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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

1.   Yleistä

Vuosi 2001 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän
Reserviupseerikerho ry) 69.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta perustui vuoden
2001  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 kaksi (2)
puheenjohtajaa, neljä (4) jäsentä, ulkopuolisina Jyväskylän Akateemiset
Reserviupseerien edustaja ja kirjanpitäjä.

Hallituksen kokoonpano ja henkilöstön tehtävät:

Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Ylil   Kai Jörgensen
1.varapuheenjohtaja Ltn  Pekka Elomaa
2.varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet
Sihteeri/koulutusupseeri Maj  Pertti J Louni
Tiedotussihteeri Ltn       Marko Litmanen
Rahastonhoitaja Ltn       Timo Kanninen
Kiinteistövastaava Ltn  Tuomo Huhtala
Ampumaupseeri Ltn Pekka Elomaa

Ulkopuolisina
Urheilu-upseeri         Ylil   Matti Jokitalo
Veteraani yhdysupseeri Evl Kari Korhonen
JARU Vänr Saku Liehu
Kirjanpitäjä Taloussihteeri  Anna-Leena Aalto
Tilintarkastajat Kapt    Erkki Reivari

Kapt     Tapani Nummi
Varatilintarkastajat Simo Partanen

Jussi Reinikainen

3.   Kerhon jäsenmäärä
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Kerhon jäsenmäärä oli  vuoden alussa (11.12.2000) 347 maksanutta (425) ja  vuoden
lopussa (3.12.2001) 355 maksanutta (381) jäsentä. Suluissa oleva luku kertoo
jäsenten kokonaismäärän. Siitä näkyy myös, että Res. Ups. liitto poistaa
maksamattomat jäsenet automaattisesti tietyn maksamattoman jakson jälkeen.

4.   Kerhon kunniajäsenet

Yliluutnantti Veikko Hartikainen, nimetty kunniapuheenjohtajaksi syyskokouksessa
vuonna 1996.

5.   Kerhon  edustus

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n puheenjohtajana toimi vielä vuoden 2001 aikana
yhdistyksemme jäsen Pekka Selin.
RUL:n liittovaltuustossa on ollut jäsenenä Ilkka Nyyssönen varalla Hannu Mettälä.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n piirihallitukseen ovat kuuluneet
Kai Jörgensen ja Pekka Elomaa.
Keski-Suomen Reserviläispiirit ry:n on ollut valittuna ampumatoimikunnassa Pekka
Elomaa ja urheilutoimikunnassa Tuomo Huhtala.
ResUL:n hallituksessa, SotUL:n ampumasuunnistuksen sääntövaliokunnassa ja am-
pumasuunnistusvaliokunnassa on toiminut jo usean vuoden ajan Pekka Kalteenmäki.
Jyväskylän paikallisosaston puh. johtajana on toiminut Ilkka Nyyssönen.

Keski-Suomen maanpuolustussäätiön taloudenhoitajana Erkki Reivari vuodesta -90
alkaen. Sihteerinä on toiminut Pekka Mustonen -91 lähtien, hallituksessa on toiminut
puh. johtajana Erkki Laatikainen, jäseninä Pekka Selin ja Henrik Frey.
K-S mp-säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut Timo Fredrikson

6.   Kerhon kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin hotelli Priimuksen tiloissa
13.3.2001 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtaja ja kokoukseen osallistui 10
jäsentä. Käsiteltävinä asioina olivat yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
luettiin tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin hotelli Alban kabinetissa
3.10.2000 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtajana. Osallistujia oli 11
yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, vahvistettiin
jäsenmaksu, hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2001, valittiin puheenjohtajisto,
yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä tilitarkastajat ja heidän varamiehensä.

Hallitus on kokoontunut viisi kertaa ja on käsitellyt 46 pöytäkirjapykälää.

7. Aatteellinen toiminta

Reserviupseeriliiton 70–vuotis liittokokoukseen Joensuussa 27.10.2001
osallistuivat Hannu Mettälä, Pertti J Louni ja Kai Jörgensen.
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8. Tiedotustoiminta

“Kerholehti“ ilmestyi toimintavuoden aikana neljä 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.

Toimitettu erikseen uusille jäsenille ’tehopaketti’ sisältäen kerhon tiedotteita,
piirin lehtiä, mp-koulutus esitteitä ja mp-myymälän esitteitä.

9. Urheilutoiminta

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

Kilpailutoiminnan päätapahtuma oli RESL:n  ampumamestaruuskilpailut.
Kisojen järjestelyyn ottivat osaa runsaslukuisesti jäsenemme toimitsijoina ja Erkki
Tammilehto pistooliammunnan johtajana.

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

Perinteiset  lentopallohaasteottelu jäivät väliin kuluneena toimintakautena.

Menestyneet urheilijat on liitteenä.

