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N:o 2/2009              Lokakuu 2009

JR U :n  ed u st a j a t E r k k i Pastinen  (vas) j a  S a k u  Lieh u  suori t t a m assa ve tera a n i keräystä J yväs kylän
Kom p assissa  k u l k u väli neineen  kevä äll ä  2009 .  K uva K ari Korhonen

Jyv äsk ylä n  Reservi u pseer it ry: n  h a l li t us toivot t a a jäsen istöllee n
er it t ä i n  m u k ava a  sy ksy n  ja t koa  !

Tä m ä t iedote sisä l t ä ä  syys kokou s k u ts u n  ja  m u u ta  t ä r k eä ä !
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Puheenjohtajan palsta 2/2009

Hyvät upseerit,

Ensinnäkin suuri kiitos kaikille, jotka osallistuivat rallien talkootyöhön! Tuolla rutistuksella
heinä-elokuun vaihteessa saimme kokoon summan, joka poistaa suurimmat taloudelliset
paineet yhdistyksen osuudesta taloyhtiön putkiremonttiin. Hienoa, että löytyi noin 40
henkilöä hommiin. Epämiellyttävämpää oli se, miten moni joutui perumaan lupauksensa
osallistumisesta. Tämä aiheutti muille lisää paineita ja pitempiä työvuoroja. Ja lisäksi työtä
ruokatauotta kesäloman viimeisinä päivinä. Puhumattakaan hankkeen priimusmoottorin
Juhana Jacksenin verenpaineesta. Hän kun perusti Lutakon liikenneympyrään, melkein
24h/vrk toimineen, yhdistetyn kulunvalvonta- ja rekrytointipaikan. Juhanalle suuri kiitos,
talousupseeri piti homman hanskassa ja saimme velvoitteemme jotenkin suoritettua. Mutta,
koska työvoimaa jäi uupumaan, saimme kasaan vain 2/3 tunneista mitä oli suunniteltu.
Tästä viisastuneena, voitte huokaista helpotuksesta, emme enää lähde yrittämään moista
samassa mittakaavassa, koska ei vaan onnistu.

Putkiremontti on edennyt nopeasti. Aikaväli sille, kun kuulin itse, että remontti on tulossa ja
nyt kun ensimmäiset laskut tulevat maksuun, on alle vuosi. WC-tilojemme laattavalinnat on
jo tehty. Itse työt alkavat tässä kuussa ja pitäisi olla valmiit alle vuodessa koko taloyhtiön
osalta. Onneksi kilpailutuksessa hinta tuli 2/3 siitä mitä alun alkaen oli ja on näin ollen
kohtuullinen. Omat varat ja luvatut avustukset riittävät maksamiseen. Mutta kyllä meillä
siltikin tulee olemaan yksi Jyväs-seudun arvokkaimmista wc-pöntöistä, hallituksessa
olemme tutkailleet pöntön kultauskustannuksia ;)

Mikä tärkeintä pystymme jatkamaan yhdistyksen toimintaa ilman suuria notkahduksia.
Kulunut vuosi on kyllä verottanut hiukan voimia/varoja normaalista toiminnasta, mutta josko
ensi vuonna saisimme ammunnan, lentopallon ja kokousten lisäksi aikaiseksi hiukan
muutakin omaa toimintaa. Nyt loppuvuodesta on normaalien viikkoaktiviteettien lisäksi
syyskokous sekä Itsenäisyys-päivän ja Jouluaaton kunniavartiot. Toivon kaikkiin
tapahtumiin runsasta osallistumista, varsinkin uusilta jäseniltä.

30.11. tulee kuluneeksi 70 vuotta Talvisodan syttymisestä. Muistakaa heitä jotka 105
kunnian päivää puolustivat Isänmaata periaatteella, kaveria ei jätetä. Muistaminen
kannattaa tehdä nyt, kun näitä sankareita on vielä joukossamme, muutaman vuoden
päästä elämme vain muistojen varassa.

Syysterveisin pj Saku Liehu

Ps. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä aitiopaikalle kehittämään itseäsi ja taitojasi
reserviläistoiminnassa. Samalla sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan
mielenkiintoisiin ihmisiin vähintään yhdistys- ja piiritasolla. Kuka tietää, myös ehkä
liittotasolla. Kannattaa tarttua tähän tilaisuuteen ja tulla hallitustoimintaan mukaan. Tule siis
syyskokoukseen, niin näet, että se kannattaa !  Kuulisin mielelläni sinusta jo etukäteen !
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen  26.10.2009

Yhdistyksen syyskokous pidetään maanantaina 26.10.2009 klo 18  Dynamon
auditorio -tiloissa, osoite: Piippukatu 2

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määrittämät asiat.

Tervetuloa !

Syyskokouksen esityslista:

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

2) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

3) Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

4) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1. varapj ja 2. varapj

7) Valitaan hallituksen jäsenet.

8) Valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

9) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin kokouksiin

10) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin hallitukseen

11) Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien
valitsemisesta liittokokouksiin.

12) Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9 §:n kolmannessa momentissa
tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.

13) 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.
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Etsintäkuulutus !

Nykyisen Web -masterimme ansiotyötehtävien vaatiessa entistä enemmän panostusta ja
matkustelua yhdistyksemme etsii WEB -kotisivujemme ylläpitäjäksi reserviläishenkistä
taitajaa. Lisätietoa antaa puheenjohtaja Saku Liehu (shliehu(ät)cc.jyu.fi) ja nykyinen Web –
masteri Mikko Niemi (mikko.k.niemi(ät)gmail.com).

