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Puheenjohtajan palsta 1/2008
Arvon upseerit!

Vuosi on jälleen vaihtunut ja tuonut tullessaan uudet haasteet. Yhdistys pyrkii reagoimaan
aktiivisesti muuttuvaan toimintaympäristöön ja elämään hetkessä. Nyt se tarkoittaa hyvien
yhteistyösuhteiden luomista uuteen Keski-Suomen aluetoimistoon, joka jatkaa vanhoja
sotilasläänin perinteitä. Toiminta julkisoikeudelliseksi yhteisöksi muuttuneen MPK:n kanssa
varmasti tiivistyy entisestään. Olemme vahvasti mukana, kun alueen maakuntajoukkojen
toimintaa organisoidaan, sekä seuraamme tarkasti maavoimien esikunnan perustamista.
Historiaa ja perinteitä ei myöskään unohdeta, vaan ekskursioita, kunniavartioita järjestetään
entiseen tapaan. Tässä vain muutamia alkuvuoden tärkeitä asioita mainitakseni.

Merkittävä osa yhdistyksen toimintaa tulee tänä vuonna olemaan myös ammunta.
Palvelusammuntojen pyörittämiseen kesällä satsataan ja jäsenistön toivotaankin
aktivoituvan ja tulevan radalle ampumaan johdetusti niin pistooli kuin kiväärinkin
palvelusammunnat, jotka ovat samalla myös kenttäkelpoisuusammunnat. Yhdistyksen
hallitus on erittäin laajalti mukana järjestämässä RUL 2008 ampumamestaruuskilpailuja,
joihin toivotaan myös jäsenten panostusta talkoohengessä, jotta saamme pidettyä hienot
kilpailut. Niistä lisää myös tässä lehdessä.

Yhdistys on aloittanut myös sääntömuutosprosessin, jossa täydennämme ja selkiytämme
sääntöjämme. Prosessi alkaa kevätkokouksessa ja hyväksytään syyskokouksessa, joten
toivon jäsenistön akviitista osallistumista molempiin kokouksiin. Sääntömuutosesityksen
hallitus laittaa lähiaikoina www - sivuille, jossa se on katseltavana ja kommentoitavana.

Maanpuolustusterveisin,

Santeri Heinonen
Puheenjohtaja

Hyvää alkanutta vuotta 2008 toivottaen,

Santeri Heinonen

Puheenjohtaja
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen 19.3.2008

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §määrittämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 19.3. klo 18 Vesilinnassa, K-S
luontomuseon kokoustilassa.

Tervetuloa!

Esityslista:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten
laskijaa.

2) Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

3) Esitetään tilintarkastuskertomus.

4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille.

5) Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta
piirin kokouksiin.

6) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä
tarkoitettuja ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

- Yhdistyksen Sääntömuutosesitys

- Hallituksen kokoonpano

Lisäksi on tarjolla mielenkiintoisen esitelmöitsijän luento: ev evp Hannu Antikaisen ja prkenr
Pekka Tuunasen kanssa on sovittu JRU:n kevätkokouksen yhteydessä pidettävästä
ilmapuolustusaiheisesta esitelmästä. Esitelmän pituus 30-45 min.
Hannu Antikainen on ilmapuolustuspiirin edellinen piiripäällikkö ja varsin värikäs puhuja.
Sen lisäksi hän on Jyväskylän Ilmatorjuntaupseerit ry kantava voima ja tuntee Vesilinnan
vieressä seisovan ilmatorjuntatykin vaiheet. Pekka Tuunanen on nykyinen piiripäällikkö.

Kerhoilta 21.2 klo 18:30 Keski-Suomen Osuuspankin tiloissa
(sisäänkäynti pääoven vieressä)
Esitelmä evl Juha Vanhanen
Isäntänä toimitusjohtaja kauppaneuvos Keijo Manner
Ilmoittautuminen Kai Jörgensen p. 040-524 1462, kai.jorgensen@elisanet.fi
Mukaan mahtuu max n. 20 henkilöä.

mailto:kai.jorgensen@elisanet.fi


Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2008 Sivu 4 (8)

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

Ekskursio Mikkelin klubille 29.3.2008

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin ekskursio Mikkelin Klubille lauantaina 29.3.2008

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri järjestää lauantaina maaliskuun 29. päivä vierailun
Päämajakaupunkiin, jossa kohteena on päivällä valinnaisesti joko Jalkaväkimuseo tai
Päämajamuseo, sekä myöhemmin illallinen Mikkelin Klubilla Marskin seurassa.

14.00 Lähtö matkakeskuksen tilauslaiturista, Jyväskylästä

16.00 Jalkaväkimuseo tai Päämajamuseo oman valinnan mukaan

17.30 Bussilla Mikkelin Klubille

18.00 Klubin esittely

18.30 Illallinen Marskin seurassa

21.30 Lähtö takaisin Jyväskylään

23.30 Jyväskylässä

Matkan hinta 75 euroa / hlö sisältää kuljetukset, alla kuvaillun illallisen, sekä pääsymaksun
toiseen museoista.  Mukaan mahtuu 55 henkilöä.

