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N:o 1/2013                 Maaliskuu 2013

Jyväskylän Reserviupseerit ry 80 vuotta

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen
erittäin mukavaa kevät talvea !

Tämä tiedote sisältää yhdistyksen kokouskutsun (s.4) ja muuta tärkeää !
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Puheenjohtajan palsta 1/2013

Puheenjohtajan palsta 1/2013
Arvoisat  Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet. Yhdistyksemme sarttaa uuteen
toimintakauteen 2013 virkeänä 80-vuotiaana toimijana. JRU:n 80-vuotisjuhla oli hieno ja
arvokas tapahtuma. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat juhlien järjestelyihin ja erityisesti
juhlaväkeä sekä kutsuvieraita. Te saitte aikaan juhlien arvokkaan hengen. Kiitän myös
meille arvokasta tukea antaneita yrityksiä ja yhteisöjä.
Toimintavuosi 2013 tuo tullessaan meille askareita SM-kilpailujen järjestämisestä aina niin
kaivattuun varainhankintaan. Tärkeä ja valtakunnallisesti näkyvä tapahtuma,
palvelusammunnan suomenmestaruuskilpailut pidetään Keuruun Pioneerirykmentin
ampumaradoilla heinäkuussa. Tämän kilpailun järjestelyt tulevat kuormittamaan
yhdistystämme kevään aikana. Toivon, että saamme riittävän määrän aktiivisia yhdistyksen
jäseniä mukaan näihin järjestelyihin.
Yhdistyksen osakkeen, Gummeruksenkatu 7,  saneeraus saatiin päätökseen vuoden 2012
aikana. Kyseessä oli ns. pihakannen remontti sekä meidän kiinteistöön kohdistuva ikkuna-,
ovi-, että ulkopintaremontti. Tämä aiheutti yhdistykselle kuluerän, joka on tarkoitus paikata
seuraavan kahden vuoden aikana.  Nesterallin järjestysmiestoiminta tulee olemaan yksi
tapa tehdä varainhankintaa. Myös muita varainhankintamuotoja JRU:n hallitus pohtii
kevään aikana. Otamme mielellämme myös tämän asian tiimoilta jäsenistöltä vastaa
ideoita ja ehdotuksia.
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuonna 2012. Ampumatoimintamme on ollut aktiivista ja
tuottanut tulosta SM- ja piiritason kilpailuissa. Jäsenistölle tarkoitetut viikoittaiset
ammunnanharjoittelumahdollisuudet pyritään pitämään entisellään, vaikka
ampumaratatilanne kiristyy jatkuvasti. Luonetjärven varuskunnan ampumaratojen
käyttäjämäärä lisääntyy puolustusvoimien uudistuksen myötä.  Samoin Keski-Suomen
muiden ampumaratojen kohtalo tuo epävarmuutta ammuntatoiminnan vireänä pitämiseen.
Myös kaikkia muita yhdistyksen vakiintuneita harrastusmahdollisuuksia pyritään
aktivoimaan.
JRU:n hallituksen uudet jäsenet ovat jo nyt esittäneet varsin innovatiivisia uusia
toimintamuotoja kokeiltavaksi. Nähtäväksi jää mitkä näistä toiminnoista saa riittävää
kannatusta niin, että ne voidaan myös toteuttaa. Toivon, että yhdistyksen jäsenet ovat
aktiivisia ja esittävät toimintaa vahvistavia ideoita.

Toivotan jäsenistölle hyvää kevään odottelua.
Jarmo Siltanen
Puheenjohtaja
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MAAILMAN MUUTOS, TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA
SUOMEN PUOLUSTUS

Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden tiistaina 19.3.2013
kello 18.00 Jyväskylän Lyseolla os. Yliopistonkatu 13.

Valtiotieteen tohtori, eversti evp Pekka Visuri esitelmöi aiheenaan Maailman muutos,
turvallisuuspolitiikka ja Suomen puolustus.

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

____________________________________________________

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
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen  19.3.2013

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 19.3.2013  klo 17:30 alkaen VTT:n  tiloissa.
Osoite on Koivurannantie 1, isäntänä Juha Houni.  Ilmoittautuminen portilla/ovella.

Tiedustelut yhdistyksen sihteeri Santeri Heinonen, 040-829 5697

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määrittämät asiat.

Laitoksen esittelyä ja 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 2012 tilinpäätöksen käsittely sisältäen yhdistyksen toimintakertomuksen.
tuloslaskelman ja taseen.

6. Esitetään vuoden 2012 tilintarkastuskertomus.

7. Päätetään vuoden 2012 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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HUOMAUTUS !

Yhdistys saa arvokkaita pisteitä jäsenistön aktiivisesta osallistumisesta oman yhdistyksen
tai johonkin muiden yhdistysten järjestämiin toimintoihin. Vain siten menestymme  RUL:n
vuoden yhdistys-kilpailussa !

Seuraavissa tekstiosioissa on puhetta osasta yhdistyksemme toiminnoista, joilla pisteitä
kerätään. Lisää tietoa tapahtumista saat nopean tiedotuksen kautta sähköpostilla ja
nettisivujemme kautta.

