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Pistoolilla kilven suojasta (kuva Oskari Kettisen arkistosta) 
 
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen 
erittäin mukavaa syksyä ! 

 
      

 

Tämä tiedote sisältää mm: 
       yhdistyksemme syyskokouskutsu    s. 3 
       K-S Resups. piirin syyskokouskutsu           s. 8 
        Luentokutsu, jota ei kannata ’missata’        s. 9       
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Arvoisat reservin upseerit, 
Viime kuukausien aikana olemme saaneet lukea ja kuulla asioita, jotka suoraan tai 
epäsuorasti tulevat vaikuttamaan myös meihin reserviläisiin ja vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekeviin tahoihin.  Jokaisen sotilaan ja reserviläisen olennaisen 
perustaidon eli ammunnan harrastaminen ja harrastusvälineiden hankinta on monellakin 
tapaa katsottuna vähintäänkin ns. ”suurennuslasin alla”. Norjan heinäkuinen tapahtuma 
lisäsi osaltaan vettä myllyyn jo nyt voimakkaana ja tunteita puoleen ja toiseen herättävässä 
ase- ja aselakikeskustelussa. Kesäkuussa voimaan tullut uusi aselaki tiukensi voimakkaasti 
uusien aselupien saatavuutta. Aselain uudistuksen parasta aikaa käsittelyssä oleva toinen 
vaihe jatkanee ensimmäisen vaiheen linjaa eli tiukennuksia on tulossa lisää. Norjan 
tapahtumien kaltaiset täysin käsittämättömät ja järjenvastaiset teot ovat osaltaan 
lisäämässä painetta päättäjiemme suuntaan niin, että lopputuloksena voi hätiköitynä tai 
paineen alla tehtynä olla päätöksiä jotka osaltaan saattavat ammuntaharrastuksen, 
reserviläisyhdistykset ja ampumaseurat vaikeaan tilaan.  Muun muassa tiukentuneiden 
vastuukysymysten vuoksi vapaaehtoisia, kokeneita ja asiansa täysin osaavia ammuttajia 
ja/tai lupahakemuksien liitteeksi tarvittavien lausuntojen antajia lienee entistäkin 
haastavampi löytää. Onneksi muut reserviläiskunnon ja –taitojen  ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi tarvittava välineistö ja suorituspaikat ovat vielä lupavapaita. Suksia ja 
polkupyöriä saa vielä vapaasti kaupoista ja kympin hiihtolenkkiin ei tarvitse kysyä lupaa 
kuin korkeintaan puolisolta. 

Tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta saa osansa myös Puolustusvoimat ja tätä kautta 
myös me reserviläiset. Voidaan todeta, että ”kyyti on kylmää” kun Puolustusvoimille 
aikaisemmin luvattu kahden prosentin tasokorotus  kääntyikin 200 miljoonan euron 
leikkauksiksi. Se, mihin kaikkeen tämä vaikuttaa jää nähtäväksi, mutta summa on niin 
suuri, että ilman suuria toimenpiteitä sitä ei saavuteta. Ilman ennustajaeukon kykyä ja 
kristallipalloakin lienee valitettavan selvää että meille reserviläisille tämä tulee näkymään 
SA-sijoitusten ja kertausharjoitusten vähenemisenä. Toisaalta yhtenä vaihtoehtona 
sijoituksensa menettäville reserviläisille on myös väläytelty kodinturvakonseptia, josta 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta lausui myönteisen kannanottonsa viime 
keväänä. Tässä tilanteessa positiivisen reserviläishengen ja maanpuolustustahdon 
ylläpitämisessä tulee reserviläisjärjestöjen ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön rooli 
entisestäänkin korostumaan. 

Yhdistykset ovat olemassa jäseniään varten ja jäsenet tekevät ja mahdollistavat 
yhdistysten olemassaolon. Reserviupseeriliiton ensi vuoden toimintasuunnitelman yhdeksi 
kolmesta painopisteestä esitetään jäsenhankintaa ja –huoltoa. Liiton ”vuotavaa perälautaa” 
on tukittu aktiivisesti ja toimenpiteitä jäsenistön määrän vähenemisen estämiseksi tehty on 
tehty niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasoilla. Ilolla voin todeta että esimerkiksi Jyväskylän 
Reserviupseerit ry:n hallitus on viimeisen kolmen kuukauden aikana hyväksynyt uusiksi 
jäsenikseen 25 reserviupseeria. Ensi vuonna Keski-Suomen alueellisen 
maanpuolustusjuhlan pitopaikkana on Jyväskylä. Tämä tarkoittaa kaikkien Keski-Suomen 
joukkoyksiköiden alokkaiden valatilaisuuden ja suuren maanpuolustusjuhlan näkymistä 
Jyväskylässä. Tapahtuman järjestelyissä myös paikallisilla reserviläisjärjestöillä on suuri 
rooli. Ensi vuosi on juhlavuosi myös Keski-Suomen Reserviupseeripiirille ja Jyväskylän 
reserviupseereille kun piiri täyttää 60 vuotta ja JRU 80 vuotta. Juhlavuoden tapahtumista 
tulemme tiedottamaan myöhemmin. 