Keski-Suomen Reseriviupseeripiiri tukee mahdollisesti matkaa jäsentensä osalta.
Yhdistykset voivat tukea lisäksi haluamallaan summalla omia jäseniään.

Ohjelma:

Aikataulu:

Kustannukset:
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Vorschmack

Kuha Wallewska

- kuorrutettu kuha ja duchesseperunaa

Korvikekahvi, kahvi

Marskin ryyppy

Lasi puna- tai valkoviiniä

Klubilla on mahdollista tilata lisää juomia Klubin oman hinnaston mukaan.

Ilmoita nimesi ja yhdistyksesi ja mahdollinen avec Santeri Heinoselle (p. 040
829 5697) tai (santeri.heinonen@metso.com) sunnuntaihin 16.3. mennessä.
Saatuasi vahvistuksen, että olet mahtunut mukaan, tulee matka maksaa
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n tilille: Nordea 104550-748644, viesti: Mikkeli
08/Osallistujan Nimi. Kuitti maksusta esitetään bussiin tultaessa.

Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle !

Tikkakoskella, 24. tammikuuta 2008

Timo Salo Santeri Heinonen

puheenjohtaja varapj.

SAIGA myynnissä

Yhdistys myy omistamansa Saiga –merkkisen puoliautomaattikiväärin eniten tarjoavalle
jäsenelleen. Ase ollut yhdistyksen RA7-ammunnan harjoituskäytössä.

Kirjalliset ostotarjoukset ottaa vastaan Kai Jörgensen, Paavonpolku 7, 40270 PALOKKA tai
email: kai.jorgensen@elisanet.fi

Yhdistyksen hallitus pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tarjoukset. Tarjousten pitää olla
perillä maaliskuun loppuun mennessä.

Tarjoukseen sisältyy ase + 3 kpl lippaita

Illalliseen kuuluu:

Ilmoittautumiset:

mailto:kai.jorgensen@elisanet.fi
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Yhdistyksen historiikkikirjaa on vielä tarjolla

Yhdistykselle valmistunut 75-vuotis historiikkikirjaa, voi ostaa 15 euron hintaan tai sopia
sen toimittamisesta postitse hintaan 20 euroa (sis. postikulut). Nouto Salokorpiyhtiöt ma-pe
9-16 tai piirien toimisto ke klo 14-18. Tilaus/toimitus postitse tekstiviestillä: Kai Jörgensen,
040-524 1462. Molemmissa tapauksissa kirja maksetaan laskulla yhdistyksen
tilille 104530-110196.

Tiedotus muuttaa muotoaan vuonna 2009
Yhdistys pyrkii säästöihin mm. muuttamalla tiedottamisen logistiikkaa. Vuoden 2009 alusta
jäsentiedotteen paperiversio ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tiedottamiseen käytämme
sen lisäksi Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehteä ja nopean tiedotuksen kanavia eli
sähköpostia ja yhdistyksen nettisivuja.  Yhdistyksen kotisivut tulevat siirtymään jossain
vaiheessa RUL:n sivujen alasivustoiksi.

RUL –ampumamestaruuskilpailut 9.-10.8.2008

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailujen suunnittelu ja järjestelytyö on menossa.
Kilpailun aikataulu on lyöty lukkoon. Kilpailupäiviä on kaksi eli lauantai ja sunnuntai 9.-
10.8.2008. Reserviupseeripiiri ja Jyväskylän Reserviupseeriyhdistys toivoo jäseniltämme
aktiivista vastuuntuntoa kilpailun kunniakkaaseen läpivientiin. Tarvitsemme parikymmentä
henkilöä toimihenkilöiksi. Ampumakokemusta ei välttämättä tarvita vaan riittää, että kynä
pysyy kädessä. Ilmoittautumiset kisaorganisaation käyttöön voi tehdä esim. Krister Hällille
tai Kai Jörgensenille.

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön esitelmätilaisuus

Torstaina 6.3.2008 klo 18.00 Jyväskylän Lyseon II-kerroksen perinneaulassa,
Yliopistonkatu 13.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö kenraaliluutnantti Kari Rimpi
esitelmöi aiheesta:          Ajankohtaista puolustushallinnosta.

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön puolesta Erkki Reivari

Lentopallovuoro
Lohikosken koululla tiistaisin klo 20.00-21.30.

Nopeat tiedotukset
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.
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2008 yhteystiedot
Korvaa (ät) merkillä @

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

1. vpj vänr Tittonen Antti juanjuti(ät)cc.jyu.fi 040 729 2374
2. varapj.&www ltn Mikko Niemi mikko.k.niemi(ät)gmail.com 040 752 6001

Muut hallituksen jäsenet listataan kevätkokouksessa määriteltyjen tehtävien mukaisesti
seuraavassa tiedotteessa ja nettisivustolla.

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

040 743 6372

JARU ry:n edustaja  vänr Aku Lindström 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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