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Jyväskylän Reserviupseerit ry
80-vuotta 4.5.2012

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

Tämä tiedote sisältää kevätkokouskutsun (s. 6)!
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Puheenjohtajan palsta 1/2012

Arvoisat Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet, yhdistyksellämme on pitkä ja kunniakas 
historia. Vuosi 2012 on yhdistyksemme 80. toimintavuosi. Yhdistyksemme juhlapäiväksi on 
varmistunut  10.11.2012.  Tämä  vuosi  on  myös  Keski-Suomen  Reserviupseeripiirillä 
juhlavuosi.  Keski-Suomen  Reserviupseeripiiri  juhlii  60-vuotista  toimintaansa  samana 
päivänä. JRU:n ja piirin juhlatoimikunnat kokoontuivat pohtimaan juhlajärjestelyjä siten, että 
molemmat  juhlatilaisuudet  voidaan  järjestää  saman  päivän  aikana.  JRU:n  80-
vuotisjuhlallisuuksista tiedotamme jäsenistöä kevään kuluessa.

Yhdistyksen  toiminta  on  ollut  aktiivista  ja  olemme  onnistuneet  pitämään  vakaan  linjan 
monella  osa-alueella.  Yhdistyksen  jäsenmäärä  kasvoi  hiukan  vuonna  2011. 
Ampumatoimintaamme on kehitetty jatkuvasti. Tämä on tuottanut tulosta SM -ja piiritason 
kilpailuissa. Graniitin ja Luonetjärven varuskunnan ampumaradoilla tapahtuva viikottainen 
harjoittelu tuottaa meille todella hyvin toimintapisteitä.  Myös monissa muissa tapahtumissa 
ja toiminnoissa yhdistyksen jäsenet ovat olleet erittäin aktiivisia. Tästä suuri kiitos kaikille 
toiminnassa mukana olleille. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen osallistuu 
kenttäkelpoisuutensa ylläpitoon ja ottaa käyttöönsä sähköisen kuntokortin tämän vuoden 
aikana.   Otamme  myös  mielellämme  vastaan  toimintaamme  kehittävää  palautetta  ja 
ideointia. Näitä ajatuksia kannattaa lähettää suoraan yhdistyksen hallitukselle.

Historia  on  näyttänyt  useasti  toteen  monet  ihmisten  tekemät  virhearviot.  Elämme  taas 
aikaa,  missä  joudumme  vakavasti  pohtimaan  maassamme  tehtyjen  päätösten 
seuraamuksia. Olemme saaneet kuulla varsin kovista Puolustuvoimien menojen säästöistä. 
Näistä säästöistä käytetään lehdistössä myös termiä Puolustusvoimien uudistus. Sisältyykö 
näihin uudistuksiin virhearvioita, sen kirjoittaa historioitsijat.

Koko  maatamme  puolustavan  reservin  määrä  supistetaan  230  000:een.  Reservin 
kertausharjoitusten määrän raju pudotus seuraavien vuosien aikana aiheuttaa sijoituksen 
mukaisen  tehtävän  hoitamiseen  vakavan  koulutusvajeen.  Reserviläisten  sotilaallisen 
osaamisen ylläpito näyttää siirtyvän kokonaan vapaaehtoistoiminnan varaan.  Näitä vakavia  
asioita  meistä  jokainen  on  varmaan  joutunut  pohtimaan  mielessään.  Uskon  kuitenkin 
vahvasti, että yhdistyksessämme maanpuolustustahto ja –henki pysyy korkealla tasolla nyt  
ja tulevaisuudessa.

Toivotan jäsenistölle aktiivista toimintakautta 2012.

Jarmo Siltanen

Puheenjohtaja
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JRU:n sijoitusilta 26.1.2012
Teksti: Ville Pekkala

Jyväskylän  Reserviupseerit  ry  järjesti  yhteistyössä  Sampo  Pankin  ja  Keski-Suomen 
Aluetoimiston kanssa jo perinteeksi  muodostuneen sijoitusillan 26.  tammikuuta Sammon 
tiloissa  Kauppakadulla.  Kahvitarjoilulla  alkaneessa  tilaisuudessa  käsiteltiin  sijoittamista 
kahdesta vinkkelistä: niin rahavarojen kuin reserviläisten sijoittamista. Sampo Pankki tarjosi 
näkökulman  tämänhetkisille  finanssimarkkinoille  ja  aluetoimisto  mahdollisti  tutustumisen 
omaan kantakorttiin: sodan ajan sijoitukseen, rekisteriin merkittyihin kertausharjoituksiin ja 
harjoituksissa annettuihin arvioihin.