Maanpuolustusterveisin  Pekka Nupponen,  puheenjohtaja, ylil res



 Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote 

 

Numero 2/2011  Sivu 3 (12) 

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

 

 

Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen  10.10.2011 
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään maanantaina 10.10.2011 klo 18.00   
Jyväskylän Messut hallintorakennuksen tiloissa, Piippukatu 7 A 
(Punainen tiilitalo tehdaspiipun ja Dynamon välissä, lippu katolla) 

 

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. 
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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.  
  
 

 

Ampumatoiminta 

 

Jyväskylän reserviupseerit järjestää ja johtaa Luonetjärven vrsk:n pistooli- ja kivääriradalla 
palvelusammuntojen harjoitukset. Harjoituksiin voi osallistua kaikki Luonetjärven vrsk:n 
pistooli- ja kivääriradan käyttöluvan saaneet reserviläiset. Ampumaradalla on aina paikalla 
ammunnasta vastaava henkilö. Kauden 2011 ammunnanharjoitteluun ja 
piirinmestaruuskilpailuihin osallistuminen on ollut varsin aktiivista. Aktiivinen harjoittelu on 
myös tuonut hyvän kisamenestyksen. Palvelusammunta on kasvattanut kovasti suosiotaan 
reserviläisampujien keskuudessa. Onhan palvelusammunnat jokaisen reserviläisen 
perusammunta, ja yksi kenttäkelpoisuuden perusta. Tämän vuoden Suomen 
mestaruuskilpailuissa oli yhteensä 97 kilpailijaa. Lajin tarjoama joukkuekilpailu on selvästi 
reserviläisten suosiossa.  

Keski-Suomessa reserviläisillä on hyvät mahdollisuudet harrastaa reserviläisurheiluliiton 
ampumalajeja. Palvelusammunnat ovat säännöiltään ja tarvittavalta kalustoltaan 
yksinkertaiset, jolloin harjoitusten ja kilpailuiden järjestäminen on helppoa. 
Reserviläisammunta on meillä ollut aina aktiivista ja tämä suunta näyttää jatkuvan varsin 
selvästi. Toivottavaa on, että mahdollisuudet ammunnan harjoitteluun ja kilpailujen 
järjestämiseen jatkuu tulevaisuudessa samaan malliin. Ampumakaudelle 2012 harjoittelu 
on syytä aloittaa jo syksyllä. Toivotaan, että saamme lisää uusia ja vanhojakin reserviläisiä 
mukaan harrastamaan ammuntaa sen eri muodoissa.  

Palvelusammunnan säännöt löytyvät Reserviläisurheiluliiton verkkosivuilta osoitteesta 
www.resul.fi (Etusivu > Säännöt > Ammunnat - lajisäännöt > Palvelusammunta) 

 

Oskari Kettinen,  

Keski-Suomen reserviläispiirien ampumatoimikunta, puheenjohtaja 
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PALVELUSAMMUNNAN  SM 2011 PIRKKALA 

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 oli 23.7. Pirkkalassa. Keski-Suomesta oli 
mukana mukavat 7 ampujaa. Menestystäkin tuli varsin hyvin, koska saimme kisoista kaksi 
henkilökohtaista  kultaa ja kokonaiskilpailuvoiton. Lisäksi PA4:n joukkuekilpailussa saimme 
kultaa ja PA3:n joukkuekilpailussa hopeaa. 

Jarmo Siltanen (JRU) voitti kokonaiskilpailun kullan tuloksella 458p ja PA4:n kullan 
tuloksella 96p. Nämä molemmat olivat uusia RESUL:n ennätystuloksia. Siltanen ampui 
myös PA2:n kultaa tuloksella 167p. PA4:n kultajoukkueen kokoonpano oli seuraava: Jarmo 
Siltanen, Mika Karala, Raimo Ranta ja Hannu Piippanen. Kaiken  kaikkiaan tämän vuoden 
kisoista voi todeta että tulostaso on taas noussut, selkeästi ympäri Suomea on harjoiteltu. 

 

 

 

Jarmo Siltanen haki kokonaiskilpailun voitosta jaettavan kiertopalkinnon jo kolmannen 
kerran Keski-Suomeen. 
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Keski-Suomeen kultaa sovelletun reserviläisammunnan SM-kilpailuista 
 
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammuttiin 30. -  
31.7.2011 Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella. Kilpailun järjestäjinä  
toimivat Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri. 
 
