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

 

Tämä tiedote sisältää syyskokouskutsun (s. 4)! 
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Puheenjohtajan palsta 2/2012 

Arvoisat Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet, toimintakausi on vierähtänyt syksyn 
puolelle. On parempi purkaa asioita painavammasta päästä, ja siirtyä vasta sitten 
kevyempään osastoon. Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset kohdistuvat myös Keski-
Suomessa reserviläisjärjestöjen toimintaan. Olin edustamassa yhdistystämme 8.8.2012 
Keski-Suomen aluetoimistolla maavoimissa suoritettavan maanpuolustus- ja 
reserviläisjärjestöjen kuulemistilaisuudessa. Tilaisuudessa laadimme muistion, missä 
käsiteltiin lakkautettavien joukko-osastojen ampumarata-, ampuma- ja harjoitusalueiden 
tärkeyttä VMP:n toimintaan. Tilaisuudessa tuli selvästi esille mm. Keuruun 
Pioneerirykmentin ampumarata-, ampuma- ja harjoitusalueiden tärkeä vaikutus VMP:n 
toimintaan. Tikkakosken alue tulee kuormittumaan joka tapauksessa. Keuruun ja Hallin 
lakkautukset lisäävät painetta ellei niiden alueita voida hyödyntää reserviläistoiminnassa.  

Samalla viikolla sain tekemämme muistion ja netin kautta levinneen pääesikunnan 
tiedotteen päiväyksellä 24.8.2012. Puolustusvoimat luopuu osasta ampumarata-alueistaan 
sekä osasta ampuma- ja harjoitusalueistaan.  Muistion mukaan puolustusvoimat on 
päättänyt luopua mm. Keuruun ja Hallin ampumarata-alueista sekä Keuruun ampuma- ja 
harjoitusalueesta. Tässä kaikessa toteutui nykyajan toimintamalli; ”On kuultu mutta ei 
kuunneltu”.  

Sitten siirto tänne kevyemmälle puolelle. Kesän aikana toimintaa on ollut monella taholla. 
Ammunta on ollut suuressa suosiossa ja kilpailuissa on käyty edustamassa. Menestystä on 
myös tullut aina SM-kisoja myöten.  

Maanpuolustusjuhla oli meidän yhdistyksemme yksi toiminnan tärkeimpiä kohteita. Olimme 
siinä hyvin mukana ja edustamassa reserviupseeritoimintaa. Samoin Nesteralli oli meidän 
toiminnassamme varsin tärkeässä varainhankinnan roolissa. Yhdistyksen osakkeen 
Gummeruksenkatu 7 saneerauksen viimeinen osuus käynnistyi alkukesällä. Kyseessä oli 
ns. pihakannen remontti sekä meidän kiinteistöömme kohdistuva ikkuna-, ovi-, ja 
ulkopintaremontti. Tämän kuluerän paikkaamiseen toivomme myös tulevana vuonna 
vahvaa osallistumista Nesterallin järjestysmiestoimintaan. Tässä vaiheessa suuri kiitos 
talkooväelle!  

Vuoden 2012 kohokohta on vielä edessä. JRU:n 80-vuotisjuhlallisuudet toteutetaan 
10.11.2012. Tähän tilaisuuteen toivon runsasta juhlaväkeä. 

Toivotan jäsenistölle hyvää syksyä ja leppoisaa talven odottelua. 

Jarmo Siltanen 

Puheenjohtaja 
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Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 80-vuotisjuhla ja Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 
60-vuotisjuhla La 10.11.2012. 
 
 

Kutsu 
 

Kutsumme Teidät Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 80-vuotisjuhlapäivän tilaisuuksiin 
lauantaina 10.11.2012.  

 

Päivän ohjelma: 

11.00 Seppeleenlasku Jyväskylän sankarihautausmaalla. 

14.00 Yhdistyksen 80-vuotisjuhla Jyväskylän Klubin juhlatilassa. (Hannikaisenkatu 37, 
2.krs) 

 Tilaisuuden avaus ja kahvitarjoilu  

 Yhdistyksen uuden lipun naulaus ja vihkiminen 

 Tervehdykset ja palkitsemiset 

17.30 Tilaisuus päättyy. 

18.00 Jäsenillä seuralaisineen on mahdollisuus omalla kustannuksellaan osallistua 
Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhlakonserttiin Jyväskylän Paviljongissa. 
Tilaisuudessa esiintyy Ilmavoimien soittokunta, solistinaan Laura Voutilainen.  