Juhana  Jacksén ja  Antti  Nieminen kävivät  läpi  pankkinsa  taustoja  sekä  nykyistä 
markkinatilannetta.  Esityksissään  he  kertoivat  erilaisista  palveluratkaisujen 
kokonaisuuksista  ja  yksityishenkilön  varallisuuden  sijoittamiseen  liittyvistä 
mahdollisuuksista. Keskeisessä asemassa modernissa pankkitoiminnassa ovat sähköiset 
tietovälineet:  monipuolisia  palveluita  voi  käyttää  tietokoneelta,  tabletilta  tai  vaikka 
matkapuhelimesta.  Molemmat  muistuttivat  aktiivisen  säästämisen  ja  varainhoidon 
merkityksestä myös niin sanotulle tavan tallaajalle. Omaisuudestaan huolehtiminen ei ole 
rikkaiden yksinoikeus!

Kapteeni  Petteri  Kovalainen toi  tilaisuuteen  puolustusvoimien  terveiset.  Hän  alusti 
kantakorttien  jakamista  kertomalla  niistä  leikkauspaineista,  mitä  valtionhallinnon 
säästökuuri  todennäköisesti  tuo  tullessaan.  Säästöjä  pitäisi  löytää  lähivuosina  825 
miljoonan  euron  edestä,  mutta  kauhulla  odotettu  leikkauslista  julkaistaneen  vasta 
presidentinvaalien jälkeen. Ongelmien ollessa tätä mittaluokkaa tarvitaan muitakin työkaluja 
kuin pelkkä “juustohöylä”,  joten koko puolustusratkaisun rakennetta tullaan muuttamaan. 
Ikäluokkien  pieneneminen  ja  materiaalin  massavanheneminen  myötävaikuttanevat 
joidenkin varuskuntien lakkauttamiseen. Todennäköisesti myös vakinaisessa palveluksessa 
olevaa henkilöstöä karsitaan.

Reserviläisiin uudistus vaikuttaa monin eri tavoin. Kertausharjoituksia ei tulevina vuosina 
juurikaan  järjestetä,  kun  jopa  varusmiesten  sotaharjoituksista  joudutaan  tinkimään. 
Reservin  kokoakin  tultaneen  supistamaan  –  moni  jää  varmasti  lähitulevaisuudessa 
kokonaan  ilman  sijoitusta.  Kovalaisen  esityksen  faktat  varjostivatkin  lopuksi  suoritettua 
kantakorttien jakoa. Moni tuumaili kauanko kestänee, että merkinnäksi muuttuu omallakin 
kohdalla “EI SIJOITUSTA”. Tilaisuuden päätteeksi oli mahdollisuus saunoa ja keskustella 
vapaamuotoisesti reserviläisveljien ja -sisarten kesken illan annista.
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Jyväskylän Reserviupseerit ry:n lipun uusiminen

Jo pitkään vireillä  ollut  JRU:n lipun uusiminen on melkeinpä nauloja  vaille  valmis.  Asia 
nousi esille toista vuotta sitten hallituksessa, kun tämänhetkisen lipun kuntoa tarkasteltiin: 
Ikä oli tehnyt tehtävänsä ja korjauksiakin oli tehty jo useampaan kertaan.

Alkuperäinen lippumme on JRU:n naisjaoston käsialaa ja se on valmistettu noin vuonna 
1954.  Tulevan  lippumme  valmistaa  Taitolippu  Oy  applikoimalla,  joka  ulkoasultaan 
noudattaa  alkuperäisen  koruompeleen  tyyliä.  Materiaalina  on  lippukangas  155  gr/m2, 
attlaskangas ja satiini.

