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kuva vakoojaluennolla esillä olleista esineistä 
 
 

 

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

 
      

Tämä tiedote sisältää kevätkokouskutsun (s. 11) ja muuta tärkeää ! 
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Puheenjohtajan palsta 1/2011 
Arvoisat yhdistyksemme jäsenet, 

allekirjoittaneella on ollut kunnia toimia yhdistyksemme puheenjohtajana vuoden alusta. 
Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut noin kymmenen vuotta, jona aikana olen päässyt 
seuraamaan ansiokasta puheenjohtajuuden hoitamista Kai Jörgensenin, Santeri Heinosen ja 
Saku Liehun toimesta. Herroista kaksi jatkaa edelleen yhdistyksemme hallituksessa, joten 
hyviä neuvoja toimen hoitamiseen on tarvittaessa helposti saatavilla. 

Oman varusmiespalvelukseni suoritin 1985 – 1986 ja RUK:n kurssilla numero 180. Kurssi 
sai nimekseen  ”Komeetta”,  kun  Halleyn komeetta edellisen kerran vuonna 1986 oli 
nähtävissä paljaalla silmällä. Komeetan kiertorata kestää noin 76 vuotta, joten seuraavan 
kerran kurssi voitaneen nimetä sen mukaan vuonna 2061. 

Haminassa majapaikkana toimi päärakennuksen alin kerros, jossa Sissi-Komppania on 
perinteisesti pitänyt majaansa. Tosin muistikuvieni mukaan emme paljoakaan kasarmin 
käytäviä kuluttaneet, sillä sissi-aselajin luonteeseenhan kuuluu enemmänkin 
reipashenkinen luonnossa samoilu ja majoittuminen tilavissa sissiteltoissa kuin 
pikkukengissä luokkahuoneessa sisäpalveluohjesäännön pänttääminen;-) 

Siviilityössäni toimin myyntijohtajana Jyväskylän Messut Oy:n palveluksessa ja 
perheeseeni kuuluvat lisäkseni opettajana työskentelevä  vaimo, pieni tytär ja kaksi koiraa. 
Kotiosoite löytyy Lohikoskelta. 

Selatessani yhdistyksemme jäsenrekisteriä huomioni kiinnittyi muutamaan asiaan: a) 
Jäsenistömme ikärakenne on varsin laaja ja b)jäsenistössämme on edustettuna erittäin 
laajasti erilaista ammatillista, yhteiskunnallista  ja / tai harrastustoiminnan kautta olevaa ja 
tullutta osaamista. Peräänkuulutankin näiden edellä mainittujen asioiden aktiivisempaa 
hyödyntämistä. Yhdistyksemme perinteistä ja hyvin aktiivista ohjelmatarjontaa ovat jo 
vuosia olleet mm. ammunta sen monissa eri muodoissaan, veteraanitoiminta, lentopallo ja 
hengellinen piiri. Näiden tärkeiden toimintojen vetäjät ovat jo vuosia olleet samoja 
henkilöitä pois lukien ammunta johon yhdistyksessä on kasvamassa uusi, nuori ja 
aikaisempien vetäjien tavoin hyvin aktiivinen vastuunkantajajoukko. Ilmoittaudu rohkeasti 
mukaan em. toimintoihin ja ota halusi ja aikataulusi sallimissa rajoissa roolia joukossa. 
Mikäli nykyisestä säännöllisestä aktiivitoiminnasta ei löydy Sinulle mieluisaa tekemistä 
,mutta tunnet mielenkiintoa joko osallistua tai olla vetämässä jotain muuta, 
reserviupseeritoimintaan kuuluvaa ja/tai soveltuvaa aktiviteettia, tuo ajatuksesi esille 
hallituksen jäsenille. Yhdistyksellä on keinoja tukea toimintaperiaatteisiinsa soveltuvaa 
toimintaa esimerkiksi taloudellisesti.  

