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Jyväskylän Reserviupseerit 2014

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen
erittäin mukavaa kevättä !

Tämä tiedote sisältää yhdistyksen kokouskutsun (s.4) ja muuta tärkeää !
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Puheenjohtajan palsta 1/2014

Arvoisat  Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet. Vuosi 2013 oli monella tavoin
erinomainen toimintamme osalta. Palvelusammunnan suomenmestaruuskilpailujen
järjestäminen Keuruun Pioneerirykmentin ampumaradalla oli työntäyteinen tapahtuma, joka
vaati useiden yhdistyksen jäsenten aktiivisen työpanoksen. Kilpailujen järjestelyt menivät
hienosti. Tapahtuman ilmapiiri oli rento ja kilpailijat olivat tyytyväisiä. Tämän kilpailun
järjestelyt tuottivat myös tuloja yhdistykselle. Nesterallin järjestysmiestoiminta edisti
taloudellisen tilanteemme hyvää tulosta. Tosin pitkä viive tulojen saamisessa aiheutti JRU:n
hallitukselle hiukan ylimääräistä toimintaa. Kiitos kaikille yhdistyksen jäsenille, jotka
osallistuivat näihin järjestelyihin.
Reserviupseeriliiton yhdistysten ja piirien maksaneiden jäsenten määrät vähenivät viime
vuonna. Tämä on huolestuttava suunta. RUL tiedotti tästä asiasta seuraavasti: ”Koko liiton
osalta maksaneiden jäsenten määrä väheni 476 jäsenellä. Ensimmäistä kertaa pitkään
aikaan jäsenmäärä pieneni kaikissa piireissä. Piirikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria.
Mm. Keski-Suomi, Lappi Uusimaa, Varsinais-Suomi ja ORUP selvisivät pienillä, alle 1
prosentin, vähennyksillä.  Yhdistyksistä 66 pystyi viime vuonna kasvattamaan
jäsenmääräänsä ja 72 yhdistyksessä jäsenmäärä pysyi ennallaan. Muissa jäsenmäärä
pieneni. Liiton kymmenestä suurimmasta yhdistyksestä (Tampere, Turku, Tapiola, Oulu,
Kanta-Helsinki, ARU, Jyväskylä, TAKORU, Kuopio, Valkeakoski) jäsenmääräänsä
kasvattivat Kanta-Helsinki, Jyväskylä, TAKORU ja Valkeakoski.”
Jyväskylä reserviupseerien jäsenmäärä jatkoi nousuaan vuonna 2013. Kasvu oli selvästi
aiempia vuosia suurempi. Yhdistyksemme jäsenmäärä lisääntyi seitsemällätoista ollen nyt
447. Tämä on todella hyvä tulos, kun ottaa huomioon valtakunnallisen tilanteen.
Toivon, että toimintavuonna 2014 yhdistyksemme jäsenet löytävät mieluista toimintaa
meidän tarjonnastamme reserviläiskunnon ylläpitämiseksi. Ammunnan harrastamiseen on
tarjolla hyvät puitteet. Prosenttiammunnan suorittaminen vuosittain olisi toivottavaa
jokaiselta reserviupseerilta. Kertausharjoituksiin ja koulutuksiin osallistuminen pitää yllä
osaamista. Sähköisen kuntokortin käyttöönotto ja kuntoilun lisääminen kannattaa aina.
JRU:n hallituksen jäsenet jatkavat edelleen uusien toimintamuotojen kehittämistä. Toivon,
että yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisia ja esittävät ideoitaan jotka vahvistavat
toimintaamme.

Liikunnallista ja virkistävää kevättä.
Jarmo Siltanen
Puheenjohtaja
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MAANPUOLUSTUSSÄÄTIÖN LUENTO

Keski-Suomen maanpuolustussäätiö järjestää perinteisen yleisölle avoimen
esitelmätilaisuuden Jyväskylän Lyseon juhlasalissa torstaina 20.3.2014  klo 18.00 alkaen.
Esitelmän pitää Maavoimien komentaja kenrl Raimo Jyväsjärvi aiheenaan

Suomalainen puolustusratkaisu.

Kari Kilpeläinen
Keski-Suomen maanpuolustussäätiö
Asiamies

Tuolien siirtämiseen paikalleen ja tilaisuuden jälkeen pois tarvitaan talkoohenkisiä kuulijoita
/ jäseniä. Ilmoittautuminen talkoisiin paikalla klo 17 tai miel. etukäteen Kai Jörgensen
040-524 1462 tai s-postiin kai.jorgensen@elisanet.fi

____________________________________________________

Sähköinen pikatiedottaminen
Reserviupseeriliiton yhtenä tämän vuoden tavoitteista ja suunnitelmista on kehittää
informaation kulkua ja erityisesti digitaalista tiedottamista jäsenistölle. Se tulee näkymään
mm. niin liiton kuin reserviläispiirienkin kehittyvinä nettikanavien hyödyntämisenä.
Yhdistyksemme  on jo vuosia toteuttanut omaa nettisivustoa ja sähköpostia nopean
tiedotuksen kanavana.
Yhdistyksemme käyttää jatkossa aikaisempaa enemmän omaa nettisivustoa ja myös
Reserviupseeripiirin sivustoa informaation jakamiseen ja aktiviteeteista kertomiseen.

