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Kerhon 61. toimintavuoden saavutuksia vuodelta 2012:

 Toimittiin kerhostrategian 2011-2020 hengessä, strategia kerhon nettivuilla.
 Säilytettiin vuonna 2008 saavutettu sija RUL:n 12:sta suurimpana noin 320 kerhon joukossa.
 Kerhon kasvu jatkui, uutena ennätyksenä 312 (+9) jäsenmaksusuoritusta.
 Sidosryhmäyhteistyö oli tuloksellista ja tiedotus toiminnasta näkyvää.
 Sotiemme Veteraanit -keräyksillä (4) ja veteraanitalkoilla saavutettiin hieno tulos.
 Hankittiin EKO-Aims rk-ampumalaitteisto, kallein investointi kerhon historiassa.
 Tilinpäätös 2012 oli ennätyksellisen ylijäämäinen, 2.030,28 €.

25. Toimintakalenteri oheisena. Kiitokset uskollisille ja uusille toimintamme tukimainostajille.
____________________________________________________________________________________

Vuoden 2012 kohokohtia:

 Ylennykset:
4.6.2012: luutnantiksi Jaakko Vainio.
6.12.2012: kapteeniksi Seppo Rantanen (kerhon esitys) ja luutnantiksi Ismo Nöjd.

 Huomionosoitukset:
RUL:n pronssinen ansiomitali 7.3.2012: ltn Vesa Lehtonen.

Kerhon pöytästandaari 11.9.2012: pj Antti Simola VETRES Keski-Uusimaa ja pj Hannele
Lindstén Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry.

 Vuosipalkitsemiset (7) itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilasuudessa:
Reserviläismalja: aktiivista toiminnasta ylil Heikki Lindroos
Veteraanimalja veteraanitukityöstä: kapt Arno Tarjas
Tuemme turvallisuutta Veli Aarnio kiertopalkinto ja kunniakirja: kapt Mika Nurmela
Vaskooli –kiertopalkinto toiminnan tukemisesta: ylil Matti Toivanen
Aktiivin ampujan kiertopalkinto: ltn Osmo Vikman
Jäsenhankintakilpailun kiertopalkinto: ltn Jokke Härmä
Outin Malja mp-koulutuksesta: maj Olli Greggilä

___________________________________________________________________________________

Kerhon tilinpäätös vuodelta 2012 (muutos vuodesta 2011):

Tuotot 6.071,48 € (+3.58 €). Kulut 4.041,20 € (-110,82 €).
Poistot 1.179,62 € (+712,78 €). Tilikauden ylijäämä 2.030,28 € (+114,40 €).
Kaluston kirjanpitoarvo 3.538,85 € (+2.138,33 €). Pankkitileillä 525,11 € (-108,05 €).
Sijoitusrahastot 15.000,00 € (ei muutosta). Vastattavaa 19.063,96 € (+2.030,28 €).

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ke 6.3. klo 19

Sotaveteraanien Veljesmajalla, Vanhankylänniemessä. KAHVITARJOILU – TERVETULOA.

Sääntömääräisinä asioina käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012.

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



Merkkipäiviä vuonna 2013 – Kunnialaukauksin parhaimmat onnittelut!

80 vuotta: kapt Juhani Kolehmainen 9.9.

70 vuotta: ltn Kari-Pekka Tiihonen 21.1., ylil Erkki Jouppi 14.3, ltn Osmo Mäkelä 23.5. ja
kapt Pekka Lehtiniemi 8.9.

60 vuotta: ltn Reino Taurovaara 4.2., ylil Kari Mölsä 20.3., ylil Esa Kukkonen 7.4.,
ylil Hannu Koski 16.5., vänr Veli Turunen 22.7., kapt Mikko Junni 18.10.

