JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

6.12.2015, sp-tiedote 47/2015

Piilojakelu 335 / 342 jäsentä ja 83 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Suomen 98. Itsenäisyyspäivää!
___________________________________________________________________________________________

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä kerhostamme luutnantiksi reservissä
Towo Toivolan. Parhaimmat onnittelut ylennyksen johdosta!
Pyydän ilmoittamaan, jos Towon ohella olisi myös muita kerhomme järvenpääläistä tai toisaalla asuvia ylennyksen
saaneita jäseniämme.
Kerhon hallitus tekee ylennysesityksiä ansioituneista jäsenistämme. Esityksiä varten pyydämme taustatiedot
puheenjohtajallemme: keijo.kylmala(at)gmail.com – kiitos.
Pyrimme saamaan jäseneksi 6.12. yliluutnantiksi ylennetyn järvenpääläisen reserviupseerin Niko Mannisen.
Jos tiedät hänen yhteystietonsa, ilmoita veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos!
Tasavallan presidentti ylensi nyt 905 upseeria ja erikoisupseeria reservissä, 695 viime vuonna, 548 vuonna 2013,
625 vuonna 2012, 1109 vuonna 2011, 880 vuonna 2010, 1118 vuonna 2009, 762 vuonna 2008 ja 740 vuoden 2007
itsenäisyyspäivänä.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäilta PVPALVK:ssa Taistelukoulun alueella ti 8.12. klo 19.
UUDALTSTOn päällikkö, evl Juho Raulon aiheena ovat PV:n ajankohtaiset asiat.
Illan isäntänä Uudenmaan Reserviupseeripiiri, pj Jaripekka Turtiainen ja piirin tiedotusupseeri Timo Hautala.
Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna ja tavanomainen sekä savusauna lämpimänä - omat pyyhkeet mukaan!
__________________________________________________________________________________________________________________________

Itsenäisyyspäivän aattoillan cocktailtilaisuus Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla 5.12. klo 19-21
Reserviläismalja -kiertopalkinto + pienoispokaali aktiivista toiminnasta: Jere Willberg
Vaskooli –kiertopalkinto kerhon toiminnan taloudellisesta tukemisesta: Keijo Kylmälä
Veteraanimalja –kiertopalkinto veteraanitukityöstä: Juha Koskenranta
Jäsenhankintakilpailu –kiertopalkinto: Antti Männistö
Veli Aarnio Tuemme turvallisuutta –kiertopalkinto + kunniakirja: Klaus Holttinen
Aktiivin ampuja -kiertopalkinto: Tapio Tuomisto
Outin Malja –kiertopalkinto kerhon jäsenten maanpuolustuskoulutusansioista: Järvenpään Reserviupseerikerho ry

Yrjö Kotisalo, juhlapuhe
Vitriinin reunalla vasemmalta Veli Aarnio kunniakirja ja Tuemme turvallisuutta kiertopalkinto, Jäsenhankintakilpailun
kiertopalkinto + RUL:n puukko, Aktiivin ampujan kiertopalkinto, Vaskoolilautanen –kiertopalkinto, Veteraanimalja,
Reserviläismaljan pikkupokaali + Reserviläismalja ja Outin Malja.

Itsenäisyyspäivän aattoillan lämminhenkiseen tilaisuuteemme osallistui 15 henkeä.
Kapteeni res Yrjö Kotisalon puheenvuoro cocktailtilaisuudessa:

