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N:o 1/2009              Helmikuu 2009

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen
erittäin mukavaa kevättalvea !

Tämä tiedote sisältää kokouskutsun ja muuta tärkeää !
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Puheenjohtajan palsta 1/2009

Hyvät upseerit,

Uusi vuosi on lähtenyt käyntiin maailmanlaajuisen taloudellisen laman kourissa.
Valitettavasti nämä talousvaikeudet ovat koskettamassa myös rakasta yhdistystämme.
Viime vuoden lopussa Gummeruksenkatu 7:n toimistohuoneistomme taloyhtiö päätti
nopeuttaa putkistoremonttia. Samalla tuli päätös toteuttaa se laajassa mittakaavassa.
Putkistoremontti sinällään  ei ole asia mikä olisi yllätys, tai väistettävissä oleva asia,
keskustan vanhoissa kiinteistöissä, mutta yllätys oli arvio laskun loppusummasta. Tällä
hetkellä kustannusarvio on noin 500 €/m2 eli JRU:n osuus remontista on noin 30 000 €.

Hallitus alkoi heti toimia asian suhteen, koska on parempi rypistää ennen kuin housut alkaa
haisemaan. Perustimme varainhankintatoimikunnan ja olimme yhteydessä Taloyhtiöliiton?
lakimieheen. Remonttia emme pysty torjumaan ja omat varat eivät sellaisenaan mitenkään
riitä koko laskun kuolettamiseen. Omaa varainhankintaa pitää tehdä. Tässä tarvitsenkin
Teitä koko jäsenistöä. Suunnitteilla on monia eri tempauksia, projekteja ja talkoita. Toivon,
että vapaaehtoisia löytyy, kun niitä näissä talkoissa tarvitaan. Tarkoitus on, ettei kenenkään
kohdalle tule liikaa töitä, vaan että vastuu jakaantuu tasaisesti. Aluksihan tällainen uutinen
hirvitti tuoretta puheenjohtajaa, mutta tässä on loistava tilaisuus taas aktivoida yhdistystä ja
tiukassa paikassahan täytyy vain yrittää kovemmin.

Remonttin aikataulutus on seuraava: kevään aikana tapahtuu kilpailutus, kesällä on
ylimääräinen yhtiökokous jossa urakan tekijä päätetään, syksyn aikana olisi tarkoitus alkaa
itse työn ja laskuja odotetaan ennen tai jälkeen vuodenvaihteen.

Vaihtoehtoja remontille vielä löytyy, mutta niiden toteutuminen ei ole mitenkään varmaa.
Yksi on että koko remontti peruuntuu osaltamme ja koko pihakiinteistö puretaan uuden
tieltä. Tämä vaihtoehto olisi yhdistyksemme kannalta hyvä ja taloudellisesti ehkä paras,
mutta kuten sanottu, kovin epävarma.

Nyt toivon laaja tukea ja innokkuutta auttaa. Kuten todettua, asia oli aluksi järkyttävä mutta
ainakin näin tuoreena puheenjohtajana otan asian haasteena, joka voidaan hallita ja
kääntää lopulta voitoksi. Kun hoidamme tämän kunnialla tietää se varmasti jatkossa vain
hyvää yhdistyksellemme.

Tiedustelut voi suorittaa, vapaaehtoiset ilmoittautua, ja hyvät vinkit rahoituksesta, joko
puhelimella 050 34 04 254 tai sähköpostilla saku.liehu@jyu.fi.

Yhteistyössä

Saku Liehu

reservin yliluutnantti

puheenjohtaja 2009
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen  16.3.2009

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määrittämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 16.3. klo 18  Sampo-pankin tiloissa,
Kauppakatu 37, 3. krs

Käytännön syystä jäsenten toivotaan tulevan Sampo-pankin ulko-ovelle viim. klo 18,
josta siirrymme ryhmänä sisätiloihin.

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.

– kiinteistön putkiremontti

S I J O I T U S I L T A

JRU järjestää jälleen jo legendaariseksi muodostuneen ja suuren suosion saaneen
sijoitusillan.

Aika 30.3.2009 klo 18 – 20

Paikka Vanha Ortopedia, Becker kabinetti Vaasankatu 2

Tänä vuonna isäntänämme toimii Säästöpankki Optia. Pankinjohtaja Tapio Purontakanen
kertoo aluksi ajankohtaista tietoa rahoitusmarkkinoilta ja SP Optian palveluista. Samalla
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osallistujilla on mahdollisuus keskustella hänen kanssaan ja sopia tapaaminen omaan
talouteen liittyvien asioiden suhteen.

Tämän jälkeen Luutnantti Pekka Könkkölä Puolustusvoimien Keski-Suomen
aluetoimistosta kertoo reserviläisten sijoittamisesta ja sijoittumisesta PV tehtäviin.
Osallistujilla on mahdollisuus nähdä itsestään PV:n järjestelmiin tallennettuja tietoja (esim.
nykyinen sijoitus ja kertausharjoituspäivät). Luutnantti Könkkölän kanssa voi myös
keskustella omasta sijoituksestaan ja mahdollisista muutoksista sen suhteen. Aikaisempina
vuosina tämän kautta on joillekin jäsenillemme aikaansaatu paremmin nykytilaa palveleva
sijoitus. Toiminta palvelee siis erittäin hyvin sekä Puolustusvoimien että henkilön itsensä
tarpeita.