50 vuotta: ylil Timo Kohtamäki 23.5., ltn Eero Heikkilä 30.6., kapt Petri Nissilä 6.10.,
maj Antti Rautiainen 20.10., maj Jaakko Heikkala 20.11., ltn Harri Tarkka 6.12. ja
kapt Esa Vainikainen 18.12.

_____________________________________________________________________________________

Kerhon 313 (-8) jäsentä eri vuosikymmeniltä 27.1.2013 (muutos vuodesta 2012):

1951 - 1959: 1 jäsen (-1). 1960 - 1969: 4 jäsentä. 1970 - 1979: 25 jäsentä. 1980 - 1989: 50 jäsentä (-2).
1990 - 1999: 58 jäsentä (-2) ja 2000 - 27.1.2013: 175 jäsentä (-3).
________________________________________________________________________________________________________________________________

Kerhon jäsenten sotilasarvot (muutos vuodesta 2012):

6 everstiä ja 1 kommodori, 3 everstiluutnanttia ja 1 komentaja, 12 majuria, 45 (-2) kapteenia,
65 yliluutnanttia (+3), 100 luutnanttia (-4), 78 vänrikkiä (-5) ja 2 aliluutnanttia.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Kerhon 313 jäsenen ikärakenne 27.1.2013:

yli 80 vuotta 4 jäsentä, 70-79 vuotta 24 jäsentä, 60-69 vuotta 95 jäsentä, 50-59 vuotta 59 jäsentä,
40-49 vuotta 55 jäsentä, 30-39 vuotta 43 jäsentä ja alle 30 vuotta 41 jäsentä.

Kerhon veteraanikunniajäsenet: vänr Ottniell Jürissaar, ylil Eero Pitkänen ja kapt Heikki Talvela.

Vuonna 1985 tai myöhemmin syntyneitä nuorisojäseniä on 28 (-10).

Valvonnan alaiseen reserviin kuuluvat kaikki kerhon 193 iältään alle 60-vuotiasta jäsentä.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kasvumuutoksia 2003 - 2013

Kerho reserviupseeripiirin suurimmaksi 31.12.2001, jolloin maksaneita jäseniä oli 214.
1.5.2003 – 27.1.2013 kerhoon on liittynyt 96 uutta jäsentä, jotka kuuluvat edelleen kerhoon. Samassa
jaksossa on menetetty 93 jäsentä, joista 16 poisnukkuneina. Osa eronneista jatkaa muissa kerhoissa.

2003: + 6 uutta (- 2 menetystä). 2004: +22 (0). 2005: +24 (-14). 2006: +17 (- 5). 2007: +15 (-10)
2008: +12 (-11). 2009: +9 (-13). 2010: +16 (-13). 2011: +20 (-11). 2012: +7 (-)13.

Menetysten minimoimiseksi kerho on tehnyt kaikkensa. Jäsenhankinnan tärkeys ilmenee taulukosta.
______________________________________________________________________________________

Sotiemme Veteraanit -lipaskeräys Citymarketissa pe 8.3. klo 09 - 21

 Vuosina 1988-2012 jäsenemme ovat suorittaneet 35 veteraanilipaskeräystä.
 Vuosina 2001-2012 jäsenemme ovat johtaneet 25 varusmiesten suorittamaa keräystä.
 Huhti- ja syyskuussa johdamme seuraavat varusmieskeräykset Järvenpään 30 keräysalueella.

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

 Järvenpään Reserviläiset ry:n jäsenet suorittavat lipaskeräyksen Prismakeskuksessa.
 Turvakurssin Killan jäsenet suorittavat lipaskeräyksen Aallopin S-Marketissa.



Sotiemme veteraanien ja maanpuolustusväen Talvisodan päättymisen kirkkoilta
Järvenpään kirkossa ja ohjelmallinen kahvitilaisuus srk-keskuksessa ke 13.3. klo 18

Tumman puvun ja kunniamerkkien käyttöä suositellaan.
Järjestää: VETRES Keski-Uusimaa ja Järvenpään seurakunta tukijoina Keravan ja Tuusulan srk.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Kansallisen veteraanipäivän juhla Järvenpää-talossa la 27.4. klo 18

Järvenpään kaupungin veteraanipäivän juhla on avoin kaikille kansalaisille, jossa sotiemme
veteraanit ovat juhlan kunniavieraita. Katso kaupungin lehti-ilmoitus lähempänä juhlaa.

Yleisölle on kahvitarjoilu juhlan jälkeen. Tumma puku ja kunniamerkit on suositus.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kuukausiesitelmät Taistelukoulun alueella tiistaisin klo 19

12. helmikuuta, 12. maaliskuuta, 9. huhtikuuta ja 14. toukokuuta, jolloin on myös kevätsauna.

Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen sotilaskoti on avoinna esitelmätilaisuuksien jälkeen.

Info esitelmäaiheista sähköpostilla ja edellisenä sunnuntaina Keski-Uusimaan ja Tuusulanjärven
Viikkouutisten yhdistyspalstalla.

Info reserviläisurheilusta ja ampumisesta:

urheiluvastaava Esko Sarkanen, esko.sarkanen(at)saunalahti.fi tai 0400 – 474 799 ja
ampumavastaava Pekka Kojo: kojopek(at)mikropc.net tai 040 – 750 8618.

Kerholla on useita aseita. Oman aseen puuttuminen ei ole este osallistumiselle.

Piirikilpailuihin osallistumme yhteisjoukkueilla Järvenpään Reserviläisten jäsenten kanssa.
Reserviläispiirien Osuuspankkimaljakilpailussa Järvenpään yhteisjoukkue sijoittui neljänneksi
viime vuonna. Joukkueeseen kuuluu kolme urheilijaa. Pyritään parantamaan sijoitustamme!

Piirikilpailujen lajit: Ampumahiihto, ampumajuoksu, ampumasuunnistus, ilma-ase,
kenttäammunta, kolmiottelu, maastokilpailu, partiokilpailu (3 henkeä), pienoiskiväärikilpailu
(3-asentoinen ja makuu), pistoolikilpailu (koulu + kuvio ja pika-ammunta), SRA (sovellettu
reserviläisammunta) ja talvikilpailu.

Piirikilpailut ovat ennen kaikkea kuntoilutapahtumia ja yhdessäoloa samanhenkisessä seurassa.
Sarjajaoissa on yleinen, ikämiessarjat ja harrastelijasarja. Tule mukaan!

Vuoden 2012 piirimestaruuskilpailuissa: Hannu Harju, Mika Heino, Jukka Huikko,
Jokke Härmä, Veikko Karhumäki, Atte Kivioja, Pekka Kojo, Juha Koskenranta, Esko Sarkanen
ja Osmo Vikman

Valtakunnan tason reservikisoissa: Hannu Harju, Mika Heino, Pekka Kojo, Timo Koskimäki
ja Markku Pyy.

Ilmoita sähköpostiosoite tai sen muutos: veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos.

Kerhon 314 jäsenestä tavoitetaan sähköpostilla 308 ja lisäksi 71 sidosryhmäkumppania.

Kerho lähetti 46 sähköpostitiedotetta vuonna 2012.

kerhon uusitut nettisivut osoitteessa: www.rul.fi/jarvenpaa



Järjestökuva ja profiili on pidettävä maanpuolustuksen muutoksissa

Waldemar Bühler (k.), RUL:n vuosien 1981-1989 puheenjohtaja, kirjoitti tervehdyksessään liiton
toimintakertomuksessa 1988 myös tähän päivään ja etenkin lähitulevaisuuteen osuvalla tavalla.

Vain pari vuotta kirjoituksensa jälkeen muutokset maanpuolustuksessa mullistivat maailmaa ja
yhtäältä myös maatamme sekä vapaaehtoista maanpuolustusta.

