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N:o 1/2010                 Helmikuu 2010

      Kuva Pekka Nupposen arkistosta

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

Tämä tiedote sisältää kokouskutsun ja muuta tärkeää, mm. RUK 90 v matka
Haminaan (s.6), Vuoroin vieraissa (s. 8), luentokutsuja yms
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Puheenjohtajan palsta 1/2010
Hyvät Upseerit !

Vuosi 2010 vaihtui ja uusi, järjestyksessään 78., toimintavuosi on jo tiukasti käynnissä.
Vielä tänäkin vuonna toimiston putkiremontti vaikuttaa toimintaan. Mutta nyt jo ihan
konkreettisesti, eli itse työt ovat jo aloitettu kellarissa. Lattia on auki ja seinästä tulee uusia
putkia. Toivon mukaan joulukuun alussa alkanut remontointivaihe on ohitse kevään alussa
ja pääsemme toimistonkin suhteen normaaliin elämänrytmiin.
Mutta, kuten moni on varmaan huomannut, vaikuttaa tuo remontti kaikkiin jäseniin
jäsenmaksun osalta. Syyskokouksessa päätettiin nostaa jäsenmaksua vuodelle 2010
viidellä eurolla, jotta yhdistyksen talous pysyy kunnossa. Jäsenmaksu on tänä vuonna siis
41 euroa varsinaisen jäsenen kohdalla. Tuosta summasta yhdistyksen osuus on nyt 15
euroa. Liitolle jäsenmaksusta menee 12 euroa ja Reserviläinen-lehden maksu on 6,50
euroa. Piirille menee 2,50 euroa ja Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden maksu on 5
euroa. Oma jäsenmaksusi saattaa poiketa tuosta, jos olet vaikka nuorisojäsen tai olet
useamman yhdistyksen jäsen. Ja oli ilo huomata, että kolme neljäsosaa jäsenistöstä on jo
suorittanut ”reserviläistyönsä” ja maksanut jäsenmaksun. Toivon mukaan loppu neljännes
seuraa perässä.

Pinnalle noussut aselainsäädännön tiukentaminen kuohuttaa kovasti reserviläipiirejäkin.
Nyt väläytelty puoliautomaattipistoolien täyskielto tuntuu ylimitoitetulta, ja ammunnan
harrastajana turhalta. En koe sen ratkaisevan varsinaista ongelmaa. Jos joku haluaa jotain
tehdä, hän keksii siihen keinot. Niin kauan, kuin kaikki ihmiset eivät ole laitoshoidossa, ei
ikävyyksiltä voi valitettavasti välttyä. Ja laitoshoidossakin on havaittu omat ongelmansa
ihan ilman puoliautomaattipistoolejakin. Toki kieltäminen tekee asiasta rikollista, mutta ei
poista itse ongelmaa. Hyysäyksellä ja holhouksella on rajansa. Nykyinen aselainsäädäntö
on ollut hyvä, kunhan sitä noudatettaisiin kaikkialla samalla lailla, yhtä hyvin kuin
esimerkiksi täällä Jyväskylässä. Mutta melko varmasti lainsäädäntö tulee muuttumaan ja
harrastajat joutuvat maksamaan ei-harrastajien valitettavista teoista. Jos totaalikielto tulee,
on minunkin sitten muutettava harrastuksiani ja todettava, että tähän mennessä tekemäni
panostukset harrastukseen ovat olleet jokseenkin turhia.

