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Piilojakelu 311 / 320 jäsentä ja 81 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit       
___________________________________________________________________________________________ 
 
Hyvää vuodenjatkoa kaikille! Kerhon 64. toimintavuosi käynnistetään huomenna hallituksen kokouksella ja sen 
jälkeen pidettävällä yhteiskokouksella Järvenpään Reserviläisten johtokunnan kanssa.   
 
Kerho menestyi viime vuonna toiminnan pääsektoreilla järjestötyössä, jäsenhankinnassa, aatteellisessa toiminnassa, 
tiedottamisessa, taloudenpidossa ja sidosryhmäyhteistyössä.  
Reserviläisurheiluun osallistuminen oli edellisvuotta huomattavasti passiivisempaa.  
Jäsenmaksuja kertyi 306 (-6). Menetyksiä on vuodesta 1972 koettu vain 2009 (-2), 1994 (-2), 1992 (-4) ja 1978 (-5).   
 
Kerhoon kuului 63. toimintavuoden alkaessa ja sen päättyessäkin 320 jäsentä. Vuoden 2014 aikana kerhoon liittyi 13 
jäsentä ja 13 myös menetettiin. Kerho on edelleen RUL:n 12:nneksi suurin yhdistys vuodesta 2008 lähtien. 
 
Uudenmaan reserviupseeripiirissä kerho on selkeästi suurin yhdistys 307 maksaneella jäsenellä 18 yhdistyksen 
joukossa. Porvoon reserviupseerikerho on toiseksi suurin 198 (-3) ja Kerava kolmanneksi suurin 183 (+2) 
maksaneella jäsenellä.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäillat alkavat Taistelukoulun alueella, PV:n Palvelukeskuksen Koivikko-
auditoriossa ti 13.1. klo19. Kerhomme on illan isäntä. Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna. 
	  
Esitelmäillan aihe: WILHELMSTRASSE – HITLERIN VALLAN KESKUS BERLIINISSÄ 
 
Kerhomme jäsen, yliluutnantti, MML Heikki Lindroos kertoo Berliinin Wilhelmstrassen historiasta ja mitä sieltä 
nykyään löytyy. Esitelmä antaa eväitä myös historiasta kiinnostuneille Berliinin matkailijoille. 
 
Adolf Hitlerin hallintokautta Saksassa kesti 12 vuotta, 1933–45. Valtaan nousu vaati ennen sitä kymmenen vuotta. 
 
Meillä on kuva Hitleristä despoottina johtajana, ikään kuin Kolmannella valtakunnalla ei olisi ollut lainkaan muuta 
valtionhallintoa. Tämä johtuu mielikuvien painottumisesta toisen maailmansodan vuosiin. Berliinin Wilhelmstrasse 
muuttui tuolloin käsitteeksi, joka kattoi Saksan sodanaikaisen ulkoasianministeriön toiminnan ja vaikutukset – myös 
Suomessa. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Keski-Uusimaa uutisoi kerhon syyskokouksen 31.12. Kun tuo lehti ei kaikkia tavoita, laitan jutun 
kokonaisuudessaan oheen: 
 
Keijo Kylmälä jatkaa puheenjohtajana 
 
Järvenpään reserviupseerikerhon syyskokouksessa Keijo Kylmälä valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi toiselle 
kaudelle. Varapuheenjohtajina jatkavat Jukka Huikko ja Hannu Lagerström. Pekka Hänninen valittiin hallitukseen 
erovuoroisen Pekka Kojon jälkeen. Hallituksessa jatkavat edelleen Olli Greggilä, Kari Haapala, Veikko Karhumäki, 
Yrjö Kotisalo, Esa Kukkonen, Aku Lindström, Petri Nissilä, Mika Nurmela, Jukka Orsila, Seppo Rantanen, Esko 
Sarkanen ja Osmo Vikman. 
Toiminnantarkastajana jatkaa Aarre Kettunen. Markku Fagerlund valittiin Kunto Hagelinin jälkeen toiseksi 
toiminnantarkastajaksi. Heidän varamiehinään jatkavat Matti Juntunen ja Antti Männistö.   
 
Marraskuussa 1950 perustettu ja yhdistysrekisteriin 16.4.1951 merkitty Järvenpään Reserviupseerikerhokerho ry on 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin kahdeksantoista yhdistyksen joukossa yhdenneksitoista vanhin. Kerho on piirin 
suurin yhdistys vuodesta 2001.   
Suomen Reserviupseeriliiton noin 320 yhdistyksen joukossa Järvenpää nousi kahdenneksitoista suurimmaksi vuonna 
2008. Kerhoon kuuluu 320 jäsentä, reservi- ja evp upseeria. 
 
Elinvoimaisuuden turvaamiseksi kerho laati vuonna 2011 vuoteen 2020 ulottuvan strategia-ajatuksen, joka 
päivitetään vuosittain syyskokouksen yhteydessä.  
Strategia-ajatus sisältää yhdistykselle mission, arvot, vision ja toteuttamisen. Halutun tulevaisuuden kuvan mukaan 
kerho on tavoiteltu yhteisö, johon liitytään sen arvopohjan johdosta. Yhdistys tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 



vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Maanpuolustukseen liittyvissä asioissa kerho on vuoropuhelun edistäjä ja 
arvostettu yhteistyökumppani.      
Toiminnassa panostetaan jäsenhuoltoon ja edunvalvontaan, järjestökuvan vahvistamiseen maanpuolustusaatteellisesti 
arvokkaalla toiminnalla, veteraanitukityöhön ja veteraaniperinteen vaalimiseen, sidosryhmäyhteistyöhön ja 
reserviläisurheiluun sekä maanpuolustuskoulutukseen osallistumiseen.   
______________________________________________________________________________ 
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