Tämän tiedotteen osana on toimintalomake jota toivon että täytät aina kun osallistut 
johonkin sellaiseen aktiviteettiin joka lomakkeessa on kuvattu. Palauta lomake vuoden 
lopussa yhdistyksen osoitteella tai   toimita se jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistys 
raportoi Reserviupseeriliitolle kuluneen vuoden kaiken toimintapisteisiin oikeuttaneen 
toiminnan kootusti. Liitto painottaa tiettyjä aktiviteetteja erilaisilla kertoimilla ja suhteuttaa 
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kertyneet pisteet yhdistysten jäsenmäärään. Lopputuloksina olevien pisteiden perusteella 
liitto valitsee vuosittain vuoden aktiivisimman reserviupseeriyhdistyksen Suomessa. 
Jyväskylän Reserviupseerit on tässä kisassa pärjännyt vuosien saatossa erittäin hyvin ja 
onpa jopa ollut kaksi kertaa 2000 – luvulla koko Suomen aktiivisin yhdistys. Jokainen 
suoritus ja siitä kertyvä piste on tärkeä joten toivon lomakkeen aktiivista täyttämistä ja 
käyttämistä. Kunnian lisäksi tässä kilpailussa menestyminen tuo myös rahallista tukea 
liitolta hyvin sijoittuneelle yhdistykselle. Tämä raha taasen mahdollistaa osaltaan  
monipuolisen toimintamme jatkamisen myös tulevaisuudessa.  

Reserviupseeriliitto täyttää tänä vuonna 80 – vuotta. Juhlavuoden näkyvin toiminto 
jäsenistölle  on eri puolella maata järjestettävät johtamispäivät.  Päivän aikana osanottajilla 
on mahdollisuus kerrata ja oppia keskeisiä sotilasjohtamisen asioita. Päivä järjestetään 
toiminnallisena ja sisältää kunkin järjestävän yhdistyksen päättämän määrän rasteja, jotka 
se on valinnut kahdestatoista RUL:in yhdistykselle toimittamasta rastista. Johtamispäivästä 
lisää tässä tiedotteessa. Myös viime vuoden alussa aloitettu uusimuotoinen 
jäsenhankintakilpailu jatkuu. Aktiivisilla jäsenhankkijoilla on mahdollisuus saada 
palkinnoksi liiton näyttävä 80- vuotisjuhlapuukko. Toivon innokasta ja laajaa osallistumista 
myös molempiin edellä mainittuihin aktiviteetteihin. Yhdistyksemme elinehto ja vahvuus 
on aktiivinen ja laaja jäsenistömme. 

Maanpuolustusterveisin 

Pekka Nupponen 

puheenjohtaja, ylil res 

 
_______________________________________________________________________ 
 
KUTSU ESITELMÄTILAISUUTEEN  
 
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden  
torstaina 31.3.2011   klo 18:00  JYVÄSKYLÄN LYSEOLLA os. Yliopistonkatu 13 
 
Esitelmöitsijänä on Ilmari Susiluoto. 
 
Esitelmän aihe on Neuvostoliiton varustautuminen vuonna 1941. 
 
 
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 
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Johtamispäivä 14.5.2011 
 
Suomen Reserviupseeriliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta 17.5.2011. 
Liito viettää juhlavuottaan työn merkeissä. 
 
RUL:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys toteuttaisi tapahtuman, jossa on 
tarkoitus kouluttaa osallistujia. Tapahtuma herrasmieskilpailu ja siinä on kaksi sarjaa: kilpa- 
ja kuntosarja. Rastit ovat reserviläistaitoihin perustuvia.  
 
RUL:n juhlan kunniaksi JARU, JRU, TikRU ja Jämsän  RU-kerho järjestävät Jyväskylässä 
johtamispäivän 14.5. Kyseessä tulee olemaan kaupunkisuunnistus/minijotos, jossa 
kierretään n. 10 tehtävärastia. Tapahtuma on kaikille avoin ja tapahtumaan voi osallistua 
vaikka koko perheellä. 
 
Lisätietoa tapahtumasta tulee yhdistyksen nettisivuille ja s-postijakelulla niille jäsenille, 
joiden s-postiosoitteet ovat yhdistyksen käytössä. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ekskursio Karjalan kannakselle 
 
Ohessa on Karjalan Kannaksen ekskursion ohjelma, joka tehdään yhteistyössä Keski-
Suomen Sotaveteraanipiirin ja Rautpohjan tykkikerhon kanssa. Sitovat ilmoittautumiset 
pitää olla  pe 8.4. mennessä Santeri Heinosella (santeri.heinonen@metso.com tai 040 829 
5697). Ilmoittautuneille lähetetään huhtikuun puolivälin paikkeilla ohjeet ryhmäviisumia 
varten.  
 