Tänä vuonna tuli 70 vuotta Talvisodasta. 13.3. Kirkkopuiston Taipaleen patsaalla kello
11:00 voi kaikki tulla kunnioittamaan veteraanien muistoa. Itse olen saanut seurata
Facebookissa erään sodan veteraanin tapahtumia päivä päivältä sodan alusta lähtien.
Tämä on antanut oikeata kuvaa siitä, että miten sota silloin koettiin. Ei ollut tietoa että sota
ei kestä 3 kk kauemmin, ei ollut tietoa mikä on lopputulos. Miten jatkuva tykkituli muotoutui
normaaliksi rutiiniksi ja kuinka koskaan ei tiennyt selviääkö seuraavaa hetkeä pitempään
hengissä. Mutta onneksi niin moni selvisi sodan loppuun asti. Itsenäisyys säilyi mutta
kalliilla tavalla.
Hyvää kevään jatkoa, nauttikaa talviurheilusta kun siihen nyt on hyvä mahdollisuus. Ja
nähdään viimeistään kevätkokouksessa

Yhteistyössä

Saku Liehu
reservin yliluutnantti
puheenjohtaja 2010



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2010 Sivu 3 (12)

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

Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen  22.3.2010

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 22.3. klo 18  Kivääritehtaan tiloissa,
Kivääritehtaankatu 8 C,  kulmauksen pääovi

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määrittämät asiat.

Kokouksen yhteydessä on tilaisuus kuulla kivääritehtaan historiasta ja tutustua paikallisiin
tiloihin.
Kahvitarjoilu
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.

Vuoden 2010 jäsenmaksun suuruus puhutti syyskokousta
Kai Jörgensen

Yhdistyksen talousupseeri esitteli talousarvion yhteydessä kuinka yhdistyksen omistamaan
toimistotilaan kohdistuva putkiremontti vaikuttaa yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen.
Sillä on ilman muuta melko rasittava vaikutus varsinkin varsinaisen toiminnan rahoitukseen,
jos tulopuolta ei kasvateta. Saimme kerättyä viime kesänä Neste Rally Finlandille tehdyllä
työllä mukavasti pääomaa remontin ensimmäisen laskuerän maksamiseen. Lisäksi
saanemme myös projektitukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukevilta
organisaatioilta. Näistä kaikista tulovirroista syntyy se rahamäärä, jolla selviämme kunnialla
tästä vuodesta ja ensi vuonna olemme kuivilla ja toimintamme jatkuu normaalisti. Toinen
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erä tuli maksuun helmikuussa ja loppuerä tulee aikanaan maksettavaksi remontin
valmistuttua.
Liittotasolta on tuotu esiin se, että yhdistysten vakaan toiminnan perusta on omat toiminta-
ja varastotilat. Siksi meillä onkin ollut poikkeuksellisen hyvä tilanne moniin muihin
yhdistyksiin verrattuna. Rakennuskanta Suomessa on suuressa mitassa sen ikäistä, että
esim. putkiremontteja on pakko tehdä. Se sattui toimistomme taloyhtiön osalta nyt tälle
vuodelle. Toisaalta sittenpähän se on tehty eikä asiaa enää tarvitse miettiä.

Syksyllä –09 syyskokousväelle esiteltiin talousarvioita nykyisellä jäsenmaksulla
(yhdistyksen osuus koko maksusta), jolloin talous olisi jäänyt alijäämäiseksi. Vaihtoehtona
oli yhdistyksen jäsenmaksun korottaminen niin, että talous olisi tasapainossa ja
toimintaankin riittäisi varoja. Kokouksessa korostettiin sitä, että kyse olisi kertaluonteisesta
’remontti’korotuksesta, joka koskisi vuotta 2010. Kokous päätti lopulta korottaa yhdistyksen
osuutta jäsenmaksussa viidellä (5) eurolla ensi vuodeksi. Kokous myös ymmärsi ja toi esiin
korotuksen ongelmallisuuden jäsenistöön kannalta. Samalla se kuitenkin toivoi jäsenistöltä
ymmärtämystä asiaan. Kysehän on vain yhtä vuotta koskevasta ’lisäjäsenmaksusta’. Piiri ja
liitto eivät korottaneet omia maksujaan. Jäsenmaksu on yhteensä 41 euroa vuonna 2010.

