JRU:n kuukausikirje jäsenistölle 2/2022
Luovutustalkoot
RUL haastaa jäsenyhdistyksiään verenluovutustalkoisiin. JRU otti haasteen vastaan ja haastaa nyt puolestaan
omia jäseniään talkoohommiin.
SPR:n Veripalvelupisteisiin on luotu JRU:lle oma veriryhmä nimeltä ”Jyväskylän
Reserviupseerit”. Tulkaahan luovutustalkoisiin ja ilmoittakaa käydessänne, että
kuulutte kyseiseen veriryhmään.

Ampumaupseeri haastaa

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus su 13.3.2022
Talvisodan päättymisen muistotilaisuutta vietetään perinteisesti 13.3. Tapahtuma järjestetään Taipaleen
taistelun muistomerkillä Jyväskylän kaupungintalon edustalla. Jos olet kiinnostunut osallistumaan
tapahtumaan Suomen lipun kantajana (1 hlö), lippu-upseerina (2 hlöä) tai lipunkantajana lippulinnassa n.
klo 10.30-12.30), niin ilmoittaudu 2.3. mennessä (arttu.h.takala@gmail.com, p.040-5567812).

Ampumatoiminta
Kuokkalan Graniitin ampumavuoro keskiviikkoisin klo 17-20.
Keskiviikon vuorot ovat taas käytössä. Ampumaan pääsee Graniitin ruutiaseradalla omilla tai yhdistyksen
pistooleilla. Mukaan voi tulla, kunhan ampumavakuutus on voimassa.
Esim. RUL:n jäsenmaksun mukana on tullut tiedote RUL PLUS -jäsenryhmästä. RUL Plus -jäsenryhmän
jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata ammuntaa
harrastava jäsen tapaturman ja vastuuriskien osalta.

RUL Plus on siis jäsenryhmä
RUL Plus on siis jäsenryhmä, johon henkilö voi liittyä maksamalla normaalin RUL:n jäsenmaksun
maksamisen yhteydessä lisäksi 25 euroa. Mikäli et maksanut RUL Plus -jäsenryhmän maksua jäsenmaksun
yhteydessä voit liittyä ryhmän jäseneksi maksamalla 25 euroa liiton jäsenmaksutilille käyttämällä
jäsenmaksulomakkeessasi olevaa viitenumeroa. Jäsenmaksulaskut löytyvät pdf-tiedostoina omista
tiedoistasi eAsiointipalvelusta.

KSA:n ampumarata Leppävedellä maanantaisin
Ammuntavuorot KSA:n maanantain vuoroilla jatkuvat
edelleen
perinteiseen
malliin.
Ilmoitathan
osallistumisesta
etukäteen
Juholle
numeroon
0442901995

Tällä hetkellä tiedossa olevat Keski-Suomen SRA-osakilpailut:
Korpilahti 26.2.
Petäjävesi 7.5.
Längelmäki 24.9.
Karstulan kilpailun päivämäärä on vielä auki.
SRA-kisakausi alkaa Korpilahden osakilpailulla 26.2
Ilmoittautuminen meneillään, alla kisakutsu.
https://www.toiminta-ampujat.fi/phpBB/viewtopic.php?f=159&t=54631

SRA-rekisteripäivitys
SRA – rekisteri on päivittynyt ja siirtynyt osaksi Maanpuolustusrekisteriä. Tämän lisäksi ampujille on
rakennettu oma asiointipalvelu osoittamaan viranomaiselle tai kilpailuorganisaatiolle SRA –
ampujastatuksen ja edustamansa seuran. Tammikuussa -22 on tehty viimeinen korttiajo ja teetetty
vihoviimeiset fyysiset SRA – ampujakortit. Jatkossa kortteja ei enää tehdä vaan läpäistyn ampujakurssin
jälkeen status näkyy vain sähköisesti joko SRA asiointipalvelussa tai samat tiedot näyttävässä
maanpuolustusrekisterissä. Muista tarkistaa ja päivittää omat tietosi !
Lisätietoja RESUL:in sivuilta: Uudistettu SRA-rekisteri otettu käyttöön - Resul - Reserviläisurheiluliitto ry
Linkki SRA asiointipalveluun (sähköinen kortti): 2022 (maanpuolustusrekisteri.fi)
Linkki maanpuolustusrekisteriin (RUL perusyhdistyksen jäsenyys, PLUS
ampumaturva): Maanpuolustusrekisteri - eAsiointi
Lisätietoja saat JRU:n ampumavastaavalta tai SRA kouluttajalta.

Aurinkoisia talvipäiviä toivotellen
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus

