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       Esittelyteltta Luhanga maanpuolustusjuhlassa 
 

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

 
      

 
 
 
Tämä tiedote sisältää syyskokouskutsun, luentokutsuja yms 
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Puheenjohtajan palsta 2/2010 
 
Taannoisessa työhaastattelussa sain miettiä mitä reserviupseerius ja Reserviupseeriliitto 
merkitsee minulle. Mielenkiintoinen kysymys, jota ei aina tule mietittyä. Asioita kun olettaa 
liikaa itsestäänselvyytenä. Itse näen liiton pitkälti yhteen kokoavana tekijänä, jolla on vahvat 
ja kunniakkaat perinteet. Yhteenkuuluvuus on varmasti monelle merkittävä tekijä. Se 
rohkaisee, kun on olemassa muitakin saman henkisiä. Monelle se on esim. Reserviläinen-
lehti, jonka lukemalla päivittää itsensä viimeaikojen tapahtumiin. 

Sitten itse reserviupseerius, onko se vain yksi koulu, jonka on käynyt ja joka antaa 
pätevyyden, vai onko se jotain muutakin? Itselleni se on ensinnäkin tekoina osallistumista 
yhdistyksen ja piirin toimintaan, sekä urheilua aina milloin missäkin mielenkiintoisessa 
urheilumuodossa. Ja tottakai toimimista sodanajan tehtävässä kertausharjoituksissa, kuten 
tälläkin hetkellä täällä jossain kello 0100. Ja näin kertauksessa tulee varmasti helpoiten 
esiin se tärkein asia eli johtajuus.  

Johtajuus on, että käskyysi luotetaan, ja asiat saadaan tehtyä niin kuin pitää. Se, että 
luottamus löytyy, koostuu juuri noista asioista, henkisistä ominaisuuksista, fyysisestä 
olemukseseta, tiedoista, taidoista, perinteistä ja ennen muuta itseluottamuksesta. Ja näin 
kertauksessa saa sekä vahvistusta että parannusehdotuksia omalle johtajuudelle. 

Tuosta edellä mainitun työhaastattelun tuloksesta riippuen tuleva työni tulee viemään minut 
joko Helsinkiin tai ulkomaille. Täten toimistomme putkiremontin täyttämä 
puheenjohtajakauteni näyttää päättyvän näihin kahteen vuoteen, jotka olen tässä 
tehtävässä ollut. Täysiä jäähyväisiä en ole jättämässä, mutta hiukan täytyy tekemisiä 
vähentää. Putkiremontti on nyt jatkunut viime vuoden itsenäisyyspäivästä asti. Ehkä 
kyseessä on Euroopan hitain WC-uudistus, mutta toiveena on, että seuraavaa vuosipäivää 
ei vietetä remontin merkeissä.   

 

Surullisena vastaanotin myös viestin, että Jyväskylän Reservin Upseerien Naiset ry:n 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja meidän edesmenneen kunniapuheenjohtajamme Veikko 
Hartikaisen vaimo Raija Hartikainen siirtyi ajasta iäisyyteen 17.heinäkuuta. Yhdistys muisti 
Raijaa yhdessä Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry:n puheenjohtajiston kanssa 
siunaustilaisuudessa. Rauha hänen muistolleen. 

 

Kiitän kaikkia kuluneista vuosista, toivottavasti tapaamme toiminnassa. 

 

Saku Liehu 

Puheenjohtaja 2009-2010   
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen  11.10.2010 
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään maanantaina 11.10.2010 klo 18.00   
Technopolis Innovan tiloissa, Piippukatu 11 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määrittämät asiat.   

Kahvitarjoilu 
 
Tervetuloa !   
 
 
Esityslista :  
 
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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Kokousmuistiinpanoja: 
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***************   KUTSUJA LUENTOTILAISUUKSIIN  ************* 
 
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö 20 v 
 
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää 20-vuotisjuhlan Jyväskylän Yliopiston 
juhlasalissa 2. marraskuuta klo 18.00 alkaen. Juhlapuheen pitää puolustusvoimain 
komentaja kenraali Ari Puheloinen ja musiikista vastaa Ilmavoimien soittokunta. Tilaisuus 
on kaikille avoin. 
 
