
JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

Jäsenkirje 2/2014 syyskuu 2014

Arvoisa Jäsen

Syyskauden jäsenkirje jaetaan nyt kahdeksannen kerran vuodesta 2007 sähköpostilla ja
postitetaan niille jäsenillemme (9), joita emme sähköpostilla tavoita.

Sähköpostirekisterissä on nyt 307 jäsentä ja 81 sidosryhmäkumppania.

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

Kerhon 63. toimintavuoden vahvuuksia:

1) Jäsenkunnan uskollisuus. Kerhoon kuuluu 316 jäsentä.
2) Omatoiminen varainhankinta kerholle: Puistobluestalkoot ja Toimintakalenteri 2014.
3) Jäsenmaksun edullisuus: 33 € varsinaiset jäsenet ja 18 € nuorisojäsenet (s. 1986 tai myöhemmin),
josta kerholle varsinaisilta 3,5 € ja nuorisojäseniltä 0 €. Liiton osuus jäsenmaksusta on 12 €
varsinaisilta ja 4 € nuorisojäseniltä, piirimaksu vastaavasti 5,5 € ja 2 € .
Jäsenmaksusta Reserviläinen–lehti on 7,5 € ja piirilehti Oltermanni 4,5 €.
4) Veteraanitukitoiminta.
5) Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä kerhon sisäiset Facebook-sivut jäsenille.
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.
________________________________________________________________________________

Toimintavuoden kohokohtia:

 Kerho sai keväällä RUL:n 250 euron kannustepalkkion vuoden 2013 toiminnasta liiton
kuudenneksi parhaana kerhona noin 320 yhdistyksen joukossa.

 Piiri palkitsi kerhon vuoden 2013 toiminnasta Ollin miekalla piirin parhaalle
yleistoimintakerholle nyt jo viidennen kerran peräkkäin vuodesta 2009 alkaen.

 Kerho on edelleen liiton kahdenneksitoista suurin yhdistys vuodesta 2008 alkaen.

 Palkitsemiset ja ylennykset:
- SR hot ylil Esa Kukkonen 5.3.
- kerhon standaari no 69 Aerial Oy 5.3.
- kerhon standaari no 70 kapt Keijo Kylmälä
- ylennys 4.6.: kapteeniksi Kari Koivisto
- RUL am (kultainen ansiomitali) 4.6.: kapt Pekka Kojo ja ylil Hannu Lagerström.
- RESUL pram 4.6.: ylil Esko Sarkanen

 Kesäyön marssista Tuusulassa 7.-8.6. kirjattiin 15 jäsenelle toimitsijasuoritus.
 Uudenmaan veteraanien rosvopaistijuhlasta Järvenpäässä 18.6. kirjattiin neljälle jäsenelle

osallistuminen juhlaan ja kolmelle toimitsijasuoritus.
 Järvenpään Puistobluesista 25.-28.6. kerhon seitsemälle jäsenelle yhteensä 102,5 talkootuntia.
 Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin 70-vuotisjuhlasta Järvenpäässä 3.9. kirjattiin

kuudelle jäsenelle osallistuminen juhlaan ja neljälle osallistuminen liikenteen ohjaukseen.
 Uudenmaan veteraanien kirkkopäivään Järvenpäässä 6.9. osallistui 14 jäsentä eri tehtävissä.
 Veteraanikeräyksistä 7.3., 16.4. ja 17.9. on kirjattu jäsenille 42 suoritusta.



Kerhoon ovat liittyneet (6):

ltn Pekka Lindroos 5.1., vänr Antti Pirttilä 26.3., ltn Markku Kaipainen 11.3.,
vänr Tuukka Virolainen 24.3., vänr Risto Närhi 27.3. ja kapt Harri Koivisto 27.8.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Merkkipäiviä 1.9.-31.12.2014 – Kunnialaukauksin parhaimmat onnittelut!

