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1 YLEISTÄ
Nykyiseltä nimeltään Jyväskylän Reserviupseerit ry on perustettu 4.5.1932,
jolloin sen nimenä oli Jyväskylän Reserviupseerikerho ry. Vuosi 2004 oli
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1996 saakka Jyväskylän
Reserviupseerikerho ry) 72.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta perustui vuoden
2003 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, viisi (5) jäsentä ja ulkopuolisina Jyväskylän Akateemisten
Reservinupseerien edustaja sekä kirjanpitäjä alkuvuonna 2004.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT:
PUHEENJOHTAJISTO
Puheenjohtaja

ltn

Santeri Heinonen

1.varapuheenjohtaja, ampumaupseeri

ltn

Pekka Elomaa

2.varapuheenjohtaja

ltn

Pekka Nupponen

Sihteeri, www-sivut

ylil

Pasi Hakkarainen

Koulutusupseeri, www-sivut

vänr Väinö Vähäsarja

Urheilu-upseeri, nuoriso/jäsenupseeri

ltn

Saku Liehu

Tiedotusupseeri

ylil

Kai Jörgensen

Talousupseeri

ylil

Esa Salokorpi

HALLITUKSEN JÄSENET

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIHENKILÖT
Lentopallo

ylil Matti Jokitalo

Veteraaniyhdysupseeri

kapt

Kari Korhonen

Talkootiimivastaava

ltn

Pekka Kalteenmäki

JARU ry:n edustaja

vänr Kari Uusitalo

Kirjanpitäjä/taloussihteeri

Anna-Leena Aalto (alkuvuosi)

Tilintarkastajat

kapt Erkki Reivari, kapt Tapani Nummi

Varatilintarkastajat

Simo Partanen, Jussi Reinikainen
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3 YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 387 ja vuoden lopussa 424 maksanutta
jäsentä.

4 YHDISTYKSEN KUNNIAJÄSENET
Piirin 50-vuotis- ja Jyväskylän Reserviupseerit ry:n 70-vuotisjuhlan yhteydessä
vuonna 2002 Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n kunniapuheenjohtajaksi
kutsuttiin majuri Pekka Selin.
Yliluutnantti
Veikko
Hartikainen
on
nimetty
yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen syyskokouksessa vuonna 1996.
Kevätkokouksessa 2004 yhdistys kutsui kunniajäsenekseen Pekka Selinin.

5 YHDISTYKSEN EDUSTUS
RUL:n liittovaltuustossa jäsenenä on ollut Ilkka Nyyssönen varalla Hannu
Mettälä.
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n piirihallitukseen ovat kuuluneet pj.
Santeri Heinonen ja 2. varapj. Pekka Nupponen.
Keski-Suomen reservipiirien ampumatoimikunnassa on ollut Pekka Elomaa
MPKryn Jyväskylän paikallisosaston johtoryhmän jäseninä ovat toimineet
Ilkka Nyyssönen, Kai Jörgensen, Pasi Hakkarainen, Santeri Heinonen, Hannu
Kraft, Aarre Korkia-Aho ja Hannu Haapamäki.
Keski-Suomen maanpuolustussäätiön taloudenhoitajana on toiminut Erkki
Reivari vuodesta -90 alkaen. Hallituksessa on toiminut puh. johtajana Erkki
Laatikainen, jäseninä Pekka Selin ja Henrik Frey.
K-S MP-säätiön
Fredrikson.

valtuuskunnan

puheenjohtajana

on

toiminut

Timo

Suomen sotaveteraaniliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut Timo
Karhunen.
Jyväskylän
Korhonen.

sotaveteraanit

ry:n

varapuheenjohtajana

on

toiminut

Kari

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n varapuheenjohtajana on toiminut Yrjö
Tyynelä.
Jarmo Siltanen on toiminut ResUL:n SRA – toimikunnan puheenjohtajana.
Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistusvaliokunnan jäsenenä on toiminut
Pekka Kalteenmäki.
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Lisäksi veteraanijärjestöjen hallituksissa, toimikunnissa ja eri vastuutehtävissä on
toiminut useita yhdistyksemme jäseniä.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen
sääntömääräinen
kevätkokous
pidettiin
Sotainvalidien
Palvelutalolla Telkänpesässä 18.3.2004 Veikko Hartikaisen toimiessa
puheenjohtaja. Kokoukseen osallistui 20 jäsentä. Käsiteltävinä asioina olivat
yhdistyksen
toimintakertomus
ja
tilinpäätös.
Lisäksi
tarkistettiin
tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kestelin tiloissa Yliopiston
kadulla 14.10.2004 Veikko Hartikaisen toimiessa puheenjohtajana. Kokoukseen
osallistui
18
yhdistyksen
jäsentä.
Tilaisuudessa
vahvistettiin
toimintasuunnitelma, vahvistettiin jäsenmaksu, hyväksyttiin talousarvio
vuodelle 2005, valittiin puheenjohtajisto, yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä
tilitarkastajat ja heidän varamiehensä.
Hallitus on kokoontunut 12 kertaa ja on käsitellyt 154 pöytäkirjapykälää.