Liput á 30€, www.lippupalvelu.fi, tai p. 0600 10 800. 

 

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n tilaisuuteen Klubilla kuuluu maksuton kahvitarjoilu. Oikean 
määrän varaamiseksi pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne ja henkilömäärän 
osoitteeseen info.jyvaskyla@gmail.com tai puhelimella yhdistyksen sihteerille, Santeri 
Heinoselle, p. 040 829 5697. 

 

Kutsu kahdelle, vp. ma 15.10.2012 mennessä. 

 

Tumma puku ja kunniamerkit 

Jyväskylän Reserviupseerit ry 

http://www.lippupalvelu.fi/
mailto:info.jyvaskyla@gmail.com
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen 9.10.2012 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 9.10.2012 klo 17:00. 
Syyskokous pidetään Cassidian Finland Oy:n tiloissa. Osoite on Mattilanniemi 6. 
 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määrittämät asiat. 

 
 
Tervetuloa!   
 
Esityslista: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 

4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma. 

5. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 

6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio. 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja. 

9. Valitaan hallituksen jäsenet. 

10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. 

11. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin 

kokouksiin. 

12. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen. 

13. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien 

valitsemisesta liittokokouksiin. 

14. Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9 §:n kolmannessa momentissa 

tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava. 

15. 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. 

16. Palkitsemiset 

17. Ilmoitusasiat 

18. Kokouksen päättäminen 

 

Tarjoilujen vuoksi pyydämme teitä ilmoittautumaan ennakkoon 2.10.2012 mennessä, 

1.vpj Timo Koskelle, timo.o.koski@gmail.com, 0400 485 309. 

 

Lisätiedot viereisellä sivulla.

mailto:timo.o.koski@gmail.com
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Tarkempaa informaatiota Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokouksesta 

 
Yhdistyksen syyskokous järjestetään siis Cassidian Finland Oy:n tiloissa Mattilanniemessä 
(Mattilanniemi 6). Tilaisuus alkaa yritysesittelyllä kello 17:00, jonka jälkeen pidetään itse 
syyskokous. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu (kahvi + kahvileipä). Syyskokouksen jälkeen 
Cassidian Finland Oy on varannut käyttöömme saunaosaston, jossa tarjolla on olutta, 
siideriä ja muita virvokkeita sekä pientä purtavaa. Saunomismahdollisuus on klo 2400 asti. 
 
Jotta kokoukseen sekä sitä seuraavan illanistujaiseen osataan varata riittävästi tarjottavaa, 
pyydämme osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon 1.vpj Timo Koskelle, 
timo.o.koski@gmail.com, 0400 485 309. 
 
Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä 2.10.2012 mennessä. 
 

 
Cassidian Finland Oy – ”Defending World Security” 
 
”Cassidian on eurooppalainen EADS-konserniin kuuluva puolustusteollisuusyritys. Se on 
EADS:n toiseksi suurin divisioona. Cassidianin tarjoaa maailmanlaajuisesti 
turvallisuusratkaisuja, integroituja järjestelmäkokonaisuuksia, maa-, meri- ja 
ilmapuolustusratkaisuja sekä rajavalvontajärjestelmiä. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti noin 
28 000 työntekijää. 
 
Suomessa Cassidianilla on noin 350 työntekijää kahdessa toimipisteessä Helsingissä ja 
Jyväskylässä. Yhtiön tausta on Nokian TETRA-puhelinosastossa. Vuonna 2009 sen 
tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 30 milj. euroa, mikä oli 17. suurin T&K-panostus 
Suomen yrityksissä. 
 
