääri 60 ls makuu +
kolme asentoa.

Lajien rajoittaminen ns. SAL:n lajeihin helpottaa kilpailujen läpivientiä, kun lajien
suorituspaikat ovat useimmiten yhdessä paikassa kuten meillä.

Siitä huolimatta meillä on hieno näytön paikka piirin nimissä ja siksi esitän tässä Jyväskylän
Reserviupseeriyhdistyksen puolesta teille, hyvät jäsenemme, kutsun osallistua toimitsija-
tehtäviin kilpailun onnistuneeksi läpiviemiseksi.  Tehtäviä ei kannata pelätä, koska
useimpien kohdalla riittää kirjoitustaito ja numeroiden 1 – 10 tunteminen. Paikalla tulee
olemaan riittävä määrä kokeneita SAL:n koulutuksen omaavia tuomareita ja heidän
avukseen tarvitaan mm. kirjureita ja apumiehiä. Käytössämme tulee olemaan atk-pohjainen
tulosjärjestelmä ja kilpailijoiden osumat lähetetään ilmateitse tulosjärjestelmään, joten
tuloksia ei tarvitse edes käsin laskea. Lisäksi Keski-Suomen ampujat ovat kokeneina SM-
kisojen järjestäjinä mukana. Heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa on niin vankka
tällaisissa asioissa, että me pääsemme varmaankin kohtalaisen helpolla käytännön
järjestelyissä. Tukijoukkoja siis kuitenkin tarvitaan!

Ilmoittaudu toimitsijaksi joko sähköpostilla tai puhelimeen

Kai Jörgensen, kai.jorgensen@elisanet.fi, 040-524 1462

Jos haluat suorittaa tuomarikortin, siihenkin järjestämme mahdollisuuden.

Syyskokouksen antia

palkittuja, vuoden 2008 toiminnan painopiste

Syyskokousta isännöi Metso Paper ja saimme pitää kokouksen heidän tiloissaan
Rautpohjassa. Ennen kokousta yhdistyksen jäsen Ilkka Jauhiaisen johdolla saimme
tutustua paperikoneen valmistukseen erityisesti sen valtavien rullien työstövaiheisiin.

mailto:kai.jorgensen@elisnet.fi
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Kokouksessa Krister Hällille luovutettiin jo aiemmin myönnetty Reserviupseeriliiton
pronssinen ansiomerkki.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokousasiat. Yhdistyksen ensi
vuoden toiminta noudattaa  Reserviupseeriliiton strategian henkeä ja toimintasuunnitelman
luonnosta. Yhdistyksen teemana vuodelle 2008 on reservinjohtajana kehittyminen, mikä
jakautuu kenttäkelpoisuuden ja johtamistaitojen kehittämiseen.

Hallituslista vuodelle 2008: Santeri Heinonen pj, Antti Tittonen 1. Vpj, Mikko Niemi 2.vpj.

Jäsenet: Esa Salokorpi, Krister Häll, Jarmo Siltanen, Kai Jörgensen, Anssi Lilja, Pekka
Nupponen, Juhana Jacksen, Saku Liehu ja Kari Löfgren

Vuoden 2008 hallituslista tehtävineen julkaistaan 1/2008 jäsentiedotteessa.

Jäsenmaksu vuodelle 2008 on noussut piirilehden kohonneiden kustannusten vuoksi
yhdellä eurolla eli se on yhteensä 33 euroa.

Reserviupseeriliitolle uusi puheenjohtaja

RUL:n liittokokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi kapt Mika Hannulan Tampereelta

Ampuma-vuorot talvella

Graniitin vuorot ovat keskiviikkoisin klo 18 – 21, .22 cal pistooli ja kivääri

Vuoden 2007 viimeisin merkitty Graniitin ampumavuoro on 26.12, jolloin sitä ei kuitenkaan
ole joulupyhän vuoksi.  Yhdistyksen jäsenten välinen pistooliampumakilpailu 23.4.2008.

Luonetjärven varuskunnan ampumaradoilla aloitetaan toukokuussa 2008
palvelusammuntojen viikoittaiset harjoittelut. Tästä aikataulusta ilmoitetaan tarkemmin
seuraavassa jäsentiedotteessa.

