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N:o 2/2014                  Syyskuu 2014

RU-piirin toimintapäivä: kaasunaamari -rasti

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen

erittäin mukavaa syksyä !

Tämä tiedote sisältää yhdistyksen syyskokouskutsun ja muuta tärkeää !
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Puheenjohtajan palsta 2/2014

Arvoisat  Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet. Euroopan vakaa ja turvallinen tilanne on
saanut varsin nopeassa ajassa nähdä rajuja muutoksia. Euroopassa puhutaan
kauppasodasta ja Ukrainassa käydään asein taisteluja,  joiden vaikutus meidän joka
päiväiseen toimintaamme on vielä epäselvä. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana
olemme saaneet usein kuulla, että meille ei koidu idästä uhkaa. Näin tietysti me kaikki
haluaisimme uskoa. Tässä maailmassa puheisiin ei aina ole luottamista ja viisautta on
varautuminen. Maamme puolustus on varautumista pahimman ja ei toivotun varalle.
Olemmeko kyenneet varautumaan viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tämän
päivän tapahtumiin?

JRU:n 80-vuotisjuhlan puheessani siteerasin yhdistyksemme tiedonantolehteä vuodelta
1959 seuraavasti: ”Aineellinen puolustusvalmiutemme oli sen sijaan pahoin laiminlyöty.
Nuoren itsenäistyneen kansan tässä suhteessa kokemattomat johtomiehet olivat
hukanneet etsikkoaikansa. ”Kaikki sodassa olleet muistamme, miten puutteellinen silloinen
varustus oli. Järkyttävältä yhä vielä tuntuu puolustusmäärärahoista kiistelevien
johtomiestemme käsittämätön sokeus  ja hyväuskoisuus, kun viime hetkeen asti, oltaessa
jo sodan kynnyksellä, jarrutettiin aineellisen puolustusvalmiuden lujittamista maassamme.”

Tämän päivän  tilanteeseen sopii edelleen erittäin hyvin Jyväskylän Reserviupseerikerhon
puheenjohtaja Martinmaan lauseet vuodelta 1952;

” Mikään työ vähäinenkään, maanpuolustuksen hyväksi tehtynä ei ole turhaa. –Se on ollut
tarpeellista ja on välttämätöntä vastakin. – Menneitä aikoja kuvatessamme katsomme
samalla tulevaisuuteen. Teemme sen tietoisina  tehtävämme merkityksestä
maanpuolustustahdon ylläpitäjinä ja edistäjinä.”

Hyvää alkavaa syksyä

Jarmo Siltanen

Puheenjohtaja
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen

Yhdistyksen syyskokous pidetään maanantaina 13.10.2014  klo 17.00

Telia Soneran tiloissa Vapaudenkatu 49.  Neuvotteluhuone  Kangas        Tervetuloa !

Kokoontuminen pääovella klo 16:50

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määrittämät asiat.

Kahvitarjoilu

Esityslista :

Syyskokouksen esityslista:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten
laskijaa.

2) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

3) Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

4) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1. varapj ja 2. varapj

7) Valitaan hallituksen jäsenet.

8) Valitaan seuraavaksi vuodeksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

9) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin kokouksiin

10) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin hallitukseen

11) Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien
valitsemisesta liittokokouksiin.

12) Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9 §:n kolmannessa momentissa
tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.

13) 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.



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/ 2014 Sivu 4 (12)

Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

Yhdistyksen kultaisen ansiomerkin sääntömuutos

Syyskokouksessa käsitellään kohdassa Muut asiat yhdistyksen kultaisen ansioristin
myöntämiseen liittyvä sääntömuutos.
________________________________________________________________________

Kadonneitten toimintapisteiden metsästys

Jos olet osallistunut johonkin reserviläistoimintaan tai muuten tukenut yhdistyksemme
toimintaa tai siihen rinnastettavaa, ilmoitatko siitä meille tilastointia varten. Jos et ole
varma, ilmoita silti ko. aktiviteetti s-postilla osoitteeseen

jru.toiminta@gmail.com

________________________________________________________________________

Liikuntaa

Lentopallon pelaaminen   jatkuu

Pelaamme lentopalloa tiistaisin klo 19:30 - 20:45 Pupuhuhdan koulun liikuntasalissa.

