
JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

Jäsenkirje 2/2012 lokakuu 2012

Arvoisa Jäsen

Syyskauden jäsenkirje jaetaan nyt kuudennen kerran vuodesta 2007 alkaen sähköpostilla
ja postitetaan niille jäsenillemme, joita emme sähköpostilla tavoita.

MUISTA ILMOITTAA sp-osoitemuutos: veikko.karhumaki(at)msoynet.com – KIITOS!

Sähköpostirekisterissä on 309 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania.
Sähköpostitiedotteita jaetaan vuosittain 40-50 kertaa.
_________________________________________________________________________________

Järvenpään Reserviupseerikerhon vahvuuksia 61. toimintavuotena:

1) Jäsenkunnan uskollisuus ja uusien jäsenten (6) rekrytointi. Kerhoon kuuluu 319 jäsentä.
2) Omatoiminen varainhankinta kerholle.
3) Jäsenmaksun edullisuus: 30 € varsinaiset jäsenet ja 17 € nuorisojäsenet (s. 1984 >), joista
kerho-osuus varsinaisilta 3,0 € ja nuorisojäseniltä 0 €. Jäsenmaksusta liiton osuus on 12 € ja
nuorisojäseniltä 4 €, piirin vastaavasti 3,5 € ja 2 € sekä Reserviläinen –lehti 6,5 € ja piirilehti
Oltermanni 4,5 €.
4) Veteraanitukitoiminta.
5) Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä heinäkuussa jäsenille avatut kerhon Facebook-sivut.
6) Sidosryhmäyhteistyö: Järvenpään Reserviläiset, veteraanijärjestöt (3), reserviupseeripiiri,
kaupunki, seurakunta, MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri ja VETRES Keski-Uusimaa.

Kerhon hallitus kiittää saavutuksista kaikkia jäseniämme ja sidosryhmäkumppaneitamme.
________________________________________________________________________________

Alkaneen 70-vuotistaipaleen kohokohtia:

 Kerho sai keväällä liiton kannustepalkkion vuoden 2011 toiminnasta.
 Kerho vastasi JäRes:n kanssa piirien a-hiihtokilpailun järjestelystä Hyrylässä 6.2.
 Piiri palkitsi kerhon vuoden 2011 toiminnasta Ollin miekka ja Tiedottajayhdistys –

kiertopalkinnoilla piirin parhaana toimintakerhona ja tiedottajana 21.3.

 RUL:n vuoden 2011 toimintakilpailussa kerho oli neljäs liiton noin 320 kerhon joukossa.
Kerho on liiton kahdenneksitoista suurin yhdistys.

 RUL:n vuoden 2011 jäsenhankintakilpailusta liitto luovutti kerhomme urheilu-upseerille,
ltn Esko Sarkaselle maaliskuussa liiton 60. juhlapuukko, numero 1991.

 Kerho hankki EKO AIMS rk-ampumalaitteiston toukokuussa, johon liitolta projektituki.

 Ylennykset 4.6.: luutnantiksi: Jaakko Vainio.

 Huomionosoituksia 11.9., kerhon pöytästandaarit nro 66 ja 67:
- kenrl evp Antti Simola 70 vuotta 20.8., VETRES Keski-Uusimaan puheenjohtaja
- Hannele Lindstén 60 vuotta 6.9., Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja

 Kerhoon ovat liittyneet (6): evl Simo Antikainen ja vänr Towo Toivola 1.1.,
ylil Tapio Näveri ja ltn Osmo Vikman 5.1.
ylil Olli Töyräs 1.2.
ylil Juhani Suhonen 1.10.



Merkkipäiviä syyskaudella 2012 – Kunnialaukauksin parhaimmat Onnittelut!

85 vuotta: ltn Veikko Manninen 20.12.
60 vuotta: ylil Hannu Harju            28.11.

vänr Jarmo Lehtonen     23.12.
kom Olli Kunnala           25.12.

