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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

1.   Yleistä

Vuosi 2002 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän
Reserviupseerikerho ry) 70.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 kolme (3)
puheenjohtajaa, neljä (4) jäsentä, ulkopuolisina Jyväskylän Akateemisten
Reservinupseerien edustaja ja kirjanpitäjä.

Hallituksen kokoonpano ja henkilöstön tehtävät:

Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja ylil   Kai Jörgensen
1.varapuheenjohtaja ltn Pekka Elomaa
2.varapuheenjohtaja kapt Hannu Koiramäki

Hallituksen jäsenet
Sihteeri eri hall. jäsenet vuorollaan
Tiedotussihteeri ltn Marko Litmanen
Rahastonhoitaja ltn Timo Kanninen
Kiinteistövastaava ltn Tuomo Huhtala
Ampumaupseeri ltn Pekka Elomaa

Ulkopuolisina
Urheilu-upseeri ltn Santeri Heinonen
Koulutusupseeri ltn Pekka Nupponen
Lentopallo         ylil   Matti Jokitalo
Veteraaniyhdysupseeri kapt Kari Korhonen
JARU ltn Saku Liehu
Kirjanpitäjä taloussihteeri  Anna-Leena Aalto
Tilintarkastajat kapt Erkki Reivari

kapt Tapani Nummi
Varatilintarkastajat Simo Partanen

Jussi Reinikainen
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3.   Yhdistyksen jäsenmäärä

Yhdistyksen jäsenmäärä oli  vuoden alussa 355 maksanutta (381) ja  vuoden lopussa
349 maksanutta (388) jäsentä. Suluissa oleva luku kertoo jäsenten kokonaismäärän.

4.   Yhdistyksen kunniajäsenet

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin piirin 50-
vuotis- ja Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 70-vuotisjuhlan yhteydessä maj Pekka
Selin.
Yliluutnantti Veikko Hartikainen, nimetty kunniapuheenjohtajaksi syyskokouksessa
vuonna 1996.

5.   Yhdistyksen edustus

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 ampumatoimikunnassa ja sen sihteerinä on ollut
Pekka Elomaa.

ResUL:n hallituksessa, SotUL:n ampumasuunnistuksen sääntövaliokunnassa ja
ampumasuunnistusvaliokunnassa on toiminut jo usean vuoden ajan Pekka Kalteenmäki.

Jyväskylän paikallisosaston puh. johtajana on toiminut Ilkka Nyyssönen ja
johtoryhmän jäseninä Kai Jörgensen, Hannu Kraft, Aarre Korkia-Aho ja Heikki
Vuorimies

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.   Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin hotelli Priimuksen tiloissa Kisälli –
kabinetissa 12.3.2002 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtaja ja kokoukseen
osallistui 9 jäsentä. Käsiteltävinä asioina olivat yhdistyksen toimintakertomus ja
tilinpäätös, luettiin tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
hallitukselle. Hannu Koiramäki piti ansiokkaan esitelmän.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Sotainvalidien Palvelutalossa
Telkänpesässä 9.10.2002 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtajana. Osallistujia
oli 16 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa vahvistettiin toimintasuunnitelma,
vahvistettiin jäsenmaksu, hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2003, valittiin
puheenjohtajisto, yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä tilitarkastajat ja heidän
varamiehensä.
Hallitus on kokoontunut 6 kertaa ja on käsitellyt 53 pöytäkirjapykälää.
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7. Aatteellinen toiminta

Yhteistoimintakokous Peurungassa. Paikalla Hannu Koiramäki, Pekka Elomaa ja Kai
Jörgensen.

Rykmentin ryynäykseen Keuruulla 4.5.2002 osallistui JP Suutarinen. Ilkka Nyyssönen,
Hannu Kraft ja Kai Jörgensen

Keski-Suomen Reserviläispiirit järjesti retken panssariprikaatin ampumaleirille
Niinisaloon 25.5, johon osallistui joukko jäseniämme.

Reserviläispiirien suunnitteluseminaari Tikkakoskella 21.9, johon osallistui J-P
Suutarinen ja Kai Jörgensen.