Tervetuloa  
 
K-S Maanpuolustussäätiön hallitus 
 
Juhana Jacksén 
 
 
Agenttitarinoita 
 
Ennakkotietoa: 
 
Yhdistys on järjestämässä syksyn aikana luentotilaisuuden Keskisuomalainen –lehdessäkin 
esillä olleesta vakoilukouluun liittyvästä aiheesta. Esityksen pitää Mikko Porvali, joka on 
julkaissut kirjan nimeltä ’Vakoojakoulu, Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa’. 
Tilaisuus pidetään to 18.11 klo 18  JAMK:n Auditoriossa Piippukatu 2.   
Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuudesta tulee kutsu sanomalehti Keskisuomalaiseen. 

 

************************************************************************************** 

Ampumatoiminta 

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-mitallijahdissa.  

Tämän vuoden palvelusaammuntojen SM-kilpailut oli 25.8 Lahdessa Hälvälän 
apumaradalla. 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. 
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Santeri Heinonen ja ansaittu mitali. 

 

AMPUMATOIMINTA KUOKKALAN GRANIITISSA   

Syksyn sisäratakausi saatiin mukavasti käyntiin 2.9.2009 Kuokkalan Graniitissa. 
Sisäradalla voi ampua .22 kaliiberisilla pistooleilla ja kivääreillä. Yhdistyksen aseet on 
jäsenistön käytettävissä. Ampumaratavuoro on keskiviikkoisin klo 18:00 – 21:00. 
Tervetuloa mukaan. 

 

Ampumavuorovastaavat Graniitissa syyskaudelle 2009: 

 

2.9.2009 Jarmo Siltanen           040 510 96 17 

9.9.2009 Santeri Heinonen       040 829 56 97 

16.9.2009 Raimo Ranta              050 911 23 40 

23.9.2009 Krister Häll                040 724 32 49 

30.9.2009 Saku Liehu                 050 340 42 54 

7.10.2009 Kai Jörgensen             040 524 14 62 

14.10.2009 Oskari Kettinen          050 544 52 33 
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21.10.2009 Jarmo Siltanen 

28.10.2009 Santeri Heinonen 

4.11.2009 Raimo Ranta 

11.11.2009 Krister Häll 

18.11.2009 Saku Liehu 

25.11.2009 Kai Jörgensen 

2.12.2009 Oskari Kettinen              

9.12.2009 Jarmo Siltanen 

16.12.2009 Santeri Heinonen 

23.12.2009 Raimo Ranta 

30.12.2009 Krister Häll 

 

ASE 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 
 
Katso tarkemmat tiedot ja tapahtumat yhdistyksen kotisivulta  http://www.rul.fi/jyvaskyla/ 
 
 
Jälleenlatauskurssi Kaijalassa 
 
9.5.2010 Järjestettiin JRU:n jäsenille patruunoiden jälleenlatauskurssi. Paikkana oli 
idyllinen Palokkajärven rannalla, Kaijalannimessä sijaitseva PAM:n mökki. 
Kurssille saapui JRUn ampumaupseereiden Jarmo Siltasen ja allekirjoittaneen lisäksi 6  
jäsentä tutustumaan jälleenlatauksen saloihin. 
 
Alkuun Jarmo Siltanen kertoi hieman lataukseen liittyvästä teoriasta, käytettävistä  
työkaluista ja välineistä, sekä patruunoiden komponenteista ja niiden ominaisuuksista. 
Tarkastelimme muun muassa tietokoneella, QuickLoad ohjelmalla, eri ruutimäärien ja  
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-laatujen vaikutusta painekäyriin, miltä valituilla komponenteilla patruunan ulkoballistiikka 
näyttää ja niin edelleen. 
 
Teoreettisen tutkiskelun jälkeen päästiin itse asiaan eli patruunoiden lataamiseen ihan 
käytännössä. Tällä kertaa oli valittu kaliiberiksi .308 Win. Jokainen kurssilainen pääsi 
omakätisesti tekemään kaikki vaiheet mitä patruunan jälleenlataaminen vaatii. Tutuksi tuli 
supistusrasvan oikeaoppinen annostelu, hylsyn supistus, nallin poisto (myös berdan-nallin 
poistotyökalua pääsi kokeilemaan), nallitus, ruuditus ja luodin asetus. 
 
