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Mitä tämä kuva esittää ?   Vastaus löytyy tiedotteen sisäsivuilta !
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Tiedottajan palsta 2/2008

Puheenjohtajamme ollessa hyvin ansaitulla lomamatkalla tiedotteen tekovaiheessa
tiedottaja päätti ottaa päätösvallan itselleen ja täytti tämän sivun puheenjohtajan palstan
sijasta omilla jutuillaan.

Kevät alkaa olla lopuillaan ja kesälomakausi alkamassa. Talvi on ollut varmasti itse kullakin
työ täyteinen. Ainakin yhdistyksen hallitus ja varsinkin kesän RESUL.n ampumakilpailujen
kisaorganisaatio tekee parhaansa kilpailujen onnistumiseksi. Hyvässä jamassa asiat
ovatkin. Krister Häll toimikunnan puheenjohtajana on vienyt asioita eteenpäin nuoren
upseerin tarmolla. Suurin puute vielä tätä kirjoitettaessa on kirjoitustaitoisten toimitsijoiden
osalla. Vetoankin nyt tässä taas teihin, herrat upseerit, meillä on mahdollisuus kasvattaa
entisestään yhdistyksemme arvoa kansallisella tasolla. Antamalla tukenne yhtenä tai
kahtena päivänä 9.-10.8.2008 me saamme myös tuntea onnistumisen tunteen. Ottakaa siis
yhteyttä ja osoittakaa halunne toimia niin yhdistyksen kuin K-S Res. Ups. Piirinkin puolesta.
Olkaamme ylpeitä siitä, että Res. Ups. Liitto luottaa meihin kilpailujen järjestäjänä.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Krister Häll ja Kai Jörgensen (yhteystiedot  tiedotteen
lopussa).

Veteraanikeräystä Jyväskylän  Kompassilla

Tässä tiedotteessa teemana reserviläisen liikkuminen ja selviäminen maasto-oloissa. Lue
Anssi Liljan juttu asiasta.
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KERHOILTA 21.2 K-S OSUUSPANKIN TILOISSA

Yhdistys järjesti Osuuspankin tiloissa kerhoillan, jonka isäntänä toimi kauppaneuvos Keijo
Manner. Isäntä piti aluksi lyhyen katsauksen liittyen osuuspankkimaailmaan,
omistajajäsenyyksiin ja pankin yhteistyöhön liikemaailmaan päin. Sen jälkeen syntyi
keskustelua lähinnä tämän hetken yksityisluototuksesta. Yhdistyksen varapj Antti Tittonen
luovutti kauppaneuvos Mannerille muistoplakaatin yhdistyksen nimellä varustettuna
kiitoksena yhdistyksellemme annetusta pitempiaikaisesta tuesta.

Illan pääesiintyjänä oli Esitelmä evl Juha Vanhanen, joka piti esitelmän aiheenaan ’Katsaus
maavoimiin’.  Vauhdikas esitelmä sisälsi aiheinaan mm. maavoimien organisaatioon,
huoltojärjestelmään, maavoimien helikopterihankintaan, reservin vähentämiseen, Keski-
Suomen aluetoimistoon ja yhteistoimintaan ilmavoimien kanssa liittyviä asioita. Esitelmän
aikana ja sen jälkeen keskustelua herätti varsinkin reservin vähentäminen ja helikoptereihin
liittyvät kysymykset. Saimme myös vastauksia evl Vanhaselle etukäteen toimitettuihin
kysymyksiin.

Pankin keittiöhenkilökunta oli loihtinut erinomaisen hyvää purtavaa iltaan osallistuneille.
Tarjoilupöydän äärellä näkyikin useampi vierailevan muutamankin kerran. Illan esitelmistä
olisi voinut olla nauttimassa useampikin yhdistyksen jäsen, nyt paikalle oli saapunut vain 13
henkilöä !?

Varapj luovuttaa plakaatin isännälle              esitelmöitsijä vauhdissa

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 19.3 HARJUN VESILINNASSA

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.3 Harjun Vesilinnassa luontomuseon kokoustiloissa.
Kokoukseen oli saatu paikalle ev evp Hannu Antikainen pitämään ilmapuolustusaiheisen
esitelmä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksessa palkittiin seuraavat jäsenet:

Timo-Juhanin pokaali, Mikko Porvali,
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Maurin Malja, Mikko Niemi

Vuoden Paukku, Raimo Ranta

SRA-mestari, Krister Häll

Lisäksi palkittiin ’Liikunnan Liekki’ pöytä seuraavat henkilöt henkilökohtaisesta kuntoilusta
ja kuntokortin palauttamisesta:

Yrjö Qvarnberg, Antti Airaksinen ja Pekka Elomaa

YHDISTYKSEN KOTISIVUT UUDISTUNEET
http://www.rul.fi/jyvaskyla
Jos annat edellä olevan nettiosoitteen tietokoneesi nettiselaimeen hakuosoitteeksi, pääset
yhdistyksen uudistetuille kotisivuille. Käy ihmeessä tutustumassa !

