JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

5.1.2014, sp-tiedote 1/2014

Piilojakelu 312 / 321 jäsentä ja 63 sidosryhmäkumppania
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit

Hyvää vuodenjatkoa kaikille! Kerhon 63. toimintavuosi on käynnistynyt myönteisissä merkeissä. Vuodenvaiheessa
saavutettiin uusi ennätys, 313 (+1) jäsenmaksusuoritusta!
Kerhoon 321. jäsen. Luutnantti Pekka Lindroos – Tervetuloa toimintaan mukaan!
Toimintavuoden avaus tapahtuu Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuudella TKKK:ssa Taistelukoulun
alueella ti 14.1. klo 19. Mika Julkusen aiheena on Suomen radiotiedustelun historia.
Sotilaskoti on perinteisesti avoinna esitelmätilaisuuden jälkeen.

MPKL:n Turpo-seminaari 2014 ”Pohjoismainen yhteistyö – kansainvälinen yhteistyö” ja ”Vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus tulevaisuudessa – sijoitettu ja sijoittamaton reservi” Santahaminassa la 1.2. klo 09.0015.30.
Ilmoittautumiset 21.1. mennessä: veikko.karhumaki(at)msoynet.com
Seminaari toteutetaan MPK:n kurssina, josta saa korvaavan kh-vuorokauden.
Kerho ilmoittaa kootusti jäsentemme osallistumisen ja maksaa osallistumisen, 20 € hengeltä, joka sisältää seminaarin
ohella kahvitarjoilun ja lounaan.
Santahaminan sotilasalueelle pääsyyn tarvitaan henkilötodistus (ajokortti, passi…). Osallistujista tehdään lista,
johon tarvitaan nimi, osoite, syntymäaika (henkilötunnus kh-vrk:n saamiseksi), sähköpostiosoite ja puhelinnumero
sekä maininta mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Seminaaripäivän ohjelma on nähtävissä osoitteesta: www.mpkl.fi
Keski-Uusimaa uutisoi kerhon syyskokouksen 2.1. Kun tuo lehti ei kaikkia tavoita, laitan jutun kokonaisuudessaan
oheen:
Keijo Kylmälä Järvenpään Reserviupseerikerhon johtoon
JÄRVENPÄÄ. Yhdistyksen syyskokouksessa Keijo Kylmälä valittiin kerhon 21. puheenjohtajaksi vuodesta 2001
kerhoa johtaneen Veikko Karhumäen jälkeen. Varapuheenjohtajiksi valittiin edelleen Jukka Huikko ja Hannu
Lagerström.
Hallitukseen valittiin uutena Seppo Rantanen erovuoroisen vuodesta 1997 yhtäjaksoisesti hallituksessa toimineen
Matti Toivasen jälkeen. Hallitukseen valittiin edelleen Olli Greggilä, Kari Haapala, Veikko Karhumäki, Pekka Kojo,
Yrjö Kotisalo, Esa Kukkonen, Aku Lindström, Petri Nissilä, Mika Nurmela, Jukka Orsila, Esko Sarkanen ja Osmo
Vikman.
Toiminnantarkastajina jatkavat Kunto Hagelin ja Aarre Kettunen sekä varalla Matti Juntunen ja Antti Männistö.
Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla pidetyn syyskokouksen johti yhdistyksen perinneupseeri Yrjö Kotisalo.
Kerhon hallituksen kuusitoista jäsentä edustavat vankkaa järjestötuntemusta, joiden yhteenlaskettu kokemus
Järvenpään reserviupseerikerhon hallituksessa on peräti 154 vuotta vuoden 2013 päättyessä. Hallituksen vanhin jäsen
on 74 ja nuorin 29 vuotta. Sotilasarvot ovat luutnantista majuriin.

Kerhon toiminta-ajatus perustuu Patentti- ja rekisterihallituksen 24.6. vahvistamiin yhdistyksen uusiin sääntöihin,
joiden mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen itsenäisyyden ja perusarvojen turvaamiseksi sekä olla
jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdys-siteenä edistäen suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamista, kokonaismaanpuolustusta, isänmaallisuutta ja kansalaisten turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lisäämistä.
Yhdistys pyrkii parantamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa, kehittää maanpuolustus-tahtoa ja -kykyä sekä
reserviupseerihenkeä.
Toiminnan painopistealueet ovat vuonna 2014 jäsenhuollossa ja edunvalvonnassa, järjestökuvan vahvistamisessa
maanpuolustusaatteellisesti arvokkaalla toiminnalla ja liikunta- sekä ampumatoiminnassa.
Kerho nousi Uudenmaan Reserviupseeripiirin 18 yhdistyksen joukossa suurimmaksi vuonna 2001. Suomen
Reserviupseeriliiton 320 yhdistyksen joukossa kerho on kahdenneksitoista suurin vuodesta 2008. Liittoon kuuluu
runsaat 27000 reserviupseeria. Uudenmaan Reserviupseeripiirissä on noin 2100 jäsentä, joista 324 Järvenpään
Reserviupseerikerhossa.
Vuonna 1951 perustetun kerhon arvokkaimmat saavutukset liittyvät veteraanitukityöhön. Veteraanikeräyksiä ja –
talkoita on suoritettu vuodesta 1988. Pysyvänä muistona näistä toimista säilyy 23. huhtikuuta 1995 paljastettu
kuvanveistäjä Erkki Erosen ”Veljeä ei jätetä” veteraanimuistomerkki, jonka hankkeen kerho johti.

Keijo Kylmälä (oik.) vastaanotti Veikko Karhumäeltä kerhon puheenjohtajaa seuraavat majuri Olavi Wariksen
kunniamerkit, jotka on kerholle lahjoittanut hänen tyttärensä Kaisa Aarnio.

Maanpuolustusterveisin - Veikko

