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Itsenäisyyspäivän kunniavartio Jyväskylän vanhan hautausmaan kaatuneiden
muistomerkillä. Tällä kertaa vartiossa seisoivat kadetit.
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Väistyvän puheenjohtajan palsta 4/2008

Eestä aatteen tän – Valmiusyhtymä on valmis

Arvon upseerit,

Kohta on kulunut viisi vuotta siitä kun allekirjoittanut astui yhdistyksen ruoriin. Hallitus
uusiutui tuolloin voimakkaasti ja alkoi työ kehittää yhdistystä uuteen kuosiin. Toiminta ja
viestintä ovat perusteellisesti uudistuneet vuonna 2004 tehtyjen linjauksien mukaisesti
vastaamaan nykypäivän haasteita. Perinteitä ei ole unohdettu, vaan työ veteraanien
perinnön vaalimisessa näkyy edelleen lumipukuisten kunniavartiomiesten kasvoilla,
veteraanikeräyksissä ja talkooprojekteissa.

Allekirjoittanut seurasi tiiviisti vuosien ajan valmiusyhtymän rakentamista Karjalan Prikaatiin
ja osallistui sen toiminnan testaamiseen lukuisissa kertausharjoituksissa. Prikaati on nyt
maan kärkikaartia oleva taisteluosasto niin tiedon, taidon kuin kalustonkin suhteen.
Leikkimielisesti voisi ajatella viime vuosien olleen JRU:n kehittämistä valmiusyhtymäksi
RUL:n jäsenyhdistyksien keihäänkärkeen. Yhtymän ylösajo on vaatinut tietoa, tahtoa,
kykyä ja aikaa kuten myös verta ja hikeä, mutta on varmasti ollut joka hetken arvoinen ja
kasvattanut meitä kaikkia niin onnistumisissa kuin arjen haasteissa ja vastoinkäymisissä.
Nyt mennyttä aikaa itse analysoiden voin todeta, että ponnistukset eivät ole olleet turhia.
Jyväskylän Reserviupseerit ry on kaikkina näinä vuosina saanut liitto- ja piiritason
tunnustuksia toiminnastaan. Yhdistyksemme toiminta on säännöllistä, monipuolista ja
tuloksellista, kiitos siitä erityisesti aktiiviselle jäsenistöllemme. Yhdistys ja sen jäsenet ovat
sitoutuneita ja vaikuttavat merkittävästi niin yhdistys-, piiri- kuin liittotasollakin
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tulevaisuuteen.

Erityisen iloinen olen kaudelleni osuneesta yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuodesta ja
koskettavasta historiikista, jonka jokainen sivu kertoo siitä keitä me olemme ja mistä me
tulemme 1930-luvulta nykypäivään. Mikäli tätä hienoa kirjaa ei vielä löydy lukijan
kirjahyllystä on nyt kiire tarttua tilaisuuteen ja käydä lunastamassa joku viimeisistä
kappaleista hallituksen jäseniltä.

Näillä sanoilla lausun kiitokset JRU:n hallituksille viimeisten viiden vuoden ajalla, joiden
kanssa olen saanut tätä työtä tehdä. Tiedotteiden lopussa olevien hallituslistojen jäsenet
ovat vahvennetun konjakkiryyppynsä ansainneet. Kiitoksen ovat myös ansainneet ”vanhat
konkarit” erikseen nimeämättä, jotka ovat antaneet puheenjohtajalle ja yhdistykselle
kokemuksensa ja tukensa. Teissä elää yhdistyksen henki ja kulttuuri. Samoin lausun
kiitokset JARU:lle vuosien hyvästä yhteistyöstä ja erityisesti sen viimeaikaisille
puheenjohtajille Kari Uusitalolle, Lauri Lehtoviidalle ja Aku Lindströmille jotka ovat tukeneet
ja virkistäneet ”ukkokerhon” toimintaa kolmiotteluiden ja yhteisten tapahtumien merkeissä.

Lopuksi tahdon toivottaa yhdistyksen uudelle puheenjohtajalle Saku Liehulle onnea
uudessa tehtävässään valmiusyhtymämme peräsimessä. Saku ei juuri esittelyitä tarvitse,
hänet kyllä nähdään ja kuullaan kaikissa mahdollisissa medioissa. Puheenjohtajan
upseerimiekka on päätynyt hyvään kotiin ja uusi aika jälleen koittanut.
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Nähdään kentällä, harjoituksissa tai radalla. Hyvää Uutta Vuotta 2009 ja perinteisiä
vanhanajan talvikelejä toivoen,

Santeri Heinonen

Reservin yliluutnantti

Puheenjohtaja 2004-2008

”Me olemme reserviupseerien valmiusyhtymä, me olemme Jyväskylän
Reserviupseerit.”