7 AATTEELLINEN TOIMINTA
Hengellisen piirin puheenjohtajana on toiminut Sakari Heiskanen. Hengellinen
piiri on kokoontunut säännöllisesti Keskusseurakuntatalolla, yleensä papin
johdolla, keskustelemaan hengellisistä asioista ja viettämään mukavan hetken
hyvässä seurassa. Hengellisen piirin toiminnasta on tiedotettu aiempia vuosia
paremmin. Piirissä on ollut mukana vielä muutamia sodan ajan upseereita, joten
nuoremmille upseereille on ollut mahdollista saada kokemusperäistä tietoa
hengellisistä asioista ja niiden merkityksestä kriisiolosuhteissa.
Yhdistyksemme jäsen Antti Airaksinen on toiminut lippuvastaavana
Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:ssä. Antti Airaksinen on vastannut kyseisen
yhdistyksen lipun ja osin sotainvalidien piirijärjestön sekä Suomen lipun
toimittamisesta seutukunnan eri muisto- ja juhlatilaisuuksiin.
2.7.2004 yhdistyksen jäseniä osallistui Tali-Ihantalan taistelujen muistojuhlaan.
Paikalla oli mm. Pekka Elomaa, Antti Airaksinen, Hannu Kraft, Ilkka Nyyssönen
ja Erkki Ikonen.
22.9.2004 järjestettiin asemiesilta Jyväskylässä. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat
erilaisiin avustustehtäviin. Tilaisuudessa Ilmavoimien komentaja Jouni Pystynen
luovutti JRU:lle kaksi Suomi-konepistoolia (sarjanumerot: 4272, 22218)
perinneaseiksi. Avustustehtävissä toimivat mm. Kari Korhonen, Santeri
Heinonen, Pekka Elomaa, Pekka Nupponen, Pasi Hakkarainen, Saku Liehu ja
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Tommi Kohonen. Myös JARU osallistui avustustehtäviin puheenjohtajansa Kari
Uusitalon johdolla.
30.10.2004 Reserviupseeriliiton liittokokoukseen Rovaniemellä osallistuivat
Santeri Heinonen, Pekka Selin sekä Pekka Nupponen.
11.11.2004 JRU järjesti Pasi Hakkaraisen johdolla MPKry infon Jyväskylän
akateemisille reserviupseereille Jyväskylän yliopistolla. Paikalla oli noin 10
kuulijaa.

8 TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoimintaan panostettiin kuluneena vuonna lisää resursseja. Perinteisten
tiedotuskanavien lisäksi otettiin käyttöön uusia viestintävälineitä. Yhdistyksen
omat kotisivut ilmestyivät Internetiin Väinö Vähäsarjan johdolla huhtikuussa
2004. Sivujen avulla on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta. Sivujen ohella
käyttöön
otettiin
myös
sähköpostilistat
siten,
että
hallituksen
(jru.hallitus@lipas.net)
lisäksi
yhdistyksellä
on
käytössä
jäsenlista
(jru.jasenet@lipas.net), johon halukkaat jäsenet ovat voineet liittyä. Vuoden 2004
loppuun mennessä listalle oli kertynyt 44 jäsenen sähköpostiosoitteet.
Sähköpostilista onkin tehostanut yhdistyksen tiedotusta ja soveltuu erityisesti
nopeisiin tilanteisiin. Lisäksi 2004 loppupuolella yhdistys otti käyttöön SMStekstiviestipalvelun.
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Kuva 1. Yhdistyksen kotisivut 18.6.2004 klo 11.15.
Perinteinen “Kerholehti“ ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa
painoksen ollessa noin 420 kpl. Lehti jaettiin kaikille jäsenille. Lehden
toimituksesta vastasivat Kai Jörgensen ja muu hallitus.

9 URHEILUTOIMINTA
Vaikka urheilu edellisvuoden painopistealueena sai antaa tilaa ammunnalla, se
ei näkynyt toiminnan kuihtumisena.
Perinteinen lentopallovuoro Lohikosken koululla tiistaisin on koonnut
jäsenistöä runsain määrin kuntoliikunnan pariin.

8(20)

JRU VS JARU
Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit ry haastoi "ukkokerhon" kolmiotteluun,
jossa lajeiksi sovittiin ammunta, koripallo ja lentopallo. Kilpa päättyi JRU:n
tyrmäysvoittoon 3-0 seuraavanlaisten kamppailujen jälkeen.

JRU VS JARU: AMMUNTA 14.4.2004
Ensimmäisenä lajina suoritettiin ammunta Kuokkalan Graniitin ampumaradalla.
Kuten olettaa saattaa, niin ammunnassa kokemus oli valttia ja JRU:n ampujat
hoitivat ensimmäisen lajin kotiin kirurgisella tarkkuudella. Molemmilta
yhdistyksiltä osallistui kisaan viisi ampujaa ja jokainen ampui kaksi kertaa viisi
laukausta. Asekalustosta johtuen sovittiin, että joukkueissa on oltava kaksi
kahdenkäden ampujaa ja kolme yhdenkäden ampujaa. Lopputulos 8,78 - 7,18
(laukaisukohtainen keskiarvo) ei jätä selittelyille sijaa.

JRU VS JARU: KORIPALLO 15.4.2004
JARUlla oli mahdollisuus revanssiin heti seuraavana päivänä, kun mittelöä
jatkettiin koripalloilun merkeissä. JARU olikin hankkinut paikalle jäseniään lähes
komppanian verran, kun JRU katsoi yhden vaihtomiehen riittävän mainiosti.
JRU:n miehitys oli lähes identtinen edellisen päivän ammuntajoukkueeseen
verrattuna, joten vakaita heittokäsiä oli tarjolla yllin kyllin. Ilmassa oli hieman
"old men can't jump" -odotuksia, mutta JRU kapteeninsa Pekka Elomaan johdolla
oli toista mieltä. Ottelu oli tiukkaa ja rehellistä vääntöä ja hetkittäin jopa
jännittävä. Mutta kuten vanha kansa tietää, niin "paino on voimaa ja ylipaino on
ylivoimaa", joten summerin soidessa tulostaululla komeilivat lukemat JRU 36 JARU 28.