________________________________________________________________________

Lyhyt katsaus kevään ja kesän ampumatoiminta

Ammuntavuorot Kuokkalan Graniitissa jatkuvat keskiviikkoisin klo 18-21 huhtikuun loppuun
asti. Ammunta tapahtuu valvotusti ja yhdistyksen jäsenet saavat tarvittaessa käyttöönsä
pistoolin, patruunat sekä silmä- ja kuulosuojaimet. Sisäkausi päätetään perinteisesti
’herrasmies’kilpailuihin 24.4.

Toukokuussa 2.5. siirrymme kesäkauteen ja palvelusammunnan pariin Tikkakoskelle.
Torstaisin aloitamme klo 18 Tikkakosken Luonetjärven varuskunnan pistooliradalla, josta
siirrymme kivääriradalle. Kuten talvikaudellakin, käytössä on kalustoa jolla pääsee
harrastuksessa alkuun. Radalla tullessa ilmoittaudutaan päävartiossa, joten muistakaa
ottaa jäsenkortti mukaan.
Tämän lisäksi JRU:lla on vuosisopimus KSA:n kanssa ampumaratojen käytöstä.Radat ovat
veloituksetta jäsentemme käytössä maanantaisin klo 17.00-21.00. Käyttöoikeus koskee
50m pienoiskivääri-, 25m pistooli- japractical-rataa.

Keski-Suomen SRA Cup on myös käynnissä ja Cupin tulosten perusteella valitaanSM:iin
lähtijät. Kilpailuiden ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät RESUL:n SRA
kilpailukalenterista. Kannustan kaikkia SRA ampuja-statuksen omaavia mukaan
kilpailemaan sekä lajista kiinnostuneita tutustumaan lajiin katsomosta.

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/

http://www.ksrespiirit.fi/
http://www.resul.fi/
http://lipas.net/sra/


Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2013 Sivu 6 (12)

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

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/

Ampumaterveisin,
Oskari Kettinen

PALVELUSAMMUNNAT KAUDELLA 2013

JRU järjestää ja johtaa palvelusammuntojen harjoitukset kaudelle 2013. Harjoituksiin voi
osallistua kaikki Luonetjärven vrsk:n pistooli- ja kivääriradan käyttöluvan saaneet
reserviläiset. Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ampumaradalla on aina
paikalla ammunnasta vastaava henkilö alla olevan taulukon mukaisesti. JRU:n jäsenet voi
käyttää harjoituksissa yhdistyksen aseita. HUOM! kaikilla osallistujilla on oltava
ampumavakuutus (esim. reserviläisten ampumavakuutus tai SAL:n kilpailulisenssi).
Tervetuloa mukaan tärkeimmän reserviläistoiminnan pariin.

Jarmo Siltanen

JRU:n Palvelusammunnan harjoitustilaisuudet

Luonetjärven vrsk:n pistooli- ja kivääriradalla

3.5. - 30.8.2012 klo 18:00 -21:00

Pvm Ammunnasta vastaa Yhteystieto Muuta

2.5.2012 Siltanen Jarmo 040-5109617 Kaikki ammuttajat paikalla

9.5.2012 Ranta Raimo 050-9112340

16.5.2012 Kettinen Oskari 050-5445233

23.5.2012 Takala Arttu 040-5567812

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
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30.5.2012 Hulkko Kari 040 5151084

6.6.2012 Jörgensen Kai            040-5241462

13.6.2012 Niukkanen Jan 040-5514281

20.6.2012 Siltanen Jarmo 040-5109617

27.6.2012 Ranta Raimo 050-9112340

4.7.2012 Kettinen Oskari 050-5445233

11.7.2012 Takala Arttu 040-5567812

18.7.2012 Hulkko Kari 040 5151084

25.7.2012 Jörgensen Kai            040-5241462

1.8.2012 Niukkanen Jan 040-5514281

8.8.2012 Siltanen Jarmo 040-5109617

15.8.2012 Ranta Raimo 050-9112340

22.8.2012 Kettinen Oskari 050-5445233

29.8.2012 Takala Arttu 040-5567812

_______________________________________________________________________

Liikuntavuoro
Lentopallon pelaaminen Pupuhuhdan koululla jatkuu entisellä tavalla huhtikuun loppuun
saakka.
Pelaamme lentopalloa tiistaisin klo 20:45-22:00 Pupuhuhdan koulun liikuntasalissa.
Vanhat ja uudet pelaajat tervetulleita kuntoilemaan ja nauttimaan pelaamisen riemuista,
mukaan toivotaan uusia pelaajia.

Liikuntaterveisin Matti Jokitalo
050-3000061
_______________________________________________________________________

Kenttäkelpoisuussuoritukset

Vuoden aikana mm. RUL:n jäsenyhdistykset ja urheiluseurat  järjestävät kenttäkelpoisuus
arviointiin liittyviä suoritusmahdollisuuksia.  Tässä esimerkkejä:

ResUL:n talvi- tai syysjotos
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Talvijotos 2.-3.3. Syysjotos 20.-22.09.