50 vuotta: ylil Pentti Parkkonen     24.10.
__________________________________________________________________________________

Kerhon 318 (+5) jäsenen sotilasarvo- ja ikäjakauma:

6 ev ja 1 komdri yli 90 vuotta 1
3 (+1) evl ja 1 kom yli 80 vuotta 5 (+1)
12 maj 70-79 vuotta 21 (-2)
46 kapt 60-69 vuotta 92 (+2)
65 ylil (+4) 50-59 vuotta 61 (+2)
101 ltn (+7) 40-49 vuotta 55
81 vänr (-7) ja 2 alil 30-39 vuotta 44 (+2)

19-29 vuotta 39

Kerhon 318 jäsentä liittymisvuosikymmenten mukaan:

1 (-1) jäsentä 1951-1959 51 (-1) jäsentä 1980-1989
4 jäsentä 1960-1969 60 jäsentä 1990-1999
25 jäsentä 1970-1979 177 (+7) jäsentä 2000-2012

(suluissa muutokset lokakuusta 2011, jolloin jäseniä oli 313)

_____________________________________________________________________________________________________________________

KERHON ELINVOIMA TAATAAN:

 maanpuolustusaatteellisesti arvokkaalla toiminnalla
 vahvalla viestinnällä
 jatkuvalla jäsenhankinnalla
 omatoimisella varainhankinnalla

_______________________________________________________________________________________________________________________

§§§        YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS §§§

ke 7.11. ke klo 19.00 Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmaja, Vanhankylänniemi

 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT: Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio
 KERHOSTRATEGIA 2012-2020 – vahvistaminen vuodelle 2013, ei muutosesityksiä
 Esitelmä: ltn Aku Lindström: ”Kokemuksia Afganistanin komennukselta.”

KAHVITARJOILU – TERVETULOA

Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä veteraanimuistomerkin kohdalta vasemmalle vievää tietä noin 200 m.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

MAANPUOLUSTUKSEN MUUTOKSESSA JÄSENHANKINTA on yhä suurempi
haaste niin liitolle, reserviupseeripiirille kuin kerhollemmekin.

SINÄ VOIT AUTTAA rekrytoimalla reserviupseeriystäviäsi kerhoomme!



SYYSKAUDEN ESITELMÄTILAISUUDET Koivikko-auditoriossa tiistaisin klo 19

Maanpuolustuskorkeakoulun (TKKK) Tuusulan osasto, Tuusulan Rantatie, Taistelukoulun alue

9.10. Professori Antti Saarialho aiheena ”Kolme syytä, miksi Suomea ei miehitetty”.
Kerho toimii illan isäntänä, joten toivon mukaan kerhomme on komeasti tätä esitelmää kuulemassa!

13.11. Tohtori Kaisa Peltokorpi Lapin yliopistosta alustaa aiheesta ”Suomen sotien vaikutus
aikalaisiin ja jälkipolviin”.

11.12. Johtaja Juha-Pekka Pystynen Finaviasta alustaa aiheesta ”Helsinki-Vantaan lentoasema –
varautuminen.

Sotilaskoti on esitelmäiltoina avoinna. Joulukuussa on rantasauna lämpimänä – omat pyyhkeet!
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sotiemme Veteraanit –keräys Järvenpään veteraanijärjestöjen hyväksi ti 23.10.
klo 17.30 – 21.00 Järvenpäässä suorittajina Panssariprikaatin 40 varusmiestä
johtajinaan kaupungin eri alueilla reservikerhojemme jäsenet (14) autoineen.
Kokoontuminen kirkon alaparkkipaikalle tehtävänjakoon klo 17.30.
Ilmoittaudu keräysjohtajaksi, kts. yhteystieto alla.

25. Veteraanikeräys Järvenpään veteraanijärjestöjen hyväksi pyhäinpäivän aattona
Citymarketissa ja Prismakeskuksessa pe 2.11. klo 09-21

Kerhomme jäsenet suorittavat lipaskeräyksen kahden tunnin parivartiovuoroilla Citymarketissa
ja JäRes:n jäsenet Prismakeskuksessa.

Miehitykset sekapareilla (JäRuk/JäRes) ovat molemmissa keräyspisteissä mahdollisia.

Keräysvuorot Citymarketissa: klo 09-11 (miehitetty), 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 ja 19-21.

Ilmoittaudu keräykseen: veikko.karhumaki(at)msoynet.com tai 041 – 547 5508.

KUNNIAVELKA EI VANHENE – VETERAANITYÖ VELVOITTAA
___________________________________________________________________________________________________________________________________

UUDENMAAN 30. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ VIHDISSÄ su 7.10.

 Juhlapäivän ohjelma Oltermannissa 3/2012.
 Kerho osallistuu maanpuolustuspäivään, jonka paraatissa kannamme omaa ja kolmen

veteraanijärjestömme lippuja kuten viime vuoden vastaavassa juhlassa Loviisassa.
________________________________________________________________________________________

UUDENMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIN 60-VUOTISJUHLA su 28.10.