JRU VS JARU: LENTOPALLO 27.4.2004
JARU lähti viimeiseen taistoon tosimielellä. Pelimiehiä oli vaihtomiehiksi asti ja
pituuttakin löytyi ihan mukavasti. JRU:n vanhempi kaarti jo vähän pelästyi
jarulaisten lämmittelyjen sujuessa lähes mestaruussarjajoukkueen tavoin. Näin
ollen JRU ei pitänyt uhkaustaan lähettää otteluun vain yli 60-vuotiaita. Pelaajien
ikä liikkui 45–70 välillä, jos ei oteta huomioon juniorivahvistus Pekka Elomaata
(31). JRU sinetöi turnausvoiton lyömällä JARUn viimeisessäkin lajissa puhtaasti
3-0 (25–14, 25–23, 25-8) vieden näin ollen koko turnauksen samoin luvuin 3-0.

9(20)

Kuva 2. JRU vs. JARU lentopallo-ottelu Lohikosken koululla 27.4.2004.

10 AMPUMATOIMINTA
Ammuntatoiminta oli yhdistyksen painopistealue vuonna 2004. Ammunnassa
tapahtuikin
selkeää
edistystä,
mikä
näkyi
harjoittelumäärissä
ja
kilpailumenestyksenä. Kaiken kaikkiaan vuosi 2004 oli ammuntatoiminnan
harjoittelun ja kilpailujen menestysvuosi.
Prosenttiammunnan suorittaneiden jäsenten ja suorituspäivien määrä kasvoi 50
prosentilla edellisestä vuodesta, vaikka silloinkin oli ollut kyseessä kasvuvuosi.
Erityisen kiitettävää oli saada kilpaa ampuvien joukkoon aivan tuoreita nimiä ja
uusissa lajeissa. Ampumalajeista panostettiin eniten RA-3 ammuntaan, johon
hankittiin uutta kalustoa vielä syksyllä 2004.
Yhdistyksen järjestämään rata-ampumatoimintaan osallistui jäsenistämme 1-8
ampujaa/vuoro talvikaudella ja 1-8 ampujaa/vuoro kesäkaudella, lisäksi JARU:n
jäseniä Graniitin vuoroille 1-15 ampujaa/vuoro. Kuokkalan Graniitin 5+1
paikkaisella sisäradalla käyttöaste oli keskimäärin 140 % (8-9 ampujaa), eli
yleensä radalla oli jonoa. Yhteensä 32 eri jäsentä ja 29 eri JARU:n jäsentä oli
käynyt pitämässä ampumataitoaan yllä yhdistyksen vuorolla. Jarulaisten osalta
on laskettu vain Graniitin vuorot. Prosenttiammunnan tulos oli 8 %.
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Ampumaupseerin toimesta valvottuja ammunnan harjoituksia pidettiin yhteensä
51 kertaa: ulkona 29 ja sisällä 22 kertaa. Lisäksi myös 20 muuna päivänä
hyödynsi jäsenistö yhdistyksen ampumavuoroja. Yhteensä toimintavuoden
aikana oli järjestetty mahdollisuus harjoitteluun 71 eri päivänä.
Ampumapäiviä/iltoja jäsenistölle tuli yhteensä 264 kertaa, Jarulaisille kertoja tuli
vastaavasti yhdistyksen harjoitusvuoroilla 139 ja muille reserviläisille 28.
Yhteensä ampumapäiviä/iltoja kertyi siis 431.

KÄYDYISTÄ KILPAILUISTA
Jyväskylän Reserviupseerit ry oli mukana järjestämässä kahta piirinmestaruuskilpailua:
Keski-Suomen reservipiirien RA-3 piirinmestaruuskilpailut Tikkakoskella 6.9.2004
(Elomaa)
Keski-Suomen reservipiirien maastomestaruuskilpailut Jyväskylässä 10.8.2004 (Liehu)
Kilpailuissa saavutettiin vuonna 2004 menestystä niin, että jäsenkunnalle kertyi
ammuntalajeissa:
Yleisen sarjan pm-mitalit: 1 hopea ja 1 pronssi
Ikäkausisarjojen pm-mitalit: 4 kultaa ja 1 hopea
Yleisen sarjan SM-mitalit: 1 hopea
Yhdistetyissä lajeissa eli jokin urheilusuorite+ ammunta saavutettiin myös
menestystä:
Yleisen sarjan pm-mitalit: 1 kulta ja 1 hopea
Ikäkausisarjojen pm-mitalit: 2 kultaa, 1 hopea ja 2 pronssia.
Ikäkausisarjojen SM-mitalit: 2 kultaa ja 1 hopea.
Kilpailuissa jäsenistölle kertyi 46 suoritetta ammuntalajeissa ja 31 suoritetta
yhdistetyissä lajeissa.
Tarkka selvitys osallistumisista ammunta- ja yhdistettyihin lajeihin löytyy
toimintakertomuksen liitteestä.