Uuden puheenjohtajan palsta

Hyvät upseerit,

on suuri kunnia kirjoittaa ensimmäistä kertaa arvostetun yhdistyksemme, Jyväskylän
reserviupseerien, puheenjohtajana. Väistyvä puheejohtaja Santeri Heinonen jättää suuret
saappaat täytettäväksi. Helpotuksena omaan tehtävääni on se, ettei Santerin työpanos
häviä kokonaan, vaan hän jatkaa vähän enemmän taustalla. Tulevasta työnjaosta onkin jo
yhdessä sovittu.

Sukumme on kotikonnuilla tunnettu osaamisestaan eri koneiden taitavina ajajina. Nyt
ensimmäistä kertaa historiassa on kohdalle tullut Suomen johtavan reserviläisyhdistyksen
eteenpäin ajaminen. Kannukseni ja oppikoulun moiseen olen saanut Santerin tapaan
JARU:n puheenjohtajana. Nyt on tarkoitus käydä korkekoulu alan huipulla. Tulevina
haasteina on toiminnan kehittäminen, jäsenistön aktivoiminen ja yhteistyön kehittäminen
muiden kanssa Jyväskylän alueella ja myös koko Keski-Suomessa. Lisäksi seudun
kuntaliitos tulee ehkä ulottumaan myös yhdistykseemme. Näihin toimiin tarvitaan tietenkin
enemmän kuin yksi mies. Onneksi kanssani urakassa on osaavia ja ammattitaitoisia
henkilöitä hallituksessa. Kiitos heille jo etukäteen.

Toivon myös, että jäsenistö aktivoituu ja lähtee yhdessä kanssani kehittämään yhditystä,
yhdistystoimintaahan pyöritetään jäsenistön halusta ja jäsenistön käyttöön.
Tulevaisuudessa näyttäisi tulevan myös, tällä hetkellä niin tuttuja, taloudellisia uhkakuvia,
mutta ne toki voidaan yhdessä kääntää myös voitoksi, jos yhdessä teemme ja
osallistumme.

Loppuun suuri kiitos Santerille, olet tehnyt mahtavaa työtä, kaksi kertaa RUL toimelian
yhdistys on huippu saavutus. Olet näyttänyt hienoa upseerin esimerkkiä, jota yritän
parhaani mukaan seurata.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Tavataan toiminnassa Saku Liehu

Reservin yliluutnantti, Puheenjohtaja 2009
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Kuvassa hallitus pitämässä vuoden 2008 viimeistä hallituksen kokousta. Oikealla
vierekkäin väistyvä ja uusi puheenjohtaja.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN PUHEENJOHTAJAN PIIPUSTA

Hyvät reserviupseeriveljet!

Toimintavuosi 2008 lähenee loppuaan. Takanamme on muutosten vuosi.
Vapaaehtoiskenttää on kuluneen toimintavuoden aikana askarruttaneet muutamat asiat.
Odottamamme laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan tämän vuoden
ensimmäisenä päivänä. Laki starttasi hyvin – olihan sitä innolla odotettu. Puolustusvoimien
normiohjauksen toimenpiteet, erityisesti kesän aikana, toivat mukanaan hämmennystä.
Lain tulkinnan mukaan MPK:n järjestämille sotilaallisille kursseille, joilla käsitellään PV:n
aseita tai johtamisjärjestelmiä, voidaan hyväksyä kurssilaiseksi vain asevelvollisuusikäinen
varusmiespalveluksen suorittanut henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssien ulkopuolelle
jää lukuisia määrä innostunutta maanpuolustusväkeä. Lakia uudistetaan ensimmäisen
kerran vuonna 2009 ja todennäköisesti edellä mainittu asia tulee muuttumaan. RUL on
mukana lain muutoksen valmisteluissa.

 Reserviläisen taitoihin kuuluu turvallinen aseenkäsittely ja johdetut ammuntatilaisuudet.
Ampumataidon ylläpito kuuluu reserviläisen tehtäviin samoin kuin omasta
kenttäkelpoisuudestaan huolehtiminen.

Piirimme suurpanostus vuonna 2008 oli Suomen Reserviupseeriliiton
ampumamestaruuskilpailut. Järjestelyorganisaatio hoiti vastuullisen tehtävänsä mallikkaasti
ja kisat onnistuivat erinomaisesti. Piirimme jäsenyhdistykset tukivat kilpailuja
toimitsijatehtävissä ryhdikkäästi.

Kuluneena keväänä on Keski-Suomen Reservipiirien pitkäaikainen taloudenhoitaja,
sotakamreeri Kari Liimatainen, siirtynyt reserviin taloudenhoitajan tehtävästä. Kiitämme
Karia 14 vuoden urakoinnista piiriemme taloudenhoidossa. Piiriemme uudeksi
taloudenhoitajaksi on valittu hakemusten perusteella res ltn Juha Houni Korpilahdelta.
Toivotamme Juhalle taistelukestävyyttä taloudenhoidon haastavassa kentässä!

