
JRU:n kuukausikirje jäsenistölle 5/2022

Kevätkausi 2022 alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti kesää. Korona on hiljalleen löysentänyt kuristavaa otettaan
ja  erilaisia  tapahtumia  on  päästy  järjestämään.  Kesällä  vedetään vähän henkeä -  tosin  ampumavuorot
pyörivät edelleen - ja syyspuolella jatketaan taas uusin suunnitelmin.

Kevätkokous 26.4.2022

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n kevätkokous järjestettiin 26.4.2022. Ennen kokousta oli mahdollisuus käydä
tutustumassa Liikunta- ja hyvinvointikeskus Buugin kuntosaliin sekä osallistua Panu Moilasen esitelmään
aiheesta Informaatiovaikuttaminen sodankäynnissä.  Varsinaisessa kokouksessa  käytiin  läpi  vuoden 2021
toiminta ja tilit. Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta.

Kaatuneiden muistopäivän tilaisuus 15.5.2022

Jyväskylän Reserviupseerit  järjesti  perinteisesti  kaatuneiden muistopäivän tilaisuuden Jyväskylän vanhan
hautausmaan  sankarihaudoilla.  Tapahtumassa  laskettiin  seppeleet  sankaripatsaalle.  Ilmavoimien
soittokunta sekä Mieskuoro Sirkoista ja Harmaista herroista koottu kuoro
vastasivat  musiikillisesta  osuudesta.  Puheen  tilaisuudessa  piti  Pekka
Ruuskanen. 

JRU 90-vuotisjuhlakonsertti Lounaispuistossa 25.5.2022

Yhdistys  vietti  90-syntymäpäiväjuhlaansa  kaikelle  kansalle  avoimen  90-vuotisjuhlakonsertin  muodossa
Jyväskylän  Lounaispuistossa.  Esiintyjänä  konsertissa  musisoi  Ilmavoimien  Soittokunnan  Big  Band,
kapellimestarina musiikkimajuri Jaakko Nurila, solistina Sami Saari. Lounaispuistossa olivat esillä myös JRU:n
esittelypiste sekä Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen SOTKU. Ilmavoimat toi tervehdyksenä myös Hawk-
ylilennon  myötä.  Tapahtuman  musiikista,  tunnelmasta  ja  aurinkoisesta  säästä  nautti  arviolta  noin  700
henkeä. 



Keski-Suomen reserviläispiirien ampumapäivä Keuruulla

Keuruun ampumaradalla vietettiin piirien yhteistä ampumapäivää lauantaina 28.5. Ampujia oli yhteensä 95
ja laukauksia suoritettiin 2 500 kpl.

Ampumatoiminta

Ammuntavuorot KSA:n ampumaradalla 2.5. - 30.9.

Ampumavuorot maanantaisin, Keski-Suomen Ampujien ampumarata Laukaan Leppävesi, Ampumaradantie
14.  Vuoroille  voivat  osallistua  veloituksetta  kaikki  radan  käyttöoikeuden  omaavat  henkilöt,  kuten
vuosivuokraaja yhdistysten JSRes, JRU ja JARU jäsenet, kausikortin omaavat, sekä tietysti  KSA:n jäsenet.
Muilta vierasmaksu 5€. Välinelainat ovat maksuttomia KSA, JSRes, JRU ja JARU jäsenille. Omat suojalasit ja
kuulosuojat  mukaan. Vuoroilla  on jokuset lainasuojaimet,  jos omat ovat unohtuneet kotiin.  Taulut  ovat
radalla seurojen puolesta. Vakuutusturva on pakollinen: Reserviläisten toimintaturva, SAL lisenssi, RUL Plus
tai vastaava. Metsästyskortin vakuutusturva ei ole riittävä.

Tarkista  kesän  ampumavuorot  Jyväskylän  Reserviupseerit  ry:n  kotisivuilta:
https://www.rul.fi/jyvaskyla/toiminta-2/ammunta/.

Uusia ammuttajia tarvitaan

Yhdistyksen  toimintaan  on  tullut  mukaan  runsaasti  uusia  jäseniä.  Tämän  vuoksi  muun  muassa
ampumatoimintaan  tarvitaan  vuoroille  lisää  uusia  ammuttajia.  Jos  tunnet  kiinnostusta,  sinulta  löytyy
aseenkantolupia sekä intoa reserviläistoimintaan, niin ota yhteyttä leikas.juho@gmail.com.

https://www.rul.fi/jyvaskyla/toiminta-2/ammunta/
mailto:leikas.juho@gmail.com


Veripalvelu
Apua tarvitaan. JRU haastaa edelleen jäseniään luovuttamaan verta. Veripalvelussa yhdistyksellä on oma
veriryhmä: Jyväskylän Reserviupseerit. Mainitkaahan luovuttaessanne.

Tulevat tapahtumat

4.6.2022 Puolustusvoimain lippujuhla. Ylentämis- ja palkitsemistilaisuus Kinnulassa.

16.6.2022 JR48 sotaanlähdön muistotilaisuus Seminaarinmäelllä klo 15.30
         Tapahtumassa 

- seppeleenlasku
- kahvittelut sotilaskotiautosta
- JRU:n palkitsemisia

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/)  

Leppoisia kesäpäiviä toivotellen 

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus

https://www.instagram.com/jyvaskylanreserviupseeritry/
https://www.facebook.com/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-Reserviupseerit-ry-106888925259521/
https://www.facebook.com/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-Reserviupseerit-ry-106888925259521/

