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N:o 2/2015                 Syyskuu 2015

RU-piirin toimintapäivä Laukaan TupasWillassa.
Kuvassa panssarivaunu ’tykittää’ kiihdytysilpailussa

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

Tämä tiedote sisältää yhdistyksen syyskokouskutsun ja muuta tärkeää !
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Puheenjohtajan palsta 2/2015

Hyvät Reserviupseerit,

Paljon on virrannut vettä Vuoksessa edellisestä jäsentiedotteesta. Maailmanpoliittinen
tilanne Euroopassa ei ole sanottavasti helpottunut kesän aikana. Ukrainassa voimme
olettaa taisteluiden kiihtyvän jälleen syksyn aikana osapuolten hakiessa uusia asemia
talveksi. Millaisia vastatoimia, puolin ja toisin, näistä tapahtumista seuraa jää nähtäväksi.
Eurooppaa ja samalla myös rakasta kotimaatamme koettelee sodan jälkeisten sukupolvien
aikana ennen kokematon pakolaisten määrän kasvu. Heidän kotouttaminen Suomeen ja
muualle Eurooppaan luo uudenlaisia haasteita yhteiskuntamme toimivuudelle ja
suvaitsevaisuudelle. Reserviupseerien johtamistaidoille on varmasti käyttöä näissä
muuttuvissa olosuhteissa.
Maanpuolustuksen liittyvissä asioissa maamme uusi hallitus on osoittanut
määrätietoisempia toimenpiteitä kuin edeltäjänsä. Olkoon tästä yhtenä esimerkkinä
Taipalsaarella sijaitsevan Sarviniemen maa-alueen säilyttäminen kotimaisessa
omistuksessa itä-naapurin toimijoiden sijaan. Toivotaan, että johdonmukaiset
maanpuolustuskyvyn vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet jatkuvat koko hallituksen ja
eduskunnan tukemina. Investoinnit uuteen kalustoon kaikissa puolustushaaroissa luovat
mahdollisuuksia ja samalla myös haastetta meille reserviläisille. Mahdollisuudet
kertausharjoituspäiviin ovat edelleen rajalliset ja omaksuttavaa olisi paljonkin. Viimeisen
viiden vuoden säästövelka ei haastettamme yhtään helpota.
Keski-Suomen alueella puolustusvoimien uudistus on luonut uusia mahdollisuuksia
joidenkin menetettyjen tilalle. Panssariprikaatin isännyys antaa Keski-Suomen
aluetoimistolle uudenlaisia mahdollisuuksia tukea maavoimien sodan ajan joukkojen
toimintakyvyn kehittämistä. Jyväskylän varuskunta on jatkanut investointiohjelmaa
kyetäkseen vastaamaan laajempiin vastuisiinsa. Konkreettisimpana investointina meidän
toimintaan näyttäytynee uusittu 150m ampumarata. Valitettavasti rata-alueen
laajennuksesta ei vielä tässä vaiheessa ole uutta kerrottavaa.
Verkottuminen ja hyvien suhteiden ylläpito kumpaankin joukko-osastoon ja niiden
henkilöstöön ovat toimintamme ylläpidon ja kehittämisen kannalta erittäin tärkeitä.
Erityisesti panssariprikaatissa Keskisuomalaista osaamista ja henkilöitä on tuotava heidän
tietoisuuteen. Henkilökohtaisen kokemuksen perusteella meidät on otettu Parolassa hyvin
vastaan ja osaamisemme on havaittu. Jatketaan positiivisen kuvan rakentamista ja
verkottumista tulevissa tapahtumissa ja harjoituksissa.

Tervetuloa syyskokoukseen vaikuttamaan

Mika Pakkanen
Puheenjohtaja



Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote

Numero 2/2015 Sivu 3 (12)

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

Kutsu Jyväskylän Reserviupseerit ry:n syyskokoukseen

Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 6.10.2015  klo 17.00
Nammo Lapua Oy, Ruutitehtaantie 80, 41330 Vihtavuori
Isäntänä toimii Ilkka Heikkilä
17:00 Yritysesittely
17:30 tehdaskierros
18:00 Kokous

Sitovat ilmoittautumiset
Koska kyse on yrityksestä, jonka turvaluokitus on erittäin korkea, tarvitaan kaikkien
osallistujien nimi ja syntymäaika yrityksen tietoon viikkoa ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu Pekka Tammiselle 27.9 mennessä, pekka.tamminen(at)vapo.fi .
Hän toimittaa henkilöluettelon Nammolle.

Tervetuloa !
Kokoontuminen paikalla 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
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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.

Huomautus !  - Liikuntavuoro Pupuhuhdan koululla on päättynyt!

