
JANAKKALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY 
JANAKKALAN RESERVILÄISET RY    
       
Janakkalan Reserviupseerikerho ry:n toimihenkilöt (hallitus) v. 2020 
 
 
Puheenjohtaja      Kirkkotie 73   0440 580555  
Matti Vainio  12400 Tervakoski   
Ltn   matti@mattivainio.net 
 
Varapuheenjohtaja 
Rahastonhoitaja Kelokaarre 9   050 5230024 
Arto Tiainen  14200 Turenki   
Kapt   arto.tiainen@pp3.inet.fi 
 
Sihteeri  Hyvikkäläntie 360  040 5957515 
Samuel Jussila 14240 Janakkala   
Ltn   jussila.samuel@gmail.com 
 
Ampumaupseeri Martintie 8 A1   050 63728 
Hannu Rantala 12400 Tervakoski   
Kapt   hannuh.rantala@kolumbus.fi 
 
Urheilu-upseeri 
Jäsensihteeri  Savilahdenpiha 1  040 7330048  
Tapani Ryynänen 12400 Tervakoski   
Vänr   jtryynanen@gmail.com 
 
Koulutusupseeri     0400 846907 
Petrus Murola     
Kapt   petrus.murola@gmail.com 
 
Nuorten yhdysups. Torikatu 1 B 10  0400 940987 
Anssi Pirttilä  14200 Turenki   
Ltn   anssi.pirttila@outlook.com 
 
Jäsen   Korkokuja 8    0400 368999 
Pertti Halinen  14200 Turenki   
Maj   pertti.halinen@pp2.inet.fi 
 
Jäsen   Eväsojanlenkki 31  040 1731160 
Juha Rantala  12400 Tervakoski   
Ylil   juhah.rantala@kolumbus.fi 
  
  
 
 

 

Janakkalan Reserviupseerikerhon Internet sivut: www.janru.fi 

 

Suomen Reserviupseeriliitto: www.rul.fi mm. RUL:n kiertokirjeet luettavissa ko. 

sivuilla. 

 

 
 



Janakkalan Reserviläiset ry:n toimihenkilöt (johtokunta) v. 2020 
 
Puheenjohtaja  Jänispolku 1 A 4 050 4349922   
Jari Hirvimäki  14200 Turenki    
    jari.hirvimaki@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja     040 5761871 
Milla Koskela  milla.koskela@gmail.com 
      
Sihteeri ja  Rauhalantie 4   050 3840422   
Some-aliupseeri 12400 Tervakoski    
Pekka Maalo  pekka.maalo@kolumbus.fi  
 
Rahastonhoitaja Harjukatu 3 A 4  0400 473781 
Eero Kaukola  13220 Hämeenlinna 
   kaukola.eero@gmail.com   
 
Ampuma-aliupseeri Kiipulantie 47    050 5238140 
Ari Tuomela   14200 Turenki 
   arituomela@gmail.com  
 
Urheilualiupseeri Raamintie 5   0400 881170 
Rauno Nivalainen 14200 Turenki    
   rauno.nivalainen@pp.inet.fi 
 
Kerhomestari  Vesitorninkaari 3 as 10 050 5750111 
Juhani Heinemaa 14200 Turenki  
   rokkala3@gmail.com  
 
Lippualiupseeri Niittylenkki 12   0400 319860  
Jouko Mäkinen 14200 Turenki     
   joukomakinen@luukku.com 
 
Maksuseuranta ja Vesitorninkaari 3 as 10  050 5457463 
käteiskassa   14200 Turenki    
Hilkka Heinemaa hilkka.heinemaa@gmail.com 
 
Jäsen   Veistäjäntie 4 C 5  050 5377433 
Jorma Jortikka 14200 Turenki    
   jorma.jortikka@pp.inet.fi 
 
Jäsen   Kauppakuja 14 B11  040 5562278 
Seppo Jortikka  14200 Turenki     
   seppojortikka@gmail.com 
 
Jäsen   Isännänkuja 8   0400 929720 
Matti Mure   14200 Turenki      
   apumatti@gmail.com 
 
Jäsen   Latvakaarre 1   0400 711951 
Jukka Reinikainen 14200 Turenki    
    jukka.reinikainen@triplan.fi  
   
Jäsen   Heinäjoentie 135  0400 210983 
Kari Sivonen  14200 Turenki   
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   kari.sivonen@pp3.inet.fi 
 
Jäsen Talsoilankatu 25 A 2  050 5643354 
Matti Vaari   30420 FORSSA 

matti.vaari@kolmeks.com 
 
             

Internet-sivut www.janakkalanreservilaiset.net 
Facebook: www.facebook.com/Janakkalanreservilaisetry 
Reserviläisliitto: www.reservilaisliitto.fi/ 
 
 
 
 
TOIMINTAKALENTERI  2020 
 
 
 
 *  Tähän väliin excel-taulukosta vuoden 2020 tapahtumat  *  
  
 
 
 
Kuntopisteiden aktiivinen ilmoittaminen reserviupseerikerhon 
urheilu-upseerille viimeistään 10.1.2021 mennessä!  
 
 
Käytä hankintoja tehdessäsi ilmoittajiamme! 
 
 
 
Janakkalan Reserviläisjärjestöt sytyttävät / varmistavat, että jokaiselle 
sankarihaudalla palaa kynttilä Janakkalan kirkolla jouluaattona n. klo 14.30 
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JANAKKALAN RESERVIUPSEERIKERHO 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
 
Toiminnan päämäärät 
 
Kerhon tarkoituksena on sen jäsenten upseeritaitojen ylläpitäminen ja 
edistäminen, yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen, fyysisen kunnon ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sotiemme veteraanien perinteen 
kunnioittaminen ja vaaliminen. 
 
Toiminnan kehittäminen 

 
Toiminnan kehittämiseen ja aktivointiin kiinnitetään edelleen huomiota esim. 
yksittäisten jäsenten odotuksia kartoittamalla. Jäsenhankintaa sekä 
kohdennettua toimintaa erilaisille jäsenryhmille edelleen kehitetään ja 
kerätään tietoa ja ideoita puolustusvoimien ja muiden järjestöjen 
toimintatavoista ja etsitään uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä 
yhteistyötapoja. Esim. uudenlaiset yhteistyömahdollisuudet MPK:n kanssa 
ovat selvitysten alla ja jäsenistön, varsinkin sijoittamattoman, toivotaan oma-
aloitteisesti kouluttautuvan esim. MPK:n varsin monipuolisen kurssitarjonnan 
puitteissa. 
 
Korostetaan edelleen toiminnan perusasioiden, kuten isänmaallisuus, 
vapaaehtoisuus, osaaminen, osaamisen ylläpidon ja kehittämisen, merkitystä 
toiminnassa. Edistetään ja vaalitaan edelleenkin upseeritoiminnan 
perusperiaatteita: Isänmaalisuus, vastuuntunto ja vapaaehtoisuus. 
 
Paavon putken kilpailuihin toivotaan runsasta osallistumista ja Janakkalan 
maineen pitämistä edelleen korkealla tasolla toivoen koko jäsenistön oma-
aloitteista osallistumista etenkin piirin, kuin myös kerhon omiin, sekä 
valtakunnallisiin kilpailutapahtumiin. Tavoitteena on toki saada vähintään 
kolme joukkuetta kaikkiin piirin kilpailutapahtumiin. Jäsenmäärä on muutamat 
viime vuodet ollut laskusuuntainen, joten töitä jäsenhankinnan ja -huollon 
parissa on entisestään tehostettava.  
 

Toiminnan kehittämiseksi pyritään myös aktivoimaan uusia jäseniä 
toimintaan. Nimenomaan toimintaan, itseisarvona ei kuitenkaan ole 
jäsenmäärän kasvattaminen, vaan toiminnan vilkastuttaminen ja 
tehostaminen. Erityisesti nuoria upseereja pyritään löytämään mukaan 
toimintaan. Koko jäsenistön panosta potentiaalisten uusien jäsenten 
löytämisessä toivotaan. 
 

Tiedotustoimintaa kehitetään ja tehostetaan – sähköpostia aktivoidaan 
entisestään mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 
 
Yhteistoiminta 

 
Kerho tekee yhteistyötä mm Janakkalan Reserviläiset ry:n, sotiemme 
veteraanien, MPK:n sekä puolustusvoimien kanssa em. päämäärien 



saavuttamiseksi. Yhteisvoimin edellä mainittujen ym. järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa pyrimme suorittamaan liitto- ja piiritason meille antamia tehtäviä. 
 
Urheilu ja ammunta 

 
Reserviläisurheilu eri muodoissaan on merkittävä osa toimintaamme. ”Liiku, 
Ammu, Kouluttaudu” on RUL:n jokaiselle jäsenelle antama pääteema myös 
vuonna 2020.  
 

• Paavon putki kisa on jo perinteinen monipuolinen tapa aktiivisesti 
osallistua toimintaan.  

• Keskeisellä sijalla on toimintakyvyn ylläpitäminen, joka on yksi RUL:n 
perinteisistä painopistealueesta. Toimintakykyä mitataan mm. 
kuntotestein, joihin on piiritasolla ollut hyvin vähän osallistujia. 
Toimintakykyä edistävää omaa toimintaa, kuten marssi- ym. 
harjoituksia, erilaisia ammuntoja ym. pyritään järjestämään entistä 
enemmän.  

• Syyskuussa osallistutaan Poronpolkuun Lopella perheretken 
merkeissä ja talvella hiihdetään mahdollisuuksien niin salliessa Laurin 
latu. 

• Ampumatoiminnan aktivointia jatketaan ja tavoitellaan tänäkin vuonna 
mm. piirin ruutiaseiden yleismestaruutta. Ilma-ase-ammunnat, cup- ja 
prosenttiammunnat ovat ohjelmassa vahvasti mukana. Sovellettujen ja 
perinteisten ammuntojen kehittämistä jatketaan Pirttisuon 
ampumaradalla ja pyritään saamaan mukaan uusia ja erityisesti nuoria 
upseereja. 

• Piirin SRA cup-kisaan osallistutaan joukkueella, samoin Antin maljaan 
vähintään yhdellä joukkueella, tavoitteena kaksi tai jopa useampia 
joukkueita. 

• Ohjelmaamme jo vakiintunut .22 sniper-kisa järjestetään edelleen 
entistä laajempana tapahtumana. 

 

Uuden aselain vaatimien seikkojen järjestelyt kerhossamme ovat ajan tasalla, 
ja voidaan tältä osin taata kerhon jäsenistölle mahdollisuus ammunnan 
harrastamiseen myös tulevaisuudessa. Myös ampumaratatilanne on hyvä. 
 
Muita vuotuisia tapahtumia ovat mm: 
 

• Pistooliampumajuoksun harjoituskisat syksyllä 

• Maastokilpailut, myös osina pidettynä 

• Pistooli- ja kivääriammunnat, tavoite min. 5 osanottajaa joka lajissa 

• Ilma-aseammuntoja Turengissa ja Vintillä 
 
Talous 

 
Kerhon talous on tyydyttävässä kunnossa. Merkittävimmän 
varainhankintavälineemme, toimintakalenterin, mainosmyynti pyritään 
pitämään vähintään nykyisellä tasolla, mutta tulojen lisääminen on toki 
välttämätöntä, koska toimintaan kohdistuvat menot ovat aktiivisuuden myötä 
lisääntyneet. RUL:lta saadut palkkiot aktiivisesta toiminnasta ovat auttaneet 



talouden tasapainottamisessa viime vuosina. 
  

Tiedotus 

 
Tiedotuskanaviamme ovat toimintakalenteri, Janakkalan Sanoman 
seurapalsta, jäsenkirjeet (kaksi kertaa vuodessa), sähköposti ja kotisivut, 
joiden päivitystä ja käyttöä aktivoidaan edelleen. Jäsenkirjeiden postituksessa 
siirrytään kohti sähköistä jakelua. 
 
Muu toiminta 

 
Kerhon tavoite on jäsenmäärän pitäminen sadan tuntumassa (taas näyttää 
siltä, että vuoden 2019 osalta jäämme hieman alle tämän tavoitteen), mikä 
merkitsee luonnollinen poistuma huomioiden voimakasta uusien jäsenten 
rekrytointia. Etsitään edelleen kanavia nuorten kotiutuvien upseerien 
aktivoimiseksi kerhon jäseniksi. 
 

Erityisen tärkeätä on huolehtia nuorista jäsenistä. Pyritään järjestämään 
nuorten keskinäistä toimintaa oman kerhon sisällä sekä osallistumaan piirin 
NUT- tilaisuuksiin. Pyritään löytämään ja kehittämään uusia toimintoja nuorten 
aktivoimiseksi toimintaan, kokeneempiakaan jäseniä kuitenkaan unohtamatta.  
 

Pyritään entistä paremmin huomioimaan aktiiviset toimijat ja myös heidän 
palkitsemisensa piirin/liiton mitalein yms. tavoin. 
 

Puolustusvoimien organisaatio on lähes vuosittain niukoista resursseista 
johtuen suunnittelu- ja kehitysvaiheessa ja kertausharjoitukset edelleen 
suhteellisen matalalla tasolla, koskien yhä pienempää sijoitettujen upseerien 
joukkoa. Tässä tilanteessa vapaaehtoiset toiminnat kenttäkelpoisuuden 
säilyttämiseksi ovat erittäin tärkeässä roolissa. Oman kerhon piirissä pyrimme 
järjestämään kenttäkelpoisuuden säilyttämistä tukevia tilaisuuksia. 
 

MPK:n ja maakuntajoukkojen merkitys reserviläisten kouluttajana tulee näillä 
näkymin myös jatkuvasti kasvamaan, koska puolustusvoimien uudistusten 
vuoksi myös kertausharjoituksia ja sotilaallista valmiutta palvelevat kurssit 
toteutetaan (ainakin toistaiseksi) merkittävältä osaltaan MPK:n järjestäminä. 
Tuetaan MPK:n työtä informoimalla jäsenistöä kursseista ja kutsumalla 
piiripäällikkö ym. virkailijoita johonkin kerhon kokoukseen kertomaan 
ajankohtaisista koulutusasioista. 
 
Pyritään olemaan selvillä ja informoimaan jäsenistöä puolustusvoimien ja 
etenkin sen reservin osalla tapahtuvista muutoksista ja uusista vaatimuksista 
ja tarpeista kutsumalla eri tilaisuuksiin näistä asioista vastaavia 
aktiiviupseereita esitelmöimään. 
 
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri toivoo, että piirin jäsenkerhot pitäisivät 
oman syyskokouksena jo lokakuussa, jotta piiri ehtisi pitää oman 
syyskokouksensa ennen marraskuun loppupuolella pidettävää liittovaltuuston 
kokousta.  
 



Reserviupseerikoulu täyttää ensi vuonna pyöreät 100 vuotta. Juhlavuotta 
vietetään Haminassa valtakunnallisessa RUK 100-pääjuhlassa 6.6.2020, 
johon kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset 
reserviupseerit. Hamina Tattoo täyttää ensi vuonna 30 vuotta ja se on ensi 
vuonna osa RUK 100 vuotta juhlallisuuksia. Perjantain 7.8.2020 näytökset 
ovat teemalla ”Reserviupseerikoulu 100 vuotta” ja piiri on jo hankkinut lippuja 
päivänäytökseen. Piiri järjestää molempiin tilaisuuksiin yhteiskuljetuksen. 
 
 
Merkittäviä tapahtumia vuonna 2020 ovat: 
 

• kerhon omat kilpailut 

• Paavon-putki kilpailut 

• kuntokilpailu, tavoitteena piirin paras sarjassamme 

• tapahtumapäivä 

• perheretket 

• kerhoillat 

• prosenttiammunnat - tavoitteena vähintään 65 % suoritus 
 
 
 
Hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Janakkalan Reserviläiset ry. 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020 
 
Vuosi 2020 on yhdistyksen 62. toimintavuosi.  Toiminnan tarkoitus on 
reserviläistaitojen, fyysisen kunnon ja maanpuolustushengen ylläpitäminen. 

 

1. Painopistealueet 
 

Sotiemme veteraanien tukeminen ja sotainvalidien leskien muistaminen 
joulupaketein.  Perinteiden vaaliminen, mm. kynttilöiden sytyttäminen ja 
kunniavartiot Janakkalan sankarihaudoilla sekä seppelepartiotoiminta.  
Jäsenten merkkipäivien muistaminen.  Nuorien saaminen mukaan 
maanpuolustustyöhön ja reserviläisurheilun pariin.  Osallistuminen 
vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. 

 

2. Tiedottaminen 
 

Laadimme yhdessä upseerien kanssa toiminta- ja kilpailukalenterin vuodelle 
2020.  Tiedotamme toiminnastamme WWW-sivuilla 
http://www.janakkalanreservilaiset.net Facebookilla ja paikallislehtien 
palstoilla. 

 

3. Kokoontumiset ja yhteistoiminta 
 

Janakkalan Reserviläiset ry. tekee yhteistyötä Janakkalan 
Reserviupseerikerhon kanssa, mm. järjestämme kerhoiltoja, yhteisiä 
tutustumiskäyntejä ja kilpailuja.  Järjestämme joulutulet reserviläisille ja 
heidän perheilleen.  Yhdistys pitää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset, 
joiden yhteydessä pidetään myös kerhoillat.  Olemme yhteistoiminnassa 
MPK:n paikallisosaston kanssa.  Teemme yhteistyötä paikallisten 
veteraaniyhdistysten kanssa ja osallistumme tukihenkilötoimintaan.   
Reserviläisillä on hoidossaan kaksi yksityistä sankarivainajan hautaa. 
Johtokunta kokoontuu aina tarvittaessa. 

 

4. Talous 
 

Toiminnan ylläpitämiseksi ja varojen hankkimiseksi jatkamme 
ampumataulujen ja maakuntaviirien valmistusta ja myyntiä.  Osallistumme 
messuille, joissa kerromme reserviläistoiminnasta ja myymme erilaisia 
lipputuotteita ja SK-tuotteita.  Myymme myös itsenäisyyspäivätuotteita 
paikallisten kauppaliikkeiden tiloissa itsenäisyyspäivän alla.   

 

5. Urheilu 
 

Osallistumme piiri- ja yhdistystasolla reserviläistapahtumiin ja kilpailuihin, 
ampuma-cup –kilpailuihin, ilma-aseiden viikkokilpailuihin, 
perinneasekilpailuihin, piirin RK-ammuntoihin, Antin malja SRA-kilpailuun, 

http://www.janakkalanreservilaiset.net/


hölkkätapahtumiin ja Laurin latu-tapahtumaan.  Järjestämme pistooliampuma-
juoksukilpailuja Lastujärven ampumaradan maastossa. Jo perinteeksi 
muodostunut Mestarin Kierros -kuntopyöräilytapahtuma järjestetään taas 
kesän aikana kuten myös RES ulkoilupäivä syksyllä. 

 

6. Virkistystoiminta 

 

Järjestämme upseerien kanssa yhteisen kevät-/syysretken ja kerho-
/saunailtoja jäsenistölle. 

 

7. Talkoot 
 

Ampumataulujen painatus, laskenta, pakkaaminen ja lähettäminen tehdään 
talkoilla.  Samoin ampumaratojen kunnostus ja siistiminen, messupaikkojen 
rakentaminen ja purkaminen, sekä liputuksen hoitaminen messujen aikana.  
Vuonna 2020 osallistumme ainakin Rauta & Petrooli -tapahtumaan ja 
Erämessuille Riihimäellä. Osallistumme myös lukuisiin Janakkala-seuran ja 
paikallisten urheiluseurojen kilpailujen järjestelyihin talkootyön muodossa.  
Avustamme Hämeenlinnan Ampumaseuraa toimitsijoina sen järjestämissä 
kilpailuissa. 

 

 

 

Turengissa, 23.09.2019 

 

Johtokunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETELÄ-HÄMEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖT 

 

1.  Reserviupseeripiiri   www.ehrup.net 
 Puheenjohtaja   puh. 0440-580 555 

 Matti Vainio   matti@mattivainio.net 

 

2.  Reserviläispiiri www.reservilaisliitto.fi/etela_hameenreservilaispiiri 
 Toiminnanjohtaja   

 Sonja Airikka-Harteva  puh. 044 - 9676728 

 Etelä-Hämeen reserviläispiirin myymälä Etulinja     

 Linnankasarmi rak.1      

 13100 HML    ehresp@pp.inet.fi 

 

3. Puolustusvoimat, Hämeen aluetoimisto 

Kirkkokatu 12, Lahti   0299 484190 - asiakaspalvelu  
hameenaluetoimisto@mil.fi 

4.  Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

Hattulan koulutuspaikka  puh. 040 7418991 

 

Parolannummentie 219                    hame@mpk.fi 

13700 Parolannummi  
Valmiuspäällikkö Sauli Mäentausta 040 8487007 

sauli.maentausta@mpk.fi 

 
 

RESERVIUPSEERILIITTO (RUL) JA RESERVILÄISLIITTO (RES) 

(RESERVILÄISJÄRJESTÖT) 

Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI 

 

Suomen Reserviupseeriliitto ry RUL   09 - 4056 2050 

       toimisto@rul.fi 

 www.rul.fi 

 

Reserviläisliitto ry  RES   09 - 4056 2040 

       toimisto@reservilaisliitto.fi 

  www.reservilaisliitto.fi 

 

Reserviläinen lehti, toimitus    09 - 4056 2016    

       fax 09 - 4056 2096 

       reservilainen@maanpuolustusyhtio.fi               

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys  (MPK)    0400 285 058 

       toimisto@mpk.fi 

       www.mpk.fi 

 

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy MPY   09 - 4056 2018 

 

Reserviläisurheiluliitto ry ResUL     09 - 4056 2060 

       info@resul.fi 

                                                                                                www.resul.fi 

                     

Maanpuolustuksen Tuki ry   MPT   09 - 4056 2022 

       mpt@maanpuolustuksentuki.fi 

 

Jäsen- ja osoiteasiat:   RUL   09 - 4056 2011 

       jasenasiat@rul.fi 

    “                “    RES   09 - 4056 2010 

           jasenasiat@reservilaisliitto.fi 