 

V 1944  KANNAKSEN RATKAISUTAISTELUT 
ALUSTAVA MATKAOHJELMA 

 
Matkanjärjestäjä: A&A Travels Muurame 
Sotahistorian opas: Toiminnanjohtaja Timo Hakala Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry 

   
Alustava matkaohjelma 
 

27.5.   
lähtö Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista klo 07.00 
reitti : Jyväskylä – Joutsa - Kouvola - Vaalimaa – Viipuri 
omakustanne lounas ennen rajaylitystä 
Tienhaara/Kasakkakivi 
lyhyt pysähdys Viipurissa,  
Summan Bunkkeri/Kenttähautausmaa  
Majoittuminen ja päivällinen Terijoella  
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28.5.  
kierros Terijoella (kirkko, upseerikerho)  
Rajajoki 
Mainila 
Kronstad 
Kuuterselkä  
Siiranmäki, jossa kenttälounas 
Lempaa 
Valkeasaari (muistomerkki, sormenkärki, jne) 
Paluu hotellille ja päivällinen Terijoella 
 
29.5. 
 Äyräpää/Vuosalmi  
Tali-Portinhoikka-Ihantala  
Ostokset Viipurissa  
Omakustanne lounas Suomen puolella 
 
Paluu n klo  su 22.00 – 24.00 

 
   Hinta n 300 € (laskettu väh 30 lähtijän mukaan) 

 
Hinta sisältää:  

 * bussimatkat ohjelman mukaan 
 * majoitukset 2-hh huoneissa hot Repinskaja Kuokkala/Terijoki 
 * 2x aamiainen 
 * 1x kenttälounas/kahvi 
 * 2x illallinen 
 * ryhmäviisumi 
 * Kuljettajan majoitukset / viisumi 
 *matkanjohtajan ja oppaan palvelut 

MATKAVAKUUTUKSET 
Jokaisella lähtijällä tulee olla voimassa oleva matkavakuutus.  
Vakuutuksesta tulee aikanaan liittää viisumihakemuksen mukaan todistus. 
Todistukseksi käy esim liittojen matkavakuutuskorteista molemmin puolin 
otettu kopio tai erillinen vakuutusyhtiöistä saatava todistus. 
 

PERUUTUSEHDOT 
Matka laskutetaan jokaiselta mukaan lähtijältä kuukautta ennen matkaa. 
Peruutusehdot poikkeavat yleisesti Suomessa käytössä olevista, koska 
viisumit haetaan ja maksetaan 2 - 3 viikkoa ennen ja hotellimajoittumiset 
maksetaan Venäjälle kuukautta ennen matkaa.  Peruuntuneesta, 
maksetusta, matkasta hyvitetään matkanhinta vähennettynä  toimisto-  ja 
peruutuspäivään mennessä maksetuilla kuluilla. 
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Toimistotilat ovat taas käytössämme 
 
Helmikuun viikonloppuna 19.2 pääsimme vihdoin siivoamaan ja siirtämään toimistomme 
tavarat paikoilleen putkiremontin aikana täpötäydestä kokoustilasta varastoon ja 
reserviläispiirien käytössä olevaan toimistotilaan. 
Remontin kesto oli kaksinkertainen arvioituun nähden ja siitä koitui meille kaikille tiloja 
käyttäville erityisen paljon harmia. 
Kalliiksikin remontti tuli. Onneksi olimme kartuttaneet varoja tekemällä talkootöitä mm. 
Neste Rally Finland:lle vuonna 2009. Kiitokset talkoisiin osallistuneille ! 
 
Erityisen kiitoksen ansaitsee Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö, joka tuki meitä 
taloudellisesti erittäin suurella panostuksella remontin aikana. Näin meille jäi varoja 
jäsenistölle suunnatun varsinaisen toimintamme rahoittamiseen.  
 