Kilpailussa ammuttiin 12 mielenkiintoista rastia kiväärillä, pistoolilla ja  
haulikolla, minimilaukausmäärän ollessa hieman yli 200 laukausta. 
Ammuttavaa riitti, kelit suosivat ja kilpailuiden aikataulut pitivät  
erinomaisesti joten ei ihme, että niin kilpailijoilla kuin toimitsijoillakin  
tuntui olevan hauskaa. 
Tämän vuoden erikoisuuksia olivat muun muassa pistooliammunta mellakkakilven  
suojista, ampuminen BMP-1 rynnäkkövaunun miehistötilan ampuma-aukkoon  
kiinnitetyllä kiväärillä sekä (harjoitus)käsikranaatin heitto yhdellä  
kiväärirasteista. Myös alueen juoksuhautoja oli otettu käyttöön. 
 
Kaikkiaan Keski-Suomesta oli kisaamassa 10 ampujaa. Keski-Suomen  
Reserviläispiirin joukkueeseen kuuluivat Juha Dahlman, Antti Kokkonen, Jarkko  
Laukia sekä Kai Porras. Keski-Suomen Reserviupseeripiirin joukkueessa mukana  
olivat Oskari Kettinen, Lasse Levula, Antti Niemi sekä Jan Niukkanen. Lisäksi  
mukana oli SRA-toimikunnasta Marko Juka ja Marko Rasi. Rasi toimi myös  
kilpailun teknisenä asiantuntijana. 
 
Keski-Suomeen tuli jälleen myös mitali näistä kisoista Jarkko Laukian 
 (Korpilahden reserviläiset) voittaessa yleiskilpailun kultaa. Onnittelut  
erinomaisesta suorituksesta! 
 
Kisaaminen ensi vuoden SM-paikoista alkaa taas syyskuussa, kun Keski-Suomen  
SRA Cup starttaa Petäjävedellä 17.9.  
Jokaisella piirillä on oikeus lähettää yksi nelihenkinen joukkue SM- 
kilpailuihin ja Keski-Suomessa paikat on jaettu Keski-Suomen SRA Cup:n  
tulosten perusteella. 
 
Lisää tietoa lajista, sekä kilpailu- ja kurssikalenteri löytyy osoitteesta  
www.lipas.net/sra 
 
- Oskari Kettinen 
________________________________________________________________________ 

Kuokkalan Graniitin vuorot syksy 2011, kevät 2012  ke klo 18 - 21 

02.11.2011 Kari Malminen 050 380 3250 
09.11.2011 Raimo Ranta 045 265 1782 
16.11.2011 Kai Jörgensen 040 524 1462 
23.11.2011 Kari Hulkko 040 515 1084 
30.11.2011 Oskari Kettinen 050 544 5233 
07.12.2011 Jarmo Siltanen 040 510 9617 
14.12.2011 Kari Malminen 050 380 3250 

http://www.lipas.net/sra
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21.12.2011 Raimo Ranta 045 265 1782 
28.12.2011 Kai Jörgensen 040 524 1462 
04.01.2012 Kari Hulkko 040 515 1084 
11.01.2012 Oskari Kettinen 050 544 5233 
18.01.2012 Jarmo Siltanen 040 510 9617 
25.01.2012 Kari Malminen 050 380 3250 
01.02.2012 Raimo Ranta 045 265 1782 
08.02.2012 Kai Jörgensen 040 524 1462 
15.02.2012 Kari Hulkko 040 515 1084 
22.02.2012 Oskari Kettinen 050 544 5233 
29.02.2012 Jarmo Siltanen 040 510 9617 
07.03.2012 Kari Malminen 050 380 3250 
14.03.2012 Raimo Ranta 045 265 1782 
21.03.2012 Kai Jörgensen 040 524 1462 
28.03.2012 Kari Hulkko 040 515 1084 
04.04.2012 Oskari Kettinen 050 544 5233 
11.04.2012 Jarmo Siltanen 040 510 9617 
18.04.2012 Kari Malminen 050 380 3250 
25.04.2012 Raimo Ranta 045 265 1782 

________________________________________________________________________ 

Toiminnanjohtajien neuvottelupäivien terveisiä K-S reserviupseeripiirille 
ja sen yhdistyksille joista suurin on Jyväskylän Reserviupseerit ry. 

 

Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2012 
• Toimintapäivät  

• Jäsenhankinta ja -huolto  

• Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen  

Yhdistykset  
 Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää  

 Yhdistys järjestää vähintään yhden ampumatapahtuman jäsenistölle  

 Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos  

 Yhdistyksen hallitus on ollut yhteyksissä henkilökohtaisesti jokaiseen uuteen jäseneen 
ja maksamattomaan jäseneen  

 Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut  
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 Jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalla  

Yhdistysten osalta tavoitteiden tayttymistä seurataan piirihallituksen kokouksissa. 