Taitolippu  Oy:llä  on  kattava  kokemus  vastaavanlaisten  lippujen  valmistuksesta. 
Referenssilistalta  löytyvät  mm.  HÄMRJP:n  pataljoonalipun,  Kaaderilaulajien  lipun, 
Ratsumieskillan  lipun,  Helsingin  Eskadroonan  lipun  ja  Maanpuolustusnaisten  Liiton 
lippusarjan.

Lipun  naulaaminen  ja  siunaaminen  suoritettaneen  JRU:n  80-vuotisjuhlallisuuksien 
yhteydessä.  Samalla  alkuperäinen  lippu  siirtyy  käyttölipusta  arvolleen  sopivampaan 
paikkaan.

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 80-vuotisjuhla ja
Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhla la 10.11.2012 

Jyväskylän  Reserviupseerit  ry  ja  Keski-Suomen  Reserviupseeripiiri  ovat  päättäneet 
yhdistää juhlallisuuksiaan. Juhlapäiväksi on varmistunut lauantai 10.11.2012.

JRU:n juhlaohjelmaan kuuluu muun muassa uuden lipun naulaus.

Alustava Keski-Suomen Reserviupseeripiirin ohjelma la 10.11.2012:
 
12.00 seppeleenlasku (kunniavartio ja soittokunta) 
14.00-16.00 tervehdykset (myöhemmin ilmoitettava paikka) 
17.00-18.50 cocktail-tilaisuus (Paviljongin ylälämpiössä) 
19.00 juhlapäivän konsertti (Paviljonki) 

Konsertin esiintyjiksi on varmistunut Ilmavoimien soittokunta ja Laura Voutilainen. 

Lisää  tietoa  juhlallisuuksista  tiedotetaan  myöhemmin,  mm.  seuraavassa  tiedotteessa  ja 
säköpostitse.
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen 27.3.2012

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 27.3.2012 klo 18:00.
Kevätkokous pidetään VAPO:n tiloissa. Osoite on Yrjönkatu 42
Isäntänä toimii liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, Vapo Biopolttoaineet

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 2011 tilinpäätöksen käsittely sisältäen yhdistyksen toimintakertomuksen. 
tuloslaskelman ja taseen. 

6. Esitetään vuoden 2011 tilintarkastuskertomus. 

7. Päätetään vuoden 2011 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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Arvovaltaiset keskustelijat reserviupseeripiirin 60v paneelissa
Teksti: Kari Löfgren

Keski-Suomen Maanpuolustaja  -lehden 1.  vuosikerran ensimmäinen numero joulukuulta 
1982 kertoo etusivun kuvalla ja sisäsivun aukeaman jutulla piirin 30 vuotisjuhlasta. Tuolloin 
esitti  Suomen Reserviupseeriliiton silloinen puheenjohtaja  hallintotieteiden tohtori,  majuri 
Waldemar  Buhler  onnittelunsa  juhlivalle  piirillemme.  Luonetjärven  varuskuntakerholla 
vietetyssä juhlassa piti juhlapuheen RUL:n varapuheenjohtaja professori Juhani Paakkola.

Noista  ajoista  on  kulunut  kolmekymmentä  vuotta.  Keski-Suomen  Reserviupseeripiirin 
historiaa tuntevat tietävät, että piirin perustava kokous pidettiin Jyväskylässä 19.10.1952, 
nyt  vietetään piirimme 60v juhlavuotta.  Juhlavuoden toimintaa suunniteltaessa päätettiin 
jakaa tapahtumia vuoden varrelle kolmeen tapahtumaan. Ensimmäisen tapahtuman – 60v 
juhlapaneelin  keskustelut  tapahtuivat  keskiviikkona  15.2.2012  Jyväskylässä  Ammattikor- 
keakoulun  auditoriossa.  Paneelikeskustelun  aihe  oli  ajankohtainen  täsmäaihe  – 
“puolustusvoimauudistus reservin näkökulmasta”.