SELVITYS RA-3 AMMUNTATOIMINNASTA
Kesäkaudella 2003 päivitettiin ampumatoiminnan kehityssuunnitelmaa
lisäämällä RA-3 lajin harjoittelu ja omat mestaruuskisat tavoitteeseen. Asetettiin
myös tavoitteeksi osallistuminen RUL ampumamestaruuskisoihin seuraavana
vuonna eli v. 2004. RA-3 lajin eduksi katsottiin se, että se on puolustusvoimissa
tärkeä ammuntalaji ja siinä käytetään nykyajan reserviläisellekin jaettavaa
sotakalustoa, mutta puoliautomaattisena. Lajilla katsottiin olevan potentiaalia
myös suurelle osalle jäsenkunnasta perinteisten kilpa-ampujiemme lisäksi.
Asehankinnat puoliautomaattiaseiden osalta saatiin toteutettua kaikilta osin
syksyyn 2003 mennessä, muilta osin jo aiemmin.
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Ampumaupseeri Elomaan johdolla ja jäsen Kari Löfgrenin tukemana
käynnistettiin RA-3 ammunnan harjoittelu heti keväällä 2004. Lajin sääntöihin
perehdyttiin ja niiden yksityiskohdista oltiin yhteydessä myös ResUL:oon.
Luonetjärven varuskunnan radalle tuli pitkästä aikaa organisoitua käyttöä myös
Jyväskylän Reserviupseereille. Varuskunnan ratalaitteisiin ja sääntöihin
perehdyttiin myös huolella.
Harjoitteluun osallistui mukavasti jäsenkuntaa ja heinäkuussa pidettiinkin jo
yhdistyksen mestaruuskilpailut, jossa samalla tarkasteltiin ehdokkaita
kisajoukkueeseen. Yhdistyksen mestaruuden ja kiertopalkinnon otti haltuunsa
Kari Löfgren hienolla 158 pisteen tuloksella, joka oli reilusti yli RUL:n
ennätyksen. Kilpailutoiminta puoliautomaattiaseilla aloitettiin jo Keuruulla
20.5., jossa käytiin pokkaamassa joukkueammunnan 1.sija ja matkarahat.
Samalla kokeiltiin myös Falling Plate lajia, joka oli myös mielenkiintoinen.
Tässäkin pärjättiin loistavasti, 6.sija. Harjoittelu- ja kilpailutasoa verrattiin
edellisiin RUL:n mestaruuskisoihin ja täten tavoitetta tarkennettiin ylöspäin. Nyt
päätettiin hakea jopa mestaruutta ja yhtä henkilökohtaista mitalia.
Tavoitettamme pidettiin ampumapiireissä kyllä hieman ylimitoitettuna.
Kesäkaudella RA-3 ammuntaharjoittelussa kävi 11 eri ampujaa, jotka
suorittavat ampumaupseerin ja hyvänä apuna toimineen Kari Löfgrenin
ammuttamana 70 kilpasarjaa sekä paljon kohdistusammuntoja. Lisäksi muiden
järjestämissä kilpailuissa ammuttiin 9 kilpasarjaa. Ampumaupseeri oli
kehittänyt lajia varten omat kaavakkeensa, joihin jokainen laukaus kirjattiin ylös.
Ampumakalusto kuitenkin tuotti ongelmaa, sillä selvää oli että suomalaisella
kalustolla tulee ampua, mikäli mielii menestystä. Onneksemme kahdella
jäsenellämme oli oma ase, ja naapurikerhokin vastasi tukipyyntöön myönteisesti,
joten saimme asiallisen kaluston mukaan RUL:n ampumamestaruuskilpailuun.
RUL:n
ampumamestaruuskilpailuissa
joukkue
kohtasi
vaikeuksia
kisajärjestäjien taholta. Joukkueilmoittautumista ei kisapaikalla enää
hyväksyttykään, vaikka kisailmoituksen ja kisajärjestäjien kanssa käydyssä
kirjeenvaihdossa asia oli useaan otteeseen ollut täysin selvä. Henkisesti
nimenomaan joukkuekisaan valmistautunut ja tällä tasolla pääosin
ensikertalaisia sisältänyt joukkue toipui yllätyksestä vain osittain. Onneksi
Santeri Heinonen ensin tasatuloksella ja sitten hienosti uusinnan kautta nappasi
hopeamitalin. Näin ei Keski-Suomen piiri jäänyt ilman mitaleita. Jo
osallistuminen kisoihin oli kunniakasta, sillä olimmehan me Jyväskylän RA-3
joukkue moneen vuoteen ainoat RUL:n ampumamestaruuskisoihin piiristämme
uskaltautuneet ampujat. RA-3 joukkueessa olivat: Pekka Elomaa, Pasi
Hakkarainen, Santeri Heinonen, Kari Löfgren ja Väinö Vähäsarja. Tarkemmat
tulokset löytyvät toimintakertomuksen liitteessä 1.
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Keski-Suomen piirin eli Jyväskylän joukkueen kokiessa yksiselitteisesti vääryyttä
RA-3 kilpailun lopputuloksissa, käytiin niistä sitten pitkä taistelu kabineteissa.
Joukkueenjohtaja Elomaa laati joukkueen suostumuksella pitkän ja hyvin
perusteellisen selvityksen kisatapahtumista. Asian vaikeutta kuvastaa se, että
oikaisuhakemusta käsiteltiin yli puoli vuotta ResUL:n ampumatoimikunnassa ja
hallituksessa.
Ehdittiin
vielä
siirtää
asia
seuraavan
toimikauden
luottamushenkilöille, jotka päättivät 17.2.2005, että RA-3 joukkuemestaruutta ei
myönnetä Keski-Suomen piirin eli Jyväskylän joukkueelle. Samalla myös
peruutettiin Reserviläisten vastaavien kilpailujen joukkuemestaruus ja
tarkennettiin sääntöjä niin, että vuonna 2005 joukkueammunta RA-3 lajissa on
selvästi myös lajisäännöissä mainittu. Yleissäännöissä ja kisajärjestäjien
ilmoituksissa se jo niin olikin. Käytännössä kuitenkin kävi niin, että Jyväskylän
nuorekas ammuntajoukkue pistettiin maksumieheksi, kun ResUL pakeni
kilpailujärjestäjän virheitä olemassa olevien puutteellisten sääntöjen taakse. SMtasoisissa kisoissa pitäisi säännöt olla loppuun asti hiotut. Kuitenkin voidaan
katsoa RA-3 joukkueen päässeen kaikkiin tavoitteisiinsa, sillä epävirallisten
joukkuetulosten mukaan Jyväskylän joukkue oli kiistatta suomen paras
reserviupseerijoukkue ja yksi ampujamme toi mukanaan hopeamitalin.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2004 oli ammuntatoiminnan harjoittelun ja
kilpailujen menestysvuosi. Toiminnan tavoitteisiin päästiin monelta osin ja alla
oleva kehitysvertailukaavio vuosilta 2002–2004 voisi ammuntasuoritepäivien
lisäksi kuvata myös:
JRU:n jäsenten kilpailusuoritusten määrää, kilpailumenestystä, ampumakaluston
kehitystä, ampumaupseerin työtunteja tai yleensäkin JRU:n hallituksen
aktiivisuutta ampumatoiminnan saralla.

