
Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2015 Sivu 1 (12)

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

N:o 1/2015                                                   Maaliskuu  2015

Jyväskylän Reserviupseerit

Norjalainen perinneharrastaja Tanskan ja Saksan välillä vuonna  1864  käydyn sodan muisto- ja
perinnetapahtumassa Tanskassa kesällä 2014

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

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 23.3.2014  klo 18:00 (sivu 3)



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 1/2015 Sivu 2 (12)

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

Puheenjohtajan palsta 1/2015

Arvon Reserviupseerit,

allekirjoittaneelle on suotu kunnia toimia Jyväskylän Reserviupseerien puheenjohtajana
vuoden 2015 alusta. Haluankin kiittää Teitä kaikkia osoittamastanne luottamuksesta sekä
edellistä puheenjohtajaamme Jarmoa ja aiempia hallituksia hyvästä työstä.
Vuosi 2015 on monien muutoksien vuosi. Maailman poliittinen tilanne Euroopassa on
viimeisen vuoden aikana muuttunut ei-toivottuun suuntaan. Samaan aikaan Suomen
puolustusvoimien joukkojen määrää, resursseja ja harjoitustoimintaan on supistettu
talouden säästöjen sanelemana. Nähtäväksi jää, kuinka seuraava eduskuntamme tähän
meitä kaikkia huolestuttavaan tilanteeseen suhtautuu.
Muutokset koskettavat meitä myös lähempänä. Vuoden 2015 alusta Keski-Suomen
aluetoimisto on siirtynyt Panssariprikaatin hallintoon. Samalla aluetoimiston päälliköksi
siirtyi lakkautetun Keuruun pioneerirykmentin komentajana toiminut everstiluutnantti Jukka
Kentala. Henkilökohtaisesti odotan Panssariprikaatin mukaan tulon luovan uusia
mahdollisuuksia maanpuolustustoiminnan kehittämiseen Keski-Suomessa.
2015 alusta alueellamme toimii enää yksi, pääosin Tikkakoskella toimiva ilmavoimien
varuskunta. Tämä jatkossa Jyväskylän varuskuntana tunnettu joukko-osasto on
muutoksien seurauksena kasvanut ja saanut lisää vastuita hoitaakseen. Suurempien
osastojen koulutukset ja toimintojen keskittämiset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan
myös yhdistyksemme toimintaan lähivuosina. Tämän vuoden erityinen haaste on
Tikkakosken ampumaratojen käytettävyys perinteiseen ampumatoimintaamme alueen
kehitystoimenpiteistä johtuen. Tiedotamme asiasta heti tulevan kesän tilanteen selvittyä.
Tammikuussa 2015 ilmestyneessä Reserviläisessä on artikkeli puolustusvoimien
laatimasta 12 askeleen suunnitelmasta reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kehittämisestä. Ilokseni olen huomannut, että reserviläisten osaaminen
tunnustetaan ja osaamisen hyödyntäminen nähdään tärkeänä erityisesti paikallisjoukkojen
koulutuksessa. Keski-Suomessakin paikallispataljoona on perustettu ja osa meidänkin
jäsenistöstä on siihen sijoituksensa saanut. Tämä 12 askeleen suunnitelma antaa hyvän
viitekehyksen myös Jyväskylän Reserviupseerien toiminnan kehittämiseen. Meille tarjotaan
mahdollisuutta olla osaltamme mukana luomassa tulevaisuuden maanpuolustusta
perinnetyötä unohtamatta. Suuri kysymys on: Kuinka haluat olla tässä mukana?
Kuluvan vuoden aikana tulemme järjestämään jäsenkyselyn, jossa pääset kertomaan
toiveesi yhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi. Puheenjohtajana koen
velvollisuudekseni ohjata toimintaamme jäsenistön toivomaan suuntaan samalla huolehtien
toimintaedellytysten säilyttämisestä. Haastankin Sinut mukaan aktiiviseksi toimijaksi omien
mahdollisuuksiesi mukaan!

Mika Pakkanen
Puheenjohtaja
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Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokoukseen ma   23.3 klo 18

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 23.3.2014  klo 18:00 alkaen Keski-
Suomen pelastuslaitoksen tiloissa, osoite Salontaipaleentie 6,  40500 Jyväskylä

Isäntänä toimii riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti

17:00 K-S Pelastuslaitoksen esittely ja kierros kalustohallissa Jarkko Jäntin opastuksella

Tiedustelut:  hallituksen jäsenet, yhteystiedot tiedotteen lopussa

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 2014 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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Kokousmuistiinpanoja:
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HUOMAUTUS !

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

________________________________________________________________________

Lyhyt katsaus kevään ja kesän ampumatoimintaan

Ammuntavuorot pyörivät totuttuun tapaan Kuokkalan Graniitissa kevään
aikana keskiviikkoisin klo 18-21 huhtikuun loppuun asti.

Perinteinen sisäkauden päätöskilpailu pidetään 29.4 klo 18:00 alkaen.

*

HUOMIO, uusi  tai ’vanha’  jäsenemme !

Tule tutustumaan ammunnan saloihin 1.4. klo 18:00 - 20:00. Et tarvitse omia
ampumavälineitä,  tarvikkeet saat käyttöösi radalla.

Jos mahdollista, ota mukaasi kuulosuojaimet ja suojalasit.
Radalla voit kuulostella muiden ampujien kokemuksia ja keskustella kesän
palvelusammuntaharjoituksista.