Vain pari vuotta tästä tuonnemmaksi muuttavat oman maamme maanpuolustusta monella
merkittävällä tavalla sodanajan sijoitustenkin supistuessa nykyisestä noin kolmanneksella.

Näin Bühler näki tuolloisen ajankuvan, jonka ydinsanoma tuosta tervehdyksestä on tässä:

…”Olemme yhdessä ponnistelleet asiallisen ja oikean järjestökuvan vahvistamiseksi… Tässä meillä on
edessämme vaativa haaste… Nyt on tullut aika kiinnittää huomiota myös RUL:n profiiliin. Se tarkoittaa
tulevaisuudesta huolehtimista. Se on jatkuvaa pyrkimystä kehittää järjestökuvaa ajan ja jäsenkunnan
tarpeista käsin. Etsimme vastauksia kysymykseen miltä RUL:n tulisi näyttää? Profiili luodaan teoilla,
viesteillä ja imagolla. Profiili on järjestön sisäisen kehityksen prosessi ja sen muotoutumiseen tulee
jokaisen reserviupseerin vaikuttaa…

Ajatellen Suomen Reserviupseeriliiton tulevaisuutta korostan, että juuri nyt tarvitaan sellaisia johtajia,
joilla on kyky nähdä riittävän pitkälle. Tarvitaan sellaisia vaikuttajia, jotka ovat tavoitetietoisia ja joilla
on kyky kuunnella myös jäsenkuntaa.”

31.12.1988 liitossa oli 28 292, Uudenmaan reserviupseeripiirissä 1885 ja JäRuk:ssa 163 jäsentä.

31.12.2012 liitossa oli 27 350, Uudenmaan reserviupseeripiirissä 2011 ja JäRuk:ssa 312 jäsentä.

Maksaneiden jäsenten kasvulla mitaten JäRuk oli 1988 (+16) piirin paras samalla paras %-kasvu,
1999 (+5) piirin toiseksi paras, 2001 (+10) kolmas, 2003 (+11) paras, 2005 (+13) paras, 2006 (+25)
paras ja samalla paras %-kasvu, 2007 (+14) paras ja 2012 (+9) toiseksi paras.

Vuodesta 1972 (atk-jäsenrekisteri) JäRuk on kärsinyt kasvutappion vain 1978 (-5), 1992 (-4),
1994 (-2) ja 2009 (-2). Kerhon kasvu 64 jäsenestä vuodesta 1972 nykyiseen lienee liiton ennätys.

Maanpuolustuksen muutokset vaikuttavat väistämättömästi kerhomme kasvumahdollisuuksiin.

Vielä kerhoammekin enemmän nuo muutokset tulevat todennäköisesti vaikuttavamaan liiton,
sen noin 320 kerhon ja 20 piirin kasvumahdollisuuksiin.

Kerho on varautunut muutoksiin vuosittain päivitettävällä vuoteen 2020 ulottuvalla strategialla.

Ydinsanomana on arvostettava toimintaprofiili ja uskottava järjestökuva, maanpuolustustahdon
ylläpitäminen ja veteraaniperinteen vaaliminen.

Kerho saa vielä kevätkaudella uudet ajankuvassa kauas kantavat säännöt, jotka ovat Patentti-
ja rekisterihallituksessa hyväksyttävinä.

RUL laatii ajankuvaan asettuvan uuden vuoteen 2016 ulottuvan kolmivuotisstrategian, mikä
hyväksytään Oulussa marraskuussa pidettävässä liittokokouksessa.

Liiton strategian laatimiseen kysytään myös kentän ja kerhomme mielipidettä. Sen sanomme!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

kiitämme monistuksesta: Metso Paper Oy Paperinjalostuskoneet Järvenpää
ja

postituksesta: Handelsbanken Järvenpää

tapaamisiin toiminnan parissa – maanpuolustusterveisin – kerhon hallitus