VETERAANIKERÄYS

Yhdistyksemme jäseniä osallistui kahtena viikonlopun lauantaina Sotiemme Veteraanit
keräykseen. Tulos jäi hiukan viime vuoden tuloksesta, mutta kerääjiäkin oli vähemmän.

YHDISTYKSEN AMPUMATOIMINTA KESÄLLÄ, Jarmo Siltanen

JRU panostaa ammunassa kesän aikana RUL:n mestaruuskilpailuihin, palvelusammunnan
ja SRA:n suomenmestaruuskilpailuihin.

Kevään sisäratakausi saatiin mukavasti loppuun Kuokkalan Graniitissa. Kevät oli selvästi
aktiivisempi ammuntakausi kuin syksy 2007. Ratapaikat oli hyvin käytössä koko kauden.
Yhdistyksen pienoispistoolikilpailut pidettiin 23.4.2008.

Kilpailussa oli kaksi eri ammuntaa. Pienoispistooli 20 laukausta (4x5 ls) ja pistoolipika-
ammunta; mukaan otettiin vain 4x5 laukauksen sarja, aikaa 10 sek/sarja. Pistoolipika-
ammunnassa oli käytettävä kahdenkädenotetta.

Pienoispistooli 20ls

1. Raimo Ranta

2. Marko Talvitie

3. Krister Häll

4. Jarmo Siltanen

http://www.rul.fi/jyvaskyla
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5. Erkki Pastinen

6. Matti Noronen

7. Kari Malminen

Pistoolipika-ammunta

1. Marko Talvitie

2. Matti Noronen

3. Kari Malminen

4. Raimo Ranta

Mukana ammunnoissa oli myös JARU:n joukkue. JRU:n ja JARU:n välinen kokonaiskilpailu
päättyi tällä kertaa JRU:n niukkaan voittoon 1113 pistettä, JARU 835 pistettä.
Kummassakin joukkueessa oli seitsemän ampujaa.

Kiitos kaikille osallistujille!

Vastaus kansikuvan arvoitukseen:

Kansikuvan ’härveli’ on hevosen kaasunaamari

PALVELUSAMMUNNAT KAUDELLA 2008

JRU järjestää johdetut palvelusammuntojen harjoitukset kaudella 2008. Harjoituksiin voivat
osallistua kaikki Luonetjärven varuskunnan kivääriradan käyttöluvan saaneet reserviläiset.
Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ampumaradalla on aina paikalla
ammunnasta vastaava henkilö, alla olevan taulukon mukaisesti. JRU:n jäsenet voivat
harjoituksissa  käyttää yhdistyksen aseita. Tervetuloa mukaan aidon reserviläistoiminnan
pariin.



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 3/2006 Sivu 6(12)

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

JRU:n Palvelusammunnan harjoitustilaisuudet

Luonetjärven vrsk:n kivääriradalla

15.5. - 28.8.2008 klo 18 -21

Pvm Ammunnasta vastaa Yhteystieto Muuta

15.5. Siltanen Jarmo 040-5109617  Kaikki ammuttajat paikalla

22.5. Löfgren Kari 0400-163470

29.5. Häll Krister 040-7243249

5.6. Heinonen Santeri 040-8295697

12.6. Jörgensen Kai 040-5241462

19.6. Siltanen Jarmo

26.6. Löfgren Kari

3.7. Häll Krister

10.7. Heinonen Santeri

17.7. Jörgensen Kai

24.7. Siltanen Jarmo

31.7. Löfgren Kari

7.8. Häll Krister

14.8. Heinonen Santeri

21.8. Jörgensen Kai

28.8. Siltanen Jarmo

Ammuttajien varamiehenä on luvannut toimia Ranta Raimo puh. 050-
9112340
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Palvelusammunnat ovat seuraavat:

l Rynnäkkökivääriammunnat (sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen
sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen itselataavaava kivääri):

¡ Palvelusammunta 1:

l 150 m, ampumataulu 03, (5)+10=15 ls

¡ Palvelusammunta 2:

l 150 m, ampumataulu 03, (3)+6+6+6=21 ls

l Sotilaspistooliammunnat (kaliiberiltaan vähintään 9 mm pistooli):

¡ Palvelusammunta 3:

l 25 m, ampumataulu 04, (5)+2x10=25 ls

¡ Palvelusammunta 4:

l 25 m, ampumataulu 04, 2 x (2+2+2+2+2=20

Vuoden 2008 koulutuksista, kilpailuista ja harjoituksista ilmoitetaan tarkemmin osoitteessa:
www.lipas.net/jru. Kannattaa käydä nettisivuillamme kevään aikana katsomassa löytyykö
valikoimasta omaan makuun sopivaa toimintaa.

