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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998
1. Yleistä
Vuosi 1998 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1966 saakka
Jyväskylän Reserviupseerikerho ry) 66.toimintavuosi. Yhdistyksen
toiminta perustui vuoden 1998 syyskokouksessa hyväksyttyyn
toimintasuunnitelmaan sekä Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n ja
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n vastaaviin suunnitelmiin.
2. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen toimintaa on johtanut hallitus, johon on kuulunut kolme (3)
puheenjohtajaa, seitsemän (7) jäsentä, ulkopuolisina Jyväskylän
Akateemiset Reserviupseerien edustaja ja kirjanpitäjä.
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa ja on käsitellyt 88 pöytäkirjapykälää.
Hallituksen kokoonpano ja henkilöstön tehtävät:
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja
Yliluutnatti
1.varapuheenjohtaja/koul-upseeri Majuri
2.varapuheenjohtaja/
Yliluutnatti
aatteellinen toiminta/kerhoillat
Hallituksen jäsenet
Sihteeri
Luutnatti
Tiedotussihteeri
Luutnantti
Rahastonhoitaja
Luutnantti
Veteraaniyhdysupseeri
Yliluutnantti/
Kapteeni
Kiinteistövastaava
Luutnantti
Urheilu-upseeri
Yliluutnantti
Ampumaupseeri
Luutnantti
Ulkopuolisina
JARU
Vänrikki
Kirjanpitäjä
Taloussihteeri
Tilintarkastajat
Kapteeni
Yliluutnantti
Varatilintarkastajat

Hannu Mettälä
Pertti J Louni
Timo Kujanpää
Markku Tuomainen
Marko Litmanen
Timo Kanninen
Harri Blomqvist
Tuomo Huhtala
Matti Jokitalo
Kai Jörgensen
Ville Jakkula
Anna-Leena Aalto
Tapani Nummi
Erkki Reivari
Heikki Parkkinen
Jussi Reinikainen
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3. Kerhon jäsenmäärä
Kerhon jäsenmäärä oli 1.1.1998 406 jäsentä ja 31.12.1998 405 jäsentä.
4. Kerhon kunniajäsenet
Yliluutnantti Veikko Hartikainen, nimetty kunniapuheenjohtajaksi
syyskokouksessa vuonna 1996.
5. Kerhon edustus

.

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n puheenjohtajana toimi vuoden 1998
aikana yhdistyksemme jäsen majuri Pekka Selin.
RUL:n liittohallituksessa on ollut jäsenenä Ilkka Nyysönen.
ResUl:n hallituksessa on ollut jäsenenä Pekka Kanninen.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtajana on toiminut Ilkka
Nyyssönen.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n piirihallitukseen ovat kuuluneet
yliluutnantti Hannu Mettälä, majuri Pertti J Louni ja yliluutnantti Timo
Kujanpää
Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n piirien yhteistoimikunnan
puheenjohtajana on toiminut yliluutnantti/kapteeni Ilkka Nyysönen,
urheilutoimikunnassa luutnantti Veijo Mononen, ampumatoimikunnassa
yliluutnantti Matti Jokitalo ja luutnantti Kai Jörgensen.

