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Piilojakelu 315 / 324 jäsentä ja 67 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Itsenäisyyspäivän iltaa!       
___________________________________________________________________________________________ 
 
Takauma 96. Itsenäisyyspäivän aattoiltaan Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalle:  
 
Kerhon Itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuutta vietettiin nyt 25. kerran vuodesta 1986. 
Kiitos tämän juhlan ideoinnista kuuluu Juha Koskenrannalle. 
 
Cocktail-tilaisuuden sijaan järjestettiin perinteinen iltajuhla Taistelukoulun Upseerikerholla kerhon 40-, 50- ja 60-
vuotisjuhlan kunniaksi vuosina 1991, 2001 ja 2011. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ke 27.11., josta myös iltajuhlassa 5.12. keskusteltiin: 
 

- Keijo Kylmälä on ensi vuonna 21. puheenjohtajamme, kun kerho aloittaa 63. toimintavuoden. 
 

- Kerhon puheenjohtajina ovat toimineet Helmer Nieminen (k.) 1951-59, Lauri Kangas 1959-60 (k.),  
Lauri Heikkilä (k.) 1960, Esko Kiviniemi (k.) 1962-64, Erkki Huttunen (k.) 1965,  
Konrad Saarinen (k.) 1966, Kunto Hagelin 1967-69, Kyösti Harmanen 1969-70 (k.),  
Martti Jääskeläinen 1970-71, Taisto Vanhapelto 1971-73, Yrjö Kotisalo 1974-77,  
Veikko Karhumäki 1978-82, Mauno Pekkinen (k.) 1983-84, Juha Koskenranta 1985-86, 
Rauno Kanerva (k.) 1987-88, Pentti Ylönen (k.) 1989-91, Yrjö Lindström (k.) 1991-1994, 
Markku Onttonen (k.) 1995-98, Matti Toivanen 1999-2000 ja Veikko Karhumäki 2001-13. 
 

Matti Toivanen jää hallituksesta omasta pyynnöstään pois. Matti on toiminut hallituksessa 17 vuotta vuodesta 1997 
alkaen. Katkeamattomana kautena se on kerhon historiassa ennätys. Tehtäviin on sisältynyt toiminta 
koulutusupseerina, 1. varapuheenjohtajana, puheenjohtajana ja vuodesta 2001 kerhomestarina sekä lisäksi kerhon 
edustajana Uudenmaan reserviupseeripiirin piirihallituksessa 1999-2000 ja Järvenpään paikallisosaston päällikkönä 
2007-2009.  
Kiitokset Matille näistä vuosista ja kiitokset Seppo Rantaselle tulosta kerhon hallitukseen! 
 
Kerhon historiassa vaikein vuosikymmen on ollut 1960-luku. Jäsenmäärä pysyi 60 – 70 vaiheilla. Toimintavarat 
olivat minimissä. Kuuden puheenjohtajan luotsaamana kerho purjehti kaikista karikoista selviten. 
 
Kolme seuraavaa vuosikymmentä ovat olleet kutakuinkin katkeamatonta kasvukautta niin toiminnan, talouden kuin 
kerhon kasvun kannalta. Siinä jaksossa kerholla oli 11 puheenjohtajaa. 
 
Alkaneella 2000-luvulla kerhon kaikkinainen kehitys on ollut entistäkin suotuisampaa: 
 
Maksaneiden jäsenten määrä oli 201 vuoden 1999 päättyessä. Viime vuoden päättyessä se oli 312 siitä huolimatta, 
että kerhon menettänyt 102 jäsentä eri syistä toukokuusta 2003 tähän päivään. 
 
Kerhon taseen kasvu liki 20 000 euroon viime vuoden loppuun vuoden 1999 vajaasta 30 000 markasta siitä 
huolimatta, että kerho on suorittanut merkittäviä kalustohankintoja tuossa jaksossa. Varallisuuden kasvusta kiitos 
kuuluu Esa Kukkoselle ja Järvenpään Blues Jazz Diggreille sekä jäsenillemme, jotka ovat osallistuneet 
Puistoblues-talkoisiin vuodesta 2005. 
 
Kerhon kiistatta arvokkaimmat saavutukset liittyvät veteraanitukityöhön. Se on katkeamaton ketju vuodesta 1988 ja 
sitä ennenkin satunnaisina vuosina. Pysyvimpänä muistona näistä toimista säilyy 23. huhtikuuta 1995 paljastettu 
kuvanveistäjä Erkki Erosen ”Veljeä ei jätetä” veteraanimuistomerkki, jonka projektin kerho johti.  
 
Kiitos maamme itsenäisyydestä kuuluu sotiemme aikaiselle sukupolvelle. Sen ansiosta myös meillä on mahdollisuus 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja maamme rakentamiseen siten että tulevatkin sukupolvet kokevat sen 
puolustamisen arvoiseksi maanpuolustustahtoaan menettämättä. 
 
Kiitos kerhon menestyksestä ja kasvusta kuuluu jokaiselle jäsenellemme. Sen ansiosta kerho on noussut Suomen 
Reserviupseeriliiton 12:sta suurimmaksi liiton noin 320 yhdistyksen joukossa.   
 



 
 
Itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuuteen osallistui 21 henkeä. 
 

 
 
Vitriinin reunalla kerhon kiertopalkinnot (6). Vaskooli (vas.), Reserviläismalja, Jäsenhankintakilpailu + kiertopalkintoa 
seuraava RUL-puukko, Aktiivin ampujan kiertopalkinto, Veteraanimalja ja akryylinen Tuemme turvallisuutta 
kiertopalkinto, jotka jaetaan itsenäisyyspäivän aaton iltajuhlassa. 
 
Vuoden 2013 ansioista Vaskooli-lautanen kerhon varainhankintaan osallistumisesta Arno Tarjakselle, Reserviläismalja 
aktiivista toiminnasta saajalleen jäävällä pienoispokaalilla Pekka Hänniselle, Jäsenhankintakilpailun kiertopalkinto + 
RUL–puukko Mika Nurmelalle, Aktiivin ampujan kiertopalkinto  Hannu Harjulle, Veteraanimalja sotiemme veteraanien 
tukemisesta Kari  Kettuselle ja  Tuemme turvallisuutta Veli Aarnio –kiertopalkinto kerhon nettisivujen ylläpidosta Aku 
Lindströmille.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keijo Kylmälä (vas.) ja Esko Sarkanen Kellokosken sankariristillä kunniavartiossa 6.12.2013. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 