Tuotteet ja palvelut: Valvonta- ja puolustusjärjestelmät, TETRA- ja VIRVE-
viranomaisverkot ja –päätelaitteet, 112-hätäkeskusjärjestelmät, Miehittämättömät ilma-
alukset, Järjestelmäintegrointi, Globaalit turvallisuuspalvelut ja tukiratkaisut, sekä Testaus ja 
ylläpito.” (Wikipedia, 11.9.2012) 
 

 
Kiitostilaisuus Neste Oil Rally Finlandin talkooväelle 
 
Jyväskylän Reserviupseerit ry kiittää kaikkia Neste Oil Rally Finlandiin osallistuneita 
talkootyöntekijöitä! Rallit sujuivat erinomaisesti ja olimme osaltamme myötävaikuttamassa 
tilaisuuden onnistumiseen. Panoksemme huomattiin ja sitä arvostettiin. Saimme järjestäjiltä 
paljon kiitosta ja kehuja. 
 
Kiitokset kuuluvat teille arvoisa talkooväki! 
 
Toivotamme erityisen lämpimästi kaikki talkoisiin osallistuneet tervetulleeksi kiitos-
saunatilaisuuteen, joka järjestetään syyskokouksen yhteydessä Cassidian Finland Oy:n 
saunatiloissa. Tilaisuudesta tarkemmin syyskokouskutsussa (s.4). 
 
Pyydämme teitä ilmoittamaan tulemisestanne 2.10.2012 mennessä 1.vpj Timo Koskelle, 
timo.o.koski@gmail.com, 0400 485 309.

mailto:timo.o.koski@gmail.com
mailto:timo.o.koski@gmail.com
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Maanpuolustajien toimintapäivä Jyväskylässä 
Teksti: Kari Löfgren 
 
Jyväskylän kaupungin 175-juhlavuoden ympärille on kaupunki ideoinut tapahtumaketjun 
johon liittyvät kävelykadun järjestöjen esiintymiset. Eri järjestöjen esittelypisteitä oli 
Kauppakadun kävelykatuosalla nähtävissä kymmeniä. 
 
Keski-Suomen maanpuolustusväki oli näyttävästi esillä lauantaina 12.5.2012 Jyväskylän 
kävelykadun itäpäässä olevalla Aren aukiolla. Toimintaansa ja välineistöään olivat tulleet 
esittelemään Keski-Suomen Maakuntakomppaniat, Aluetoimisto, reservipiirit, Maanpuo- 
lustuskoulutuksen KOTU-yksikkö, Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustusnaisten Keski-
Suomen piirit sekä Jyväskylän Akateemisten Reserviupseereiden iskuryhmä. Keski-
Suomen Reserviupseeripiirin osalta tilaisuus oli yksi piirin 60v tapahtumista. 
 
Toiveista huolimatta päivän sää oli kävelykatutapahtuman järjestäjiä vastaan. Edellisen 
lauantain kaltaisen sään johdosta olisi kaupunkilaisten odottanut jäävän kotiin, mutta näin ei 
käynyt. Maanpuolustusjärjestöjen esittelyissä vieraili arviolta noin 600-1000 henkeä. Myös 
ohi kiirehtineet kaupunkilaiset huomasivat varmasti aukion keskelle pysähtyneen 
Ilmasotakoulun tutka-Pasin, panssaroidun ajoneuvon ihmettelijöitä riitti koko päivän ajaksi. 
 
Esittelyteltoissa ehdottoman suosion saivat ansaitusti maanpuolustusnaisten hernekeitto 
joka oli laitettu valmistumaan edeltävänä yönä klo 03.00 Tikkakoskella. Ladatun “soppa- 
tykin” siirtely on aina haasteellinen tehtävä. Ääneseudun Reserviupseereiden teltassa 
ammuttiin ekoaseella lähes sarjatulta sillä ampujia riitti jonoksi asti. Äänetön oli myös 
Ilmasotakoululta asemaan tuotu ilmatorjuntakonekivääri -simulaattori. Simulaattorin 
osoittamia maaleja ampuvia vierailijoita riitti viime hetkille saakka. 
 
Keski-Suomen Aluetoimisto on reserviläisten asioiden hoitaja maakunnassamme. 
Aluetoimiston väki oli järjestänyt esittelytelttaan pisteen jossa teltassa poikenneet vieraat 
saivat tietoonsa sodan ajan sijoituksensa. Uteliaita tiedustelijoita riitti neljän tunnin ajaksi. 
 