Paneelikeskustelijoiksi  olivat  järjestäjät  saaneet  Suomen  Reserviupseeriliiton 
puheenjohtajan professori Mika Hannulan, puolustusministeriön suunnitteluyksikön johtajan 
prkenr  Eero Pyötsiän,  kansanedustaja  Sinuhe Wallinheimon ja  maavoimien esikunnasta 
suunnittelupäällikkö  ev  Petri  Hulkon.  Keskustelua  johti  rautaisella  otteellaan  Jyväskylän 
Normaalikoulun  johtava  rehtori  FT,  kapt  res  Pekka  Ruuskanen.  Alla  olevassa  kuvassa 
keskustelijat ovat em. järjestyksessä, Pekka Ruuskanen toinen oikealta.

Alkajaisiksi  jokaiselle  paneelikeskustelijalle  annettiin  muutama  minuutti  aikaa  aiheeseen 
liittyvään alustukseen. Oli  selvää että upseerikeskustelijoiden alustukset luotasivat viikon 
vanhaa puolustusvoimien uudistusta. RUL:n puheenjohtaja syväluotasi uudistusta ja kan- 
sanedustaja  Wallinheimo  pahoitteli  Keski-Suomea  kohdannutta  “varuskuntakatoa”  johon 
koki itsensä osasyylliseksi.

Ammattilaisen taidolla juontaja ohjaili  keskustelua eri  medioista poimimiensa lausuntojen 
avulla  puolustuskykyyn,  koko  maan  puolustusmahdollisuuksiin,  reservin  osaamisesta  ja 
suorituskyvystä  kertausharjoituksiin,  MPK:n  rooliin  ja  alueellisiin  toiminnan  edellytyksiin 
Keski-Suomessa  päätyen  asevelvollisikäisen  motivaatioon  kun  vaihtoehtona  on 
siviilipalvelu.  Keskustelijat selvisivät juontajan esittämistä “väitteistä”.  Viereisestä kuvasta 
ilmenee  tasatuloksena  2-2  vastaus  juontajan  viimeiseen  kysymykseen  “puolustetaanko 
koko  maata  alueellisesti”?  Sotilaskeskustelijat  ”kyllä”  vihreällä  ja  siviilikeskustelija  “ei” 
vastaukset punaisella.

Juontajan “rumputulen” jälkeen olivat vuorossa yleisökysymykset. Kysymykset olivat hyvin 
valmisteltuja  joihin  keskustelijoilta  löytyivät  vastaukset.  Vastauksien  sisällössä  heijastui 
lähes  joka  kerta  vastaajan  tausta,  erityisen  ilahtuneita  olivat  kuulijat  Suomen 
Reserviupseeriliiton puheenjohtajan professori Mika Hannulan tutkimuksellista näkökulmaa 
sisältäneistä vastauksista.
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Reserviupseeripiirin  juhlavuoden  tilaisuudet  jatkuvat  12.5.2012  Jyväskylän  keskustassa 
järjestettävällä  toimintatapahtumalla.  60v  pääjuhla  vietetään  konsertin  merkeissä 
10.11.2012  Paviljongissa.  Tämä  reserviupseeripiirin  järjestämä  keskustelutilaisuus  oli 
tuonut kuulijoiksi noin seitsemänkymmentä aktiivista maanpuolustajaa.

Waldemar Buhler 30 vuotta  sitten – “Keski-Suomen Reserviupseeripiiri  on tehnyt  kolme 
vuosikymmentä  arvokasta  työtä  kotiseutunsa  reserviupseerien  yhdyssiteenä  ja 
maanpuolustustahdon lujittajana. Vuosien varrella ovat vastuunkantajat vaihtuneet, mutta 
toiminnan  perusperiaatteet  ovat  pysyneet  samoina:  ei  ketään  vastaan,  kaikkia  Suomen 
puolesta”.

Tänä vuonna 60 vuotta – ja työ jatkuu!

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri  kiittää paneelikeskustelijoita, juontajaa ja kaikkia muita 
tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneita henkilöitä.

Sotiemme Veteraanit lipaskeräys suoritetaan 21. ja 28.4. Jyväskylässä

Kevään Sotiemme Veteraanit lipaskeräys suoritetaan 21. ja 28.4. Jyväskylässä. JRU:n 
jäseniä odotetaan runsaasti keräykseen mukaan! 