Yhdistyksen hallitus on jo kerran pitänyt kokouksen omassa kotikolossa. 
_______________________________________________________________________ 
 
Sähköinen pikatiedottaminen 

Muistutus ! 
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 em. osoitetta viimeisen 
vuoden aikana. Jos haluat edelleen saada tiedotuksia, ilmoita voimassaoleva s-
postiosoitteesi ensisijaisesti Web-masterillemme Ville Pekkalalle , niin saadaan 
ilmoituskanava taas auki myös sinulle. 
Kai Jörgensen 
________________________________________________________________________ 
 
 
KUNTOKORTTI 
 
Seuraavilla neljällä sivulla on taulukoita, joihin voit merkitä muistiin suorituksiasi niin res. 
liikunnan kuin muidenkin reserviläistoimintaan liittyvien toimintojen osalta. 
 
Merkitse toimintalomakkeeseen kirjoittamalla aktiviteetin nimi, pvm yms. tai vaikka ruksilla 
(x) harjoitusten lukumäärä sille varattuun ruutuun. Niistä saadaan kerättyä tarvittava 
informaatio vuoden 2012 alussa Reserviupseeriliittoon lähetettävää tilastointia varten. Mitä 
enemmän saamme tietoa suoritetuista aktiviteeteista/jäsen, olemme oikeutettuja sekä 
taloudelliseen bonukseen että kunniaan RUL:n laittaessa yhdistyksiä ’paremmuus-
järjetykseen’ ensi vuoden keväällä.  
 
Voit käyttää tätä lomaketta muistilistana, josta halutessasi voit siirtää ne vaikka 
myöhemmin sähköiseen kuntokorttiin tai voit palauttaa sen vuoden lopulla yhdistyksen 
toimistoon. 
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Toimintalomake muistiinpanoja varten      Nimi: _____________________ 
 
D1 Muiden yhdistysten toimintaan osallistuminen - Yhdistystoiminta 
(osallistuminen muiden yhdistysten toimintaan) 
RUL-kokoukset      _________________________________________________________    
Res. ups.piirin kokoukset    __________________________________________________ 
esitelmätilaisuudet               __________________________________________________ 
kerhoillat                          ____________________________________________________ 
tutustumiskäynnit ja vierailut _________________________________________________ 
toiminta toisen yhdistyksen hyväksi ____________________________________________ 
                                                         ____________________________________________ 
 
D2 Muiden yhdistysten toimintaan osallistuminen - Aatteellinen toiminta 
seminaarit  ______________________________________________________________ 
info- ja yleisöluennot _______________________________________________________ 
maanpuolustusjuhlat _______________________________________________________ 
hengelliset tilaisuudet _______________________________________________________ 
kunnianosoitukset/kunniavartiot _______________________________________________ 
kansainväliset tapahtumat ___________________________________________________ 
 
E1 Vapaaehtoinen maanpuolustustyö – Veteraaniyhteistyö 
 
sotiemme veteraanit 2011 –keräys 
  
  
osallistuminen muiden järjestämään yhteistyöhön 
  
muu veteraaneja tukeva työ 
  
 
E3 Vapaaehtoinen maanpuolustustyö – Muu toiminta 
 
väestönsuojelutoiminta 
  
  
pelastuspalvelutoiminta 
  
  
 
F  Liikunta 
F1  Kilpailutoiminta 
(oma osallistumisesi kilpailuihin) 
maastokilpailu 
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merikilpailu 
 
partio-/sotilaskilpailu 
 
 
 
 
 
(sotilas)moniottelu 
  
  
talvikilpailu 
  
  
sotilas SM-kilpailut 
  
  
muu kilpailu 
  
  
ampumahiihto/-suunnistus 
  
  
pistooliampumajuoksu 
ilma-aseammunta 
  
  
sovellettu reserviläisammunta 
  
  
palvelusaseammunta 
  
  
tarkka-ammunta 
  
  
perinneaseammunta 
  
  
muu ruutiaseammunta 
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F2  Liikunta 
 
Kenttäkelpoisuus 
 (Oma osallistumisesi kenttäkelpoisuustapahtumiin) 
 
lihaskuntotesti 
  
  
  
juoksu-/kävelytesti   muu liikunta 
  
  
  
jalka-/hiihto-/polkupyörämarssi 
 
 
 
 
 
suunnistus 
  
  
  
ampumataitotesti 
 
 
Kuntoliikunta 
(oma osallistumisesi) 
Sotilaalliset harjoitukset 
  
  
Sotilastaitokisa/jotos/vaellus 
 
 
suunnistus 
                    
Hiihto 
                    
Juoksu/kävely 
                    
Joukkuelajit (esim. lentopallo) 
                    