Maanpuolustustietouden leviäminen ja maanpuolustushengen ylläpito ovat
jäsenyhdistyksiemme tärkeimmät tehtävät maakunnassamme. Uusien jäsenien rekrytointi
on tärkeää ja mielestäni kaikkien reservinupseerien tulisi järjestyä RUL:n jäseniksi. Jo
pelkästään Reserviläinen- ja Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehden lukeminen pitää
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meidät ajan tasalla maanpuolustuksemme tilasta. Lisäksi meidän tulee aktivoida
jäsenistöämme ja kaikkia maanpuolustuksesta kiinnostuneita osallistumaan MPK:n
kursseille. Kurssit ovat edelleen täynnä tietoa, taitoa ja elämyksiä!

Toivotan kaikille jäsenillemme mitä parhainta Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta
2009!

Timo Salo, puh.joht.

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry

Yhdistyksen tiedotus muuttuu

Hallitus on päättänyt, että vuonna 2009 tiedotuskanavaamme tulee muutoksia. Perinteinen
jäsentiedotuslehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Olemme sopineet, että käytämme
hyväksemme piirin Keski-Suomen Maanpuolustaja- lehteä toisena tiedotuskanavanamme.
Lehteen on tarkoitus saada myös muita juttuja toiminnastamme. Lehti ottaa vastaan
mielellään tekstejä myös lukijoiltaan, eli jäseniltä. Rohkeasti vaan tuomaan esiin itse
kirjoittamiaan tekstejä tai ainakin vinkkaamaan tapahtumista, joista saisi jutun juurta
aikaiseksi. Ota yhteyttä yhdistyksen tiedottajaan !  Tai ihan kehen tahansa hallituksen
edustajaan, jos tiedottaja on kadonnut tavoittamattomiin.

Nopean tiedotuksen kanava (sähköposti) on tietenkin vielä käytössämme. Tämä koskee
tietenkin vain niitä jäseniä, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa !
Lisäksi yhdistyksen ja liiton internet –kotisivut, varmaankin myös ennen pitkää piirin
kotisivut

Graniittivuorot

Ampumavuorot jatkuvat kevään aikana huhtikuun loppuun Kuokkalan Graniitissa
keskiviikkoisin klo 18-21. Ammunta tapahtuu valvotusti vuorossa olevan valvojan toimesta.
Omaa asetta ei tarvitse OLLA ja tarvittavat patruunat saa käyttöönSÄ radalla. Kesäaikana
toimimme ulkoradoilla kenttäkelpoisuutta vahvistavilla harjoitusammuntojen parissa.

Lentopallovuorot kevätkaudella 2009

Jyväskylän reserviupseerien lentopallovuoro on kevätkaudella 2009 Lohikosken koululla

MAANANTAISIN klo 19.30-21.00. Vuoro alkaa 01.09.2008.

Kaikki vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa pelaamaan ja kokemaan liikunnan iloa.

Lisätiedot: lentopallovastaava Kapt. Matti Jokitalo 050-3000061
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2009 yhteystiedot
Toimihenkilöt

TEHTÄVÄ SOTILAS-
ARVO

SIVIILIARVO

ETU- JA SUKUNIMI

OSOITE

SÄHKÖPOSTIOSOITE

PUH. TYÖ

PUH. KOTI

MATKAPUHELIN

Puheenjohtaja Ylil Liehu, Saku shliehu(ät)cc.jyu.fi 050 340 4254

1. Vpj / www Ltn Niemi, Mikko mikko.k.niemi(ät)gmail.com 040 752 6001

2. Vpj talous Ltn Jacksén, Juhana juhana.jacksen(ät)sampopan
kki.fi

050 426 2010

Sihteeri Ylil Heinonen, Santeri santeri.heinonen(ät)metso.c
om

040 829 5697

1. Ampuma-
upseeri

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

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

Jäsen, tiedotus Ylil Jörgensen, Kai kai.jorgensen@tietoenator.c
om

040 524 1462

Jäsen, piirin tj Kapt Löfgren, Kari kari.lofgren@mil.fi 0400 163 470

Jäsen, veteraanit Ylil Nupponen, Pekka pekka.nupponen@teleperfor
mance.fi

050-61 180

Jäsen Ltn Porvali, Mikko mporvali(ät)gmail.com 040 747 2475

Jäsen Ltn Tittonen, Antti antti.tittonen(ät)deloitte.fi 040 729 2374

Jäsen Kapt Mustonen, Jari jari.mustonen(ät)mbnet.fi 040 096 7400
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Yhdistyksen muita toimihenkilöitä

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

040 743 6372

JARU ry:n edustaja  vänr Aku Lindström aku.lindstrom@saunalahti.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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