Yhteydenotot: amp.ups. Jarmo Siltanen, jarmo.siltanen@jamk.fi gsm 040 510 96 17.

KORVIKKEELLA MIKKELISSÄ 29.3

Maaliskuun lopulla Reserviupseeripiirin yhdistysten jäsenillä oli mahdollisuus päästä
vierailemaan Mikkelissä sijaitsevaan Jalkaväkimuseoon ja Mikkelin Klubiin. Paikkoja oli
varattu yli 50 kpl, mutta vierailuun osallistuvien joukko kutistui yhteensä 10 henkilöön.
Yhdistyksestämme mukaan lähti kuusi henkilöä, vahvistusta tuli yhden henkilön verran
Tikkakoskelta ja kaksi vielä Mikkelistä. Museossa saimme seurata Suomen sotahistoriaa ev
Pekka Vauhkosen johdolla aina vapaussodasta sotien jälkeiseen aikaan. Museon esittely
alkoi salista, jossa on seinällä marskin ritarien kuvat ja eteni siitä vaiheittain vuoden 1918
tapahtumista eteenpäin talvisodan kautta jatkosodan tapahtumiin. Kunkin historiavaiheen
yhteydessä saimme kuulla yksityiskohtia tapahtuneista asioista ja saimme tutustua samalla
esillä oleviin ja tapahtumiin liittyviin valokuviin ja esineisiin.

Sitten siirryimme Mikkelin Klubille illalliselle. Ennen ruokailun alkua ev. Pekka Vauhkonen
kertoi meille klubin historiaa. Saimme kuulla ketä vieraili Marskin luona klubilla ja ketä olivat
ne vakiohenkilöt, jotka kuuluivat hänen seuraansa. Seinällä oli istumajärjestys marskin
pöytäseurueesta nimineen. Istuuduimme pöytään sen mukaisesti, mitä koulutushaaraa me

mailto:jarmo.siltanen@jamk.fi
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varusmiehinä olimme aikanaan edustaneet ja kuka oli kyseisessä paikassa istunut Marskin
seurana. Esim. tykistöä edustanut pj Santeri Heinonen istui kenr. Nenosen paikalla jne.

Muutama matkalaisista kokeili myös miltä tuntui istua Mannerheimin paikalla kahvitilan
pyöreän pöydän ääressä. Kuulemma tuntuma oli arvokas.

ERÄNKÄYNTI SOTILASTAITONA

  Metsästys on aina ollut harrastus, joka on kehittänyt eri maiden puolustusvoimille jo
valmiiksi taitavia ampujia ja itsenäiseen ajatteluun kykeneviä sissisodan asiantuntijoita.
Simo Häyhän nuoruuden linnunmetsästys nostetaan ehkä useimmiten esille, kun tästä
puhutaan Suomessa. Suomalaisten sankareiden joukossa on paljon kuuluisia metsästäjiä,
mutta myös paljon sellaisia, joiden taidot olivat vain oman joukkueen tiedossa.
Parhaimmillaan metsässä kuljetut kilometrit suojasivat koko ryhmän viekkaalta
väijytykseltä, koska metsässä on sellainen ominaisuus, että se opettaa siellä kulkevaa
jokaisena päivänä ja yönä.

  Mistä muuten tietää, millaiset varusteet ovat hyvät metsässä? Sen tuntee heti, kun kulkee
huonossa kelissä huonosti varustautuneena. Millainen makuupussi on riittävän lämmin? Se
on sellainen, jonka läpi ei talvilaavulla klo 04:30 kylmä tunge selästä! Millainen hiipiminen
on riittävän hiljaista hiipimistä? Sellainen hiipiminen, jota riista ei ylivertaisista aisteistaan
huolimatta kavahda. Kuinka toimin todellisen paineen alla ja kuinka tarkka on riittävän
tarkka riistalaukaus, kun liikenteen uhriksi joutunut karhu hyökkää yllättäen läheisestä
ojasta? Nämä ovat esimerkkejä metsästäjien arjesta – sieltä metsästä!

