JRU:n kuukausikirje jäsenistölle 3/2022

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus su 13.3.2022
Talvisodan päättymisen muistopäivän tapahtuma järjestettiin Jyväskylässä 13.3. Taipaleen patsaalla. JRU
oli mukana järjestelyissä ja toteutuksessa asettamalla kunniavartion, lippupartion sekä miehitystä
lippulinnaan.

Kevätkokous 26.4.2022
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokous järjestetään tiistaina 26.4.2022. Kokouspaikkana on
Liikuntakeskus Buugi, Sykeraitti 7 Jyväskylä. Aikataulu:
15.30-16.30 Ilmainen kuntosalin tutustumiskerta
16.50 Kahvit
17.00 Esitelmä Panu Moilanen (JYU) Viestintä ja vaikuttaminen (etäyhteys mahdollinen) 18.00
Kevätkokous (etäyhteys mahdollinen)
Ilmoittautuminen 22.4. mennessä jukarainen.janne@gmail.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
osallistutko kuntosalikokeiluun, esitelmätilaisuuteen ja kokoukseen.

JRU palkittiin
Reserviupseeriliiton vuoden 2021 toimintakoonnin perusteella Jyväskylän Reserviupseerit palkittiin
kolmessa kategoriassa: jäsenhankinta, aktiivinen toiminta sekä prosenttiammunta. Kiitos kaikille toimintaa
järjestäneille sekä niihin osallistuneille

Ampumatoiminta Ampumapäiviä jäsenille

13.4. Kuokkalan graniitti - pienoispistooli ja -kivääri (info ampumalajeihin ja -aseisiin liittyen
kello 17.30 - ammunta alkaa klo 18, pääfokus uusissa
ampujissa ja ammunnasta kiinnostuneissa)
9.5. KSA:n ampumarata - reserviläispistooli (info ampumalajeihin ja -aseisiin liittyen,
erityisesti SRA ja reserviläisammunnat kello 17.30 - ammunta alkaa klo
18, pääfokus uusissa ampujissa ja ammunnasta kiinnostuneissa)
ilmoittautuminen. jru.toiminta@gmail.com 4.5. mennessä
17.5. Korpilahden ampumarata - reserviläispistooli ja -kivääri (info ampuma aseisiin liittyen,
erityisesti SRA ja reserviläisammunnat kello 17.30 - ammunta
alkaa klo 18, pääfokus uusissa ampujisssa ja ammunnasta kiinnostuneissa)
ilmoittautuminen. jru.toiminta@gmail.com 10.5. mennessä
28.5. Tulta toukokuussa -ampumatapahtuma Keuruulla

Kuokkalan Graniitin ampumavuoro keskiviikkoisin klo 18-21.
Keskiviikon vuorot Kuokkalan 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.

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

Liikuntatoiminta
JRU järjestää marssitapahtumia kevään aikana seuraavasti:
21.4.2022 Palokan Urheilukeskus (ilm. myöh. tarkemmin)
5.5.2022 Ladunmaja (ilm. myöh. tarkemmin)
26.4.2022 Kevätkokouksen yhteydessä ilmainen kuntosalikokeilu Liikuntakeskus Buugissa klo
15.30-16.30

Sotilasmoniotteluun tutustuminen keväällä 2022 (erillinen jäsenviesti)

Facebook ja Instagram

Jyväskylän Reserviupseerit on kirkastanut viestintäänsä myös sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen sivut
löydät
Facebookista hakusanalla: Jyväskylän Reserviupseerit ry (https://www.facebook.com/Jyväskylän
Reserviupseerit-ry-106888925259521/)
Instagramista JRU löytyy käyttäjänimellä: @jyvaskylanreserviupseeritry
(https://www.instagram.com/jyvaskylanreserviupseeritry/)

Aurinkoisi kevätpäiviä toivotellen ja yhdistyksen toimintaa kutsuen
Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus

