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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
1.

Yleistä
Nykyiseltä nimeltään Jyväskylän Reserviupseerit ry on perustettu 4.5.1932, jolloin sen
nimenä oli Jyväskylän Reserviupseerikerho ry.
Vuosi 2003 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän
Reserviupseerikerho ry) 71.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta perustui vuoden 2002
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
1.varapuheenjohtaja
2.varapuheenjohtaja

ylil
ltn
ltn

Hallituksen jäsenet
Sihteeri
Tiedotussihteeri
Rahastonhoitaja
Kiinteistövastaava
Ampumaupseeri
ltn
Urheilu-upseeri
ltn
Koulutusupseeri
ltn
Nuoriso/jäsenupseeri

kapt
Hannu Koiramäki
ltn
Marko Litmanen
ltn
Esa Salokorpi
ltn
Kai Jörgensen
Pekka Elomaa
Santeri Heinonen
Pekka Nupponen
ltn
Saku Liehu

Kai Jörgensen
Pekka Elomaa
Santeri Heinonen

Ulkopuolisina
Lentopallo
Veteraaniyhdysupseeri
Kirjanpitäjä/taloussihteeri
Tilintarkastajat
Varatilintarkastajat

3.

Yhdistyksen jäsenmäärä

ylil
kapt
kapt
kapt

Matti Jokitalo
Kari Korhonen
Anna-Leena Aalto
Erkki Reivari
Tapani Nummi
Simo Partanen
Jussi Reinikainen
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Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 349 maksanutta (388) ja vuoden lopussa
365 maksanutta (419) jäsentä. Suluissa oleva luku kertoo jäsenten kokonaismäärän.

4.

Yhdistyksen kunniajäsenet
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin piirin 50vuotis- ja Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 70-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 2002
majuri 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
pj. Kai Jörgensen ja 2. varapj. Santeri Heinonen.
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.
Keski-Suomen maanpuolustussäätiön taloudenhoitajana on toiminut Erkki Reivari
vuodesta -90 alkaen ja tilintarkastajana Erkki Poranen. 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 Sotainvalidien Palvelutalolla
Telkänpesässä 18.3.2003 Antti Airaksisen toimiessa puheenjohtaja ja kokoukseen
osallistui 13 jäsentä. Käsiteltävinä asioina olivat yhdistyksen toimintakertomus ja
tilinpäätös, luettiin tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
hallitukselle.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Sotainvalidien Palvelutalossa
Telkänpesässä 30.10.2003 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtajana. Osallistujia
oli 17 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa vahvistettiin toimintasuunnitelma,
vahvistettiin jäsenmaksu, hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2004, valittiin
puheenjohtajisto, yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä tilitarkastajat ja heidän
varamiehensä.
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa ja on käsitellyt 84 pöytäkirjapykälää.

7. Aatteellinen toiminta
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Reserviläispiirien suunnitteluseminaari Tikkakoskella 11.10 johon osallistui
pj Kai Jörgensen.

8. Tiedotustoiminta
“Kerholehti“ ilmestyi toimintavuoden aikana kolme kertaa painoksen ollessa noin 420
kpl. Lehti jaettiin kaikille jäsenille, Lehden 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 varsinkin ampumaurheilun puolella aikaisempia vuosia
paremmin. Urheilupuolella aktiiviurheilijat menestyivät aikaisempien vuosien malliin
hienosti. Nuorempaa kilpailijajoukkoa kaivattaisiin yhdistyksestämme mukaan.
Perinteiset lentopallohaasteottelu jäivät väliin kuluneena toimintakautena.
Yhdistyksen jäseniä on ottanut osaa seuraaviin urheilulajeihin/kilpailuihin:
ampumahiihiihto/-viesti,
ampumajuoksu/-viesti,
ampumasuunnistus/-viesti,
pistooliampumajuoksu/-viesti, ilma-aseammunta, kolmiottelu, maastokilpailu/-ammunta,
pistooliampumahiihto/-viesti, talvikilpailu, suunnistus.
Haasteotteluihin emme saaneet joukkuetta kasaan.

10. Ampumatoiminta
Yhdistyksen rata-ampumatoiminta on keskittynyt toimintavuonna 2003 kevät- ja
syksykauden aikana Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalle ja kesäaikana KSA:n
ulkoradalle Tiituspohjassa.
Sovelletun reserviläisammunnan osalta yhdistyksemme on jäsenenä Lievestuoreen
Ampujat ry:ssä ja yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää heidän Practical -rataansa.
Yhdistyksemme jäseniä on osallistunut tämän lajin harjoituksiin ja kilpailuihin..
Yhdistyksemme uudenaikaisti asekaluston vastaamaan reserviläisten ammuntalajeja
myymällä kevätkokouksessa 2003 tehdyn periaatteen mukaisesti osan omistamistaan
aseista. Tilalle hankittiin jäsenistönsä käyttöön 1 kpl .22 cal Baikal IJ-35M
kilpapistooli, 1 kpl CZ 75B KADET 22LR sovitussarja ja 2 kpl Saiga M3 7.62x39
reserviläiskivääriä sekä niihin tarpeelliset 30 patr. Lippaat, huoltovälineet ja
säilytyspussit. Lisäksi yhdistyksen ratapienoiskivääri Valmet Leijonaan hankittiin
tarpeellisia osia ja korjattiin käyttökuntoon. Asekaluston modernisoinnin
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi ampumaupseeri Pekka Elomaa.
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Yhdistyksellämme oli vuonna 2003 mahdollisuus käydä ampumassa puolustusvoimien
Luonetjärven ampumaradalla myös isokaliiperisilla aseilla. Muutama jäsenemme käytti
tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Yhdistyksen järjestämään rata-ampumatoimintaan on osallistunut yhdistyksestämme
1-6 ampujaa/vuoro talvikaudella ja 2-10 ampujaa/vuoro kesäkaudella. Yhteensä
kaksikymmentäyksi (21) eri jäsentä ja kaksikymmentäkolme (26) eri Jarun jäsentä on
käynyt pitämässä ampumataitoaan yllä yhdistyksen vuorolla. Prosenttiammuntatulos oli
5 %.
Ampumaupseerin toimesta valvottuja ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä 40
kertaa: ulkona 19 ja sisällä 21 kertaa. Lisäksi myös 8 muuna päivänä jäsenistö hyödynsi
yhdistyksen ampumavuoroa. Yhteensä toimintavuoden aikana oli järjestetty
mahdollisuus harjoitteluun 48 eri päivänä.
Ampumapäiviä/iltoja jäsenistölle tuli yhteensä 186 kertaa. Jarulaisille kertoja tuli
vastaavasti yhdistyksen harjoitusvuoroilla 142
Prosenttiammunta-aika oli koko kalenterivuosi.

Ampumatoiminnasta ja valvonnasta vastasi Pekka Elomaa.
Yhdistyksemme oli päävastuullisena Keski-Suomen piirien ruutiasekisan järjestelyissä.
Kilpailun johtajana toimi Kai Jörgensen, toimitsijoina olivat Erkki Tammilehto, Pekka
Elomaa ja Marko Talvitie ammunnan johtajana.
Kilpailu oli taloudellisesti
menestyksekäs. Mukana järjestelyissä olivat lisäksi Jyväskylän Reserviläiset ry:stä
Veikko Lind ja Keski-Suomen Ampujat ry:stä joukko aktiiveja henkilöitä.
Yhdistyksemme jäseniä osallistui kilpailuun hyvällä menestyksellä.