Jotos tai vaellus 25  km      Maakuntakomppanian kuntomarssi 8.6.2013 / Keuruu

Hiihtovaellus 35  km          Helmi-Maaliskuu 2014

Latuhiihto 50  km               Jyväshiihto 24.2. klo 9.00 / Laajis

Finlandia, Pogostan hiihto, Tervahiihto 8.3.2014

Latuhiihto 70  km                Pirkan hiihto 3.3.2013
                                            Tervahiihto 9.3.2013
                                            Kaukopartiohiihto 1.-3.3.2013 / Utti

Hölkkä, kävely tai marssi 25  km
                                            Oma järjestely / Maakuntakomppanian kuntomarssi

Suunnistus 10 km        Iltarastit, Esim. Härkösuon pitkät toukokuu 2013 lopulla (A+D –radat)

Pyöräily 80  km                  MPK polkupyörämarssi 80 km, Toukokuu 2013

Kun olet suorittanut jonkun kenttäkelpoisuussuorituksen, ilmoita siitä Mika Pakkaselle
mika.pakkanen@elisanet.fi, joka ilmoittaa kenttäkelpoisuus suoritukset RESUL:n rekisteriin.

VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS
JUHLAJOTOS 2013

Keski-Suomen Pioneerikilta ry järjestää, näillä näkymin viimeistä kertaa, jo perinteeksi
muodostuneen, mutta aina niin erilaisen maastojotoksen 27.-28.07.2013 Keuruulla,
Keurusselän kasarmialueen ympäristössä.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit ja suojelumiehet kamppailemaan
partiokisan voitosta. Luvassa on haasteita joiden avulla kerrataan jo opittua ja kenties
opitaan jotain uutta. Tehtävät mittaavat pääosin aselajin sotilaallista tietämystä ja taitoa,
mutta muutakin on luvassa. Kaikki tämä tapahtuu tietysti hyvän aselajihengen ja seuran
puitteissa.

Partioihin (3-5 henkeä) kerätään osallistujia. Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu Mika
Pakkaselle mika.pakkanen@elisanet.fi 10.4.2013 mennessä.

1. Kaikkien osalta täydelliset nimet; sukunimi, etunimet
2. Henkilötunnus; sotu
3. Osoite
4. Sotilasarvo ja aselaji
5. Sotilaslääni
6. Mahdollinen erikoisruokavalio
7. Majoitus-/ruokailutarve 26.07. saapuville kilpailijoille

mailto:mika.pakkanen@elisanet.fi
mailto:mika.pakkanen@elisanet.fi


Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2013 Sivu 9 (12)

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

Metsästys- ja eräjaos.

JRU:n hallitus selvittää mahdollisuutta metsästys- ja eräjaoksen perustamiseen.
Tarkoituksena on tarjota jaokseen
kuuluville jäsenillä metsästysmahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä huhtikuun loppuun mennessä Mika
Pakkaseen (mika.pakkanen@elisanet.fi).

Mikäli asia herättää riittävästi kiinnostusta, tekee hallitus suunnitelman ja ehdotuksen
jatkotoimenpiteistä.
Asiaa käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa selvityksen
valmistuttua.
________________________________________________________________________

Kevään veteraanikeräyksen aikataulu

Sotiemme Veteraanit keräyksen suunnitelma.

Reserviläisten keräyspäivät keväällä ovat la 16.3. ja la 6.4. markettikeräyksinä
vanhaan tapaan. Varaattehan nuo päivät veteraanityölle jotta saamme velkamme
maksetuksi veteraaneille.

Kokoontuminen Veteraanitalolla Taulumäellä klo 10 ja siirtyminen keräyspisteisiin klo 11
mennessä.

Tiedoksi ja kalentereihin merkittäväksi: vuoden 2012 keräyksen kiitostilaisuus on
Telkänpesässä 13.3. eli Talvisodan muistopäivänä aloittaen klo 17.00 ruokailulla.

Kari Löfgren

Nyt sankoin joukoin mukaan keräykseen, kun vielä ehditään !!  Kai Jörgensen

_______________________________________________________________________

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.

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

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 2013
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH.

veteraani-
yhteyshlö

kapt Kari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi 0407436372

JARU ry:n
edustaja

vänr Lasse
Romppanen

puheenjohtaja@jarury.fi

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

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

0503610297

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/

http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2013 yhteystiedot
Toimihenkilöt

Hallitus 2011
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH.

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

1.vpj ylil Kimmo Honkanen kimmo_honkanen (at) pp.inet.fi 0443319254

2.vpj,
talous

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

ylil Santeri Heinonen santeriheinonen (at) metso.com 0408295697

ylil Pekka Tamminen pekka.tamminen (at) vapo.fi 0400342041

ylil Juha Houni juha.houni (at) vtt.fi 0503422912

ltn Mika Pakkanen mika.pakkanen (at) elisanet.fi 0405007642

ltn Antti Tittonen antti.tittonen (at) deloitte.fi 0407292374

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

ltn Anssi Matilainen anssi.matilainen (at) gmail.com 0452356315

ylil Kai Jörgensen kai.jorgensen (at) elisanet.fi 0405241462

vänr Jan Niukkanen jan.niukkanen (at) kolumbus.fi 0405514281
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