Maakuntakomppanian esittelyn ehdoton suosikki oli, ainakin nuorempien kävijöiden 
mielestä rölliasuun pukeutunut tarkka-ampuja. Päivän toimintarastikierroksen olivat 
suunnitelleet ja toteuttivat JARU ry:n jäsenet. Rasteilla testattiin SA tietämystä, EA – taitoja, 
arvioitiin etäisyyksiä jne. Osallistujien taidot paljastuivat hankittujen pisteiden määrässä. 
Keski-Suomen reservipiirit esittelivät kaupunkilaisille omaa tarjontaansa ja toimintaansa 
omissa esittelypisteissään. 
 
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri oli tapahtuman junailusta osaltaan vastannut taho. 
Varusteet ovat palautettu ja seuraava tapahtuma on edessä elokuun 10-11 päivinä 
pidettävä Keski-Suomen joukko-osastojen alokkaiden valatilaisuus ja maakuntamme 
alueellinen maanpuolustusjuhla Jyväskylässä. Katso tämän tapahtuman kuvat sivuston 
Media -välilehdeltä. Kiitokset kaikille tämän tapahtuman järjestämiseen osallistuneille! 
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Kolmen joukko-osaston alokkaiden vala ja maanpuolustusjuhla Jyväskylässä 
Teksti: Kari Löfgren 
 
Keski-Suomen alueellinen maanpuolustusjuhla on puolustusvoimien, veteraanijärjestöjen ja 
maanpuolustusjärjestöjen yhteisesti järjestämä alokkaiden valatilaisuus ja yleisötapahtuma 
pääjuhlineen joka järjestetään nyt 27. kerran. Vastuullisina järjestäjinä ovat Keski-Suomen 
Aluetoimisto, Ilmasotakoulu, Ilmavoimien Teknillinen Koulu, Pioneerirykmentti ja tietysti 
Jyväskylän kaupunki. 
 
Juhlallisuudet alkoivat perjantaina 10.8. klo 18 Jyväskylän Lounaispuistossa Ilmavoimien 
Big Band -orkesterin konsertilla, solisteina Jenna Bågeberg ja tenoriluutnantti Raimo Salo. 
Tomi Väisäsen johtaman Big Band orkesterin avauskappaleen jälkeen Raimo “Rampe” Salo 
lauloi aluksi Toivo Kärjen sota-aikana säveltämistä kappaleista laulun “Retki Kauko 
Karjalaan”. Kärki-tarjonta jatkui päätyen hiljattain löytyneeseen ja sovitettuun kappaleeseen 
“Who put the kisses in love”. Esitys oli samalla kappaleen ensimmäinen maailman esitys. 
Jenna Bågeberg tulkitsi Salon jälkeen Laila Kinnusen laulamia “Kun sua katselen” ja 
“Rannalla sinisen järven” kappaleita. Jennan laulamassa Marilyn Monroen kappaleessa ” I 
wanna be loved by you” oli rinnassa tuntuvaa Marilyn soundia. Konsertin duetto-osan 
Jenna Bågeberg  ja Raimo Salo aloittivat kappaleella “I love you”. 
 
Esiintyjät ja Big Band saivat viileässä Lounaispuiston illassa raikuvia aplodeja 500-600 
hengen yleisöltä. 
 
Lauantaiaamun auringon paisteessa laskivat maakuntamme joukko-osastojen ja kaupungin 
sekä veteraanijärjestöjen edustajat seppeleensä Jyväskylässä Puistokadunhautausmaan 
sankarimuistomerkillä nurmen alla lepäävien kaatuneiden muistoksi. 
 
Reservi- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen päivä alkoi aamuvarhaisella esittelyosastojen 
kokoamisella. Kirkkopuistoon pystytyt esittelypisteet täyttyivät kaupunkilaisista jotka 
tutustuivat samalla Kauppakadun varrelle olevaan ilmavoimien ja maavoimien kalustoon. 
Osastoilla esittelivät toimintaansa Jyväskylän Reservinupseerit, Reserviläiset, Keski-
Suomen Rauhanturvaajat, Maanpuolustuskoulutus ja maanpuolustuksen naisjärjestöt. 
Esillä ollut infomateriaali katosi kävijöiden matkaan. Naapuriteltassa ekoammuntaa 
tarjonnut Äänekosken Reserviupseereiden “tykkiryhmä” kirjasi yli 200 suoritusta päivän 
aikana. 
 