Itsepuolustusharjoitukset 
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Muu kuntoliikunta 
 
 
 
 
 
 
Rata-ammunta ruutiasein 
                    
 
Toiminnalliset ammunnat ruutiasein 
                    
 
Ampumaharjoittelu ilma-asein 
                    
 
Koulutus 
(oma osallistumisesi koulutukseen) 
Ammuntakurssit 
  
  
 
SRA-kurssit 
 
 
 
Itsepuolustuskurssit 
 
 
 
Kilpailujen järjestämiskurssit 
 
 
 
Kenttäkelpoisuuskoulutus 
 
 
 
Muu liikuntakoulutus 
 
 
 
F3  Liikunta –Prosenttiammunta 
ammunnan harjoittelu   
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen  29.3.2010 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 29.3.2011 klo 18  Moventaksen tiloissa. 
Osoite on Eteläportintie 91 (Keljo).  Halukkaat voivat osallistua tutustumiskierrokselle klo 17 
alkaen.    Isäntänä toimii tuotantojohtaja Ilkka Jauhiainen 
 
Tiedustelut yhdistyksen sihteeri Santeri Heinonen, 040-829 5697 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määrittämät asiat. 

Kahvitarjoilu 
Tervetuloa !   
 
 
Esityslista : 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5. Vuoden 2010 tilinpäätöksen käsittely sisältäen yhdistyksen toimintakertomuksen. 
tuloslaskelman ja taseen.  
 
6. Esitetään vuoden 2010 tilintarkastuskertomus.  
 
7. Päätetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä vastuuvelvollisille.  
 
8. Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta  
piirin kokouksiin.  
 
9.  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.  
 
10. Palkitsemiset 
 
11. Ilmoitusasiat 
 
12. Kokouksen päättäminen 
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Ampumatoiminta/Graniitti- ja ulkovuorot 
 
Tulevan kevään ja kesän ammunnat. 
 
Sisäratakausi Graniitissa jatkuu keskiviikkoisin klo 18 j 21 välisenä aikana 27.4. asti, jolloin 
päätetään hyvin osallistujia kerännyt kausi pistoolikilpailuun. 
Tämän jälkeen viikoittaiset harjoitukset jatkuvat torstaisin palvelusammuntojen merkeissä, 
Luonetjärven varuskunnan ampumaradalla, Tikkakoskella. 
 
Yhdistyksemme järjestää jossain vaiheessa kevään lopulla ennen 
kesää tutustumistilaisuuden ammunnan harjoitteluun. Tarkempaa tietoa esim. aikatauluista 
saat seuraamalla yhdistyksen nettisivuja.  
Tule tutustumaan lajeihin. ! 
 
Ammunta tapahtuu valvotusti ja saat tarvittaessa käyttöösi ampumaradoilla kaiken 
tarvittavan. Tule paikalle, olet tervetullut tutustumaan asiaan ja rehteihin kavereihin ! 
  
SRA SM:iin lähtijät valitaan tänäkin vuonna Keski-Suomen SRA CUP:n tulosten  
perusteella.  
K-S SRA CUP 2011 alkoi jo viime vuoden syyskuussa, mutta osakilpailut 3 - 6  
ovat vielä tuloillaan. Eli vielä ehtii kisaamaan SM-paikasta. 
 
Keski-Suomessa järjestetään myös SRA -ampujan kursseja, joka on vaatimuksena  
lajin harrastamiselle. Seuraavat SRA -ampujakurssit järjestetään 6.3. ja 24.4.  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet kilpailuihin ja kursseille löytyy SRA- 
Kilpailu- ja kurssikalenterista; http://lipas.net/sra/sra2011.shtml 
 
Tiedotamme ammuntoihin liittyviä asioita yhdistyksen kotisivuilla, joten niitä  
kannattaa tarkkailla säännöllisesti. 
Hyvä on myös pitää silmällä Keski-Suomen Reservipiirien kotisivuilla olevaa  
ampujien kalenteria, johon pyritään listaamaan kaikki alueen ampumakilpailut.  
Piirien sivut löytyvät osoitteesta www.ksrespiirit.fi 
 
Nähdään radalla! 
 