Reserviupseeriliitto ja yhdistyksemme haluaa mahdollisimman monen jäsenen ottavan
käyttöönsä nettitiedotuksen lisäksi s-postilla tarjottavan tiedotusmahdollisuuden.

Jos et ole vielä yhdistyksen s-postijakelussa, harkitse siihen liittymistä.

Jos s-postiosoitteesi on muuttunut ja haluat saada tiedotteita tätä kautta, ilmoitatko uuden
osoitteesi yhdistykselle ositteeseen   jru-hallitus(at)listat.rul.fi

Kai Jörgensen
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen 24.3.2014

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 24.3.2014  klo 18:00 alkaen Jyväskylän
poliisitalon tiloissa,  osoite Urhonkatu 2
Isäntänä toimii rikoskomisario/kirjailija Mikko Porvali.  Kokoontuminen pääovella (’Shell
Veturin kulma’).

Tiedustelut yhdistyksen Santeri Heinonen, 040-829 5697

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määrittämät asiat.
Kahvitarjoilu,  tervetuloa !

Esityslista :

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely sisältäen yhdistyksen toimintakertomuksen.
tuloslaskelman ja taseen.

6. Esitetään vuoden 2013 tilintarkastuskertomus.

7. Päätetään vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille.

8. Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta
piirin kokouksiin.

9.  Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä
tarkoitettuja ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

10. Palkitsemiset

11. Ilmoitusasiat

12. Kokouksen päättäminen
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Kokousmuistiinpanoja:
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HUOMAUTUS !

Yhdistys saa arvokkaita pisteitä jäsenistön aktiivisesta osallistumisesta oman yhdistyksen
tai johonkin muiden yhdistysten järjestämiin toimintoihin. Vain siten menestymme  RUL:n
vuoden yhdistys-kilpailussa !

________________________________________________________________________

Lyhyt katsaus kevään ja kesän ampumatoimintaan
Ammuntavuorot Kuokkalan Graniitissa jatkuvat keskiviikkoisin klo 18-21 huhtikuun loppuun
asti. Ammunta tapahtuu valvotusti ja yhdistyksen jäsenet saavat tarvittaessa käyttöönsä
pistoolin, patruunat sekä silmä- ja kuulosuojaimet.
Sisäkausi päätetään perinteisesti ’herrasmies’kilpailuihin ke 23.4 klo 18 alkaen.

Uusi jäsen!
Tule tutustumaan ammunnan saloihin 12.3 klo 18:00 - 20:00.
Tarvittavat välineet saat käyttöösi radalla.
Jos mahdollista, ota mukaasi kuulosuojaimet ja suojalasit.

PALVELUSAMMUNNAT KAUDELLA 2014
Toukokuussa 2.5. lähtien on tarkoitus siirtyä kesäkauteen ja palvelusammunnan pariin
Tikkakoskelle.
Kuten talvikaudellakin, käytössämme on kalustoa, jolla pääsee harrastuksessa alkuun,
joten JRU:n jäsenillä on mahdollisuus saada käyttöönsä harjoituksissa tarvittavat asiat.
Kuulosuojaimet olisi hyvä olla omasta takaa.

Tätä kirjoitettaessa anomus Ilmavoimien Luonetjärven radan käytöstä palvelusammunnan
harjoitteluun on vielä varuskunnan komentajan käsittelyssä eikä ratkaisua/vahvistusta
asiaan ole vielä käytössämme. Asiasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla ja
s-postijakelulla heti, kun se on mahdollista.

Jos saamme käyttöömme ko. radan viime vuosien tapaan, JRU järjestää ja johtaa
palvelusammuntojen harjoitukset myös kaudella 2014. Harjoituksiin voivat osallistua kaikki
Luonetjärven vrsk:n pistooli- ja kivääriradan käyttöluvan saaneet reserviläiset. Harjoituksiin
ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ampumaradalla on aina paikalla ammunnasta vastaava
henkilö yhdistyksen nettisivuilla julkaistavan taulukon mukaisesti.
HUOM! kaikilla harjoituksiin osallistuvilla on oltava  ampumavakuutus (esim. reserviläisten
ampumavakuutus tai SAL:n kilpailulisenssi).