Vuoden 2008 SRA-ammunnoista ja koulutuksista saa tietoa
osoitteesta: www.lipas.net/sra

Jarmo Siltanen

Liikunta

Reserviläisen kenttäkelpoisuustestit jatkuvat vuonna 2008
Testaus jatkuu ensi vuonna nykyiseen tapaan. Kaksi lihaskuntotestiä ja kaksi cooperia
keväisin ja syksyisin sekä yksi marssi. Polkupyörämarssi saattaa vaihtua jalkamarssiin.
Ilmoitus testin ajankohdista löytyy yhdistyksen internet-svivuilta tai se tulee sähköpostilla

http://www.lipas.net/sra
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niille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. Kts Yhdistyksen tiedotuskanavat !

Liikuntakorttien palautus

Viime keväänä jäsentiedotteessa nro 1 oli pitkästä aikaa liikuntakortti. Jos olet siihen
merkinnyt liikuntasuoritteita, palauta kortti osoitteeseen Kai Jörgensen, Paavonpolku 7,
40270 Palokka.

Lentopallovuorot:
Lentopallovuoron aika Lohikosken koululla muuttuvat  11.12.2007 alkaen,
Uusi vuoro on tiistaisin klo 20.00-21.30.

Yhdistyksen tiedotuskanavat

Jäsentiedote, yhdistyksen kotisivut internetissä, sähköposti nopean tiedotuksen joukoille

Muistutus niille, jotka haluavat sähköpostijakeluun ja niille, joiden sähköpostiosoite on
muuttunut !
Jos olet aiemmin ollut mukana sähköpostilistalla, mutta et ole puoleen vuoteen saanut
sähköpostia JRU:lta, on osoitteesi joko vanhentunut tai väärin kirjattu järjestelmään. Ota
tässä tapauksessa yhteyttä ylläpitäjä Mikko Niemeen, mikko.k.niemi@gmail.com ja päivitä
osoitteesi kohdalleen, mikäli haluat edelleen sähköpostia JRU:lta.

Kuvia menneeltä vuodelta

mailto:mikko.k.niemi@gmail.com
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YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2008

Toimihenkilöt

TEHTÄVÄ SOTILAS-
ARVO

SIVIILIARVO

ETU- JA
SUKUNIMI

OSOITE

SÄHKÖPOSTIOSOITE

PUH. TYÖ

PUH. KOTI

MATKAPUHELIN

Puheenjohtaja Ylil Heinonen, Santeri Varppaaja 5 a 3, 40100
Jyväskylä

santeri.heinonen@metso.
com

040 829 5697

1. Vpj / Sihteeri,
jäsenasiat

Vänr Tittonen, Antti juanjuti@cc.jyu.fi 040 729 2374

2. Vpj / www Ltn Niemi, Mikko mikko.k.niemi@gmail.co
m

040 752 6001

1. Ampuma-
upseeri

Vänr Siltanen, Jarmo jarmo.siltanen@jamk.fi 040 510 9617

2. Ampuma-
upseeri

Vänr Häll, Krister hall_krister@hotmail.com 040 724 3249

Talouden-

hoitaja

Ylil Salokorpi, Esa esa.salokorpi@salokorpi.
com

050 1241

Koulutus-

upseeri

Ltn Lilja, Anssi anssi.lilja@iloy.fi 040 560 7570

Jäsen, tiedotus Ylil Jörgensen, Kai kai.jorgensen@tietoenato
r.com

040 524 1462

Jäsen Ylil Liehu, Saku shliehu@cc.jyu.fi 050 340 4254

Jäsen Kapt Löfgren, Kari kari.lofgren@mil.fi 040 751 1096

Jäsen Ylil Nupponen, Pekka pekka.nupponen@teleper
formance.fi

050 61 180

Jäsen Ltn Jacksén, Juhana jjacsen79@hotmail.com 050 426 2014

JARUn edustaja Vänr Lindström, Aku aku.lindstrom@saunalaht
i.fi

040 568 3877
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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

Yhdistyksen posti toimitetaan osoitteella:

Puheenjohtaja Santeri Heinonen, Jyväskylän Reserviupseerit ry, Gummeruksenkatu 7 (sisäpiha),
40100 Jyväskylä

Yhdistyksen painopistealueen vuonna 2008: Yhdistyksen vuoden 2008 teema on
reservinjohtajana kehittyminen, mikä jakautuu kenttäkelpoisuuden kehittämiseen ja
johtamistaitojen kehittämiseen.
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