 JUMALANPALVELUS Tuusulassa klo 10 ja piirin seppeleenlasku sankarihaudoille sekä
piirin puheenjohtajan Timo Hautalan puhe.

 PÄÄJUHLA Järvenpään lukiossa, Lukionkatu 1, klo 14.00 on kaikille kansalaisille avoin:
- tervehdyssanat, piirin puheenjohtaja Timo Hautala,
- Kaartin soittokunta, johtaa musiikkimajuri Raine Ampuja,
- Järvenpään Mieslaulajien Seniorikuoro Ajattomat johtajana Timo Toropainen,
- tervehdykset: RUL, Puolustusvoimat ja Järvenpään kaupunki,
- huomionosoitukset piiritoiminnassa ansioituneille,
- piirin 60-vuotishistoriateoksen esittely – kirjoittaja, FM Juhani Vakkuri,
- juhlapuhe: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, FT Jussi Niinistö.
- juhlan päätyttyä historiakirjan jako läsnäolijoille ja lisämyynti halukkaille 30 €/kpl.



KERHON ITSENÄISYYSPÄIVÄN AATON COCKTAIL-TILAISUUS ke 5.12.

- Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä klo 19 – 21,
- kerhon kiertopalkinnoilla palkitsemiset päättyvän vuoden toiminnasta,
- buffet-tarjoilu, johon varautumisesta ilmoittautumiset ti 27.11. mennessä:

veikko.karhumaki@msoynet.com tai 041 – 547 5508.

- YHDESSÄOLOA, kerhon toimintaan ja jäseniin sekä Veljesmajaan tutustumista!

- JUHLAAMME osallistuvat kerhon jäsenet, avec tai solo, toivotetaan tervetulleiksi
iltamme jatkoksi myös Järvenpään Reserviläisten itsenäisyyspäivän aattojuhlaan
Järvenpään Seuratalolle, Kartanontie 20.

Kerhon ensimmäinen 5.12. –tilaisuus järjestettiin Keski-Uudenmaan Osuuspankin tiloissa 1986
ja seuraavat nykyisen Nordean ja edeltäjiensä tiloissa.

Viime vuonna juhlimme kerhon 60-vuotista toimintaa Taistelukoulun Upseerikerholla.

Ensi vuonna toteutamme tämän juhlan toivon mukaan jälleen yhteistyössä Nordea-pankin uusituissa
Järvenpään tiloissa!
______________________________________________________________________________________

ITSENÄISYYSPÄIVÄN TAPAHTUMIA to 6.12.

o Hautakynttilöiden sytytys neljälle Järvenpään jääkärihaudalle klo 09.00.
o Järvenpään kirkolla klo 09.30: Suomen lipun nosto – partiolaiset, puhe, Järvenpään

veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna ja Järvenpään Mieslaulajat.
o Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku Tuusulan sankarihaudoilla.
o Kaupungin itsenäisyyspäivän juhla Järvenpää-talossa, kts paikallislehdet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

KERHON FACEBOOK-sivut avattiin 21.7., mistä kiitokset Esko Sarkaselle!

 Ulkopuolisilta suljetuille sivustoille pääsevät vain kerhon jäsenet.
 Ilmoita liittymishalusi kerhon facebook -sivuille Eskolle: esko.sarkanen@saunalahti.fi

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sisärata-ammunnat TKKK:n sisäradalla pe klo 18.30 ja su klo 18.

 Kerholla on useita pienoispistooleja ja -kivääreitä sekä ilmapistooli ampumatoimintaan.
 Lisäinfo ampups Pekka Kojo, kojopek(at)mikropc.net tai 040 – 750 8618.
 Keski-Uudenmaan poliisilaitos on hyväksynyt kerhon ampuma-asekouluttajiksi 11.9.

Pekka Kojon ja Esko Sarkasen.
_____________________________________________________________________________________

Reserviläisurheilua ja ammuntaa

 XII Heikki Tuokko perinnekiväärikilpailu (5 koe ls + 10 ls, 150 m) ja
VII perinnepistoolikilpailu (5 koels + 10 ls) Upinniemessä su 14.10.

 Piirien ilma-asekilpailut marraskuussa Porvoossa.
 Piirikilpailuihin kerho osallistuu JäRes:n kanssa kolmihenkisillä yhteisjoukkueilla.

______________________________________________________________________________________

MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustapahtumat: www.mpky.fi
________________________________________________________________________________________________________________________________

Kiitämme monistustuesta: Metso Paper Oy Paperinjalostuskoneet Järvenpää

Tapaamisiin toiminnan parissa – kerhon hallitus