PS. Jäsenmaksulaskussa on ohjeet miten voit halutessasi maksaa sen E-laskuna

****   KUTSUJA LUENTOTILAISUUKSIIN  ****

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden
torstaina 18.3   klo 18    JYVÄSKYLÄN LYSEOLLA os. Yliopistonkatu 13

Esitelmöitsijänä eversti Sampo Ahto
Aiheena: Talvisodan vaikutukset Neuvostoliitossa

Tilaisuuteen on vapaa pääsy

Tervetuloa !

Tuolien siirtämiseen paikalleen ja tilaisuuden jälkeen pois tarvitaan talkoohenkisiä kuulijoita
/ jäseniä. Ilmoittautuminen talkoisiin paikalla klo 17 tai miel. etukäteen Kai Jörgensen 040-
524 1462 tai s-postiin kai.jorgensen@elisanet.fi

Rauhanturvailta

JRU:n vuosittainen Rauhanturvailta pidetään 18.3.2010 alkaen klo 18:00 hrs
Jyväskylän YO:n kampuksella Opinkiven-saunatiloissa.
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Tilaisuuden aluksi Kapt Jari Mustonen kertoo YK:n Tshadissa meneillään
olevasta
MINURCAT-II operaatiosta ja siellä toimivasta Suomalaisesta
Kriisinhallintajoukosta Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (SKJT).

Kapt Mustonen on vuonna 2009 palvellut SKJT:ssa, Goz Beidan leirissä,
Huoltoupseerin tehtävässä ja rauhaturvapalvelusta hänelle on kertynyt tähän
mennessä yhteensä hiukan yli 4 v. eri operaatioissa.

Lisäksi mahdollisuus saunomiseen. Tarjolla myös iltapalaa.
Lisätietoja tilaisuudesta ja ilmoittatumiset :
Jari Mustonen  puh 0400-303838.

Tikkakosken Reserviupseerit ry järjestää koko vuoden 2010 kestävän
ESITELMÄSARJA 2010 –tapahtuman, jonka aiheena on ilmapuolustus. Esitelmäsarjan
luennoitsijoina esiintyvät kunkin osa-alueen asiantuntijat.

Tilaisuuksien pitopaikka on Luonetjärven Varuskuntakerho Tikkakoskella (os. Kerhotie,
Itäranta, 41160 Tikkakoski) ja ne pidetään kunkin kuukauden kolmantena torstaina
klo 19.00. (ei kesä- heinä- eikä joulukuussa).   Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Ensimmäinen esitelmä on torstaina, 18. helmikuuta 2010 klo 19.00.
Esitelmien aiheet:
Helmikuu to 18.2. Ilmavoimien tehtävät
Maaliskuu to 18.3. Ilmavalvonta
Huhtikuu to 15.4. Hävittäjätorjunta
Toukokuu to 20.5. Ilmatorjunta
 Elokuu to 19.8. Tukeutuminen
Syyskuu to 16.9. Lentoteknillinen toiminta
Lokakuu to 21.10. Ilmavoimien viestitoiminta
Marraskuu to 18.11. Elektroninen sodankäynti

Tervetuloa!
Tikkakosken Reserviupseerit ry

Patruunalatauskurssi
Oskari Kettinen
JRU järjestää jäsenilleen patruunoiden jälleenlatauskurssin.

Kurssilla käydään läpi jälleenlatauksen perusteita ja työvaiheita ensin
teoriassa ja lopuksi opastetaan lataamista ihan käytännössä.
Osallistujat voivat ladata kurssilla haluamaansa patruunaa.