Monet ovat käyneet armeijassa sissikursseja ja selviytymisleirejä. Useat ovat kertomansa
mukaan jopa jättäneet metsässä nukkumisen juuri noiden leirien seurauksena. Minä
pyydänkin juuri teitä, astumaan rivin eteen ja tulemaan mukaani sellaiseen metsään, joka
toivottaa jokaisen teistä tervetulleeksi oppimaan jotain itsestänne. Kirjastolla pidetään
metsästäjätutkintoja, joiden aikataulu löytyy www.riista.fi tapahtumatiedoista. Tuohon

http://www.riista.fi/
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tutkintoon valmistaudutaan lukemalla metsästäjänopas ja siihen kuuluva lakiosa!
Tarkemmat tiedot löytyvät edellä mainitusta osoitteesta. Tuon tutkinnon pyydän käymään
itsenäisesti ja sen jälkeen toivon kuulevani teistä, koska aion järjestää juuri teille sellaista
koulutusta eränkäynnin alalla, että harmittelette myöhemmin vain sitä, että ette
aikaisemmin ole sellaista päässeet kokemaan. Tämä tapahtuu siten, että tulette mukaani
yöksi Keski-Suomen erämaihin sumuiselle suolle, kun hanhet laskeutuvat kohti ja tulette
mukaani myös silloin, kun teeret istuvat latvoissa 300 metrin päässä ja lähdemme
ryömimään päästäksemme 150 metrin päähän. Tulen kuitenkin vain raottamaan teille
verhoa, jonka takaa paljastuu suomalaisen miehen ja naisen syvin rakkaus eli suomalainen
villi luonto. Sanotaan, että Afgaanit ovat taitavia sotimaan vuorillaan ja Vietkong osasi elää
ja taistella viidakoissaan. Me Suomalaiset olemme aina osanneen elää talvenkin keskellä
suomalaisesta metsästä, mutta siihen kykyyn kuuluvat erätaidot ovat alkaneet haihtua
muististamme, koska nykyinen elämäntapamme tekee meistä vieraita metsälle. Mielestäni
sellaisten taitojen ylläpitäminen on suorastaan kansalaisvelvollisuus. Sillä kuten Balkanin
sota opetti – alkukantaisuuteen on modernistakin sivilisaatiosta todella lyhyt matka.

"Metsästys kuului perinteisesti harrastuksiin, joiden parissa upseeri ja herrasmies saattoi
rentoutua. Tällaisiin harrastuksiin kuuluivat myös ammunta, miekkailu, ratsastus ja -
ainakin Mannerheimin nuoruudessa myös purjehdus. Metsästys oli osa upseerien
säädynmukaista sosiaalista kanssakäymistä. Esimerkiksi Puolassa ketunmetsästys
perinteiseen tapaan punaisessa takissa oli antanut eversti ja kenraali Mannerheimille
luontevan tavan tutustua sikäläiseen yhteiskuntaan tai ainakin sen ylempiin edustajiin.

Metsästys kuului erottamattomana osana myös maaseutuväestön elämään. Siten se yhdisti
rajaseudun sotilaan ja ylipäällikön samaan ajatusmaailmaan. On tavallaan sääli, että
metsästystä käsittelevä luku on niitä harvoja kohtia Mannerheimin muistelmissa, joita
Marsalkka ei teoksen julkaisijoiden mukaan ehtinyt lainkaan nähdä. Hänellä oli
metsästyksestä ja metsästysaseista kokemusta, tietoa ja selkeät omat mielipiteet. Siitä on
todistuksena hänen voimakas kritiikkinsä 1930-luvulla Metsästyslehdessä ilmestynyttä
kirjoitusta kohtaan, joka oli perustunut hänen omaan haastatteluunsa. Sitä ei kuitenkaan
Marskin toiveiden mukaan olisi saanut käyttää muistelmakäsikirjoituksen pohjana. ”

Koulutusupseeri Ltn Anssi Lilja

Muista ja merkitse kalenteriisi ja tule reilun joukon hauskaan seuraan toimitsijaksi !

RESUL AMPUMAMESTARUUSKISAT 9.-10.8.2008
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2008 yhteystiedot
Korvaa sähköpostiosoitteissa (ät) merkillä @

Puh. joht. ylil Santeri Heinonen Santeri.heinonen(ät)metso.com 040 829 5697
1. vpj vänr Antti Tittonen juanjuti(ät)cc.jyu.fi 040 729 2374
2. varapj./www ltn Mikko Niemi mikko.k.niemi(ät)gmail.com 040 752 6001
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

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

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

Koulutusupseeri ltn Anssi Lilja Anssi.lilja(ät)iloy.fi 040 560 7570
Jäsen, piirin
toim.johtaja kapt Kari Löfgren kari.lofgren(ät)pp.inet.fi 0400 163 470

sähköpostilista ltn Mikko Niemi mikko.k.niemi(ät)gmail.com 040 752 6001

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

Jäsen Ltn Juhana Jacksén juhana.jacksen(ät)mandatum.fi 050 426 2014

Yhdistyksen yhteystiedot:

Gummeruksenkatu 7, 40100 JYVÄSKYLÄ

http://www.rul.fi/jyvaskyla

http://www.rul.fi/jyvaskyla
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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 ltn 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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