11 KOULUTUS
LATAUSLAITEKURSSI
Ampumaupseeri järjesti yhteistyössä Kari Löfgrenin kanssa latauslaitteen ja
siihen liittyvien välineitten ja oppaitten hankinnan vuoden 2004 alkupuolella.
Latauslaitekurssi järjestettiin kahdessa osassa. Teoriaosan kouluttajaksi
pyydettiin Erkki Tammilehto ja käytännön osat suoritettiin kolmessa ryhmässä
kokeneitten lataajien (Tammilehto, Löfgren ja Matti Jokitalo) valvonnassa.
Kurssille osallistui 10 henkilöä. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä laitteen
lainaamiselle.
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TAKTIIKAN VERKKOKURSSI KESÄ-HEINÄKUU 2004
JRU johtoinen MPKryn verkkokurssi pidettiin kesä- ja heinäkuussa 2004.
Verkkokurssi oli MPKryn uuden järjestelmän ensimmäinen verkkokurssi,
joten tässä asiassa olimme etulinjassa.

Kuva 3 Taktiikan verkkokurssi.

12 PALKITSEMISET JA MUISTAMISET
“Timo Juhanin Pokaali“ luovutettiin kevätkokouksessa Kari Löfgrenille.
”Maurin Malja” puolestaan annettiin Saku Liehulle ja ”Vuoden Paukku” Pekka
Elomaalle. Timo Juhanin Pokaalin kertyneet varat (54,07€) luovutettiin
Jyväskylän Seudun Sotainvalideille.
15.1.2004 hallituksen kokouksessa muistettiin Kai Jörgenseniä pitkästä ja
ansiokkaasta työstä yhdistyksen standaarilla.
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Reserviupseeripiirien kevätkokouksessa Tikkakoskella 31.3.2004 palkittiin
kerhostamme Tapani Nummi ja Kai Jörgensen piirin standaarilla ja Pasi
Hakkarainen valittiin piirin vuoden 2003 reserviupseeriksi.
Veteraanien
tukitoiminnassa
ansioituneet
jäsenemme
vastaanottivat
Sotainvalidien Veljesliiton huomionosoituksia: Hopeisen ansiomerkin:
Hartikainen Veikko, Hokkanen Tauno, Jokitalo Matti, Korhonen Kari, Mettälä
Hannu ja Raittila Tauno. Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n standaarin:
Maraste Risto. Jäsenemme Aarno Mantere sai korkean huomionosoituksen eli
Marskin Sotainvalidirahaston tunnustuspalkinnon.
Edellä mainittujen lisäksi hallitus on pyrkinyt sopivan tilaisuuden sattuessa
muistamaan yhdistyksen jäseniä “tasavuosipäivinä” ja ylentämisen johdosta eri
tavoin.

13 OSALLISTUMISET, AVUSTAMISTEHTÄVÄT
TALVISODAN MUISTOJUHLA 13.3.2004
Talvisodan muistojuhlaan osallistuivat lipunkantajina Santeri Heinonen ja Pasi
Hakkarainen sekä kunniavartioon Pekka Nupponen ja Esa Salokorpi. Kai
Jörgensen oli myös mukana kuvaamassa tapahtumaa.