Ajankohta on vielä hieman auki, mutta sijoittunee
jollekin viikonlopulle huhti-toukokuussa.
Tarkemmat tiedot tullaan laittamaan seuran nettisivuille  http://www.rul.fi/jyvaskyla/.
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KESKI-SUOMEN VÄNRIKKIPÄIVÄ 2010
Suomen Reserviupseeriliitto ja Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ovat asettaneet
tavoitteekseen kannustaa sijoitettuja 20-25 vuoden ikäisiä reservin vänrikkejä aktiiviseen
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön reservipiireittäin järjestettävien ”Vänrikki-päivien”
avulla. Keski-Suomen vänrikkipäivä toteutetaan Maanpuolustusyhdistyksen (MPK) Keski-
Suomen maanpuolustuspiirin sotilaallisena kurssina huhtikuussa 2010 puolustusvoimien
vapaaehtoisen maanpuolustustyön suunnittelu, ohjaus, toimeenpano ja tukeminen
määräyksen edellyttämässä aikataulussa.

Keski-Suomen Aluetoimisto on valinnut valvonnanalaisintaan 20-22 vuotiaat vänrikit VE-
harjoituksen kohderyhmäksi. Näille 222 vänrikille on mennyt tammikuun lopulla VE-
harjoituskutsu. Kutsutuista vänrikeistä 62 on palauttanut kutsun B-osan KSALTSTO:on ja
ovat näin ollen mukana kurssilla. Kurssin johtaja on yhdistyksemme puheenjohtaja Saku
Liehu. Hänellä on päivän järjestämisestä vastaavassa joukkueessaan yhdistyksemme
jäseniä, JARU:n jäseniä ja K-S Maanpuolustuspiirin KOTU –yksikön kouluttajia. Keski-
Suomen Aluetoimiston kapt Petteri Kovalainen osallistuu päivän ohjelmaan
puolustusvoimien edellyttämänä valvojana.

Vänrikkipäivä on toiminnallinen päivä johon sisältyy vähän puhetta mutta paljon toimintaa.
Tärkeimmiksi aiheiksi nousevat ampuminen sotilaspistoolilla, suunnistus tehtävärasteineen
ja johtamistaito – näitä taitoja edellytetään sa-aikana joukkueen johtajalta. Päivä päättyy
purkutilaisuuteen, sotilasruokailuun, saunaan ja kerhoiltaan.

Vuonna 2011 on seuraavan vänrikki-ikäluokan vuoro. Sinä nuori vänrikki laitathan tämän
tiedon background-muistiin jo nyt!
Koulutusterveisin
Kari Löfgren, järjestelyupseeri

RUK 90 vuotta Haminassa 19.6

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN MATKA
RESERVIUPSEERIKOULUN 90v JUHLAAN HAMINAAN

RUK  kutsuu kaikki Reserviupseerikurssit Haminaan!

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri järjestää 19.6.2010 päivämatkan jäsenilleen
Reserviupseerikoulun 90v juhlaan Haminaan. Päivän ohjelmassa on seuraavaa:

-  päiväjuhla Bastionissa klo 13 alkaen
- ohimarssi Kadettikoulunkadulla kursseittain päiväjuhlan jälkeen
- kalustonäyttely Tykistökasarmin kentällä
- kenttäpäivällinen Muonituskeskuksessa
- RUK-museossa vierailu

Paluumatka n. klo 18:00 alkaen.
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Matka tehdään linja-autolla pohjoisesta Keski-Suomesta alkaen reittiä Viitasaari -
Äänekoski - Hirvaskangas - Jyväskylä – Korpilahti – Joutsa – Hamina. Matkakustannus on
enintään 15 euroa matkalaista kohden.

Ennakkoilmoittautuminen toiminnanjohtajalle 30.5. mennessä on välttämätöntä
kyytijärjestelyn vuoksi. Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla reserviupseeripiirin
osoitteeseen ”reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi” tai puhelimella puh. 0400-163470.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi, puhelinnumerosi, kyytiin nousupaikka, ja
reserviupseerikurssisi numero.

LÄHDETÄÄN JOUKOLLA HAMINAAN VERESTÄMÄÄN
MUISTIKUVIA!

Saku Liehu    Kari Löfgren
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

K-S Maanpuolustusjuhla Luhangassa

Ennakkotietona ilmoitetaan, että Keski-Suomen maanpuolustusjuhla on tänä vuonna
Luhangassa elokuussa.