70 vuotta: ylil Arto Korkama 9.10.
60 vuotta: ev Hannu Aikio 16.9., vänr Timo Heikkonen 3.10., ylil Esko Sarkanen 6.10. ja

ltn Unto Kalamies 10.11.
50 vuotta: vänr Ilari Soosalu 10.10., kapt Jyrki Tervo 21.10. ja ylil Mika Heino 30.10.
__________________________________________________________________________________

Kerhon 316 (-4) jäsenen sotilasarvojakauma (muutos vuoden 2014 alusta):

6 ev ja 1 komdri Kerhon jäsenten ikäjakaumasta ei saada vielä poimintaa
3 evl ja 1 kom kymmenvuotisvälein liiton uuden jäsenrekisterin takia.
13 maj
49 kapt Kerhossa on:
61 ylil (-1) - 3 veteraanikunniajäsentä,
97 ltn (-1) - 285 varsinaista jäsentä ja
88 vänr (-2) ja 3 alil - 28 nuorisojäsentä (s. 1986 tai myöhemmin).

Kerhon 316 jäsentä liittymisvuosikymmenten mukaan:

1 jäsen 1951-1959 50 jäsentä 1980-1989
3 jäsentä (-1) 1960-1969 57 jäsentä (-1) 1990-1999
25 jäsentä 1970-1979 180 jäsentä (-2) 2000-2014
_____________________________________________________________________________________________________________________

KERHON ELINVOIMA TAATAAN:

 maanpuolustusaatteellisesti arvokkaalla toiminnalla
 vahvalla viestinnällä
 jatkuvalla jäsenhankinnalla
 omatoimisella varainhankinnalla

_______________________________________________________________________________________________________________________

§§§        YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS       §§§

ke 26.11. ke klo 19.00 Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmaja, Vanhankylänniemi

 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT: Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 KERHOSTRATEGIA 2015-2020: Vahvistaminen vuodelle 2015, ei muutosesityksiä.
 ESITELMÄ: ”Katoaako isänmaallisuus veteraanien myötä” – Veikko Karhumäki

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.

AUTA JÄSENHANKINNASSA - REKRYTOI reserviupseeriystäviäsi kerhoomme!



VETRES Keski-Uusimaan yleisölle avoin paneelikeskustelutilaisuus

Tuusulan Hyökkälän koulun auditoriossa, Kirkkotie 9, torstaina 2.10. klo 19-21.

VALVONTAKOMISSION AJASTA 70 VUOTTA

 Tilaisuuden avaus kenrl Antti Simola, VETRES Keski-Uusimaa
 Paneelikeskustelun alustajat:

- VTT Jari Leskinen,
- VTT Martti Turtola ja
- FM Juhani Vakkuri

 Paneelikeskustelun johtaa kapt res Yrjö Kotisalo, kerhomme jäsen
 Tuusulan Sotilaskotiyhdistys palveluineen paikalla.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SYYSKAUDEN ESITELMÄTILAISUUDET Koivikko-auditoriossa tiistaisin klo 19

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

14.10. ”Uudenmaan ja Helsingin alueen sotilas- ja reserviläisorganisaatiot” – Ev Pekka Saariaho.
11.11. ”Wilhelmstrasse – Hitlerin hallintokortteli” – Metsänhoitaja, ylil res Heikki Lindroos,

Uudenmaan Sotaveteraanipiirin ja Järvenpään Sotaveteraanien pj sekä kerhomme jäsen.
9.12. ”Huoltovarmuus ja elintarvikehuolto” – Valmiuspäällikkö, ev evp Viljo Holopainen,

kerhomme jäsen.

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

27. Pyhäinpäivän aaton Sotiemme Veteraanit -keräys Järvenpään veteraanijärjestöjen
hyväksi Citymarketissa ja Prismakeskuksessa pe 31.10. klo 9-21

Kerhomme jäsenet suorittavat lipaskeräyksen kahden tunnin parivartiovuoroilla Citymarketissa
ja JäRes:n jäsenet Prismakeskuksessa sekä Turvakurssin Killan jäsenet Tarjoustalossa.

Miehitykset sekapareilla (JäRuk/JäRes) ovat Citymarketissa ja Prismakeskuksessa mahdollisia.

Keräysvuorot Citymarketissa: klo 9-11 (miehitetty), 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 ja 19-21 (miehitetty).