- Oskari Kettinen 
_______________________________________________________________________ 

Liikuntavuoro 

Liikuntavuoro on tiistaisin Pupuhuhdan koululla 19:30-21:00. Liikuntavuorolla pelataan 
normaalisti lentopalloa.  

Liikuntavuorosta tiedotetaan nettisivuillamme ja tarvittaessa sähköpostilla. Lisätietoja Matti 
Jokitalo. 
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Vakoojakoulu 
 
Yhdistyksemme jäsen Mikko Porvali piti viime joulukuussa  ansiokkaan luennon pohjautuen 
kirjoittamaansa kirjaan nimeltä ”Vakoojakoulu, päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa”. 
Hän tarkastelee luennossaan ja kirjassaan suomalaista asiamiestiedustelua ja sen 
suhdetta kansainväliseen oikeuteen jatkosodan aikana. 
 
Kirjan ja luennon aineistona Mikko Porvalilla oli isoisänsä Antti Porvalin jäämistöä, eri 
henkilöiden kertomuksia, tutkimus- ja muistelmakirjallisuuden mainintoja peitelukutaulukon 
yksiköstä 9382.   
 
Oli mielenkiintoista lukea Mikko Porvalin kirjoittama kirja ja sitten kuulla kirjailijan kertomana 
tarkennuksia asioihin, joista kuulijakunta oli kiinnostunut ja teki kysymyksiä.  
Lisäksi oli nähtävillä esineitä ja karttoja tuolta ajalta. Tämän tiedotteen kansikuvassa on osa 
noista esineistä: tykistökiikari, kesäpusero, puinen leikkipommikone ja kartta. 
 
Kirjaa on edelleen saatavissa.  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
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.  
 
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. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sotiemme Veteraanit 2010 Jyväskylä keräyksen kiitostilaisuus keräykseen 
osallistuneille järjestetään: 
 
-Sotainvalidien Palvelutalo Telkänpesässä torstaina 17.3.2011 alkaen klo 18.00. 
 
Kaikki keräykseen osallistuneet tervetuloa! 
 
Kevään lipaskeräys on siirretty ensi syksyyn. 
 
 
 

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Yhdistyksen hallituksen ulkop. toimihenkilöitä 
 

JARU-yhteyshenkilö   Janne Kekäläinen          puheenjohtaja@jarury.fi 
 
Veteraaniyhteyshenkilö  kapt Kari Korhonen       kari.kkn(at)kolumbus.fi  

040 743 6372 
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 
 
  
 
Email:     jru-hallitus(at)listat.rul.fi  
 
WEB:  http://www.rul.fi/jyvaskyla/ 
 
 

mailto:puheenjohtaja@jarury.fi
http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2011 yhteystiedot 
Toimihenkilöt   
 

Hallitus 2011  
TOIMI ARVO NIMI  SÄHKÖPOSTI  PUH.  

pj 
  

 ylil Pekka Nupponen pekka.nupponen (at) jklmessut.fi 050 61180          
 

1.vpj 
  

 ltn Jarmo Siltanen  jarmo.siltanen (at) elisanet.fi 040 5109617   
 

2.vpj 
  

 ylil Juhana Jacksén juhana.jacksen (at) sampopankki.fi  050 4262010    
 

sihteeri 
  

 ylil Santeri Heinonen santeriheinonen (at) metso.com 040 8295697  
 

tiedotus- 
upseeri  

 ylil Kai Jörgensen  kai.jorgensen (at) elisanet.fi 040 5241462     
 

talous- 
upseeri 

 vänr Antti Tittonen antti.tittonen (at) deloitte.fi 040 7292374 
 

toiminnan- 
johtaja 

 kapt Kari Löfgren  kari.lofgren (at) pp.inet.fi 040 0163470    

1.ampuma- 
upseeri  

 vänr Oskari Kettinen  oskari (at) kettinen.com  050 5445233   

2.ampuma- 
upseeri  

 vänr Sampo Remes sampo.j.remes (at) gmail.com 040 9103802  

yhteys- 
upseeri  

 ltn Kimmo Honkanen  kimmo.honkanen (at) rtkpalvelu.fi  044 3319254 

jäsenistö- 
upseeri  

 ltn Timo Koski timo.o.koski (at) gmail.com 040 0485309 

verkko- 
upseeri 

 vänr Ville Pekkala ville.pekkala (at) gmail.com 0503610297 
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