11. Koulutus
Omaa koulutusta järjestettiin toimintavuonna. Pekka Nupposen toimesta toteutettiin
keväällä kaksiosainen suunnistuksen koulutustapahtuma: teoriaosa ja käytännön
harjoitus. Tilaisuudet olivat avoimia perhe- ja ystäväpiireille, mutta osallistujamäärä
oli melko pieni. Tieto kurssista oli kevään jäsentiedotteessa.
Lisäksi Pekka Nupposen ja Pekka Elomaan toteuttama tukitehtävä sotainvalidi
res. ltn Heimo Tapaniselle. Se toteutettiin pioneerityyppisenä koulutuksena puuliiterin
purkutehtävänä ja uuden liiterin perustuksen pohjatyönä 24.6.
Talkoisiin osallistui 8 yhdistyksemme jäsentä.
Jäsenet ovat osallistuneet Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutuksen kursseille sekä
kurssilaisina että kouluttajina.
Jyväskylän paikallisosastotoiminta (PAT) jatkui Ilkka Nyyssösen puheenjohtajuudessa
tuloksena Jyväskylän kaupungin Kuokkalan kaupunginosan kerrostaloyhtiöille
kohdistettu turvakurssi. Se oli osana maakunnallista kertausharjoitusta "Kotiseutu
2003".
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12. Palkitsemiset ja muistamiset
“Timo Juhanin Pokaali“ luovutettiin kevätkokouksessa evl Jukka-Pekka Suutariselle.
Yhdistyksen jäseniä on muistettu “tasavuosipäivinä” ja ylentämisen johdosta.
Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (53,65 €) luovutettiin Jyväskylän Seudun
Sotainvalideille.
Yhdistyksen 70–vuotisjuhlassa saatu Maurin malja lähti kiertoon ensimmäistä kertaa
ja sen sai haltuunsa vuodeksi Pekka Elomaa.
Yhdistyksen standaarin sai pitkäaikaisesta veteraanien hyväksi tehdystä työstä
Kari Korhonen syyskokouksessa.
Ylennykset, huomionosoitukset ja merkkipäiviä huomioitiin onnittelulla puheenjohtajan
toimesta.

13. Osallistumiset, avustamistehtävät
Kansallisen veteraanipäivän 27.4 tilaisuuteen osallistui yhdistyksen jäseniä.
Kaatuneiden muistopäivänä 19.5 lippuvartioon osallistuivat Hannu Koiramäki ja Kai
Jörgensen.
Yhdistyksen jäsenillä oli vastuullaan 9 Jyväskylän seudun Sotainvalidien
syyskeräysaluetta ja keräykseen osallistui eri tehtäviin 52 yhdistyksen jäsentä, 92 eri
kertaa. Samoin jäsenistöä osallistui useisiin eri toimitsija- ja aputehtäviin niin
sotainvalidiosaston kuin sotainvalidipiirijärjestön tilaisuuksissakin.
Jäsenistöstä vähintään 55 henkilöä osallistui monenlaiseen tuki- ja talkootoimintaan
paikallisissa veteraanijärjestöissä. Suoritepäiviä näistä kertyi yhteensä 248 kpl
pelkästään sotainvalidijärjestössä, keräystoiminta mukaan lukien yhteensä 340.
Eniten suoritteita keränneistä mainittakoon Pekka Kalteenmäki, Antti Airaksinen, Yrjö
Kaijansinkko, Kari Korhonen ja Erkki Reivari.
Veteraaniyhdysupseerina veteraanijärjestöihin on toiminut Kari Korhonen, joka on
Jyväskylän sotaveteraanit ry:n hallituksessa. Hän on lisäksi vastannut mm. kaatuneiden
muistopäivän tilaisuuden toteuttamisesta sankarihaudalla 18.5.
Jäsenet Pekka Kalteenmäki, Antti Airaksinen ja Yrjö Tyynelä vuorostaan toimivat
aktiivisesti ja ansiokkaasti monissa luottamustehtävissä Jyväskylän seudun
Sotainvalidit ry:ssä osallistuen lisäksi käytännön avustustyöhön.
Mp -juhlaan ja paraatiin Karstulassa 16.8 osallistui Jukka Pekka Suutarinen ja
Kai Jörgensen lippulinnassa.
Itsenäisyyspäivän lippuvartioon osallistui Kai Jörgensen ja Santeri Heinonen.
Jouluaaton kunniavartioon Sankarihaudalla osallistuivat

Matti Jokitalo, Pekka
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Nupponen, Esa Salokorpi ja Eino Nissinen.

Muut osallistumiset:

14. Talous
Yhdistyksen talous oli alijäämäinen johtuen pääasiassa asekaluston uudistamisesta
johtuneista kuluista ja kohonneista sali- ja sisäampumaratavuokrista.
Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Keski-Suomen piirien ruutiasekisasta tullut tulos ja
asemyynnistä tulleet varat.
Yhdistyksen talous on kuitenkin vakaalla pohjalla.
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä yhdistetään yhdistyksen pääomaan.

15. Muuta

Hallitus