VETERAANIEN TUKITOIMINTA
Reserviläisjärjestöjen kanssa on vuosia sitten tehty avunantosopimus ja järjestöt
pyrkivätkin aktivoimaan jäsenistöään osallistumaan kaikenlaiseen veteraanien
tukitoimintaan. Tukitoiminta on organisoitu niin, että reserviläisjärjestöissä on
veteraanitoimintavastaava, joka vastaa reserviläisjärjestön hallitustasolla
yhteistyöstä veteraanien tukitoiminnassa (Jyväskylän Reserviupseereissa Pekka
Nupponen ja Jyväskylän Seudun Reserviläisissä Juhani Martin).
Veteraanijärjestöissä on omat yhteyshenkilönsä, sotainvalideilla sihteeri Pekka
Elomaa ja sotaveteraaneilla varapj. Kari Korhonen (kummatkin JRU:n jäseniä) ja
rintamaveteraaneilla toimistonhoitaja, joihin toivotaan otettavan ensiksi yhteyttä
tukitehtävissä. Raskaamman työn eli Talkootiimin vetäjänä toimii Juhani Martin,
hyvänä apunaan jäsenemme Pekka Kalteenmäki.

VETERAANIKERÄYS 17.4.2004 JA 24.4.2004
JRU osallistui veteraanikeräykseen kahtena lauantaina yhdessä JARUn kanssa.
Keräyksen
kokonaistuotto
Jyväskylässä
oli
6320,24
euroa,
josta
reserviupseereiden osuus oli 3733,06 €. Keräyspisteinä olivat mm. Keljon
marketit, Seppälänkankaan uusi Citymarket ja Kävelykadun Kompassi.
Puheenjohtaja Santeri Heinosen johdolla JRU otti nopeasti haltuunsa logistiset
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avainpisteet ja aloitti tehtävänsä. Maastopukuihin ja arvomerkkeihin pukeutunut
äärimmäisen motivoitunut osasto herätti ansaitsemaansa huomiota ja keräsi
lyhyessä ajassa huomattavan summan tärkeän asian puolesta. Kansan syvistä
riveistä kumpusi kerääjille kannustusta ja kommentit tyyliin "teette arvokasta
työtä", "tämä on ainoa keräys mihin osallistun" ja "hyvä jätkät" eivät olleet
harvinaisia.

SOTAINVALIDIEN 62. SYYSKERÄYS
Yhdistyksen jäsenillä oli vastuullaan 7 Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n
syyskeräysaluetta. Keräykseen osallistui 46 yhdistyksen jäsentä, 103 eri kertaa.
Osa alueista on katsottu olevan suoranaisesti Jyväskylän Reserviupseerien
vastuulla, joiden hoitamisesta jäsenemme sitten ovat hienosti kantaneet vastuuta.
Siitä heille suuri kiitos! Keräys suoritettiin pääosin syyskuun aikana.
Aluepäällikköinä toimivat jäsenemme Antti Airaksinen, Pekka Kalteenmäki,
Aarre Korkia-Aho, Aarno Mantere, Alpo Mäkelä ja Erkki Reivari. Lisäksi
jäsenemme Sakari Heiskanen ja Jukka Leskinen tekivät suuren työn avustaessaan
sotainvalidiosaston
sihteeriä
kahvitusjärjestelyissä.
Vapaaehtoisväkeä
varusmiesten lisäksi keräyksessä oli vuonna 2004 yhteensä 311 henkilöä.
Sotainvalidien keräys onnistui loistavasti ja siinä saavutettiin suuri
keräysennätys 78 664,31 €. Jyväskylän seudun ja koko Keski-Suomen alueen
syyskeräykset olivat omaa luokkaansa valtakunnassa sekä suhteellisen
tuloksensa että reserviläisyhteistyön toimivuuden suhteen. Sotainvalidijärjestö
kutsui edellisenä vuonna keräykseen osallistuneet kiitostilaisuuteen 4.3.2004,
johon osallistui jäseniämme lukuisasti.
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SOTAINVALIDIEN VELJESTUKITOIMIKUNTA
Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry veljestukitoimikuntaan kuuluivat vuoden
2004 aikana seuraavat jäsenemme: Antti Airaksinen varapuheenjohtajana sekä
jäseninä Pekka Kalteenmäki, Väinö Örnberg, Sakari Heiskanen ja sihteerinä
Pekka Elomaa. Antti Airaksinen on hoitanut lisäksi sotainvalidiosaston ”lippuupseerin virkaa”.
Toimintakertomukseemme on syytä sisällyttää selvennys mitä tämä
veljestukitoimikunta pitää sisällään. Kyseinen toimikunta pitää siis yhteyttä
muihin järjestöihin ja pyrkii organisoimaan erilaisia tukitoimintamuotoja.
Toiminta jakaantuu kolmeen erilaiseen sektoriin, joissa kuitenkin tekijät ovat
osin samoja eli:
1. Varsinainen talkootoiminta eli Talkootiimitoiminta
2. Osaston johtokunnan ja toimikuntien tukeminen eri järjestelyissä ja
hallinnoinnissa.
3. Veljestukitehtävät