Reserviupseerit  
 Vähintään yksi ampumasuoritus (min. 10 laukausta) tehty  

 Sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä 

 On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, yhdelle MPK:n kurssille tai 
RUL:n toimintapäivää 

Toiminnanjohtaja Kari Löfgren K-S RUP 

______________________________________________________________________ 

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n 
 

SYYSKOKOUS 
 

pidetään 12.10.2011 kello 18.30  Luonetjärven varuskuntakerholla 
 Tikkakoskella.  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Eversti Pertti Hyvärinen (PvJJK)  

esitelmöi ajankohtaisista aiheista ennen kokouksen alkua. 
 Kahvitarjoilu alkaa kello 17.50 ja esitelmä klo 18.00. 

 
K-S Reserviupseeriiri piirihallitus 

 

Syyskokouksessa tarvitaan JRU:laisten ääniä tänä vuonna. Toivotaan 
mahdollisimman monen JRU:n jäsenen läsnäolemista. Kokousesitelmä on 
myös  mielenkiintoinen! 
 
________________________________________________________________________ 

Jouluaaton kunniavartio 
Perinteinen Jouluaaton kunniavartio Jyväskylän sankarihautausmaalla toteutetaan jälleen. 
Tapahtuma on MPK ry:n kurssi. Osallistujat koulutetaan ja varustetaan 
lumipukuvarustuksella Tikkakoskella etukäteen. Tietoa kurssista ja ilmoittautuminen 
tapahtuu mpk ry:n kurssi-ilmoittautumisjärjestelmässä, nettiosoite: 
 
https://www.mpky.fi/ 
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Sähköinen pikatiedottaminen 
Nopean tiedotuksen ongelmaksi on edelleen vanhentuneiden/poistuneiden 
sähköpostiosoitteiden suuri määrä. Kovin moni ’väärään’ osoitteeseen lähtenyt viesti 
palautuu ilmoituksen ’väärä osoite’ kera. Jos haluat edelleen saada tiedotuksia, ilmoita 
voimassaoleva osoite kenelle tahansa hallituksen jäsenistä, niin saadaan ilmoituskanava 
taas auki myös sinulle. 
 
Tämä kädessäsi oleva kaksi kertaa vuodessa paperimuodossa kotiisi tuleva tiedote sisältää 
useimmiten uutisointia jo tapahtuneesta ja vain niistä asioista ja tulevista tapahtumista, 
jotka ovat tiedossa hyvissä ajoin ennen sen julkaisua. Siksi sähköposti ja yhdistyksen 
internet-kotisivut on aikanaan päätetty olemaan ne kanavat, joiden kautta yhdistys tiedottaa 
tapahtumista tiedotteiden välillä. 
Kai Jörgensen 

 

Liikuntavuoro 

Lentopallovuoro on taas alkanut tiistaisin Pupuhuhdan koululla 19:30-20:45. Liikunta-
asioista tiedotetaan tarvittaessa sähköpostilla ja nettisivuilla. Lisätietoja Matti Jokitalo. 050 
3000061 

_________________________________________________________________________________ 

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. 
________________________________________________________________________ 

Luentokutsu, jota ei kannata missata ! 
Rauno Suhonen Joensuusta pitää esitelmän Luonetjärven varuskuntakerholla 22.9. klo 
18.00 aiheesta: "Järvenpohjasta julkisuuteen - JK-254:n vaiheet ja hylkyoperaatio". 

Luennossa käsitellään JK-254:n taivalta, konetyypin hankintaa, onnettomuusyön 30.6-
1.7.1944 tapahtumia ja hylkyoperaatiota. Esille nousevat myös tapahtumaan liittyvät 
koskettavat ihmiskohtalot.  
Tilaisuuden isännöivät yhteistyössä Ilmasotakoulun KiIta ja Tikkakosken Rotaryklubi 

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Yhdistyksen hallituksen ulkop. toimihenkilöitä 
 
 
Veteraaniyhteyshenkilö  kapt Kari Korhonen       kari.kkn@kolumbus.fi  

040 743 6372 
JARU ry:n edustaja        vänr  Janne Kekäläinen     janne.e.kekalainen@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: 
 
Jyväskylän reserviupseerit ry 
Gummeruksenkatu 7 
40100 Jyväskylä 
 
 
Email:     jru-hallitus@listat.rul.fi 
 
WEB:  http://www.rul.fi/jyvaskyla/ 
 
Ilmoitathan meille, jos omat yhteystietosi ovat muuttuneet ! 

 

mailto:janne.e.kekalainen@jyu.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 

kari.j.lofgren(at)gmail.com 1.1.2012 alk. 
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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