Tervetuloa mukaan tärkeimmän reserviläistoiminnan pariin.
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Lisäksi JRU:lla on vuosisopimus KSA:n kanssa ampumaratojen käytöstä Tiituspohjassa
sijaitsevalla ampumaradalla.
Radat ovat veloituksetta jäsentemme käytössä maanantaisin klo 17.00-21.00. Käyttöoikeus
koskee 50m pienoiskivääri-, 25m pistooli- ja practical -rataa.

JRU ja JSRES järjestävät SRA-ampujakurssin Jyväskylässä 16.3.2014.
Rajoitettu osallistujamäärä - Ilmoittautumiset oskari@kettinen.com.

- http://www.ksrespiirit.fi/
- http://www.resul.fi
- http://lipas.net/sra/

Lopuksi pieni muistutus. Kun osallistutte harjoituksiin ja kilpailuihin, niin muistakaa
huolehtia vakuutuksista ja hankkikaa joko reserviläisen ampumaturva tai SAL:n lisenssi.
Vakuutuksista on saatavilla lisätietoa seuraavilla nettisivuilla:

- http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
- http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/

Reserviupseeriliiton valtuuston kokouksessa joulukuussa 2013  korostettiin myös ns.
prosenttiammunnan merkitystä ampumataidon säilyttämiseksi. Yhdistysten pitäisi myös
saada tämä prosentti nousemaan. Asia on erittäin helposti toteutettavissa !  Prosentti
muodostuu siitä, kuinka moni yhdistyksen jäsenistä on käynyt ampumassa. Kun  jäsen
saapuu ohjatulle ammuntavuorolle ja ampuu vaikka vain viisi laukausta, suoritus kirjataan
ja prosentti kasvaa.
Todennäköisesti radalle saapuva jäsen ei tyydy em. viiteen laukaukseen, vaan haluaa
ampua todennäköisesti laatikollisen (50 kpl) patruunoita. Mikä sen parempi ?
________________________________________________________________________
Liikuntavuoro

Lentopallon pelaaminen Pupuhuhdan koululla jatkuu entisellä tavalla huhtikuun loppuun
saakka.
Pelaamme lentopalloa tiistaisin klo 20:45-22:00 Pupuhuhdan koulun liikuntasalissa.
Vanhat ja uudet pelaajat tervetulleita kuntoilemaan ja nauttimaan pelaamisen riemuista,
mukaan toivotaan uusia pelaajia.

Liikuntaterveisin   Matti Jokitalo     050-3000061

mailto:oskari@kettinen.com
http://www.ksrespiirit.fi/
http://www.resul.fi/
http://lipas.net/sra/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
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Kenttäkelpoisuus

Yhdistys kannustaa jäseniään huolehtimaan kunnostaan ja kenttäkelpoisuudesta
aktiivisella liikunnalla. Henkilökohtaista liikuntapäiväkirjaa on helppo ylläpitää
Reserviläisurheiluliiton kuntokortilla. Kuntokortin löydät osoitteesta:
http://www.resul.fi/kuntokortti. Kuntokorttia päivittämällä keräät peruskuntopisteitä
seuraavasti:
  *   1/2 tunnin suoritus 1 piste
  *   1 1/2 tunnin suoritus 2 pistettä
  *   yli 3 tunnin suoritus 3 pistettä

Peruskuntoluokat määräytyvät suoritusten mukaan seuraavasti:
  *   III lk 50 kuntopistettä vuodessa
  *   II lk 100 kuntopistettä vuodessa
  *   I lk 150 kuntopistettä vuodessa (vähintään kuitenkin 100 suoritusta)

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää vuosittain suoritusmahdollisuudet kenttäkelpoisuuden
kestävyys- ja erikoistestilajeille. Vuonna 2014 suoritusmahdollisuus on jo järjestetty
uintitestille AaltoAlwarissa 10.2. Testin suoritti 6 jäsentä tehden 800m tai 2000m
suoritukset.

Jatkossa kenttäkelpoisuustestit pyritään järjestämään avoimina myös piirin muille
reserviläisjärjestöille ilmoittamalla tapahtumista myös piirin sivuilla. Piirin
kenttäkelpoisuustoimikunnan mahdollisesta tuesta ilmoitetaan tarkemmin testikohtaisesti.
Liikuntaupseeri toimittaa suoritustapahtumat kenttäkelpoisuustoimikunnalle kirjattaviksi
RESUL:n järjestelmään.

Seuraavat kenttäkelpoisuuden testimahdollisuudet ovat:

Hiihtomarssi 30 km
* järjestetään MPK:n kurssina Tikkakoskella. Jos lumiolosuhteet eivät mahdollista hiihtoa,
järjestetään tapahtuma marssina. Ilmoittautumiset tapahtumaan MPK:n sivulla.

Marssi 25 km
* järjestetään JRU:n tapahtumana kesä- heinäkuussa Jyväskylän alueella. Tapahtumasta
informoidaan tarkemmin sähköpostilla.