Yhdistyksen jäseniä on ottanut osaa seuraaviin urheilulajeihin/kilpailuihin:
ampumahiihiihto/-viesti, ampumajuoksu/-viesti, ampumasuunnistus/-viesti,
pistooliampumajuoksu, ilma-aseammunta, kolmiottelu, maastokilpailu,
pistooliampumahiihto/-viesti, talvikilpailu, suunnistus

10.  Ampumatoiminta

Yhdistyksen rata-ampumatoiminta on keskittynyt toimintavuonna 2001  kevään ja
syksyn aikana Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalle ja kesäaikana KSA:n ulko-
radalle Tiituspohjassa.

Sovelletun  reserviläisammunnan osalta yhdistyksemme on jäsenenä Lievestuoreen
Ampujat ry:ssä ja yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää heidän Practical-rataansa.

Yhdistyksellämme oli vuonna 2001 mahdollisuus käydä ampumassa puolustusvoimien
ampumaradalla myös isokaliiperisilla aseilla.

Yhdistyksen järjestämään rata-ampumatoimintaan on osallistunut
yhdistyksestämme 2-7 ampujaa/vuoro talvikaudella ja 2-4ampujaa/vuoro
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kesäkaudella. Yhteensä yksitoista (12) eri jäsentä on käynyt pitämässä
ampumataitoaan yllä. Prosenttiammuntatulos oli 3%.

Valvottuja ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä 40 kertaa: ulkona 12 ja sisällä
28 kertaa.
Jäsenistö kävi ampumassa yhteensä 109 kertaa, joka .

Ampumatoiminnasta ja valvonnasta vastasi lähinnä puh. joht.

11.  Koulutus

Omaa koulutusta ei toimintavuonna järjestetty.
Jäsenet ovat osallistuneet Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen kursseille
sekä kurssilaisina että kouluttajina.
On osallistuttu ResUL:n koulutuksiin.

Jyväskylän paikallisosastotoiminta (PAT) sai uutta puhtia Ilkka Nyyssösen ottaessa
puheenjohtajuuden ja muodostaessa johtoryhmän. Aivan vuoden lopussa pidetyn
johtoryhmän kokouksen tuloksena syntyi heti koulutussuunnitelma vuodelle 2002,
jota aloitettiin toteuttaa heti vuoden alusta alkaen.

12.  Palkitsemiset ja muistamiset

“Timo Juhanin Pokaali“ luovutettiin kevätkokouksessa Matti Jokitalolle.
Yhdistyksen jäseniä on muistettu “tasavuosipäivinä” ja ylentämisen johdosta.

Kevätkokouksessa Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (203mk) luovutettiin
sotainvalideille.

13.  Osallistumiset, avustamistehtävät

Kansallisen veteraanipäivän toteutukseen osallistui Antti Airaksinen sekä muita
yhdistyksen jäseniä.

Kaatuneiden muistopäivänä lippuvartioon osallistui Kai Jörgensen.

Yhdistys vastasi Sotainvalidien syyskeräyksessä neljästä alueesta ja keräykseen
osallistui noin n. 20 yhdistyksen jäsentä. Samoin on osallistuttu toimitsija tehtäviin
Sotainvalidipiirin Boccia-mestaruuskilpailuissa.

Itsenäisyyspäivän  lippuvartioon osallistui Kai Jörgensen.

Jouluaaton kunniavartioon Sankarihaudalla osallistuivat Marko Litmanen, Timo
Kanninen ja Hannu Mettälä, Matti Jokitalo ja Tuomo Huhtala

Erkki Reivari ja Kai Jörgensen osallistuivat Keski-Suomen piirien
ampumamestaruuskilpailujen toimitsijatehtäviin pistoolilajeissa.

RESL:n elokuussa pidettyihin ampumamestaruuskilpailuissa toimi Erkki Tammilehto
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pistoolilajien ammunnan johtajana. Yhdistyksestämme osallistui joukko jäseniä
toimitsijatehtäviin. Tähän liittyen joitakin jäseniä osallistui kevättalvella ampujain
liiton järjestämään kilpailutuomarikoulutukseen.

RUL 70 –tapahtumaan osallistui johtoryhmään ja osaston kokoamiseen Kai
Jörgensen. Tapahtuman polkupyöräosastoon osallistui 18 yhdistyksemme jäsentä.

Muuramen saunakylän korsusaunan rakennustalkoisiin osallistui ainakin 5 eri
jäsentämme, muutamat useamman kerran.

Mp -juhlaan ja paraatiin Toivakassa 4.8.2002 osallistui Hannu Mettälä, Pertti J
Louni ja Kai Jörgensen.

Muut osallistumiset:

14.  Muuta

Yhdistyksemme omistama osakehuoneisto Yliopistonkadulla (piirien toimisto)
remontoitiin syksyn aikana. Remontti rahoitettiin ’Tuemme turvallisuutta’ –
keräyksen yhdistyksellemme tulevalla osuudella keräyksen tuotosta.
Maanpuolustuksen tuki ry tulouttaa em. varat yhdistykselle vuonna 2002. Tästä
syystä remonttikustannus näkyy tilinpäätöksessä ja taseessa miinuksena.

Hallitus
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