Keräyksestä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Sotiemme Veteraanit 2011 Jyväskylä -keräyksen kiitostilaisuus
Telkänpesässä 21.3.2012 

Sotiemme  Veteraanit  2011  Jyväskylän  keräyksen  edunsaajajärjestöinä  olleet 
veteraanijärjestöt järjestävät keräykseen osallistuneille ja sitä tukeneille kiitostilaisuuden 

Sotainvalidien  Palvelutalo  Telkänpesässä  keskiviikkona  maaliskuun  21.  päivänä  2012 
alkaen klo 18.00. Ruokailu alkaa jo klo 17.30.

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla 10.-11.8.2012 Jyväskylässä

Keski-Suomen  Maanpuolustusjuhla  järjestetään  10.-11.8.2012  Jyväskylässä  ja  JRU  on 
vahvasti järjestelyissä mukana. Vala ja ohimarssi ovat 11.8.

Varusmiehiä  paikalle  tulee  noin  1000  (200  johtajat  +  800  alokkaat)  ja  yleisöä  on 
odotettavissa noin 3000 henkilöä.  Reserviläisjärjestöistä  tarvitaan erilaisiin tehtäviin  noin 
100 henkilöä. Osallistumisesta näihin tehtäviin on luvassa korvaava KH-vuorokausi.

Valatilaisuuden lisäksi paikalla on muuta maanpuolustushenkistä toimintaa, kuten eko-ase 
ammuntaa, puristusvoiman mittausta, kalustotelttaa ym. Juhlasta tiedotetaan lisää kevään 
edetessä.
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President of CIOR, Captain (Navy) (R) Jon Tenvik: “Suomen merkitys suuri koko 
Skandinaaviselle turvallisuusympäristölle.”
Teksti: Timo Koski

Suomen  Reserviupseeriliiton  hallituksen  kokouksessa,  14.1.2012,  puhunut  Jon  Tenvik 
korosti  Suomen  puolustusratkaisun  merkitystä  koko  skandinaavisessa 
turvallisuusympäristössä.  Jon  Tenvik  toimii  CIOR:n  (The  Interallied  Confederation  of 
Reserve Officers) puheenjohtajana.

Tenvik  käsitteli  ajankohtaisia  puolustuspoliittisia  asioita  kansainvälisestä  näkökulmasta. 
Erityistä huolta hän kantoi globaalin talouden kriisiytymisen vaikutuksista turvallisuudelle ja 
totesi, että monien maiden tulisi panostaa omiin puolustusvoimiinsa huomattavasti nykyistä 
enemmän. Tenvik antoi Suomelle kiitosta poikkeuksellisesta puolustusratkaisustamme, joka 
tuo  vakautta  koko  Skandinaviaan.  Hän  pyysi,  että  jatkaisimme  samanlaisen 
puolustusratkaisun ylläpitoa – taloudellisista vaikutuksista huolimatta.

Toinen  asia,  jonka  Jon  Tenvik  koki  Suomen  maanpuolustuskulttuurissa  erittäin 
positiiviseksi,  oli  ”armeijaperinne”.  Maanpuolustustahtomme on  edelleen  hyvin  korkealla 
tasolla  muihin  maihin  verrattuna.  Tenvik  halusi  alleviivata  kuinka  tärkeänä  hän  pitää 
maanpuolustuksen  tärkeyden  esiintuomista  laajasti,  niin  kollegoille  kuin  suurelle 
yleisöllekin.

CIOR:lla on kaksi pääroolia: Toimia asiantuntijana NATO:n reserviä koskevissa asioissa ja 
tukea  liittoumaa,  sekä  parantaa  reserviupseereiden  kehittymismahdollisuuksia.  CIOR:n 
merkityksen Tenvik näkee korostuvan. Hänen mukaansa dialogi NATO:n kanssa on ollut 
hedelmällistä:  NATO:n Euroopan komentaja (SACEUR) on reservien voimakas tukija,  ja 
ymmärtää niiden kasvavan roolin tulevaisuudessa.

YROW-haku käynnissä: 
Young Reserve Officers Workshop Copenhagen, Denmark, 30.7. – 3.8.2012

Haku  CIOR:n  nuorten  upseerien  seminaariin  on  käynnissä.  Tänä  vuonna  seminaari 
järjestetään Kööpenhaminassa, Tanskassa. 

