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JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

7.6.2011, sp-tiedote 30/2011

Piilojakelu 301 / 308 jäsentä ja 68 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit

_________________________________________________________________________________
Kerhomme hallituksen perinne- ja lippu-upseeri, kapt res Yrjö Kotisalo käytti neljästä mitalipalkituista
vanhimpana kiitospuheenvuoron Itä-Uudenmaan Aluetoimiston alaisen reservin ylentämistilaisuuden edellä
tapahtuneessa RUL:n kultaisten ansiomitalien jakotilaisuudessa Järvenpään lukiossa 1. kesäkuuta, jonka teille
kaikille tiedotan:
Herra everstiluutnantti, hyvä maanpuolustusväki!
Suomen Reserviupseeriliiton kultaisten ansiomitalien saajien puolesta osoitan kiitokset mitalien myöntäjälle
puolustusministerille sekä Reserviupseeriliitolle, Uudenmaan Reserviupseeripiirille ja reserviupseeriyhdistyksille.
Arvostamme tätä kunnianosoitusta suuresti.
Suorituskykyinen maanpuolustus on peruskalliomme, jota ilman turvallisuuspolitiikkamme olisi vain kokoelma
korulauseita. Juureni ovat Karjalan Kannaksella, joten näkemykseni pohjautuu myös omakohtaisesti koettuun.
Historia osoittaa, että lujan maanpuolustustahdon ja edes kohtuullisen hyvin varustetun reservin avulla voimme
rauhantilan vallitessa luoda hyökkäyskynnyksen ulkoista uhkaa vastaan ja tarvittaessa tehokkaasti puolustaa aluettamme
ja vapauttamme.
Tulevaisuus on avoin ja voi sisältää erilaisia uhkia. Turvallisuuden kova ydin on kuitenkin sotilaallinen, ja ainoa
potentiaalinen vihollisemme lisää määrätietoisesti sotilaallista suorituskykyään. Toisaalta naapurimme Ruotsi on ajanut
maavoimat alas. Jos Suomi torjuu sotilaallisen liittoutumisen, on looginen ratkaisu vahva oma puolustus. Eftervärlden, stå
här på egen botten och lita icke på främmande hjälp.
Koko alueemme ja yhteiskuntamme uskottava puolustus edellyttää yleistä asevelvollisuutta
sekä suurta, kustannustehokasta ja kenttäkelpoista reserviä. Sille löytyy vielä käyttökelpoista aseistusta ja muuta
materiaalia, jota ei missään nimessä enää saisi romuttaa. Toki uuttakin aseistusta tarvitaan, mutta teknologiahybris ja
palkka-armeijahaaveet ovat irti suomalaisesta todellisuudesta.
Jos suomalaisilla on tulevaisuudessakin korkea maanpuolustustahto, haasteemme eivät ole ylivoimaisia. Jos tahto pettää,
olemme hukassa. Pitäkäämme kiinni veteraanien perinnöstä, itsenäisestä Isänmaasta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuodesta 1980 lähtien kerhomme ansioituneille jäsenille on myönnetty 5 RUL:n kultaista ansiomitalia soljen kera
(RUL am sk), nyt Yrjö Kotisalolle, ja 17 kultaista ansiomitalia (RUL am). RUL am sk edellyttää vähintään 17 ja
RUL am 10 vuoden tuloksellista toimintaa joko liiton, reserviupseeripiirin tai kerhon hallinnossa.
________________________________________________________
Kerhon jäsenmaksutilanne. Tänä päivänä suorituksia on 288, rästejä vielä 15 ja vielä veloittamattomia jäseniä 3
sekä tämän vuoden vapaajäseninä 2 nuorinta vänrikkiämme. Tilanne on vuodentakaista suotuisampi, jolloin
juhannuksen edellä oli 285 jäsenmaksusuoritusta. Kerhoon on liittynyt alkuvuoden aikana 8 uutta jäsentä ja viime
vuonna 12 vastaavasti. Uskon vakaasti 300 sadan maksaneen jäsenen rajan rikkoutumiseen viimeistään
vuodenvaihdetta lähestyessämme. Viime vuoden lopussa kerhomme rikkoi tuon rajapyykin ensimmäisen kerran,
jolloin maksusuorituksia kertyi 301. Vuoden 1999 päättyessä kerhossa oli 201 ja vuoden 1979 päättyessä 91
maksanutta jäsentä. Takavuosien kasvutahtiin emme voi enää yltää, kun vuotuinen reserviupseerituotantokin on
puoliintunut. Sen sijaan kerhomme aseman säilyttämiseen RUL:n kahdenneksitoista suurimpana yhdistyksenä meillä
on mainiot mahdollisuudet. Siihen hyvän maanpuolustustahdon ohella tarvitsemme kaikki jäsenemme vanhimmista
nuorimpiin ja aktiivista jäsenhankintaa kaikkina aikoina!
__________________________________________________________
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Jä rvenpä ä n Reserviupseerikerhon sp-tiedote 30/2010

2/2

Maanpuolustusterveisin - Veikko
Veikko Karhumäki
Kajavantie 11
04600 Mäntsälä
tel + 358196880900
mobile +358415475508
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