________________________________________________________________________

Kenttäkelpoisuus

Elo-syyskuun vaiheissa olemme saaneet lukea useita lööppejä puolustusvoimien
kiristyvistä kuntovaatimuksista niin varusmiesten, reserviläisten kuin ammattisotilaiden
osalta. Ikähyvitysten poistaminen kuntotesteissä asettaa varsinkin meidät reserviupseerit
uuden haasteen eteen. Kuntomme tulee vastata jatkossa tehtäväkohtaisesti määritettyjä
vaatimuksia.

Tähän muutokseen meidän tulee suhtautua riittävällä vakavuudella säilyttääksemme
kelpoisuutemme sijoitukseemme tai saavuttaaksemme vaaditun tason uuteen sijoitukseen.
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä suoritettu sodan ajan vahvuuden leikkaus on
luonut ”sijoittajan markkinat”. Vapaana oleva reservi antaa laajemmat mahdollisuudet
täyttää tehtävät vaatimukset kattavasti täyttävillä henkilöillä.

Me Jyväskylän reserviupseerit haluamme olla mukana kehittämässä järjestelmää, jolla
voimme olla tukemassa jäseniemme sijoittumista ja menestystä reservin tehtävissä.
Aluetoimiston kanssa alkuvuodesta käytyjen alustavien keskustelujen perusteella voimme
todeta puolustusvoimauudistuksen käytännön toteutuksen kenttäkelpoisuusyhteistyön
osalta hakevan vielä muotoaan. Sitä odotellessa voimme aloittaa oman kunnon
ylläpitämisen ja kehittämisen. Alkuvuoden 2015 aikana on järjestetty marssiharjoituksia
kuukausittain. Tämä toiminta tulee jatkumaan tästäkin eteenpäin.

Puolustusvoimien lanseeraama MarsMars.fi – Inttikuntoon kolmessa kuukaudessa –
palvelu on kaikkien hyödynnettävissä osoitteesta: http://www.marsmars.fi/. MarsMars on

http://www.marsmars.fi/
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yhteistyössä HeiaHeia.comin kanssa toteutettu nykyaikainen tapa parantaa kuntoasi –
motivoiva ja sosiaalinen! Kokeile ja aktivoidu. Muista myös Reserviläisurheiluliiton
kuntokortti. 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)

Talvi- ja kevätkauden liikuntatapahtumista ilmoitetaan jäsentiedotteilla sekä yhdistyksen
internet-sivuilla.

Liikuntaterveisin

Mika Pakkanen
_______________________________________________________________________

Kuntomarssi

Yhdistyksen järjestämä syksyn kuntomarssi on torstaina 15.10. Lähtö tapahtuu Keski-
Suomen Ampujien majalta klo 17:30. Sään mukainen varustus.

_______________________________________________________________________

Jäsentiedotus

Jäsentiedotuksessa on siirrytty käyttämään Maanpuolustusrekisterin toiminnollisuutta
listat.rul.fi – postituslistojen toimimattomuudesta ja epäluotettavuudesta johtuen.
Varmistaaksesi jäsentiedotteiden toimitukset oikeaan sähköpostiosoitteeseen, käy
tarkistamassa ilmoittamasi tiedot Maanpuolustusrekisterin e-asiointipalvelussa.
eAsiointipalveluun pääset mm. RUL:n liity jäseneksi – sivun alalaidasta löytyvällä linkillä:
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/ Tarkista samalla muutkin tietosi ajan tasalle!
”Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään näiden liittojen
jäsenyhdistyksiin, -kerhoihin ja kiltoihin kuuluvien jäsenten henkilötietoja sekä hoidetaan
vuosittaista jäsenmaksulaskutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä.” (Maanpuolustusrekisteri,
2015)

http://www.resul.fi/kuntokortti
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
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Jäsenkysely
Jäsentiedotteesi ilmestyttyä postissa, sinulle on lähetetty sähköpostiisi myös jäsenkysely.
Haluamme tietää, mitä mieltä jäsenistömme on yhdistyksemme toiminnasta. Mielipiteesi on
meille tärkeä, jotta voimme kehittää toimintaa enemmän jäseniä palvelevaksi. Toivomme,
että jätät yhteystietosi vastausten yhteydessä, mutta voit myös vastata kyselyyn
nimettömänä. Vastaamisesta suoriudut helposti parissa minuutissa. Vastaa kyselyyn
2.10.2015 mennessä. Tällöin hallituksessa ehdimme tehdä yhteenvedon 6.10.2015
syyskokoukseen.

