JRU:n kuukausikirje jäsenistölle 4/2022

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) ”Informaatovaikuttaminen ja sodankäynti” (etäyhteys
mahdollinen)
18.00
Kevätkokous (etäyhteys mahdollinen)
Ilmoittautuminen 22.4. mennessä jukarainen.janne@gmail.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
osallistutko kuntosalikokeiluun, esitelmätilaisuuteen ja kokoukseen.

JRU 90-vuotisjuhlakonsertti Lounaispuistossa 25.5.2022
JRU järjestää kaikelle kansalle avoimen 90-vuotisjuhlakonsertin Jyväskylän Lounaispuistossa ke 25.5.2022
klo 18. Esiintyjänä konsertissa musisoi Ilmavoimien Soittokunnan Big Band solistinaan Sami Saari.
Konsertissa kuullaan säveliä 90 vuoden ajalta. Lounasispuistossa on esillä myös JRU:n esittelypiste sekä
Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen SOTKU.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Järjestelyihin tarvitaan vapaaehtoisia mm. järjestysmies, esittely, yms. tehtäviin. Jos pääset mukaan,
lähetä viesti: jukarainen.janne@gmail.com

Ampumatoiminta
Ampumapäiviä jäsenille
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 ampumaaseisiin 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 18-20.
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 9.5. saakka.
Maanantaista 16.5. alkaen alkavat SRA-ammunnat. Ilmoitathan osallistumisesta etukäteen Juholle
numeroon 0442901995

SRA-kurssi
Jyväskylän Reserviupseerit ry järjestää lauantaina 14.5.2022 SRA-ampujakurssin teoria-osuuden
verkkokurssina. Käytännön harjoittelusta ja ampumakokeista tiedotetaan tarkemmin kurssilla. Kurssille on
rajoitettu osallistujamäärä ja etusijalla ovat Jyväskylän seudun reserviyhdistysten jäsenet sekä muut KeskiSuomen reservipiirien jäsenyhdistysten jäsenet. Kurssin hinta on JRU:n ja JARU:n jäsenille 30e ja muille 40e.
Kurssimaksu ei sisällä erillistä SRA-rekisteröintimaksua (30e), joka veloitetaan erikseen. Kurssille hyväksytyt
osallistujat saavat kurssin maksu- ja osallistumistiedot sähköpostitse.
Ilmoittautuminen 5.5. mennessä osoitteessa:
https://maanpuolustusrekisteri.fi/sraasiointipalvelu/Ilmoittautumislomake?
id=HWx274qKqEbsRv3Gpmny608gZxUOmwuFnRzHsBmuAbVI9yDyiNtr6LIaCiEgyR%2F1ev%2Btu0K
%2FV0Lbs9BHyU5aFQ%3D%3D

Lisätiedot: Oskari Kettinen - oskari@kettinen.com

Liikuntatoiminta
JRU järjestää liikuntatapahtumia kevään aikana seuraavasti:
21.4.2022
Marssiharjoitus klo 17 alkaen
Palokan urheilukeskuksen pihasta. Reitti: Palokkajärven ympäri
23.4.

Varustelekan etäsotilasmarssi: Lähtö klo 10.00 lGummerruksen kadun
toimistolta.
Yleinen sarja: Vaatetus vapaa, jalkineet vapaat, vähintään 10 kg reppu koko
matkan
Sotilassarja: Maastopuku, varsikengät (peittää kehräsluun reilusti), vähintään
10 kg reppu koko matkan
Tiedustelusarja: Samat minimivaatimukset kuin Sotilassarjassa. Lisäksi
yöpyminen maastossa (kiepissä, tarppi, teltta, laavupaikka tai muu vastaava
maastomajoite) ja marssi seuraavana päivänä takaisin. Päivittäiset
marssimatkat voi vapaasti valita tarjolla olevista matkoista, esim. 50 + 50 km.
HUOMIO! Tunne oma suorituskykysi ja toimi omalla vastuulla ja järjellä.
Voit valita matkaksi 25 km tai 50 km. Reitti on vapaavalintainen, mutta sen
pitää sisältää sekä päällystettyä että päällystämätöntä tietä. Lisäksi reitin pitää
välttää alueita, joilla voi olla paljon ihmisiä.

25.4.

Sotilasmoniottelu -info, esittely Jyväskylässä Ampujien majalla 25.4. klo 17.30,
Saku Liehu, ilmoittautumiset, liehu.saku@gmail.com

26.4.

Kevätkokouksen yhteydessä ilmainen kuntosalikokeilu Liikuntakeskus Buugissa
klo 15.30-16.30

5.5.

Marssiharjoitus
Lähtö Ladun majalta. Lähtöaika ilmoitetaan lähempänä

5.5.

Kuntotesti klo 17 (JKL,yliopiston kenttä)

6.-7.5.

Sotilasmoniottelu: Karsinta, Lahti. Löytyykö JRU:sta innostuneita lähtijöitä.
Saku Liehu toimii osastonjohtajana.

Facebook ja Instagram
Jyväskylän Reserviupseerit on kirkastanut viestintäänsä myös sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen sivut
löydät
Facebookista hakusanalla: Jyväskylän Reserviupseerit ry (https://www.facebook.com/JyväskylänReserviupseerit-ry-106888925259521/)
Instagramista JRU löytyy käyttäjänimellä: @jyvaskylanreserviupseeritry
(https://www.instagram.com/jyvaskylanreserviupseeritry/)
Aurinkoisi kevätpäiviä toivotellen ja yhdistyksen toimintaa kutsuen

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus

