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               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          31.1.2012, sp-tiedote 5/2012
 
 

Piilojakelu 312 / 321 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________
 

  
MPKL:n viime lauantain hienoon turvallisuuspoliittiseen seminaariin ”Puolustusvoimauudistus” Santahaminassa osallistui
kerhostamme Rainer Hanhilahti, Juhani Kolehmainen Veijo Meisalo, Hannu Lagerström ja allekirjoittanut sekä Järvenpäästä
lisäksi kerhomme jäsenen Heikki Pajusen Jussi-poika ja Yrjö Rantanen Kulttuuriyhdistys Silmusta.
 

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet kuvastuvat yllä: Karhukuva ei kaipaa selityksiä eikä se maanpuolustajaa kauhistuta.
Puolustusvoimien Rubrikin omaisesta toimintakuutiosta toteutetaan nykydoktriini, missä organisaatio on matalampi, missä yleinen
asevelvollisuus säilytetään mutta sodanajan vahvuuksia vähennetään, missä alueorganisaatio uudistetaan ja suoritetaan
varuskuntien lakkautuksia ja liitoksia, keskitetään toimintoja, vähennetään henkilökuntaa, toteutetaan luopumisia ja
rationalisointia sekä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Tätä kaikkea valotti puolustusvoimien operaatiopäällikkö,
kenraaliluutnantti Mika Peltonen. Uudistuksista aikatauluineen saadaan lisäinfo helmikuussa.
________________________________________________________________________________________

 
Jäsenhankinta oli RUL:n 80-vuotisjuhlavuoden toiminnan yksi painopistealue, sen pääasiallisina toteuttajina liiton 322

kerhoa 20 piirin alueella, joista 18 Uudenmaan reserviupseeripiirissä. Liitto tekee jäsenhankinnassa kerhoille arvokkaan

rekrytointityön reserviupseerikurssien yhteydessä. Kentän kerhot vastaavat omilla mahdollisuuksillaan ja toimillaan

lisäkasvusta. Siinä kerhommekin onnistui 60-vuotisjuhlavuotenaan!
 

Liiton maksaneiden jäsenten määrä saatiin kasvuun kahden tappiovuoden jälkeen, Viime vuoden päättyessä maksaneita

jäseniä oli 27 408 (+144). Liiton kerhoista 124 ylsi kasvuun, 66 säilytti maksaneiden jäsentensä määrän ja 132 kärsi

menetyksiä.
 

Liiton 20 piiristä 12 ylsi kasvuun. Keski-Pohjanmaan reserviupseeripiiri, 13 kerhoa, ylsi parhaaseen kasvuprosenttiin 13

maksaneen jäsenen lisäyksellä, mutta Uudenmaan reserviupseeripiirin 18 kerhon 41 maksaneen jäsenen kasvu oli liiton

paras määrällä mitaten!
 

Uudenmaan reserviupseeripiirissä 11 kerhoa ylsi kasvuun, yksi säilytti asemansa ja kuusi kärsi menetyksiä.
 

Uudenmaan reserviupseeripiiri on liiton neljänneksi suurin 2081 maksaneella jäsenellä ja Järvenpään reserviupseerikerho

vuodesta 2008 liiton 12:sta suurin nyt 303 (+3) maksaneella jäsenellä.

 

Liitetiedostona on RUL:n 20 piirin ja 322 kerhon jäsenmaksutilanne 31.12.2011. Tätä tietoa ei ole jaettu jäsenillemme

kertaakaan aikaisemmin kerhon historiassa. Toivon mukaan se kannustaa kerhoamme kasvuun! 

_______________________________________________________________

              

Liitto on postittanut jäsenmaksut, joiden eräpäivä on 15. helmikuuta. Kerhomme jäsenistä jo 25 on suorittanut saman
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tien jäsenmaksunsa – upeata!

_______________________________________________________________     
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko              
 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä

tel + 358196880900

mobile +358415475508

 

Liitteenä:

RUL, Jäsenmäärät yhdistyksi(äin 31.12.2012 ja muutokset.xls 200 kt
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