Noin neljä tuntia myöhemmin oli osallistujilla kotiin viemisinä roppakaupalla uutta tietoa. 
 
 

 
 
JRU:n jäsenten vapaassa käytössä on hyvä välineistö jälleenlataamista varten. Ei muuta 
kuin rohkeasti kalusto käyttöön. 
 
Oskari Kettinen 
 
 

Palvelusammunnan SM 2010 Mikkelissä 

Palvelusammunnat on RESUL:n SM-kilpailu, jossa lajeina ovat puolustusvoimien 
kenttäkelpoisuustestien ja jalkaväen ampumaohjelmiston pohjalta muokatut ammunnat 
PA1, PA2, PA3 ja PA4. PA1, PA2 ammutaan itselataavalla kiväärillä ja PA3, PA4 
itselataavalla pistoolilla.  

Tämän vuoden palvelusammuntojen SM-kilpailut olivat 24.7 Mikkelissä, Karkialammen 
ampumaradalla. Keski-Suomesta oli mukana mukavat 11 ampujaa. Menestystäkin tuli 
varsin hyvin, koska saimme kisoista kaksi kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin. Lisäksi 
PA2:n joukkuekilpailussa saimme pronssia ja PA4:n joukkuekilpailussa hopeaa. 
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Jarmo Siltanen (JRU) voitti kokonaiskilpailun kullan tuloksella 457p ja PA4:n kullan 
tuloksella 95p. Nämä molemmat olivat uusia RESUL:n ennätystuloksia. Siltanen ampui 
myös PA2:n hopeaa ja PA3:n pronssia. Saku Liehu ampui hyvät tulokset PA2:n pronssi- ja 
PA4:n hopeajoukkueissa.  

 

     

Jarmo Siltanen pokkaamassa kokonaiskilpailun voiton kiertopalkintoa. 

 
 

Jouluaaton kunniavartio 
Perinteinen Jouluaaton kunniavartio Jyväskylän sankarihautausmaalla toteutetaan jälleen. 
Tapahtuma on MPK ry:n kurssi, jonka johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Pekka Nupponen. 
Osallistujat koulutetaan ja varustetaan lumipukuvarustuksella Tikkakoskella etukäteen. 
Tietoa kurssista ja ilmoittautuminen tapahtuu mpk ry:n kurssi-ilmoittautumisjärjestelmässä, 
nettiosoite: 
 
https://www.mpky.fi/ 
 
Pekka Nupponen 
 
 

Maanpuolustusjuhla 2010 Luhangassa 

Luhangan väkiluku lähes kolminkertaistui 13-14.8.2010. Tämän äkillisen lyhytaikaisen 
maalle paon aiheutti  Keski-Suomen alueellisen 25.  maanpuolustusjuhlan pitäminen 
Luhangan luonnonkauniissa keskustassa. 

Alueellinen maanpuolustusjuhlamme on Keski-Suomen Liiton ja Aluetoimiston ohjauksessa 
oleva vuosittainen tapahtuma keskisuomalaisissa kunnissa. Luhanka oli toiseksi viimeinen 
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kunta jossa  juhlittiin. Ensi vuonna onkin vuorossa Kannonkoski, juhla ajoittunee jälleen 
elokuun puolenvälin viikonloppuun.  

Juhlan kierrättämisen tavoitteena on puolustusvoimien esiintyminen eri paikkakunnilla. 
Keski-Suomen varuskunnat järjestävät vuorollaan oman saapumiseränsä alokkaiden 
valatilaisuuden juhlapäivänä. Luhangan kirkon juhlavassa tunnelmassa tuli Ilmavoimien 
Teknillisen Koulun n. 200 alokkaasta lentosotamiehiä.  

Toinen tärkeä tavoite juhlalla on veteraanien muistaminen ja kunnioittaminen puhein ja 
teoin. Tänäkin vuonna pääjuhlan n. 30 veteraania olivat näkyvässä osassa kukitettuina. 
Veteraanijärjestöjen liput liehuivat ylväästi reserviläisten kantamina ohimarssiosastossa 
Karjalan Lennoston Hornetin tehdessä ylilennon. 