Näyttävimmät tapahtumat olivat kuitenkin Kirkkopuistossa tapahtunut sotilasvala ja 
Yliopistonkadulle tehty ohimarssi. Molempia seurasivat luonnollisesti valalla olleiden 800 
alokkaan lisäksi heidän läheisensä. Valakaavan esiluki 92-vuotias veteraani Juho Vuoristo, 
joukot tarkasti Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenrmaj Pertti Salminen. Kenraalin 
lisäksi ohimarssin vastaanottivat Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Birger 
Fällt, maakuntajohtaja Anita Mikkonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli 
Partanen. Reserviläisten kantamat veteraani- ja järjestöjen lippulinnat kulkivat joukkojen 
edessä ja takana ryhdikkäästi marssien. 
 
Normaalikoulun piha-alueella nautitun valalounaan jälkeen alkoi juhlasalissa pääjuhla jossa 
esiintyivät musmaj Tomi Väisäsen johdolla Ilmavoimien Soittokunta, Jyväskylän 
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naisvoimistelijoiden Viola-joukkue ja Matti Siipolan johdolla Mieskuoro Sirkat. Juhlapuheen 
piti Jyväskylän Lyseon aikaisempi rehtori, kouluneuvos Jorma Lempinen. 
 
Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön kunniamiekkoja olivat luovuttamassa säätiön 
hallituksen puheenjohtaja professori, maj res Erkki Laatikainen ja valtuuskunnan 
puheenjohtaja Timo Fredrikson. Tällä kerralla kunniamiekka luovutettiin 11 maakuntamme 
yritykselle ja yhteisölle. Yhdessä miekkojen vastaanottajien kanssa kutsuttiin estradille 
sotmest res Pentti Ruohotie. Keski-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Timo Salo 
ja Hannu Karjalainen luovuttivat hänelle Erkki Laatikaisen nimikkokiertopalkinnon “Majurin 
Mediamaljan”, joka myönnetään vuosittain Keski- Suomen reservipiirien ikuisesti kiertävänä 
tiedottamisen palkintona. 
 
Prof Erkki Laatikainen, konsuli Timo Fredrikson, miekkojen vastaanottajat ja Majurin 
Mediamaljan vastaanottaja Pentti Ruohotie 
 
Maakuntajohtajan päätössanojen mukaan pidetään vuoden 2013 maanpuolustusjuhla 
Keuruulla, paikan valinnalla on varmasti puolustusvoimauudistukseen liittyvä kytkös. 
Veteraanien kukituksen, Maamme yhteislaulun, Suomen lipun poistumisen myötä poistui 
juhlayleisö tahoilleen, sali tyhjeni maanantaina koittavaa Norssin lukuvuoden alkua varten. 
 
Keski-Suomen 27. maanpuolustusjuhla on onnistuneesti pidetty, piirien johdot kiittävät 
jokaista tukikurssilla, esittely- ja muissa tehtävissä mukana ollutta lähes sataa jäsentä. 
Reserviläisten rooli päivän tapahtumien järjestelyissä on merkittävä ja lippulinnat liehuvia. 
Tavataan ensi vuonna Keuruulla, kiitos! 
 
Toiminnanjohtajat Kari & Tapio 
 

 
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 lipaskeräys suoritetaan 10. ja 17.11. Jyväskylässä 
 
Kevään Sotiemme Veteraanit lipaskeräys suoritetaan 10. ja 17.11. Jyväskylässä. 
 
JRU:n jäseniä odotetaan runsaasti keräykseen mukaan! 
 
Keräyksestä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Lyhyt katsaus ammuntaan 
Teksti: Oskari Kettinen 
 
Tervehdys. 
 
