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Piilojakelu 311 / 320 jäsentä ja 81 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit       
___________________________________________________________________________________________ 
 
Huomisiltana Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäilta TKKK:ssa Taistelukoulun alueella 9.12. klo 19.  
 
Elintarvikehuoltosektorin valmiuspäällikkö, eversti evp Viljo Holopainen, kerhomme jäsen, esitelmöi aiheesta 
"Suomen huoltovarmuus ja elintarvikehuolto".  
Illan isännöi Uudenmaan Reserviupseeripiirin 1. vpj Markus Lassheikki. 
Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna, ja on myös mahdollisuus "joulusaunaan" Taistelukoulun funkkis-saunassa 
- omat pyyhkeet mukaan.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Jäsenmaksutilanne. Suorituksia on kertynyt kuluvalta vuodelta toistaiseksi 303. Kerhossa on 320 jäsentä, joista 
varsinaisia 288 ja nuorisojäseniä (s. 1986 >) 29 sekä 3 veteraanikunniajäsentä. Jäsenmaksua päättyvältä vuodelta 
eivät saa kerhoomme lokakuun alun jälkeen liittyneet varsinaiset jäsenet eivätkä tämän vuoden aikana kerhoomme 
varusmiespalveluksensa jälkeen liittyneet nuorimmat vänrikkimme! 
Vuoden 2013 loppuun mennessä kertyi 313 jäsenmaksusuoritusta, jolla kerho ylsi edelleen liiton kahdenneksitoista 
suurimmaksi, sija joka saavutettiin jo vuoden 2008 päättyessä. 
Liitto on lähettänyt kolmannen rästilaskun vielä maksamattomille jäsenillemme, joiden suorittamisia hallitus ja 
varmaan kaikki jäsenemmekin toivovat vielä ennen vuodenvaihdetta!  
________________________________________________________________________________ 
 
Kuvatakaumaa Järvenpään tapahtumiin 6.12.  
 

   
 
Jääkärien haudoille kynttilät 6.12 klo 09. Järvenpään hautausmaalla on kolmen JP 27:n jääkärin hautapaikat: 
Majuri Johan Merisalo-Forsman, s. 8.11.1884, k. 24.12.1961 
Vänrikki Verner Vanhala, s. 17.5.1897, k. 4.6.1957 
Vääpeli Vilho Jalo, s. 14.7.1895, k. 29.8.1958 
 
Johan (Jukka) Merisalo-Forsman on kutsuttu Järvenpään Reserviupseerikerhon kunniajäseneksi 6.12.1959.  
Samassa itsenäisyyspäivän juhlassa kutsuttiin kunniajäseneksi myös majuri Helmer Nieminen, yhdistyksen 
perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1951-59. 
 
RUL ja JP 27 Perinneyhdistys esittivät reserviupseerikerhoille vuonna 1994 perinteeksi kynttilöiden sytyttämistä 
jääkärihaudoille 6.12. Tuusulan Reserviupseerikerho on vaalinut tätä perinnettä vuodesta 1994. Kerhomme ja Jokelan 
Reserviupseerit liittyivät tähän joukkoon 2006 aloitteen tekijänä Harri Tiirikkala, jääkärieverstin poika Tuusulan 
Reserviupseerikerhosta.  
Tuusulassa on neljä ja Kellokoskella yksi jääkärihauta. Kellokosken jääkärihaudalle sytyttävät kynttilän Jokelan 
Reserviupseerit. Tuusulan Reserviupseerikerho sytyttää lisäksi kynttilät neljän Tuusulan haudatun Mannerheim-ristin 
ritarin haudalle. 



  
 
Partiolaiset suorittivat Suomen lipun noston kirkolla klo 09.30. Lippulinnassa vasemmalta Sotainvalidiosaston lippu / 
Taisto Vanhapelto (JäRuk), Sotaveteraanit / Juha Miettinen (JäRuk / Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat), 
Rintamaveteraanit / Esko Sarkanen (JäRuk), kerhomme lippu / Keijo Kylmälä, Järvenpään Reserviläiset / Heikki Ailas, 
Turvakurssin Kilta / Antti Mäki ja partiolippukuntien liput (2). Taustalla Järvenpään Mieslaulajien kuoro Ajattomat, 
jossa kerhostamme Vesa Lehtonen. Juhlapuheen piti kirkkoherra Vesa Koivisto, kerhomme jäsen.   
 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko  
  
   
 