Tarjolla  on  unohtumaton  ja  arvokas  kokemus  kansainvälisessä  ympäristössä!  Suomen 
Reserviupseeriliitto  lähettää  2-4  nuorta  reserviupseerijäsentään  edustamaan  liittoa 
tapahtumaan. Vaatimuksena on:

• Reserviupseeri ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsen (kaikki JRUn jäsenet)
• Alle 30-vuotias
• Erinomainen englanninkielen taito
• Ulospäinsuuntautunut

Hakemuksen deadline on maanantaina 30.4.2012 kello 24:00.

Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet: 
Timo Koski, timo.o.koski (ät) gmail.com, 0400485309 ja 
RUL järjestösihteeri Saku Liehu, jarjesto (ät) rul.fi, 0405568798 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/kansainvalisyys/yrow/
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Kutsu Esitelmätilaisuuteen, to 15.3.2012 kello 18:00

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden 
torstaina 15.3.2012 kello 18.00 Jyväskylän Lyseolla os. Yliopistonkatu 13.
Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg esitelmöi aiheenaan Puolustusvoimauudistus.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Tuolien  siirtämiseen  paikalleen  ja  tilaisuuden  jälkeen  pois  tarvitaan  talkoohenkisiä 
kuulijoita / jäseniä. Ilmoittautuminen talkoisiin paikalla klo 17 tai mielellään etukäteen:

Kari Löfgren, kari.j.lofgren (ät) gmail.com, 0400 163470 

Piirin Toimintapäivä la 12.5.2012 Jyväskylän keskustassa

Maanpuolustusväki Kompassilla! 

Katutapahtuma järjestetään telttatapahtumana lauantaina 12.5.2012 klo 10-14 Jyväskylän 
keskustassa (Kompassilla), mukana mm.

• Kalustoteltta
• Eko-ase ammuntaa
• Toimintarasteja

Yhteistyössä: KSRUP, KSRESP, MPK, JRU, PV, JKL RES, JARU

Vänrikkipäivä 5.5.2012

Keski-Suomen aluetoimisto kutsuu vänrikkejä taas vänrikkipäivään!

Puolustusvoimat on myöntänyt  vänrikkipäivälle MPK:n vuosisuunnitelmassa 70 kpl VEH-
päiviä.  JRU:n jäsenillä on mahdollisuus toimia kouluttajina tapahtumassa viimevuotiseen 
malliin.  Kouluttajat  saavat  myös  KH-päivän. Tapahtuma  järjestetään  Tikkakoskella, 
Luonetjärven varuskunnan alueella ja radoilla.

Kouluttamisesta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Kari Löfgrenin, yhteystiedot alla!

Lisätiedot, sekä kouluttajailmoittautumiset: 
Kari Löfgren, kari.j.lofgren (ät) gmail.com, 0400 163470 
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MPK:n Keski-Suomen KOTU-yksikkö tarjoaa:

28.–29.4.2012, Kevät-Halli, Ammunnan ja ammunnanjohtamisen peruskurssi 

Kurssilainen saa perustiedot oikeasta ampumatekniikasta ja turvallisesta aseenkäsittelystä 
sekä valmiuden turvalliseen ammuntojen johtamiseen siviili- ja reserviläisaseilla.

Kurssille voivat osallistua 18-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Paikka: Ilmavoimien teknillinen koulu
Vehkaojantie 290
35600 Halli 

Hinta: 50.00 EUR + alv 0%

Lisätiedot: 
Kurssinjohtaja Jukka Särkinen puh 040 5430445, sähköposti jukka.sarkinen@mbnet.fi.
KSkotuyksikön toimistolla kurssista vastaa koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, puh 040 751 
5233, sähköposti riku.tenhunen@mpk.fi.

26.5.2012, KSKOTU:n ampumakilpailupäivä Komendantin Cup I

Reserviläisen ase- ja ampumakoulutuksen kertaus. Komendantin Cup ammutaan kolmen 
osakilpailun sarjana 26.5., 12.10. ja 10.11. Parhaan yhteistuloksen ampuja on Komendantin 
Cupin voittaja. Kilpailuun otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 nopeinta. 
Kurssilaiselta vaaditaan oma ampumaturvavakuutus, joka kattaa myös kilpailutapahtumissa 
syntyneet vahingot. Vakuutuksen voimassaolo todistettava kilpailupaikalla.