SOTIEMME VETERAANIT 2010 – KERÄYS
Jo perinteeksi muodostuva veteraanikeräys suoritetaan lipaskeräyksenä lauantaina 17.4. ja
24.4.2010. Kokoontuminen klo 10 alkaen varusteiden vaihtoon tarvittaessa Taulumäen
Veteraanitalolla. Keräyspaikoilla aloitetaan klo 11.00  alkaen molempina päivinä
marketeissa ja kävelykadulla viimevuotiseen malliin.

Tavoitteena 24 reserviläistä. Pioneerirykmentistä osallistuu 24 varusmiestä.

Keräys jatkuu syksyllä myös viimevuotiseen malliin.

PS Kiitostilaisuus viimevuotisesta keräyksestä Telkänpesässä 17.3.2010 klo 17.30…

Sähköinen kuntokortti
Muistutetaan, että vuoden 2009 alusta lähtien on kaikkien jäsenten saatavilla ollut
sähköinen kuntokortti. Sen avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuutaan
merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Kuntokorttien
täyttäminen tuo myös yhdistyksellemme pisteitä ja kunniaa. Mitä enemmän kuntokortteja
on täytetty / yhdistys, sen enemmän pisteitä.

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
Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu jäsennumerolla ja nimellä.

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Graniitti- ja ulkovuorot
Ampumavuorot jatkuvat kevään aikana huhtikuun loppuun asti Kuokkalan Graniitissa
keskiviikkoisin klo 18-21. Ammunta tapahtuu valvotusti vuorossa olevan valvojan toimesta.
Omaa asetta ei tarvitse olla ja kaiken tarvittavan saat käyttöösi radalla.
Kesäaikana toimimme ulkoradoilla kenttäkelpoisuutta vahvistavien harjoitusammuntojen
parissa torstaisin klo 18 Tikkakoskella ja rata-ammuntaa voi harjoitella KSA:n radalla
maanantaisin klo 17 alkaen.
Kevään viimeisellä ampumavuorolla 28.4  klo 18 alkaen on yhdistyksen jäsenten välinen
.22 cal pistoolikilpailu.
Katso tarkemmat tiedot ja tapahtumat yhdistyksen kotisivulta http://www.rul.fi/jyvaskyla/

13.-14.03. RESUL Ilma-aseet SM, Hankasalmi

Hankasalmelle tarvitaan varmasti meidänkin yhdistyksestämme talkooväkeä. Tulemme
lähestymään jäsenistöä asian tiimoilta tarpeen mukaan. Ole valmis !

Lentopallovuorot kevätkaudella 2010
Matti Jokitalo
Jyväskylän reserviupseerien lentopallovuoro on kevätkaudella 2010 Pupuhuhdan koululla
Tiistaisin klo 20.00 -21.30  maaliskuun 2. päivä alkaen
Kaikki vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa pelaamaan ja kokemaan liikunnan iloa.
Lisätiedot: lentopallovastaava Kapt. Matti Jokitalo 050-3000061

Koulussa suoritettu remontti on valmis, joten pelaajat pääsevät entistä ehompiin tiloihin.
Kaikki vanhat ja uudet pelaajat ovat erittäin tervetulleita !

VUOROIN VIERAISSA
Pekka Nupponen

Eräille jäsenistämme on jouluaaton kunniavartiossa olosta tullut olennainen osa aaton
viettämistä ja –ohjelmaa. Näin myös allekirjoittaneella. Jouluaaton muuta aikataulua
rukataan vuosittain ilman kotijoukkojen hermostumista kun tiedossa on oman vartiovuoron
tarkka aikataulu.
Kunniavartio järjestettiin Jyväskylässä nyt toisen kerran MPK:n kurssina Martti Porvalin
johdolla.