Nopea tiedotus

Käytössämme on nopean tiedotuksen kanava (sähköposti). Viestit kulkevat tätä kautta vain
niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa !

Kannattaa siis 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

Toimiston remontti etenee, mutta …

Toimistorakennuksessamme toteutettava remontti etenee. Kustannukset ovat huomattavat
pääasiassa jäsentuloilla toimeentulevalle yhdistykselle. Olemme kuitenkin saaneet haalittua
rahaa kustannuksiin mm. osallistumalla Neste –ralli toimitsijatehtäviin. Mukana olleet
joutuivat tosin tekemään huomattavan pitkiä työvuoroja (jopa yli 12 tuntia), koska
osallistumaan lupautuneista noin kolmannes peruutti viime hetkellä eikä korvaajia enää
ollut saatavilla. Joudumme edelleen kehittelemään rahoitukseen keinoja, mutta näyttää
siltä, että selviämme kohtuudella asiasta.

Ensi vuodeksi voisimme herättää keskuudessamme aseveli- ja  ’veljeä ei jätetä’   –hengen
lisäksi ’upseerien talkoohengen’  ! Jos siis saamme myös tulevaisuudessa
mahdollisuuden varainhankintaan, osallistukaamme joukolla siihen, kun kutsu käy. Pienistä
puroista syntyy usein suuri joki.

Kai Jörgensen

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Graniittivuorot

Ampumavuorot jatkuvat syksyn aikana joulukuun loppuun Kuokkalan Graniitissa
keskiviikkoisin klo 18-21 . Sisäradalla voi ampua .22 kaliiberisilla pistooleilla ja kivääreillä.
Ammunta tapahtuu valvotusti vuorossa olevan valvojan toimesta. Omaa asetta ei tarvitse
olla. Yhdistyksen aseet ovat jäsenistön käytettävissä.

Lentopallovuorot syyskaudella 2009
Jyväskylän reserviupseerien lentopallovuoro on kevätkaudella 2009 Pupuhuhdan koululla
tiistaisin klo 20.00 -21.30.
Kaikki vanhat ja varsinkin uudet jäsenet, tervetuloa pelaamaan ja kokemaan liikunnan iloa !
Lisätiedot: lentopallovastaava Kapt. Matti Jokitalo 050-3000061

Haulikko myynnissä

Myydään tarjousten perusteella yhdistyksen Leijona-haulikko 12/70. Haulikko on 1960-
luvun alussa tehty ja sen etutukki on molemmin puolin halki. Ase on muutoin kohtuullisessa
kunnossa. Tiedustelut ja tarjoukset Jarmo Siltaselle, 040 510 96 17.

Ampumaterveisin

Jarmo Siltanen

Menestystä ampumatoiminnassa kesällä

Ammunta on ollut JRU:n painopistealueena usean vuoden ajan. Edellisten vuosien
aktiivinen harjoittelu tuotti tulosta myös tänäkin vuonna. Palvelusammuntaa harrastettiin
Tikkakoskella kesän aikana usean yhdistyksen ampuma-aktiivin johdolla, eikä turhaan.

JRU jäsenet osallistuivat ammunassa kesän aikana RUL:n mestaruuskilpailuihin,
palvelusammunnan ja SRA:n suomenmestaruuskilpailuihin.Tulosta on myös saatu aikaan
SM-mitalijahdissa.

Tämän vuoden palvelusammuntojen SM-kilpailut oli 25.8 Lahdessa Hälvälän
ampumaradalla. JRU:n menestys oli hyvä, sillä saimme kisoista kaksi kultaa ja yhden
pronssin.  PA3:n kullan voitti Jarmo Siltanen (JRU) tuloksella 99p. PA4:n kullan voitti Raimo
Ranta (JRU) tuloksella 93p. Santeri Heinonen (JRU) toi hienosti pronssia PA2:ssa
tuloksella 163p.



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

N umero 2 / 2009 Siv u 6 (8)

Jyväskylän Reserviupseerit –  suomen aktii visin
RU L:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

Santeri H einonen ja ansaittu mitali.

Graniitissa vuorollaan valvojina toimivat:

Jarmo Siltanen           040 510 96 17,  Santeri H einonen       040 829 56 97,

Raimo Ranta              050 911 23 40, Krister H äll                040 724 32 49

Saku Liehu                 050 340 42 54, Kai Jörgensen             040 524 14 62

Oskari Kettinen          050 544 52 33

Yhdistyksen hallituksen ulkop. toimihenkilöitä

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

040 743 6372

JARU ry:n edustaja

Lentopallo kapt Matti Jokitalo  050-3000061

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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Jy väskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2009 yhteystiedot
T o i mi h en k i löt

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(ät)iloy.fi 040 560 7570

Jäsen, tiedotus Ylil Jörgensen, Kai kai.jorgensen(ät)elisanet.fi 040 524 1462

Jäsen, piirin tj Kapt Löfgren, Kari kari.lofgren(ät)mil.fi 0400 163 470

Jäsen, veteraanit Ylil Nupponen, Pekka pekka.nupponen(ät)teleperfo
rmance.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

korvaa (ät) merkillä @

Osoite: Jyväskylän Reserviupseerit ry

Gummeruksenkatu 7

40100 JYVÄSKYLÄ

email: jru.hallitus(ät)lipas.net
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