Osallistujamäärä tilaisuuteen on rajoitettu. Ilmoittaudu siis mahdollisimman pian Pekka
Nupposelle. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen
pekka.nupponen@teleperformance.fi Sähköpostissa tulee olla ilmoittautujan henkilötunnus
täydellisenä. Henkilötunnuksen perusteella etsitään kyseisen henkilön tiedot PV:n toimesta
PV:n järjestelmistä. Mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia voit myös ilmoittautua puhelimitse
numeroon 050 611 80. Osallistujilla tulee olla tilaisuudessa mukanaan virallinen
henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

Konsepti on ainutlaatuinen Suomessa. Varmista paikkasi ajoissa ja ilmoittaudu, mars mars
!!

Keilaamaan 10.3. Hutunkiin

JRU – JARU kolmiottelun toinen laji tältä vuodelta on keilaus. Tapahtumapaikkana on
Hutunki Vaajakoskella, aikana ti 10.3. klo 18-19. Ratoja tilaisuuteen on varattu neljä.
Mukaan otetaan kahdeksan ensiksi ilmoittautunutta. Aiempi kokemus ei ole pakollista. JRU
maksaa ratamaksut.

Ilmoittautumiset 6.3. mennessä saku.liehu@jyu.fi tai 0503404254

SOTIEMME VETERAANIT 2009 – KERÄYS

Sotiemme Veteraanit 2009 keräys järjestetään tänä vuonna kahtena peräkkäisenä
lauantaina. Ensimmäinen keräyspäivä on 18.4 ja toinen 25.4. Keräys suoritetaan
perinteisesti lipaskeräyksenä kahdessa vuorossa. Ensimmäinen vuoro on klo 11 – 14 ja
toinen klo 14 – 17. Keräyspaikkoina toimivat isojen markettien ja kauppojen aulatilat ja
kävelykatu. Keräyssuorituksia on tavoitteena saada 30 + 30 / päivä, eli yhteensä 120.

Keräyssuorituksia tekevät reserviläisjärjestöjen edustajien lisäksi tänä vuonna myös
varusmiehet. Keräys tulee tänä vuonna saamaan poikkeuksellisen suurta huomiota myös
mediassa, sillä yhtä aikaa keräyksen kanssa 18.4 järjestetään erittäin kattavaa ja
monipuolista ohjelmaa asian tiimoilta Keski-Suomen Ilmailumuseolla ja museon
välittömässä läheisyydessä. Tapahtumalle haetaan myös valtakunnallista mediajulkisuutta.

Kerääjien varusteena on keräyslippaan ja Sotiemme Veteraanit – tunnuksella varustetun
keräysliivin lisäksi maastopuku m/91 arvomerkein. Varusteiden toimittamisesta vastaa
Puolustusvoimat. Kerääjät varustetaan Taulumäellä Veteraanitalolla.

mailto:pekka.nupponen@teleperformance.fi
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Nyt tarvitaan Sinun panostasi !!!!! Ilmoittaudu siis mahdollisimman nopeasti Pekka
Nupposelle sähköpostitse osoitteeseen pekka.nupponen@teleperformance.fi
Sähköpostista tulee käydä ilmi kumpaan keräyspäivään ilmoittaudut ja kumpaan
keräysvuoroon. Toki voit ilmoittautua myös molempiin päiviin. Mainitse ilmoittautumisesi
yhteydessä sotilasarvosi. Mikäli et voi ilmoittautua sähköpostin välityksellä voit tehdä sen
myös puhelimitse numeroon 050 611 80.

Nopeassa tiedotuksessa jonkun verran ongelmaa

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.

Nopean tiedotuksen kanava (sähköposti) on tietenkin vielä käytössämme. Tämä koskee
tietenkin vain niitä jäseniä, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa !

Yritimme helmikuun saada kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille tietoa mm. perinteistetä
Maanpuolustussäätiön järjestämästä, ministeri Jyri Häkämiehen pitämästä luennosta.
Yllättävän monen sähköpostiosoite oli ilmeisesti muuttunut, koska niin moni palautui
virheellisen osoitteen takia.

Kannattaa ilmoittaa yhdistykselle, mikäli sähköpostiosoite on muuttunut tai se ei ole enää
voimassa.

Sähköinen kuntokortti

Vuoden alusta lähtien on kaikkien jäsenten saatavilla ollut sähköinen
kuntokortti. Sen avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuutaan
merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.

Kyseessä on siis sähköisessä muodossa oleva harjoitus- tai
liikuntapäiväkirja. Sähköisen kuntokortin käyttö on RUL:n jäsenille
maksutonta. Yhdessä Reserviläisurheiluliiton kanssa toteutettu kuntokortti
löytyy osoitteesta www.resul.fi/kuntokortti

RUL seuraa kuntokortin käyttöönottoa säännöllisesti. Sen mukana RUL muuttaa
piirien välisen kuntokilpailun, Taistelukoulun kilven, sääntöjä niin, että
sen tulokset määräytyvät sähköisen kuntokortin perusteella. RUL huomioi
sähköisen kuntokortin käytön laajuuden tämän vuoden toimintakilpailussa.
Lisäksi Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ja arpovat
kevään ja syksyn aikana palkintoja kirjautuneiden jäsenten kesken. Arvonnoista tiedotetaan
liittojen verkkopalvelussa.

mailto:pekka.nupponen@teleperformance.fi
http://www.resul.fi/kuntokortti
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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.

Kevään viimeisellä ampumavuorolla 29. 4 klo 18n alkaen on yhdistyksen jäsenten välinen
.22 cal pistoolikilpailu.

Lentopallovuorot kevätkaudella 2009

Jyväskylän reserviupseerien lentopallovuoro on kevätkaudella 2009 Pupuhuhdan koululla

Tiistaisin klo 20.00 -21.30.

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

Lisätiedot: lentopallovastaava Kapt. Matti Jokitalo 050-3000061

Yhdistyksen hallituksen ulkop. 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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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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