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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

1.   Yleistä

Vuosi 2000 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän 
Reserviupseerikerho ry) 68.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta perustui vuoden 
1999  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, kuusi (6) jäsentä, ulkopuolisina Jyväskylän Akateemiset 
Reserviupseerien edustaja ja kirjanpitäjä.
Hallitus on kokoontunut kaksii kertaa ja on käsitellyt 16 pöytäkirjapykälää.

Hallituksen kokoonpano ja henkilöstön tehtävät:

Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Yliluutnatti  Hannu Mettälä
1.varapuheenjohtaja/ Yliluutnantti Kai Jörgensen
ampumaupseeri
2.varapuheenjohtaja/ Kapteeni Harri Blomqvist
Veteraani yhdysupseeri

Hallituksen jäsenet
Sihteeri/koulutusupseeri Majuri Pertti J Louni
Tiedotussihteeri Luutnantti      Marko Litmanen
Rahastonhoitaja Luutnantti         Timo Kanninen
Kiinteistövastaava Luutnantti Tuomo Huhtala
Urheilu-upseeri        Yliluutnantti  Matti Jokitalo
Ampumaupseeri Luutnantti Pekka Elomaa

Ulkopuolisina

JARU Vänrikki Santeri Heinonen
Kirjanpitäjä Taloussihteeri  AnnaLeena Aalto

Tilintarkastajat Kapteeni         Tapani Nummi
Yliluutnantti   Erkki Reivari

Varatilintarkastajat             Heikki Parkkinen
Jussi Reinikainen
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3.   Kerhon jäsenmäärä

Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.200 358 jäsentä ja 31.1.2001 375 maksanutta 
jäsentä.

4.   Kerhon kunniajäsenet

Yliluutnantti Veikko Hartikainen, nimetty kunniapuheenjohtajaksi 
syyskokouksessa vuonna 1996.

5.   Kerhon  edustus

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n puheenjohtajana toimi vuoden 2000 aikana 
yhdistyksemme jäsen majuri Pekka Selin.
RUL:n liittohallituksessa on ollut jäsenenä Ilkka Nyysönen
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtajana on toiminut Ilkka 
Nyyssönen.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n piirihallitukseen ovat kuuluneet 
yliluutnantti Hannu Mettälä, yliluutnantti Kai Jörgensen.

. Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n piirein yhteistoimikunnan puheenjohtajana
on toiminut kapteeni Ilkka Nyysönen, urheilutoimikunnassa luutnantti Veijo 
Mononen,  ampumatoimikunnassa, yliluutnantti Matti Jokitalo ja yliluutnantti Kai 
Jörgensen.
ResUL:n hallituksessa, SotUL:n ampumasuunnistuksen sääntövaliokunnassa ja am-
pumasuunnistusvaliokunnassa on toiminut jo usean vuoden ajan Pekka Kalteenmäki.

6.   Kerhon kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Poliisi- ja oikeustalon tiloissa 
22.3.2000 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtaja ja kokoukseen osallistui 
24 jäsentä. Käsiteltävinä asioina olivat yhdistyksen toimintakertomus ja 
tilinpäätös, luettiin tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
hallitukselle. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin TietoEnator Oyj:n tiloissa 
9.10.2000 Ilkka Nyyssösen  toimiessa puheenjohtajana. Osallistujia oli 16 
yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, 
vahvistettiin jäsenmaksu, hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2000, valittiin 
puheenjohtajisto
yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä tilitarkastajat ja heidän varamiehensä.

7.   Aatteellinen toiminta

Kevätkokouksessa tutustuttiin Poliisi- ja oikeustalon uusiin tiloihin Hannu Göösin 
opastamana.
Syyskokouksessa Kai Jörgensen esitteli TietoEnatorin toimintaa.

.
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8.   Tiedotustoiminta

“Kerholehti” ilmestyi toimintavuoden aikana kolme kertaa painoksen ollessa noin 
400 kpl. Lehti jaettiin kaikille jäsenille, “naapurikerhoille” sekä KeSSlE:lle. 
Lehden toimituksesta vastasivat Kai Jörgensen ja Marko Litmanen.

Lisäksi on käytetty tiedottamiseen Keski-Suomen Maanpuolustaja lehteä ja 
sanomalehti Keskisuomalaisen maanpuolustuspalstaa.