YLLÄMAINITUISTA TARKEMMIN
1. Varsinaiseen Talkootiimiin kuuluu reilu 20 henkilöä ja lisäksi satunnaisesti
toimivia on n. 30. Tiimiin nimetyt ovat saaneet erityisen Talkootiimipaidan.
Talkootiimin vetäjänä toimii Jyväskylän Seudun Reserviläisten Juhani Martin,
hyvänä apunaan jäsenemme Pekka Kalteenmäki. Tähän toimintaan lasketaan
esimerkiksi monenlaiset talojen korjaustyöt, maalaukset ja raappaukset, puiden
pilkkomiset, pensasaitojen leikkaamiset, lumityöt, kuljetus- ja muuttoavut.
Talkootiimin jäsenet toimivat myös muiden veteraanien hyväksi. Tiimissä toimii
paljon jäseniämme, joista aktiivisimmin vuonna 2004 Pekka Kalteenmäki, Antti
Airaksinen, Yrjö Kaijansinkko ja Erkki Sillanpää.
2. Tukitoimintaa on myös osallistuminen toimikunta- ja muuhun
hallintotyöskentelyyn sekä eri tilaisuuksien järjestelyavut ja toimikunnille
annetut
avut.
Korvaamatonta
apua
talkoolaiset
antavat
mm.
kuntoliikuntatapahtumiin ja virkistystilaisuuksiin.
Johtokunta- ja toimikuntatehtävissä toimi 8 jäsentämme sotainvalidijärjestössä ja
2 muissa veteraanijärjestöissä vuonna 2004. Erityisen kunnioitettavan määrän
vapaa-aikaansa veteraanien hyväksi on käyttänyt jäsenemme Kari Korhonen,
joka on toiminut Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n varapuheenjohtajana. Kari oli
myös pitkälti vetovastuussa erinomaisesti onnistuneen Asemiesillan
järjestelytoimikunnassa.
Jyväskylän
seudun
Sotainvalidit
ry:n
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varapuheenjohtajana on toiminut jäsenemme Yrjö Tyynelä, joka on myös
vastannut sotainvalidien virkistystoiminnasta. Eniten luottamustehtäviä
sotainvalideissa on ollut Pekka Kalteenmäellä.
3. Veljestukitehtäviin kuuluvat mm. kummipoika ja -tyttötoiminta sekä
jäsenistön tukeminen myös “viimeiselläkin matkalla”. Toimikunta on asettanut
kummeja tietyille jäsenille ja leskille, joihin sitten kummit pitävät yhteyttä,
auttaen kutakin sopivaksi katsotulla tavalla tai käyden muuten vain
keskustelemassa.
Muutamalla jäsenellämme on ollut sotainvalideja kummipoikina. Tässä
tehtävässä on erityisesti ansioitunut jäsenemme Sakari Heiskanen, jolle toiminta
hengellisen piirimme vetäjänä hyvin soveltuukin.
JRU:n jäsenistöstä tilastoitiin varmuudella osallistuneen 52 henkilöä
monenlaiseen tuki- ja talkootoimintaan paikallisissa veteraanijärjestöissä.
Suoritepäiviä näistä kertyi yhteensä 438, keräystoiminta mukaan lukien yhteensä
541. Osaa toiminnasta ei pystytä tilastoimaan, joten nämäkin luvut ovat reilusti
alakanttiin.

KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 16.5.2004
Kaatuneiden muistopäivän järjestelyt olivat JRU:n johtovastuulla. Muistopäivän
johti ansiokkaasti Esa Salokorpi apunaan Pekka Nupponen. Lippujen
kantajina toimivat Santeri Heinonen ja Pasi Hakkarainen. Muistopäivää vietettiin
arvokkaasti
Jyväskylän
sankarihautausmaalla.
Sodissa
kaatuneiden
muistomerkin ympärille oli kerääntynyt satakunta kaupunkilaista muistelemaan
läheisiään ja muita menehtyneitä. Kunniavartiossa olivat JARU:sta reservin
vänrikit Kari Uusitalo ja Aaro Mäkelä sekä Jyväskylän Seudun Reserviläisistä
res.ylik Jorma Kotanen ja res.kers Pasi Martikainen. Lippu-upseerina
tilaisuudessa toimi Pekka Nupponen. Ensimmäisen seppeleen muistomerkille
laskivat itseoikeutetusti Jyväskylän veteraanijärjestöjen edustajat Martti Oka,
Matti Hietala ja Yrjö Hara. Yhteisen seppeleen laskivat kaupunki ja maalaiskunta
sekä seurakunnat. Juhlapuheen pitänyt kaupunkiseurakunnan uusi kirkkoherra
Jukka Keskitalo sanoi puheessaan, että Suomen itsenäisyys on taisteluiden ja
uhrausten tulos.

TALKOOTOIMINNAN ERIKOISPROJEKTI 2.7.2004
Perinteisen talkootoiminnan ja veteraaniyhteistyön lisäksi pyritään vuosittain
järjestämään erikoisprojekti, jossa nimenomaan olisi mukana nuorempia
jäseniämme. Vuonna 2004 kohteena oli erään sotainvalidilesken omakotitalo,
jonka kohteen meille olivat osoittaneet sotainvalidiosaston veljestukitoimikunta.
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Projektin toteutusta haittasi kuitenkin kesälomat ja jäsentiedotteen viivästys.
Näin ollen jouduimme paikkaamaan väen puutetta talkootiimin konkareista.
Suurehko omakotitalo maalattiin heinäkuussa ja syksyllä siellä tehtiin vielä suuri
puusavotta. JRU:sta talkoissa olivat mukana Pekka Nupponen ja Pekka
Kalteenmäki.

MAANPUOLUSTUSJUHLA ÄÄNEKOSKELLA 13 JA 14.8.2004
Maanpuolustusjuhlan tuki ja taistokurssi
pidettiin
Maanpuolustusjuhlan
yhteydessä
Äänekoskella 13 - 14.8.2004. Yhdistys
oli edustettuna kurssilla, minkä
tavoitteena
oli
parantaa
reserviläisvalmiuksia
toimia
maanpuolustusjuhlissa
sekä
harjoittaa Lippulinnan toimintaa
seppeleen
laskussa,
paraatikatselmuksessa
ja
ohimarssissa. Kurssilaiset vastasivat
lippulinnaosastoista
lauantain
seppeleenlaskussa, valatilaisuudessa
sekä
paraatimarssissa.
Kurssin
kouluttajana toimi Timo Salo
Äänekoskelta.
Kuva
4.
Esa
Salokorpi
ja
Maanpuolustusjuhlaan Äänekoskella.