Latuhiihto 50 ja 70 km
* Kannustetaan jäseniä osallistumaan kansallisiin hiihtotapahtumiin. Ilmoita
osallistumisestasi tapahtumiin liikuntaupseerille mika.pakkanen@elisanet.fi

Liikuntaterveisin

Mika Pakkanen

Kun olet suorittanut jonkun kenttäkelpoisuussuorituksen, ilmoita siitä Mika Pakkaselle
mika.pakkanen@elisanet.fi, joka ilmoittaa kenttäkelpoisuus suoritukset RESUL:n rekisteriin.

http://www.resul.fi/kuntokortti
mailto:mika.pakkanen@elisanet.fi
mailto:mika.pakkanen@elisanet.fi
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Sähköinen kuntokortti
Muistutetaan, että vuoden 2009 alusta lähtien on kaikkien jäsenten saatavilla ollut
sähköinen kuntokortti. Sen avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuutaan
merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.

Kyseessä on siis sähköisessä muodossa oleva harjoitus- tai liikuntapäiväkirja. Sähköisen
kuntokortin käyttö on RUL:n jäsenille maksutonta. Yhdessä Reserviläisurheiluliiton kanssa
toteutettu kuntokortti löytyy osoitteesta www.resul.fi/kuntokortti
Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu jäsennumerolla ja nimellä.
________________________________________________________________________

Maanpuolustusaiheinen luento Keuruulla

Keurusseudun  Reserviupseerit ry järjestää kaikille avoimen maanpuolustus -aiheisen
luentotilaisuuden tiistaina 11.3.2014 klo 18.
Tilaisuus pidetään Keuruun koulukeskuksen auditoriossa.
Esitelmän pitäjäksi on saatu maamme eturivin sotahistorian ja turvallisuuspolitiikan
asiantuntija; professori, eversti (evp) Pekka Visuri.

Luennon aiheena:

Maanpuolustuksen näkymät muutoksen maailmassa
On kulunut 70 vuotta viimeisestä sotakesästä. Mitä kokemuksia tulevaisuudelle on saatu
tänä aikana, ja onko niillä vielä arvoa?

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan huippu- asiantuntijan luentoa.

T: Aki Puranen, puh. 040 5074940
Keurusseudun  Reserviupseerien sihteeri
________________________________________________________________________
Tulevan kesän McOfficers –tapahtuma.

13.-15.6-14 tapahtuu jo perinteiseksikin kutsuttava  IX Mc Officers-kokoontumisajo:
Lappeenranta-Hamina

lisätietoja saat Esa Salokorvelta,  esa.salokorpi(at)salokorpi.com
Tietoa asiasta tulee myös yhdistyksen ja K-S RU -piirin nettisivuille.

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Yhdistyksen hallituksen ulkop. toimihenkilöitä

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 2014
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH.

veteraani-
yhteyshlö

kapt Kari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi 0407436372

JARU ry:n
edustaja

vänr Aleksi Isomursu puheenjohtaja@jarury.fi

lentopallo kapt Matti Jokitalo matti.jokitalo@elomatic.
com

0503000061

MC Officers kapt Esa Salokorpi esa.salokorpi@salokorpi.c
om

0501241

webmaster vänr Oskari Kettinen oskari (at) kettinen.com 0505445233

Yhteyshenkilöitämme Jyväskylän seudun veteraanijärjestöissä
Jyväskylän Sotaveteraanit ry kapt Kari Korhonen

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

Toimiston käyntiosoite:

Jyväskylän reserviupseerit ry
Gummeruksenkatu 7
40100 Jyväskylä

Email:     jru-hallitus(at)listat.rul.fi

WEB: http://www.rul.fi/jyvaskyla/

http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2014 yhteystiedot
Toimihenkilöt

Hallitus 2014
TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH.

ltn Jarmo Siltanen jarmo.siltanen(at)jamk.fi 0405109617

1.vpj ltn Mika Pakkanen mika.pakkanen(at)elisanet.fi 0405007642

2.vpj, ltn Anssi Matilainen anssi.matilainen(at)gmail.com 0406612801

kapt Santeri Heinonen santeri.heinonen(at)valmet.com 0408295697

ylil Pekka Tamminen pekka.tamminen(at)vapo.fi 0400342041

ltn Arttu Takala arttu.h.takala(at)gmail.com 0405567812

vänr Oskari Kettinen oskari(at)kettinen.com 0505445233

vänr Aleksi Isomursu aleksi.isomursu(at)gmail.com 0405880997

kapt Pekka Nupponen nupponen.pekka(at)gmail.com 05061180

ylil Kimmo Honkanen kimmo_honkanen(at)pp.inet.fi 0443319254

ylil Kai Jörgensen kai.jorgensen(at)elisanet.fi 0405241462
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