Jyväskylän Reserviupseerit ry täytti 3.5.2002 70 vuotta ja asiaa juhlittiin syksyllä
19.10.2002 Hotelli Priimuksen tiloissa.
Valmistelutoimikuntaan kuului yhdistyksestämme J P Suutarinen, Pekka Elomaa
sihteerinä ja Kai Jörgensen vastuuna juhlajumalanpalvelus.  Pekka Elomaa ja Santeri
Heinonen hoitivat vastaanotolle ja illalliselle ohjauksen. Lisäksi suuren panoksen
taloudellisen tulokseen kustannusten peittämiseksi antoi Pekka Selin, Ilkka Nyyssönen
ja Martti Porvali ( toimikunnan pj,Viitasaari). Toimikunnan esityksestä ja yhdistyksen
hallituksen päätöksen mukaisesti voitto/tappio päätettiin jakaa tasan piirin ja
yhdistyksen välillä. Lopputulos oli lopulta positiivinen ja tulos on kirjattu kirjanpitoon.
Juhlan valmisteluun käytettiin 8 kokousta, kestoltaan keskimäärin 3 tuntia.
Toimikunnan jäsenille kertyi kokousten lisäksi myös muutoin paljon työtunteja
järjestelyistä. Lopputuloksena oli onnistunut juhlapäivä.
Juhlaan osallistuneiden lukumääristä: Jumalanpalvelukseen osallistui n. 80 henkilöä,
seppeleenlaskutilaisuudessa oli yleisöä n. 30, juhlakokouksessa oli läsnä reilu 20
henkilöä, seminaarissa n. 50 ja juhlapäivän huipennuksessa eli illallisella n. 100.
Juhlaillallisella palkittiin seuraava henkilöt yhdistyksestämme:
J P Suutarinen ,  leijonataulu
RUL:n ansiomerkit:

Hannu Mettälä, kultainen ansiomerkki
Kai Jörgensen, hopeinen ansiomerkki
Pertti Louni, hopeinen ansiomerkki

Yhdistyksen standaarit:
Erkki Reivari
Tapani Nummi
Matti Jokitalo
Ilkka Nyyssönen

Anna Leena Aalto, taloudenhoito
Juhani Martin, Res

8. Tiedotustoiminta

“Kerholehti“ ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa painoksen ollessa noin 420
kpl. Lehti jaettiin kaikille jäsenille, “naapurikerhoille“ sekä KeSSlE:lle. Lehden
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toimituksesta vastasivat Kai Jörgensen ja Marko Litmanen.

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

9. Urheilutoiminta

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

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

Perinteiset  lentopallohaasteottelu jäivät väliin kuluneena toimintakautena.

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 2002  kevät- ja
syksykauden aikana Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalle ja kesäaikana KSA:n
ulkoradalle Tiituspohjassa.

Aseiden ja ammusten säilytystä parannettiin vastaamaan nykyisiä turvamääräyksiä
hankkimalla raskas turva-asekaappi niiden säilytystä varten.  Graniitin omistama
yhdistyksen vuokraama tarvikekaappi saatiin vapaammin koko jäsenistön käyttöön,
koska siinä alettiin säilyttää vain vaaratonta, mutta ampumavuorojen kannalta oleellista
materiaalia.

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

Yhdistyksellämme oli vuonna 2002 mahdollisuus käydä ampumassa puolustusvoimien
Luonetjärven ampumaradalla myös isokaliiperisilla aseilla.

Yhdistys järjesti yhteistyökumppanin JARU:n kanssa ampuma/prosenttiammuntaillan
KSA:n ulkoradalla 27.5 .  Päävastuu tilaisuudesta oli ampumaupseerilla. Tilaisuuteen
osallistui jäseniämme 12 hlöä ja 7 hlöä Jarusta. Henkilösuorituksia oli yhteensä 70 ja
ammuksia kului 531. Yhdistyksen ja JARU:n jäsenistön pistooleja sekä kivääreitä oli
käytössä yhteensä 26 kpl, 22 kaliiberista .416 rigbyyn.

Yhdistyksen järjestämään rata-ampumatoimintaan on osallistunut yhdistyksestämme
2-7 ampujaa/vuoro talvikaudella ja 2-4 ampujaa/vuoro kesäkaudella. Jarun jäsenet
ovat osallistuneet hieman aktiivisemmin. Yhteensä kahdeksantoista (18) eri jäsentä ja
kaksikymmentäkolme (23) eri jarun jäsentä on käynyt pitämässä ampumataitoaan yllä
yhdistyksen vuorolla. Prosenttiammuntatulos oli 5 %.
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Valvottuja ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä 40 kertaa: ulkona 12 ja sisällä 28
kertaa.
Ampumapäiviä/iltoja jäsenistölle tuli  yhteensä 113 kertaa, josta 84
prosenttiammunta-aikana Jarulaisia kävi vastaavasti 197/151 kertaa.