Tulet saamaan sähköpostissasi myös RUL:n kyselyn, jos olet antanut sinne
sähköpostisoitteesi ja se on ajantasalla. RUL toivoo, että mahdollisimman moni jäsenistä
vastaisi kyselyyn.
________________________________________________________________________

Katsaus ampumatoimintaan

Ampumatoiminta on siirtynyt talvikaudelle ja Graniitin vuorot ovat
alkaneet 2.9. 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 omia aseita, tarvittavaa kalustoa ja patruunoita on saatavissa
jäsenten käyttöön radalla. Lisäksi 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 JRU:n nettisivuilla.
Sivuilta kannattaakin tarkistaa ennen Graniittiin lähtöä, ettei muutoksia ole
tullut.
- http://www.rul.fi/jyvaskyla/kalenteri/
- http://www.rul.fi/jyvaskyla/toiminta-2/ammunta/

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

http://www.rul.fi/jyvaskyla/kalenteri/
http://www.rul.fi/jyvaskyla/toiminta-2/ammunta/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
mailto:oskari@kettinen.com
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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.
________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________

Graniitin ampumavuorot: Syksy 2015 – Kevät 2016

PVM Ammuttaja Puhelinnro
02.09.15 Jarmo Siltanen 040 510 9617
09.09.15 Oskari Kettinen 050 544 5233
16.09.15 Arttu Takala 040 556 7812
23.09.15 Aleksi Isomursu 040 588 0997
30.09.15 Mika Pakkanen 040 500 7642
07.10.15 Antti Leppäkorpi
14.10.15 Esa Niemi 040 722 2319
21.10.15 Santeri Heinonen 040 829 5697
28.10.15 Pekka Tamminen 0400 342 041
04.11.15 Kari Hulkko 040 515 1084
11.11.15 Jarmo Siltanen 040 510 9617
18.11.15 Oskari Kettinen 050 544 5233
25.11.15 Arttu Takala 040 556 7812
02.12.15 Aleksi Isomursu 040 588 0997
09.12.15 Mika Pakkanen 040 500 7642
16.12.15 Antti Leppäkorpi
23.12.15 Omatoimivuoro – Ei ammuttajaa
30.12.15 Omatoimivuoro – Ei ammuttajaa
06.01.16 Jarmo Siltanen 040 510 9617
13.01.16 Oskari Kettinen 050 544 5233
20.01.16 Arttu Takala 040 556 7812

mailto:jru.toiminta@gmail.com
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27.01.16 Aleksi Isomursu 040 588 0997
03.02.16 Mika Pakkanen 040 500 7642
10.02.16 Antti Leppäkorpi
17.02.16 Esa Niemi 040 722 2319
24.02.16 Santeri Heinonen 040 829 5697
02.03.16 Pekka Tamminen 0400 342 041
09.03.16 Kari Hulkko 040 515 1084
16.03.16 Jarmo Siltanen 040 510 9617
23.03.16 Oskari Kettinen 050 544 5233
30.03.16 Arttu Takala 040 556 7812
06.04.16 Aleksi Isomursu 040 588 0997
13.04.16 Mika Pakkanen 040 500 7642
20.04.16 Antti Leppäkorpi
27.04.16 Oskari Kettinen – Kauden päätöskilpailu 050 544 5233

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

http://www.mpk.fi/
http://www.rul.fi/jyvaskyla/
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Reserviupseeripiirin toimintapäivä Laukaan TupasWillassa

Käsikranaatin heittoa

’turistimatkailua’ Nasun kyydissä         Sekuntitaistelua kiihdytyskilpailussa

Elokuun viimeisinä päivinä vietettiin Laukaan TupasWillassa aurinkoisissa merkeissä
perinnepäiviä. Paikalla oli runsaasti väkeä. Erityisesti pani merkille aiheeseen sopiva
pukeutuminen, oli isäntiä ja emäntiä, oli tukkijätkiä, kaikki hienoissa vanhan ajan asuissa.
Paikalla oli monen tyyppistä toimintaa ja ajan hengen mukaista kaupankäyntiä.
Reserviläisjärjestöille oli annettu mahdollisuus osallistua päiville Res. piirien toimintapäivän
merkeissä. Järjestöt olivat toteuttaneet rastiradan, jossa oli perhetapahtumalle sopivia
toimintarasteja, esim. ensiapu, etäisyyden arviointi, tunnistus, käsikranaatin heitto. Paikalla
oli mahdollisuus tutustua erilaisiin vanhoihin siviili- ja sotilaskulkuneuvoihin.  Edellisellä ja
tällä sivulla on muutama kuva siitä, mitä oli esillä. Erityisesti mielenkiintoista oli nähdä
vanhojen ajoneuvojen kiihdytyskilpailu. Siinä kulkuvälineet tekivät melkoisia suorituksia
seisovalla lähdöllä. Melkein kävi sääliksi, miten koville ne joutuivat. Voittaja saatiin kuitenkin
selville kovan sekuntitaistelun jälkeen. Eikä tainnut yksikään ajoneuvo särkyä !
Ensi vuonna pyrimme tekemään rastiradasta näyttävämmän uusien jäsenten
houkuttelemiseksi toimintaamme mukaan. Silloin olisi hyvä saada enemmän toimijoita
mukaan.
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Kai Jörgensen
_______________________________________________________________________

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.

Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2015 yhteystiedot
Toimihenkilöt

Hallitus 2015
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, ylil 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

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

vänr Aleksi Isomursu puheenjohtaja@jarury.fi

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

0501241

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