Tänä vuonna kunniavartio näytti jäävän minulta väliin ensimmäisen kerran sitten
vuosituhannen alun. Logistisista syistä olisi pitänyt olla kahdessa paikassa aivan yhtä
aikaa; Jyväskylän Sankarihautausmaalla ja Ruovedellä. Etäisyyttä paikkojen välillä on noin
130 km, mahdotonta siis. Perinne tuntui kohdaltani katkeavan ja se veti tietysti joulumieltä
hieman synkäksi. Hyvänä ihmistuntijana oli vaimoni maininnut asiasta isälleen jonka
suorittaman puhelinsoiton jälkeen sain kehotuksen ottaa yhteyttä Ruoveden Reserviläiset
ry:n puheenjohtajaan Sauli Latvalaan. Pitkähkön puhelinkeskustelun aikana selvisi että
myös Ruovedellä on jouluaaton kunniavartiolla pitkät perinteet. Paikkakunnalla reserviläiset
ja reserviupseerit toimivat saman kerhon alla ja joka vuosi kunniavartioon saadaan noin
kaksikymmentä yksilösuoritusta. Tämä on paikkakunnan kokoon nähden erittäin
kunnioitettava saavutus. Vieraileva tähti toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi ja varusteiden
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vaihtopisteenä toimivan paikallisen Osuuspankin konttorin sivuoven koordinaatit saatettiin
selkeästi tietooni. Samalla Sauli Latvala tiedusteli josko saisin appiukkoni Jouko Ahonkin
(RUK:n kurssi 126, 18.12.1967 – 29.3.1968) houkuteltua mukaan.

Jouluaatto valkeni kauniina, kirpeänä pakkaspäivänä Ruovedellä. Lunta sateli hiljakseen
taivaalta kun varusteet puettuani marssimme appiukon kanssa Ruoveden kauniin Sofia
Magdalenan kirkon sankarihautausmaan muistomerkille (kansikuva) omaa
kunniatehtäväämme suorittamaan. Ruovesi maksoi aikanaan kalliin hinnan
itsenäisyydestämme. Sankarivainajia on 239 ja ensimmäisenä Sankarihautausmaalla lepää
Akseli Gallen-Kallelan poika luutnantti Jorma Gallen-Kallela. Näin hänen tarinansa kertoo
Raimo Myöhänen:

”Alasammutun venäläisen  pommikoneen romu maata rötkötti Uudellakirkolla järven jäällä.
Siihen se ilmestyi aamuiselta  Helsingin pommitusmatkalta palatessaan.  Suomalainen
hävittäjä oli kuularuiskullaan ampunut sen polttoainesäiliöt vuotaviksi. Lähelle majoitetun
rykmentin esikunnan väki kiiruhtaa paikalle. Ratsumestari Aadolf Ehrnrooth ja hänen
adjutanttinsa, luutnantti Jorma Gallen-Kallela toteavat  koneen olevan tyhjän, mutta
verijäljistä päätellen joku miehistöstä on kuitenkin loukkaantunut.
Miehet huomaavat rannalla olevan autiotalon, joka päätetään tarkastaa välittömästi.
Esikunnasta vapautetut viisi miestä lähtevät suksilla varustettuna venäläisten jälkiä
seuraten hieman toiseen suuntaan. Upseerit tarkastavat yöllä sataneesta lumesta
mahdollisia jälkiä sisälle piiloutuneista desanteista, joita myöskin  tiedetään alueella
liikkuneen. Kun mitään jälkiä ei näy, eikä sisältä tunnu kuuluvan ääniä,  ratsumestari Aadolf
Ehrnrooth avaa kohteliaasti oven pitkäaikaiselle ystävälleen luutnantti Jorma Gallen-
Kallelalle.
Sisältä kuuluu kaksi laukausta. Ltn. Gallen-Kallela sysää takanaan olevan esimiehensä
nurin maahan ja samalla heittää oven kiinni. Enempää hän ei jaksa vaan vaipuu kuolleena
esimiehensä päälle näin edelleen suojaten tätä kuolleella ruumiillaan.  Luutnantti oli
toiminut tietämättään esimiehensä ihmiskilpenä pelastaen tämän hengen. Jäljittävät sotilaat
hiihtävät jälkiä seuraten paikalle ja lyhyen mutta kiivaan  taistelun jälkeen  vangitsevat vielä
elossa olevat  lentäjät ja desantit.

Talvisodan ensimmäisen upseeriuhrin kohtalon sai kokea kansallismaalarimme Akseli
Gallen-Kallelan lahjakas poika Jorma. Traagiseksi tapahtuman tekee se, että kuolemallaan
hän pelasti tulevan kansallissankarin, kenraali Aadolf Ehrnroothin, varmalta kuolemalta”.
Ruovedellä sain kuulla ettei Ehrnrooth suinkaan myöhemmin unohtanut tätä tapahtumaa,
vaan vieraili adjutanttinsa ja ystävänsä haudalla useita kertoja.
Ruovesiläiset ovat hyvin ystävällistä väkeä, joten vierailevana tähtenä ”sainkin” hoitaa kaksi
kunniavartiovuoroa peräkkäin yhden kunniavartijan estyttyä.  Appiukko muistomerkillä
kunniavartiossa vaihtui Ruoveden kunnan hallituksen puheenjohtajaan Tapio Ikkalaan.
Hyvää oli siis vartioseura ja hieno oli päivä. Lämmin glögi maistui hyvältä vartiovuorojen
jälkeen. Ensi jouluaattona jälleen… … .

Pekka Nupponen
2.vpj
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Yhdistyksen hallituksen ulkop. toimihenkilöitä

WEB-master             vänr  Ville Pekkala          ville.pekkala@gmail.com

Veteraaniyhteyshenkilö  kapt Kari Korhonen       kari.kkn@kolumbus.fi
040 743 6372

JARU ry:n edustaja        vänr Timo Koski timo.o.koski@jyu.fi
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

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

Toimiston käyntiosoite:

Jyväskylän reserviupseerit ry
Gummeruksenkatu 7
40100 Jyväskylä

 Postitusosoite:

Saku Liehu
Laajavuorentie 3 C 49
40740 Jyväskylä

Email:     jru.hallitus@lipas.net

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

Ilmoitathan meille, jos omat yhteystietosi ovat muuttuneet !

http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2010
yhteystiedot

Toimihenkilöt

TEHTÄVÄ SOTILAS-
ARVO

ETU- JA SUKUNIMI SÄHKÖPOSTIOSOITE MATKAPUHELIN
PUH.

Puheenjohtaja,

posti

Ylil Saku Liehu saku.liehu@jyu.fi 050 3404254

1.vpj ltn Juhana Jacksén 050 4262010

2 Vara-pj Ylil Pekka Nupponen Pekka.nupponen@teleperformance.fi 050 61180

Sihteeri Ylil Santeri Heinonen Santeri.heinonen@metso.com 040 829 5697

Rahaston-

hoitaja

Vänr Antti Tittonen Antti.tittonen@deloitte.fi 040 729 2374

Hall. jäsen Kapt Jari Mustonen Jari.mustonen@mbnet.fi 0400 303838

Urheilu-upseeri Kapt Kari Löfgren Kari.lofgren@pp.inet.fi 0400 163470

1.Ampuma-

upseeri

Ltn Jarmo Siltanen Jarmo.siltanen@jamk.fi 040 510 9617

2. Ampuma-

upseeri

Vänr Oskari Kettinen Oskari@kettinen.com 050 544 5233

Nuorisoupseeri Ltn Kimmo Honkanen Kimmo.honkanen@rtkpalvelu.fi 044 331 9254

Tiedotusupseeri Ylil Kai Jörgensen Kai.jorgensen@elisanet.fi 040 524 1462

JARU:n edustaja

ulkop

Vänr Timo Koski Timo.o.koski@jyu.fi 0400 485 309
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