Ampumatoiminnasta ja valvonnasta vastasi tammikuusta huhtikuuhun lähinnä Kai
Jörgensen ja toukokuusta vuoden loppuun Pekka Elomaa.

11.  Koulutus

Omaa koulutusta ei toimintavuonna järjestetty, mutta oman koulutuksen kehittely
aloitettiin Pekka Nupposen toimesta.

Jäsenet ovat osallistuneet Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen kursseille sekä
kurssilaisina että kouluttajina.

Jyväskylän paikallisosastotoiminta (PAT) jatkui Ilkka Nyyssösen  puheenjohtajuudessa
tuloksena Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja muillekin avoin Kunnan valmiuskurssi
(yht 38 h).

12.  Palkitsemiset ja muistamiset

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

Kevätkokouksessa Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (23,85 €) luovutettiin
Jyväskylän Seudun Sotainvalideille. Hannu Koiramäen esityksestä päätettiin tasata em.
summa tasaan 50 euroon yhdistyksen toimesta ja tilittää se Jyväskylän seudun
Sotainvalideille.

13.  Osallistumiset, avustamistehtävät

Kansallisen veteraanipäivän toteutukseen osallistui yhdistyksen jäseniä.

Kaatuneiden muistopäivänä 19.5 lippuvartioon osallistui Erkki Reivari ja Kai Jörgensen.

Kesäkuun 8. päivänä suoritettiin Jyväskylän vanhalla hautausmaalla sankarivainajan
Eelis Parikan hautaus. Kunniavartioon osallistui Kai Jörgensen. Yhdistystämme edusti
lisäksi jäsenemme Yrjö Tyynelä.

Yhdistyksen jäsenillä oli vastuullaan useita Sotainvalidien syyskeräysalueita ja
keräykseen osallistui eri tehtäviin 37 yhdistyksen jäsentä. Samoin on osallistuttu
toimitsija tehtäviin Sotainvalidipiirin Boccia-mestaruuskilpailuissa. Kuusi yhdistyksen
jäsentä oli mukana aktiivisesti Sotainvalidien Talkootiimissä.
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Veteraaniyhdysupseeri Kari Korhonen on vastannut ansiokkaasti veteraanien ja
sotainvalidien hyväksi tehdystä käytännön avustustyöstä. Hän on lisäksi vastannut mm.
kaatuneiden muistopäivän tilaisuuden toteuttamisesta sankarihaudalla 19.5.

Mp -juhlaan ja paraatiin Multialla 10.8 osallistui Jukka Pekka Suutarinen ja Kai
Jörgensen.

Itsenäisyyspäivän  lippuvartioon osallistui Kai Jörgensen ja Hannu Koiramäki.

Maanpuolustusmessut toteutettiin Jyväskylässä 6.- 8.9 . Yhdistyksestämme osallistui
tilaisuuteen messuesittelijöinä  Pekka Elomaa, Kai Jörgensen, Tuomo Huhtala, Santeri
Heinonen ja Hannu Mettälä. Harri Blomqvist toimi tiedotustehtävissä

Jouluaaton kunniavartioon Sankarihaudalla osallistuivat Hannu Mettälä, Matti Jokitalo,
Pekka Nupponen, Esa Salokorpi ja Lasse Lilja

Jyväskylän Reserviupseerit ry 70 v juhlapäivän kunniavartioon 19.10.2002
seppeleenlaskutilaisuudessa osallistuivat Pekka Nupponen ja Santeri Heinonen.
Seppeleenlaskijana toimi Kai Jörgensen. Lippuvartioon osallistuivat Hannu Koiramäki,
Marko Litmanen ja Esa Salokorpi.

Muut osallistumiset:

14. Talous

Yhdistyksen talous oli vahvasti ylijäämäinen. Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu
edellisen vuoden (2001) ’Tue turvallisuutta’ –keräyksen tuotto, joka tuloutettiin vuonna
2002.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

15.  Muuta

Hallitus
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