Vanhat ja uudet pelaajat tervetulleita kuntoilemaan ja nauttimaan pelaamisen riemuista,
mukaan toivotaan uusia pelaajia.

Liikuntaterveisin Matti Jokitalo
050-3000061

________________________________________________________________________

Kenttäkelpoisuus

Vuoden 2014 aikana Jyväskylän Reserviupseerit ovat järjestäneet omina tapahtumina
kenttäkelpoisuuden testimahdollisuuksia uinnin ja 25 km marssin suorittamiselle. Uinnin
erikoistestin 10.2. (800, 1400 tai 2000 m) kävi suorittamassa 6 upseeria. 25 km marssi
järjestettiin koko piirin avoimena tapahtumana 31.8.2014 klo 09:00 Laajavuoren ja
Tuomiojärven maastoissa. Tapahtumaan osallistui 6 marssijaa, joista 2 osallistujaa oli
JRU:n jäseniä. Muut osallistujat olivat puolustusvoimien tai muiden reserviläisjärjestöjen
jäseniä. Piirin kenttäkelpoisuustoimikunta tuki tapahtumaa EA- ja muonatarvikkeiden
muodossa. Marssia varten harjoiteltiin 7.7. Ladun Majan ja 4.8. Hiihtomaan maastoissa.
Hyvien kokemuksien perusteella kuukausittaisia marssiharjoituksia on päätetty jatkaa.
Kevääseen mennessä vähintään kolmelle marssille osallistuneet saavat yhdistykseltä
RUL:n t-paidat.



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/ 2014 Sivu 5 (12)

Jyväskylän Reserviupseerit – suomen aktiivisin
RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005

Seuraava mahdollisuus n. 10 – 12,5 km marssille on tiistaina 30.9. Hiihtomaan maastoissa.
Lähtö tapahtuu klo 17:00 hiihtomaan kodan parkkipaikalta. Seuraa jäsensähköpostia
seuraavien marssien ajankohdista ja suorituspaikoista.

Vuodelle 2015 aikana tulemme tarjoamaan mahdollisuutta suorittaa kestävyys- ja
erikoistestilajien kenttäkelpoisuustestejä ResUL:n määrittelemien lajien mukaisesti. Yhteisiä
testitapahtumia järjestetään, kun mukaan ilmoittautuu n. 10 suorittajaa.

Ilmoita halukkuutesi testeihin liikuntaupseerille: mika.pakkanen@elisanet.fi ja seuraa
suorituspaikat ja – ajat yhdistystiedotteista. Testien suoritukset tullaan kirjaamaan
kuntokorttiin yhdistyksen toimesta heti tunnusten järjestyttyä.

M atka/ Testipisteet (TP)

ResUL:n talvi- tai syysjotos 3 TP Reserviläisammunta 1–3 TP

Jotos tai vaellus 25 km 2 TP Hyväksytty hirvikoe 1 TP

Hiihtovaellus 35 km 2 TP Cooperin test i 1–3 TP

Latuhiihto 50 km 1 TP Uint i 800 m 1 TP

Latuhiihto 70 km 2 TP Uint i 1400 m 2 TP

Hölkkä, kävely tai marssi 25 km 1 TP Uint i 2000 m 3 TP

Hölkkä, kävely tai marssi 50 km 2 TP

Suunnistus 10 km 1 TP

Soutu tai melonta 15 km 1 TP

Pyöräily 80 km 1 TP

_______________________________________________________________________

Katsaus ampumatoimintaan

Ampumatoiminta on siirtynyt talvikaudelle ja Graniitin vuorot ovat
alkaneet 3.9. Vuorot jatkuvat aina ensi kevääseen asti joka keskiviikko klo
18-21 Kuokkalan Graniitin ruutiaseradalla. Kaliberirajoitus radalla on .22lr.
Kuten ennenkin, vuoro on avoin kaikille JRU:n ja JARU:n jäsenille. Paikalla on
aina ammunnasta vastaava ammuttaja, joka neuvoo tarvittaessa ja auttaa alkuun.
Mikäli itsellä ei ole aseita, tarvittava kalusto ja patruunat ovat jäsenien
käytössä omakustannehintaan. Mukaan kannattaa ottaa kuulosuojaimet ja
suojalasit, mikäli sellaiset omistaa. Niitäkin voi lainata radalta, mutta ne
saattavat loppua kesken. Ottakaa mukaan myös jäsenkortti, jotta voitte
tarvittaessa todentaa jäsenyytenne.

Mahdollisista muutoksista aikatauluissa tiedotetaan jäsenistön
sähköpostilistalla ja JRU:n nettisivuilla.

Kestävyystestilajit ovat:                    Erikoistestilajit  ovat:

mailto:mika.pakkanen@elisanet.fi
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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/

Mikäli tulee kysyttävää ammunnasta tai JRU:n järjestämästä toiminnasta niin
tulkaa rohkeasti kysymään radalla tai laittakaa vaikka sähköpostia
osoitteeseen oskari@kettinen.com

Radalla nähdään,
Oskari Kettinen

_______________________________________________________________________

Reserviupseeri !    Liiku, ammu, kouluttaudu !

Edellä oleva kehotus on tullut Reserviupseeriliitolta. Se kehottaa pitämään itsestä huolta,
pitämään yllä varusmiehenä saatua ampumataitoa sekä pitämään yllä jo opittuja
reserviläistaitoja tai oppimaan uusia. Näihin viitataan myös pj -palstan kirjoituksessa !

Yhdistys tarjoaa sinulle todella halvalla (= jäsenmaksu) mahdollisuuden pitää yllä
ampumataitoa talvisin Kuokkalan Graniitissa ja kesäaikaan ulkoradalla.

Liikuntaa ja kunnon kohotusta voit hankkia mm. niissä aktiviteeteissa, joista on puhe
otsikon Kenttäkelpoisuus alla.

Reserviläis- ja muita taitoja sinulla on mahdollisuus pitää yllä ja oppia uusia varsinkin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämillä kursseilla. Kurssitarjonnan löydät
internet-osoitteesta http://www.mpk.fi/

Seuraa myös yhdistyksemme nettisivuja ! http://www.rul.fi/jyvaskyla/
_______________________________________________________________________

Prosenttiammunta

Prosenttiammunnalla tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenistä mahdollisimman moni käy
ampumassa ainakin yhden kerran yhdistyksen vuorolla. Vuoden lopulla lasketaan
ampumasuorituksen toteuttaneiden prosenttiosuus jäsenistöstä. Mitä suurempi prosentti,
sen parempi . Tule käymään Kuokkalan Graniitissa ja toteuta haaveesi päästä
ampumaan pistoolilla mukavassa seurassa! Samalla tuet yhdistystä tämän vuoden
toimintapisteiden keruussa. Asia on näinkin helppo tehdä. Prosenttiammunnan korkea tulos
on Reserviupseeriliiton yksi yhdistyksille annetuista tavoitteista.

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
mailto:oskari@kettinen.com
http://www.mpk.fi/
http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Hirvikoe

Jos olet suorittanut hirviammunnan kokeen, ilmoitatko siitä osoitteeseen
jru.toiminta@gmail.com

_______________________________________________________________________

Graniitin ampumaharjoitusten valvojat syksy 2014

PVM Ammuttaja Puhelinnro

3.9.2014  Oskari Kettinen  050 544 5233

10.9.2014  Jarmo Siltanen  040 510 9617

17.9.2014  Arttu Takala  040 556 7812

24.9.2014  Aleksi Isomursu  040 588 0997

1.10.2014  Mika Pakkanen  040 500 7642

8.10.2014  Esa Niemi  040 722 2319

15.10.2014  Santeri Heinonen  040 829 5697

22.10.2014  Kari Hulkko  040 515 1084

29.10.2014  Oskari Kettinen  050 544 5233

5.11.2014  Jarmo Siltanen  040 510 9617

12.11.2014  Arttu Takala  040 556 7812

19.11.2014  Aleksi Isomursu  040 588 0997

26.11.2014  Mika Pakkanen  040 500 7642

3.12.2014  Santeri Heinonen  040 829 5697

10.12.2014  Esa Niemi  040 722 2319

17.12.2014  Kari Hulkko  040 515 1084
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Reserviupseeripiirin toimintapäivä Jyväskylän Harjulla

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri järjesti vuotuisen toimintapäivänsä lauantaina 10.5.
Jyväskylässä, Harjun ympäristössä. Tapahtuma oli kaikille avoin, ja se koostui vajaan
kahden kilometrin mittaisesta kävelylenkistä sekä sen aikana suoritettavista, erilaisia
kansalais- ja reserviläistaitoja mittaavista rastitehtävistä. Tarjolla olikin sopivassa suhteessa
sekä reipasta ulkoilua että hyödyllistä tietoa. Lisäksi tehtävät pisteytettiin, ja parhaiten
suoriutunut kisaaja sai omakseen Reserviupseeriliiton lahjoittaman kenttälapion.