Keski-Suomen reservijärjestöjen osuus juhlan järjestelyissä noudatti  perinnettä.  
Reservipiireistä ilmoittautunut reserviläisjoukko kokoontui Maanpuolustuskoulutuksen 
tukikurssille lauantaiaamuna. Keski-Suomen reservipiirien  3800 jäsenestä 
maanpuolustusjuhlan järjestelyihin tuli vain 60 miestä ja naista. Näistä 10 kurssilaista oli eri 
tehtävissä juhlan aikana, lipunkantajiksi jäi ainoastaan 50 kurssilaista. Mieskadon vuoksi 
jäivät esimerkiksi Keski-Suomen Reserviupseeripiirin ja Jyväskylän Reserviupseereiden 
liput lippulinnasta Luhangan kylätalolle. Luhangan alamittaisen suorituksen korjaamiseksi 
reservin väen on syytä ryhdistäytyä Kannonkoskella ensi vuonna. 

 

 

Pekka Nupponen esittelemässä Suomi kp:tä innokkaille vieraille 

Suomen Reserviupseeriliiton, reservipiirien ja yhdistysten toimintaa esiteltiin Toivakan 
Varikon toimittamassa kalustoteltassa. Esittelijöinä puuhasivat Juha Houni ja Pekka 
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Nupponen yhdistyksestämme. Teltassa esitettiin elokuvia sota-ajasta, puristettiin 
puristusmittarilla miesten ja naisten kilpailuna, näpelöitiin Jyväskylän Reserviupseereiden 
omistamia m31 konepistooleita ja keskusteltiin maanpuolustuksen tilasta. 

Maanpuolustusjuhlassa sattuneet pienet kömmähdykset eivät näkyneet juhlayleisölle. 
Aurinkoisessa Luhangassa olleelle  maanpuolustusväelle jäi varmasti hyvä tunnelma 
onnistuneesta juhlasta kotiin viemiseksi. Ensi vuonna tapaamme Kannonkoskella 
Maanpuolustuskoulutuksen mahdollisesti veh-tukikurssilla. 

Maanpuolustusterveisin 

Kari Lögren 

Toiminnanjohtaja/ K-S RUP 

 

Sähköinen pikatiedottaminen 
Nopean tiedotuksen ongelmaksi on muodostumassa vanhentuneiden/poistuneiden 
sähköpostiosoitteiden lisääntyvä määrä. Kovin moni ’väärään’ osoitteeseen lähtenyt viesti 
palautuu ilmoituksen ’väärä osoite’ kera. Jos olet ihmetellyt miksi et saa viestejä, syy voi 
olla muuttuneessa s-postiosoitteessasi. Mietipä oletko vaihtanut osoitetta viimeisen vuoden 
aikana. Jos haluat edelleen saada tiedotuksia, ilmoita voimassaoleva osoite kenelle 
tahansa hallituksen jäsenistä, niin saadaan ilmoituskanava taas auki myös sinulle. 
Kai Jörgensen 

 

 

Liikuntavuoro 

Liikuntavuoro on taas alkanut tiistaisin Pupuhuhdan koululla 19:30-21:00. Liikuntavuorolla 
pelataan normaalisti lentopalloa, mutta nyt yritämme piristää toimintaa hiukan. Joka kuun 
ensimmäinen tiistai pyrimme järjestämään muuta ohjattua liikuntaa. Ensimmäisenä on 
vuorossa 5.10. jäsenemme Eevamari Oksasen vetämänä Flexi-Bar keppijumppaa. Kaikki 
rohkeasti mukaan vetreyttämään itseään. Liikuntavuorosta tiedotetaan sähköpostilla ja 
nettisivuilla. Lisätietoja Matti Jokitalo. 
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Sähköinen kuntokortti 
 
Muistutetaan, että vuoden 2009 alusta lähtien on kaikkien jäsenten saatavilla ollut 
sähköinen kuntokortti. Sen avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan 
merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Kuntokorttien 
täyttäminen tuo myös yhdistyksellemme pisteitä ja kunniaa. Mitä enemmän kuntokortteja 
on täytetty / yhdistys, sen enemmän pisteitä.  Samallahan tulee se kuntoilukin suoritettua. 
 
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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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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