
JRU:n kuukausikirje jäsenistölle 7/2022

Erinomaista loppukesää kaikille  Jyväskylän Reserviupseerit  ry:n jäsenille.  Hellekelit  alkavat olla hiljalleen
takana ja  niinpä sitä jaksaa taas aktivoitua syyskauden toimintaan.  Tuonnempana tässä kirjeessä löytyy
listausta syksyn tapahtumista.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontui kesätauon jälkeen kuluvan kuukauden puolivälissä. Kokouksen yhteydessä
ammuttiin  jo  perinteinen  ”Marsalkka  Mannerheimin”  yhdistykselle  lanseeraama
herrasmieskaksintaistelupistooliammunta.  Tällä  kertaa  voiton  vienyt  ja  ainut  ”eloonjäänyt”  hallituksen
jäsen oli Juho Leikas. Jos haluatte kokeilla kyseistä rentoa ammuntakilpailua, niin hallitukselta voi pyytää
viralliset säännöt ammunnan toteuttamiseen.

Syys-marraskuun  ajan  yhdistyksen  puheenjohtajan  tehtävää  hoitaa  varsinaisen  puheenjohtajan  Janne
Jukaraisen sijaisena 1. vpj Mikko Laitinen.

Mikäli tunnet kiinnostusta yhdistyksen hallitustyöskentelyyn, niin ole yhteydessä Janne Jukaraiseen (p.044-
9772652).  Syyskokouksessa  marraskuussa  2022  valitaan  uusia  hallituksen  jäseniä  tulevalle  vuodelle.
Hallituksessa  sinulla  on  mahdollisuus  vaikuttaa  yhdistyksen  toimintaan  sekä  olla  kehittämässä  Keski-
Suomen reserviläistoimintaa. 

 



Ampumatoiminta

Ammuntavuorot KSA:n ampumaradalla jatkuvat 30.9.2022

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/.

Graniitin ampumavuorot

Kuokkalan  Graniitin  ruutiaseradan  ammuntavuorot  alkavat  pyöriä  perinteisesti  keskiviikkoisin  klo  18-21
syyskuun alusta.

Tupaswillan perinnepäivät 

Laukaan Tupaswillassa järjestetään perinteinen perinnepäivä 27.-28.8. JRU on mukana tapahtumaa 
toteuttamassa. Muutama henkilö vielä tarvittaisi toimintapisteelle. Pisteelle tarvitaan noin 4 henkilöä sekä 
lauantaina että sunnuntaina. Pisteellä toimivat henkilöt saavat ruuat ja ilmaisen sisäänpääsyn. Mikäli pääset
talkoisiin, niin ilmoita Mika Pakkaselle p.0405007642.

Tulevat tapahtumat

 27.-28.8. Tupaswillan perinnepäivä
 3.9. RU-päivä Katajanokan Kasinolla
 6.9. Cooperin testi ja UKK-kävelytesti
 18.-20.11. Liittokokoustapahtuma

https://www.rul.fi/jyvaskyla/toiminta-2/ammunta/


Jäsenmaksut

Tarkistathan vielä, että olet maksanut yhdistyksen vuoden 2022 jäsenmaksun. Liitto lähettää elo-syyskuussa
muistutuslaskun niille, jotka eivät ole maksua vielä suorittaneet. Hoidathan maksun viimeistään silloin.

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 loppukesän ja alkusyksyn päiviä toivotellen 

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus
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