*

Kesäkauden palvelusammuntavuorosta Tikkakoskella tiedotetaan myöhemmin
yhdistyksen  nettisivuilla http://www.rul.fi/jyvaskyla/     (Etusivu --> Toiminta --> Ammunta)

Lisäksi JRU:lla on vuosisopimus KSA:n kanssa ampumaratojen käytöstä Tiituspohjassa
sijaitsevalla Rajamäen ampumaradalla.

Radat ovat veloituksetta jäsentemme käytössä maanantaisin klo 17.00-21.00. Käyttöoikeus
koskee 50m pienoiskivääri-, 25m pistooli- ja practical -rataa.

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

http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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- http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus

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

Oskari Kettinen

Prosenttiammunta
Reserviupseeriliiton valtuuston kokouksessa joulukuussa 2013 (eli toissa vuonna)
korostettiin myös ns. prosenttiammunnan merkitystä ampumataidon säilyttämiseksi. Tämä
tavoite on edelleen voimassa. Yhdistysten pitäisi saada tämä prosentti nousemaan. Asia on
helpoimmin toteutettavissa käymällä yhdistyksen jollakin ampumavuorolla ko. radalla
suorittamassa ’jäsenoikeutesi’.   Prosentti muodostuu siitä, kuinka moni yhdistyksen
jäsenistä on käynyt ampumassa. Kun  jäsen saapuu ohjatulle ammuntavuorolle ja ampuu
vaikka vain viisi laukausta, suoritus kirjataan ja prosenttiluku kasvaa.

_________________________________________________________________________________________________________

Terveiset RUL:sta

Ohessa RUL:n viime syksyn liittokokouksen antia
Ajankohtaista:

- Puolustusvoimauudistuksen myötä vanhempien reserviupseerien SA-
sijoitukset pääosin lakkaavat: mihin tehtäviin ja miten kanavoidaan
osaavien ja kokeneiden reserviupseerien aktiviteetti  ?

- paikallisjoukot uutena joukkona, joihin sijoitetaan vanhempiakin upseereita
- varaustoiminnan kehittäminen:

o muiden viranomaisten tarve varautumisen tukemiseen on olemassa
o RUL:n varautumistoimikunta ponnistelee asian ympärillä

valtakunnan tasolla, mm. pilottihankkeet eri puolilla maata
o eduskuntavaalit: piirikohtaiset vaalipaneelit

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Jorma Kallio
- liittovaltuuston varapuheenjohtajana jatkaa Markus Lasheikki
- liitohallituksen 1. varapuheenjohtajana jatkaa Aaro Mäkelä
- liitohallituksen 2. varapuheenjohtajana jatkaa Sampo Puoskari
- liittohallitukseen Keski-Suomen piiristä Santeri Heinonen
- entiset tilintarkastajat jatkavat

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
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RUL:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015

- painopistealueet:
o jäsenhankinta: ( jäsenmäärä pudonnut tänäkin vuonna n. 500

jäsentä, liiton jäsenmäärä nyt n. 26 000 jäsentä)
o ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen
o reserviupseerien edunvalvonta

Kai Jörgensen
___________________________________________________________________________________________________________

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)

Vuoden 2015 aikana jatkamme viime vuonna aloitettuja kuukausittaisia marssiharjoituksia.
Harjoitusten lähtöpaikat ja maastot sijoittuvat jyvässeudulle. Vuoden ensimmäinen marssi
järjestettiin 8.1.2015 Laajavuoressa.  Seuraava marssi järjestetään 1.3. jossakin päin
Laukaata. Tule mukaan n. 2 tunnin marssille repulla tai ilman sekä tarvitsemasi neste- ja
energiahuolto mukanasi.

Kevään kenttäkelpoisuusuinti järjestetään AaltoAlvarissa 5.3.2015 klo 18.00 50 m
kuntouintiradalla. Matkat ovat 800, 1400 tai 2000 m. Ilmoittaudu tapahtumaan
puheenjohtajalle.

Liikuntaterveisin

Mika Pakkanen

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

Lentopallon pelaaminen Pupuhuhdan koululla jatkuu entisellä tavalla huhtikuun loppuun
saakka.
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

________________________________________________________________________

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.

___________________________________________________________________________________________________________

Jäsentiedotus

Viime syyskokouksen päätöksen mukaan yhdistyksellä on virallisena tiedotuskanavana
jäsentiedote, sanomalehti Keskisuomalainen, sähköposti niille jäsenille, jotka ovat antaneet
s-postiosoitteensa tähän tarkoitukseen ja lisäksi yhdistyksen web-sivut.

Tällä kirjoitettaessa tiedossamme on ongelma sähköpostiryhmäjakelussa. Siksi kehotamme
seuraamaan yhdistyksen web-sivustoa, jonka kautta tiedotetaan tapahtumista.

Mm. kesän ampumarata-aikataulu on vielä hieman avoin ja sen osalta tiedotus tapahtuu
myös web-sivuston kautta.

Kai Jörgensen

http://www.resul.fi/kuntokortti
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Yhdistyksen muita toimia ja toimihenkilöitä

TOIMI ARVO NIMI SÄHKÖPOSTI PUH.

veteraani-
yhteyshlö

kapt Kari Korhonen kari.kkn@kolumbus.fi 0407436372

JARU ry:n
edustaja

alik Tomi Lundberg 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

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

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.

pj ylil Mika Pakkanen mika.pakkanen(at)elisanet.fi 0405007642

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

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

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

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

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

vänr Oskari Kettinen oskari(at)kettinen.com 0505445233

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

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

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