Tämän vuoden toimintapäivän erityispiirre oli tapahtumaa vaivannut osallistujien puute:
ajoittainen sateen uhka ja äitienpäiväviikonloppu saattoivat yhdessä vaikuttaa siihen, että
neljän tunnin aikana rasteilla kiertänyt joukko voitiin loppujen lopuksi laskea yhden käden
sormilla.

Käytännön toteutukseltaan Reserviupseeripiirin toimintapäivä oli kuitenkin onnistunut:
Harjulla tuntuivat viihtyvän niin osallistujat kuin rastihenkilöstökin.

Toteutuksesta vastasi Aleksi Isomursu apunaan  rastihenkilöitä Jyväskylän Akateemisista
Reserviupseereista

Etäisyyden  mittausta                             Taintuneen  elvytystä

_______________________________________________________________________

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.

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Kunniavartiot

Yhdistyksemme tarvitsee muutaman kerran vuodessa kunniavartion järjestämiinsä
tilaisuuksiin. Vartiotehtävä tapahtuu yleensä pv:n virallisessa maastoasussa arvomerkkien
ja miekan kera.

Tehtävään annetaan koulutus.

Tilaisuuksien kesto on useimmiten melko lyhyt, jonka vuoksi henkilö joutuu varaamaan
aikaa tehtävään vain n. 1 – 1,5 tuntia.

Pyrimme saamaan aikaan pienen henkilöringin (8-10) henkilöä, joista sitten aina koottaisiin
tarvittavan kokoinen partio (2-4 hlöä) kenelle ko. tehtävä sopii. Näin vartiotehtävä ei koituisi
kenellekään rasitteeksi.

Olisiko sinulla halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua tällaiseen tehtävään ?

Jos tämä asia kiinnostaa sinua, voit ilmoittautua lähettämällä viestin yhdistyksen s-postiin
jru-hallitus(at)listat.rul.fi

Yhdistyksemme jäseniä kunniavartiossa sankaripatsaalla Jyväskylässä
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Yhdistyksen muita toimia ja toimihenkilöitä

TOI MI ARVO NI MI SÄHKÖPOSTI PUH.

veteraani-
yhteyshlö

kapt Kar i Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi 0407436372

JARU ry: n
edustaja

vänr Aleksi I som ursu puheenjohtaja@jarury.fi

lentopallo kapt Matt i Jok ita lo m at t i. j okitalo@elom at ic.
com

0503000061

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

0501241

webmaster vänr Oskar i Ket t inen oskari (at )  ket t inen.com 0505445233

Edellä mainittu kapt Kari Korhonen edustaa Jyväskylän Sotaveteraanit ry:tä ja on
yhteyshenkilömme sinne päin.

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
TOI MI ARVO NI MI SÄHKÖPOSTI PUH.

ltn Jarm o Siltanen j arm o.siltanen(at ) jam k.fi 0405109617

1.vpj ylil Mika Pakkanen m ika.pakkanen(at )elisanet.fi 0405007642

2.vpj , ltn Anssi Mat ilainen anssi.mat ilainen(at )gm ail.com 0406612801

kapt Santer i Heinonen santeri.heinonen(at)valmet.com 0408295697

ylil Pekka Tam m inen pekka.tamm inen(at )vapo.fi 0400342041

ltn Ar t tu Takala art tu.h.takala(at )gmail.com 0405567812

vänr Oskar i Ket t inen oskari(at )ket t inen.com 0505445233

vänr Aleksi I som ursu aleksi. isomursu(at)gmail.com 0405880997

kapt Pekka Nupponen nupponen.pekka(at )gm ail.com 05061180

ylil Kim m o Honkanen  k im m o_honkanen(at )pp.inet.fi 0443319254

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