9.   Urheilutoiminta

Perinteinen lentopallovuro Lohikosken koululla tiistaisin on koonnut runsaimmin 
jäsenistöämme kuntoliikunnan pariin. 

Kilpailutoiminnan päätapahtuma oli Piirien maastomestaruuskilpailut, joiden 
järjestäjinä päävastuun yhdistyksemme yhdessä aliupseereiden kanssa kantoi.
Kisojen järjestelyyn ottivat osaa runsaslukuisesti jäsenemme. 

Kuluneen kauden aikana ottivat yhdistyksemme jäsenet osaa yksilölajien liiton- ja 
piirin kilpailuihin ja menestystä tuli edellisten vuosien malliin.

Perinteiset  lentopallohaasteottelu jäivät väliin kuluneena toimintakautena.

Yhdistys järjesti keväällä Herrasmieskilpailun Vaajakoskella JARU:n kanssa

Yhdistyksemme osallistui syksyllä ResUL:n maastomestaruuskilpailujen 
järjestelyihin vastaamalla muun muassa ampumaosuudesta ja toimimalla 
karttarasteilla toimitsijoina.

10.  Ampumatoiminta

Yhdistyksen rata-ampumatoiminta on keskittynyt toimintavuonna 2000  kevään ja 
syksyn aikana Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalle ja kesäaikana KSA:n ulko-
radalle Tiituspohjassa.

Sovelletun  reserviläisammunnan osalta yhdistyksemme on liittynyt Lievestuoreen 
Ampujat ry:n Practical-rataansa.

Yhdistyksellämme oli vuonna 2000 ensimmäisen kerran mahdollisuus käydä 
ampumassa Puolustusvoimien ampumaradalla myös isompikaliiperisilla aseilla. 
Muutama ampuja kävikin harjoittelemassa ja yksi osallistui myös kenttäammunnan 
piirin mestaruuskilpailuun ihan hyvällä menestyksellä.

Yhdistyksen järjestämään rata-ampumatoimintaan on os allistunut 
yhdistyksestämme 2-6 ampujaa/vuoro talvikaudella ja 2-5 ampujaa/vuoro 
kesäkaudella. Yhteensä viisitoista (1) eri jäsentä on käynyt pitämässä 
ampumataitoaan yllä.
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Ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä 40 kertaa: ulkona 11 ja sisällä 29 
kertaa.

Jäsenistö kävi ampumassa yhteensä 96 kertaa.

Perinneammunta kaipaisi lisää harraastajia samoin kuin kilpailijoita piiritasolla.
Lajina tämä on ilmeisestikin sen verran vaikea laji kaikille, että se antaa 
mukavasti tasoitusta vähemmän kokeneellekin ampuneelle.

11.  Koulutus

Omaa koulutusta ei toimintavuonna järjestetty, mutta jäsenet ovat osallistuneet 
kiitettävästi Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen kursseille sekä 
kurssilaisina että kouluttajina. Samoin on osallistuttu RUL:n koulutuksiin.

Jyväskylän paikallisosasto toiminta on “viettänyt hiljaiseloa” maalaiskunnan irrot-
tauduttua omaksi toiminnakseen.

12.  Palkitsemiset ja muistamiset

“Timo Juhanin Pokaali” luovutettiin kevätkokouksessa Erkki Reivarille.
Yhdistyksen jäseniä on muistettu “tasavuosipä

Kevätkokouksessa Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (391.20 mk) 
luovutettiin sotaveteraaneille.

13.  Osallistumiset, avustamistehtävät

Itsenäisyyspäivän  kunniavartioon osollistuivat Hannu Mettälä, Pekka Kalteenmäki 
ja Jukka-Pekka Suutarinen.
Jouluaaton kunniavartioon Sankarihaudalla osallistuivat Marko Litmanen, Timo 
Kanninen ja Hannu Mettälä.

Kaatuneiden muistoopäivänä osallistuttiin Harri Blomqvistin johdolla seppeleenlas-
kutilaisuuteen eri tehtävissä.

Yhdistys vastasi Sotainvalidien syyskeräyksessä neljästä alueesta ja keräykseen 
osallistui noin 10 yhdistyksen jäsentä. Samoin on osallistuttu toimitsija tehtäviin 
Sotainvaliidipiirin Boccia-mestaruuskilpailuissa
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