Kurssilla ammutaan PV:n kalustolla PA 2 sekä ampumataitotesti. 

Paikka: Ilmasotakoulu
PL 7
41161 Tikkakoski 

Hinta: 10.00 EUR + alv 0% (Osallistumismaksu muodostuu muonituskuluista.)

Lisätiedot: 
Kurssinjohtajana Veli-Pekka Poikolainen, v.p.poikolainen(ät)windowslive.com, 0400 876869 
ja 
KSkotuyksikössä, koulutuspäällikkö Riku Tenhunen, riku.tenhunen (ät) mpk.fi, 040 7515233 
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Lyhyt katsaus ammuntaan
Teksti: Oskari Kettinen

Ammuntavuorot Kuokkalan Graniitissa jatkuvat huhtikuun loppuun asti. Ammunta tapahtuu 
valvotusti  ja  yhdistyksen  jäsenet  saavat  tarvittaessa  käyttöönsä  pistoolin,  patruunat 
(omakustannehintaan) ja suojaimet.

Graniitissa  toteutetaan  keväällä  uusien  ampujien  päivä  huhtikuun  toisena  keskiviikkona 
11.4.  Toivomme  kaikkia  uusia  jäseniä  saapumaan  paikalle  tutustumaan  yhdistyksen 
tarjoamaan ampumatoimintaan. Tilaisuudessa pääsee kokeilemaan ammuntaa yhdistyksen 
aseilla ja tutustumaan ammunnan piirissä toimivaan jäsenistöömme. Sisäkausi päätetään 
perinteisesti kilpailuihin 25.4.

Toukokuussa 3.5. siirrymme palvelusammunnan pariin Tikkakoskelle.

Lisäksi  haluan  muistuttaa,  että  Keski-Suomen  reserviupseeripiiri  maksaa  jäsentensä 
osallistumismaksut  RESUL:n ja  RUL:n  mestaruuskilpailuihin.  Ilmoittautumisohjeet  tulevat 
piirien nettisivuille ennen kilpailuja.

Lisätietoja kilpailuista ja tapahtumista netissä:
- http://www.ksrespiirit.fi/
- http://www.resul.fi
- http://lipas.net/sra/

Lopuksi pieni muistutus. Kun osallistutte harjoituksiin ja kilpailuihin, niin muistakaa huolehtia 
vakuutuksista ja hankkikaa joko reserviläisen ampumaturva tai SAL:n lisenssi.

Vakuutuksista on saatavilla lisätietoa seuraavilla nettisivuilla:
- http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
- http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/

Tervetuloa ammunnan pariin!

_______________________________________________________________________

Liikuntavuoro

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

Liikuntavuorosta tiedotetaan nettisivuillamme ja tarvittaessa sähköpostilla. 

Lisätietoja: Matti Jokitalo, matti.jokitalo (at) elomatic.com, 0503000061
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Reservipiirien 2012 kesäretkelle uusi suunta
Teksti: Kari Löfgren

Uusi suunta veteraani- ja perinnetoimikunnan kesäretkelle.

Reservipiirien perinteisen sota- ja kulttuurihistoriallisen kesäretken suuntana on lähes 20 
vuotta  ollut  itä.  Luovutetun Karjalan kohteet  kannaksella,  Laatokan pohjoispuolella sekä 
Aunuksen  ja  Petroskoin  maisemissa  on  kierretty.  Taistelupaikat  ovat  tulleet  tutuiksi  ja 
alueiden nykymenokin on nähty, joten on tullut aika etsiä uutta. Tulevan kesän retkisuunta 
onkin  etelä  ja  kohteena  Viro  ,  jonka  historia  etsii  sotaisuudessaan  vertaistaan.

Viimeisen miehittäjän ikeen alta maa vapautui 20 vuotta sitten, mutta raskaan
miehityssaappaan anturan painallukset näkyvät vieläkin. 