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

KERHON ITSENÄISYYSPÄIVÄN AATON COCKTAIL-TILAISUUS pe 5.12.

- Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla klo 19 – 21,
- kerhon kiertopalkinnoilla palkitsemiset päättyvän vuoden toiminnasta,
- Pitopalvelu Hermanni / Pitomer buffet-tarjoilu,
- kerhon boolitarjoilu, myös alkoholiton vaihtoehto

Kerhon ensimmäinen 5.12. –tilaisuus järjestettiin Keski-Uudenmaan Osuuspankin tiloissa 1986
ja seuraavat nykyisen Nordean ja edeltäjiensä tiloissa. Tilaisuus pidettiin Taistelukoulun
Upseerikerholla vuonna 2011 ja Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla vuodesta 2012 alkaen.
______________________________________________________________________________________

ITSENÄISYYSPÄIVÄN TAPAHTUMIA la 6.12.

o Hautakynttilöiden sytytys neljälle Järvenpään jääkärihaudalle klo 9.00.
o Järvenpään kirkolla klo 9.30: Suomen lipun nosto – partiolaiset, puhe, Järvenpään

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



KERHON FACEBOOK-sivut:

 Sivustoille pääsevät vain kerhon jäsenet.
 Ilmoita liittymishalusi Esko Sarkaselle: esko.sarkanen(at)saunalahti.fi

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Reserviläisurheilua:

 MPK:n tapahtuma XIV Heikki Tuokko -perinnekiväärikilpailu (5 koe ls + 10 ls, 150 m) ja
IX perinnepistoolikilpailu (5 koels + 10 ls) Upinniemessä su 12.10.

 Piirien ilma-asekilpailut Tuusulan uimahallin alakerrassa la 22.11. klo 10

 Piirikilpailuihin kerho osallistuu JäRes:n kanssa kolmihenkisillä yhteisjoukkueilla.

TKKK:n sisäampumarata on toistaiseksi korjaustöiden vuoksi suljettu.

 Kerholla on useita pienoispistooleja ja -kivääreitä sekä ilmapistooli ampumatoimintaan.
 Lisäinfo ampups Pekka Kojo, kojopek(at)mikropc.net tai 040 – 750 8618.

______________________________________________________________________________________

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

Kerho tukee jäsentensä osallistumista MPK:n kursseille.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

TIEDOTUS toiminnasta ja muusta:

- sähköpostitiedotteilla ns. piilojakeluna noin 35-50 krt/vuosi
- postittamalla Jäsenkirje 1 ja koko vuoden Toimintakalenteri helmikuussa
- sähköpostilla Jäsenkirje 2 ja postittamalla syyskaudella niille, joilla ei

sähköpostia ole
- kerhon nettisivuilla osoitteessa www.rul.fi/jarvenpaa
- piirilehti Oltermanni: kirjoitukset toiminnasta
- paikallislehdet: uutisoinnit merkittävimmistä tapahtumista

__________________________________________________________________________

KERHON EDUNVALVONTATOIMIA:

- RUL am sk (kultainen ansiomitali soljen kera, perustettu 1981) 7 kpl
- RUL am (kultainen ansiomitali, perustettu 1935) 19 kpl
- RUL ham (hopeinen ansiomitali, perustettu 1989) 26 kpl
- RUL pram (pronssinen ansiomitali, perustettu 1989) 30 kpl + 3 sidosryhmäkumppaneille

Ansioituneita jäseniä on palkittu myös lukuisilla muilla ansiomitaleilla, kerhon standaarilla jne.

YLENNYSESITYKSET:

Kerhon esityksillä on vuodesta 1990 vaikutettu jäsentemme ylennyksiin seuraavasti:

1 majuri-, 6 kapteeni-, 12 yliluutnantti- ja 29 luutnantti- sekä 1 sotilasmestari-,
1 vääpeli- ja 1 ylikersanttiylennys.
__________________________________________________________________________

Kiitämme monistustuesta: Valmet Technologies Oy Järvenpää

Tapaamisiin toiminnan parissa – kerhon hallitus