Kulunut kevät ja kesä on ollut aktiivista aikaa ammunnan suhteen. JRU:n järjestämillä 
palvelusammunnan harjoitusvuoroilla Tikkakoskella on ollut runsaasti osallistujia, mikä on 
erittäin hyvä ja iloinen asia. Myös ResUL:n ja RUL:n mestaruuskilpailuissa on ollut 
jäseniämme kilpailijoina ja menestystäkin on taas tullut. Onnittelut kaikille mitalisteille. 
 
Nyt ampumatoiminta on siirtymässä talvikaudelle ja Graniitin vuorot ovat alkaneet 5.9. 
Vuorot jatkuvat aina ensi kevääseen asti joka keskiviikko klo 18-21 Kuokkalan Graniitin 
ruutiaseradalla. Kuten ennenkin, vuoro on avoin kaikille JRU:n ja JARU:n jäsenille. Paikalla 
on aina ammunnasta vastaava ammuttaja, joka neuvoo tarvittaessa ja auttaa alkuun. Mikäli 
itsellä ei ole aseita, tarvittava kalusto ja patruunat ovat jäsenien käytössä 
omakustannehintaan. Mahdollisista muutoksista aikatauluissa tiedotetaan jäsenistön 
sähköpostilistalla ja JRU:n nettisivuilla. 
 
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/ 
 
Radalla nähdään,  
 
Oskari Kettinen 
_______________________________________________________________________ 

Liikuntavuoro kaudella syksy 2012 – kevät 2013 

TIISTAISIN klo 20:45 – 22:00. Paikkana edelleen Pupuhuhdan koulu, osoitteessa 
Pupuhuhdantie 17.  

Liikuntavuorot ajoittuvat 4.9.2012 - 23.4.2013 ajalle, poislukien joulupäivä 25.12.2012 sekä 
uusivuosi 1.1.2013. Liikuntavuorolla pelataan normaalisti lentopalloa. 

Liikuntavuorosta tiedotetaan nettisivuillamme ja tarvittaessa sähköpostilla.  

Lisätietoja: Matti Jokitalo, matti.jokitalo@elomatic.com, 0503000061 

http://www.ksrespiirit.fi/
http://www.resul.fi/
http://lipas.net/sra/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
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Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 2012 

 
TOIMI ARVO NIMI  SÄHKÖPOSTI  PUH.  

 
veteraani- 

yhteyshlö  

kapt Kari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi 0407436372 

 

 
JARU ry:n 

edustaja 

vänr Janne Nurmela puheenjohtaja@jarury.fi 0440300740 

 

 
lentopallo kapt Matti Jokitalo matti.jokitalo@elomatic.com 0503000061 

 

 
talkootiimi- 

vastaava 

 ltn Pekka Kalteenmäki  0405241462 

 

 
hengellinen 

piiri 

 ltn Sakari Heiskanen  0405938463 

 

 
MC Officers kapt Esa Salokorpi esa.salokorpi@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@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@gmail.com 

http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2012 yhteystiedot 

 

Hallitus 2012 

TOIMI ARVO NIMI  SÄHKÖPOSTI  PUH.  

pj 

  

 ltn Jarmo Siltanen jarmo.siltanen@jamk.fi 0405109617 

 

1.vpj 

  

 ltn Timo Koski timo.o.koski@jyu.fi 0400485309 

 

2.vpj 

  

 ltn Kimmo Honkanen kimmo_honkanen@pp.inet.fi 0443319254 

 

sihteeri 

  

 ylil Santeri Heinonen santeriheinonen@metso.com 0408295697  

 

operaatio- 

upseeri 

 ylil Pekka Nupponen  pekka.nupponen@jklmessut.fi 05061180 

 

1. talous- 

upseeri 

vänr Ville Pekkala ville.pekkala@gmail.com 0503610297 

 

2. talous- 

upseeri 

 ltn Krister Häll hall_krister@hotmail.com 0407243249 

1.ampuma- 

upseeri  

vänr Oskari Kettinen  oskari@kettinen.com  0505445233   

2.ampuma- 

upseeri  

 ltn Arttu Takala arttu.h.takala@gmail.com 0405567812 

liikunta- 

upseeri 

vänr Jarkko Puistovirta jarkko.puistovirta@mil.fi 0405208248 

hallituksen 

jäsen 

kapt Kari Löfgren kari.j.lofgren@gmail.com 0400163470 
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