Pekka

Nupponen

valmistautuvat

OSALLISTUMISIA MATKOILLE JA HAASTEISIIN
Sotainvalidien piirin risteilyllä 12.–14.5.2004 400 hengen sotainvalidijoukon
tukena ja turvana olivat Antti Airaksinen, Pekka Kalteenmäki, Yrjö Kaijansinkko
ja työnsä puolesta Pekka Elomaa.
Sisä-Suomen sotainvalidipiirin bocciamestaruuskisoissa 5.8.2004 Palokassa
pelattiin myös haastesarja, jossa mukana sotilasläänin esikunta, Jyväskylän
kaupunginhallitus,
Jyväskylän
mlk:n
kunnanhallitus
ja
Jyväskylän
Reserviupseerit, joista viimeksi mainittu voitti kilpailun. Pelaajina Antti
Airaksinen, Pekka Elomaa ja Pekka Kalteenmäki.
Sisä-Suomen sotainvalidipiirin sisäbocciaturnauksessa sotainvalidit haastoivat
yli 70 vuotiaat reserviläiset lentopalloon, ottelu sotainvalideille 2-0. Lentopallossa
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jäsenistämme mukana Pekka Kalteenmäki, Antti Airaksinen, Sakari Heiskanen ja
Erkki Sillanpää.

KUNNIAVARTIOT JYVÄSKYLÄSSÄ 6.12.2004 JA 24.12.2004
JRU asetti perinteisesti kunniavartiot Itsenäisyyspäivänä sekä Joulupäivänä.
Kunniavartioon osallistuivat mm. Erkka Hautanen, Pekka Nupponen, Pekka
Elomaa, Väinö Vähäsarja sekä Esa Salokorpi. Kunniavartion varustukeen
kuuluivat lumipuvut sekä Suomi-konepistoolit.

SUOMI-KONEPISTOOLIHANKINTA - PERINNERYHMÄ
Jyväskylän Reserviupseerit ry järjesti kesäkuussa 2004 jäsenistölle
mahdollisuuden hankkia yli 10 kappaletta hyväkuntoisia deaktivoituja Suomikonepistooleja puolustusvoimien poistettavien kaluston myyntierästä.
Konepistoolit tulivat henkilöiden omaan hallintaan ja omistukseen, mutta
jokainen hankkija lupautui osallistumaan itse tai luovuttamaan konepistoolin
tarvittaessa käytettäväksi yhdistyksen järjestämissä muistotilaisuuksissa.
Tarkoituksena oli myös muodostaa tarvittaessa näyttävä perinneryhmä, jossa
näitä deaktivoituja aseita rekvisiittana tarvitaan. Hankittuja aseita käytettiinkin
toimintavuoden aikana parissa tilaisuudessa sekä lainattiin kerran toiselle
reserviupseeriyhdistykselle. Hankintaa olivat järjestelemässä Pekka Elomaa, Kari
Löfgren, Pekka Nupponen ja Esa Salokorpi.

14 TALOUS
Yhdistyksen talous toimintavuonna toteutui melko lailla suunnitelmien
mukaisesti. Jäsenmaksutuottojen lisäksi tuloja saatiin osingoista sekä
yhdistyksen osakehuoneiston vuokrista. Toiminnan kuluista suurimman osan
muodostivat
ampumatoiminnan
kulut;
ratavuokrat
sekä
jäsenten
ampumakilpailuihin osallistumismaksut.
Kirjanpito siirrettiin toimintavuoden aikana toteutettavaksi Larsen & Salokorpi
Accounting Oy Ltd:ssä ja tällä saavutettiin parempi sujuvuus laskujen
maksatuksessa ym.
Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus myydä
Yliopistonkatu 20:ssä oleva yhdistyksen omistama osakehuoneisto
epäsopivana nykyisen toiminnan käyttöön. Samalla käynnistettiin uusien tilojen
etsintä.
Tilikauden alijäämä esitetään liitettäväksi yhdistyksen omaan pääomaan.
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15 MUUTA
15.1 Yhdistyksen risti
JRUn hallitus on vuoden 2004 aikana päättänyt hankkia yhdistykselle oman
ristin. Hanketta on vienyt eteenpäin pääasiassa Pekka Nupponen. Risti on
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2005 aikana.

15.2 Koulutusyksikkö Puuma
1.9.2004
MPKryn
Jyväskylän
paikallisosaston
johtoryhmä
perusti
koulutusyksikkö Puuman. Johtoryhmä valtuutti JRU:n jäsenen, Pasi
Hakkaraisen, viemää koulutusyksikköä suunnitelman mukaisesti eteenpäin.
Puuman johtoryhmän muodostavat JRU:n jäsenet.

15.3 Verenluovutustapahtuma
19.10.2004 järjestettiin verenluovutustapahtuma SPR:n Jyväskylän toimipisteellä
yhdessä JARUn kanssa. Päivän aikana kahdeksan (8) reserviupseeria kävi
luovuttamassa verta.