6. Kerhon kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Merita pankin
kerhotiloissa 18.3.1998 yliluutnantti Hannu Mettälän toimiessa
puheenjohtaja ja kokoukseen osallistui 14 jäsentä ja kaksi ei-jäsentä.
Käsiteltävinä asioina olivat yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
luettiin tilintarkastuskerto- mus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
hallitukselle. Yhdistykselle 900 Pistooli 35 “Lahti” lahjoittaneelle Aarne
Eistolle ojennettiin kultainen maanpuolustus - peruskallio plaketti jalopuu
alustalla.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ravintola Tirran
peräkabinetissa 5.10.1998 Erkki Reivarin toimiessa puheenjohtajana. Osallistujia
oli 20 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa valittiin yhdistyksen
puheenjohtajisto, kerhon hallituksen jäsenet sekä vahvistettiin vuoden
1999 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Aatteellinen toiminta
Kevätkokouksessa selvitti majuri Hannu Särkiö KeSSlE:stä Läntisen
Maanpuolustusalueen tehtäviä ja KeSSl:n osuutta niissä.
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Syyskokouksessa käytti Kari Kauppinen isännän vakuutusyhtiö Pohjolan
puheenvuoron sekä Keski-Suomen Sotilasläänin esikuntapäällikkö
Tom Laukka piti mielenkiintoisen esityksen aiheesta “Uusi
varusmieskoulutus järjestelmä”.
8. Tiedotustoiminta
“Kerholehti” ilmestyi toimintavuoden aikana kaksi kertaa painoksen
ollessa noin 400 kpl. Lehti jaettiin kaikille jäsenille, “naapurikerhoille”
sekä KeSSlE:lle. 1.lehden toimituksesta vastasi tiedotussihteeri Marko
Litmanen sihteeri Markku Tuomaisen kanssa ja 2.lehden toimituksesta
vastasi Kai Jörgensen.
Lisäksi on käytetty tiedottamiseen Keski-Suomen Maanpuolustaja lehteä
ja sanomalehti Keskisuomalaisen maanpuolustuspalstaa.
9. Urheilutoiminta
Perinteinen lentopallovuro Lohikosken koululla tiistaisin on koonnut
runsaasti pelaajia; vuoroa on käyttänyt säännöllisesti 10-14 pelaajaa.
Lentopallon haasteotelu KSSlE - ResUps pelattiin kevättalvella
Tikkakoskella, yhdistyksemme oli tällä kertaa parempi erin 3-1. Suomen
Posti Oy:tä ei saatu mukaan tähän turnaukseen.
Henkilökohtaisissa talvi- ja kesälajien reserviläisurheilukilpailuissa on
kilpailutoiminnasta kiinnostunut jäsenistömme ottanut
menestyksekkäästi osaa piirin Ja valtakunnan tason kilpailuihin (Liitteenä
tulosluettelo). Henkilökohtaisiin lajeihin toivotaan myös nuorempia
jäseniä mukaan.
“Herrasmieskilpailun pitopaikkana oli toimintavuonna Poliisien maja ja
otimme osaa kilpailuun useamman jäsenen voimin. Tuloksemme ei
valitettavasti ollut aivan terävintä kärkeä.
10. Ampumatoiminta
Yhdistyksen rata-ampumatoiminta on keskittynyt toimintavuonna kevään
ja syksyn aikana Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalle ja kesäaikana KSA:n
ulkoradalle Tiituspohjassa.
Sovelletun reserviläisammunnan osalta yhdistyksemme on liittynyt
Lievestuoreen Ampujat ry:een ja sitä myöten olemme käyttäneet heidän
Practical-rataansa.
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Kolme yhdistyksemme jäsentä on suorittanut kuluneen vuoden aikana
sovelletun ammunnan teorian ja käytännön kokeet. Tällä hetkellä
yhdistyksessämme on siis ainakin neljä henkilöä, jotka ovat saaneet
tämän lajin koulutuksen.
Yhdistyksen järjestämään ampumatoimintaan on osallistunut keskimäärin
neljä ampujaa talvikaudella ja kaksi kesäkaudella harjoituskertaa kohti.
Yhteensä viisitoista eri jäsentä on käynyt pitämässä ampumataitoaan
yllä.
Ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä 42 kertaa: ulkona 13 ja sisällä
29 kertaa.
Yhdistys oli keväällä mukana kotiutuneille varushenkilöille pidettyyn
tilaisuuteen, jossa se vastasi rata-ammunnasta .22 cal aseilla. Samalla
tilaisuudessa esiteltiin yhdistyksen muuta asekalustoa.
Yhdistys antoi elämyksellisen kokemuksen `herraryhmällé talvisissa
olosuhteissa ammunnan merkeissä: rata-ammunta+kutistettu sovellettu
ammunta.
Yhdistyksen ampumaupseeri on osallistunut mestaruuskilpailujen
järjestäjille tarkoitettuun koulutukseen Padasjoen koulutuskeskuksessa.
11. Koulutus
Toimintavuoden aikana ei ole järjestetty varsinaista omaa
koulutustoimintaa. Yhdistyksen useat jäsenet sen sijaan ovat
osallistuneet oma-aloitteisesti Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen
kursseille.
Samoin on osallistuttu PAT-henkilöstön koulutukseen.
12. Palkitsemiset ja muistamiset
“Timo Juhanin Pokaali” luovutettiin kevätkokouksessa majuri Pekka
Selinille.
Jäsenhankintakilpailun palkitseminen siirrettiin vuodelle 1999
Kevätkokouksessa Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (380,00 mk)
luovutettiin sotaveteraaneille.
13. Osallistumiset, avustamistehtävät
Jouluaaton kunniavartioon Sankarihaudalla osallistuivat Matti Jokitalo,
vanhin, Jussi Hakanen, Timo Hautamäki ja Jussi Tuppurainen.
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Kansallisena veteraanipäivänä vastasi yhdistyksemme Harri Blomqvistin
johdolla järjestelystä ja mm lippuvartion muodosti JARU. Solmitun
sopimuksen mukaisesti
yhdistyksemme vastaa jatkossakin vastaavista
seppeleenlaskutilaisuuksien järjestelyistä.
Veteraanien Kirkkopyhään osallistuttiin samoin erilaisissa
järjestelytehtävissä jälleen Harri Blomqvistin johdolla.
Veteraanin hautaankantoon osallistuivat Matti Jokitalo ja Pertti J Louni
Yhdistys vastasi Sotainvalidien syyskeräyksessä neljästä alueesta ja
keräykseen osallistui noin 15 yhdistyksen jäsentä.
14. Muu toiminta
Kotiutuneille reserviupseereille järjestettiin yhdessä Keski-Suomen
Reserviläispiirin kanssa tilaisuus Keski-Suomen Ampujien radalla keväällä.
“Herrasmieskilpailuihin osallistuttiin ilman suurempaa menestystä