Tulevan heinäkuun 1.-4.  päiviksi  Länsi-Viroon suunnitellun retken reitti  on pääpiirteittäin 
valmis kohteiden sisältäessä mm. entisiä Neuvostoliiton ohjus- ja laivastoasemia, taistelu- 
ja maihinnousupaikkoja,  museoita sekä keskiajalta saakka säilyneitä  kulttuurihistoriallisia 
kohteita.

Retkemme oppaaksi on lupautunut monelle keskisuomalaiselle tuttu mies, Sakala Malevan 
evp-päällikkö,  majuri  Rein  Kikas  Viljandista.  Hän  valikoi  kiinnostavimmat  kohteet  reitillä  
Tallinna-Paldiski-Haapsalu-Saarenmaan/Kuresaare-Kuivastu-Virstu-Tallinna.  Yöpymiset 
hotelleissa Haapsalussa ja Kuresaaressa (2).

Tavoitteena on bussilastillinen, vähintään 40:n maanpuolustushenkisen retkeläisen joukko. 
Järjestäjänä  ovat  totuttuun  tapaan  reservipiirien  veteraani-  ja  perinnetoimikunta 
yhteistyössä  Pohjolan  Matkan  kanssa.  Hintatiedusteluihin  erilaisine  ruokailu-  ym. 
vaihtoehtoineen ei  ole  vielä  saatu vastauksia.  Arvion mukaan kokonaishinta  lienee 400 
euron  tienoilla  henkeä  kohti,  mutta  hinnat,  kuten  muutkin  tarkennukset  tulevat 
selkiydyttyään piirien kotisivuilla sekä Keski-Suomen Maanpuolustajaan helmikuussa.

Matkapäivät 1.-4.7.2012 kannattaan kuitenkin merkitä muistiin jo nyt.

Veteraani- ja perinnetoimikunta
Pertti Rahikainen

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.
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Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 2012
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH. 

veteraani-

yhteyshlö 

kapt Kari Korhonen kari.kkn (at) kolumbus.fi 0407436372

JARU ry:n

edustaja

vänr Janne Nurmela puheenjohtaja (at) jarury.fi 0440300740

lentopallo kapt Matti Jokitalo matti.jokitalo (at) elomatic.com 0503000061

talkootiimi-

vastaava

 ltn Pekka Kalteenmäki 0405241462

hengellinen

piiri

 ltn Sakari Heiskanen 0405938463

MC Officers kapt Esa Salokorpi esa.salokorpi (at) salokorpi.fi 0501241

Yhteyshenkilömme 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/

Sähköinen pikatiedottaminen

Muistutus: Ilmoitathan uuden sähköpostiosoitteesi!

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 
sähköpostiosoitteesi  ensisijaisesti  Webmasterillemme  Ville  Pekkalalle,  niin  saadaan 
ilmoituskanava taas auki myös sinulle.

Ville Pekkala, ville.pekkala (ät) gmail.com
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2012 yhteystiedot

Hallitus 2012
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH. 
pj

 

 ltn Jarmo Siltanen jarmo.siltanen (at) jamk.fi 0405109617

1.vpj

 

 ltn Timo Koski timo.o.koski (at) jyu.fi 0400485309

2.vpj

 

 ltn Kimmo Honkanen kimmo_honkanen (at) pp.inet.fi 0443319254

sihteeri

 

 ylil Santeri Heinonen santeriheinonen (at) metso.com 0408295697 

operaatio-

upseeri

 ylil Pekka Nupponen pekka.nupponen (at) jklmessut.fi 05061180

1. talous-

upseeri

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

2. talous-

upseeri

 ltn Krister Häll hall_krister (at) hotmail.com 0407243249

1.ampuma-

upseeri 

vänr Oskari Kettinen oskari (at) kettinen.com 0505445233  

2.ampuma-

upseeri 

 ltn Arttu Takala arttu.h.takala (at) gmail.com 0405567812

liikunta-

upseeri

vänr Jarkko Puistovirta jarkko.puistovirta (at) mil.fi 0405208248

hallituksen

jäsen

kapt Kari Löfgren kari.j.lofgren (at) gmail.com 0400163470
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