Kaksi maata, kaksi kohtaloa
Suomi itsenäistyi 6.12.1917 ja Viro 25.2.1918. Kummassakin maassa itsenäisyys sinetöityi vasta vapaustaistelujen ansiosta.
Sittemmin maiden kohtalot olivat hyvin erilaiset.
Viro menetti vapautensa 1940, kun Neuvostoliitto miehitti sen ja liitti väkivalloin itseensä kommunistisen vaalinäytelmän
jälkeen. Jo kesäkuussa 1940 tapahtuivat virolaisten ensimmäiset julmat kyyditykset Siperiaan. Venäjä väittää yhä, että Baltian
maat ”anoivat pääsyä neuvostokansojen onnelliseen perheeseen” ja kieltää miehityksen historian. Pahuuden imperiumi aiheutti
Virolle taloudellisen riiston, sivistyksellisen taantuman, ympäristön tuhot, kolonialismin taakan, vangitsemiset ja
kansanmurharikokset.
Saksalaisjoukkoja tervehdittiin aluksi vapauttajina. Väestölle helpompaa saksalaismiehitystä kesti kesästä 1941 syksyyn 1944,
mutta puna-armeijan mielivaltaa Virossa kesti vuoteen 1991. Suurin osa Suomen armeijassa taistelleesta JR 200:n sotilaista
puolusti urheasti isänmaataan Saksan joukoissa Narvan rintamalla ja Sinimäkien taistelussa elo-syyskuussa 1944. Se oli eräs
edellytys myös Suomen puolustuksen onnistumiselle. Monet isänmaalliset virolaiset toimivat vielä metsäveljinä miehittäjää
vastaan vuosikausia, mutta punainen hämärä verhosi Viron. Maa menetti väestöstään neljänneksen ja miehittäjä keksi Virolle
uuden valhehistorian, jonka mukaan Viro ”vapautettiin”. Sitä tarinaa myötäiltiin meilläkin suomettuneena aikana, siihen uskoivat
ns. edistykselliset kulttuuripiirit, rauhanpuolustajat ja vasemmistoradikaalit. Älymystöksi itseään kutsuneet nojasivat vahvemman
oikeuteen ja uskoivat Neuvostoliiton ”rauhanohjuksiin”. Viro oivalsi historiallisen hetken 1991, itsenäistyi uudelleen ja liittyi
Natoon ja Euroopan unioniin.
Punaiselta holokaustilta Suomi pelastui ensimmäisen kerran Vapaussodan ansiosta vuonna 1918. Neuvostoliitto yritti seuraavan
kerran Talvi- ja jatkosodassa, jolloin Suomen kansa onnistui jälleen torjumaan valtausyritykset, ja sittemmin sodanjälkeiset
vaaran vuodet 40-luvun jälkipuoliskolla ja 70-luvulla. Käsittämätöntä on ollut se, että monet vasemmistoradikaalit ja
rauhanpuolustajat ajoivat 1970-luvulla armeijamme alasajoa. He olivat valmiit ulkoistamaan puolustuksemme ja hukkaamaan
veteraanien perinnön, vapaan isänmaan. Tätä eivät korkeilla viroilla palkitut Neuvostoliiton ja DDR:n ystävät halua nykyään
muistella.
Jälkisuomettuneisuutta ilmenee edelleen suhteessa Venäjään ja nuivana suhtautumisena maanpuolustukseen, esim. jvmiinakieltoon yhtymisenä muiden miellyttämiseksi. Typerä ja kallis päätös. Vapaussodasta vaietaan julkisuudessa tai tuodaan
esille vain punakapinaan osallistuneiden tappiot. Kuitenkin Vapaussodassa varmistui nuori itsenäisyys, jonka Lenin halusi
tuhota. Vapaussota pelasti meille länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen ja kansalaisvapaudet. Kirjeessään Mannerheimille Winston
Churchill arvosti suuresti sitä, että Suomi onnistui patoamaan bolsevismin etenemisen Pohjolassa.
Historiallista totuutta ei tule vääntää relatiiviseksi totuudeksi, sillä se johtaa suhteelliseen moraaliin ja avaa ovet propagandalle.
Pitäkäämme huoli, että voimme kirjoittaa itse vapaan Suomen historian. Se ei ole itsestään selvä asia imperialistisen suurvallan
naapurissa. Venäjän historiassa Stalinin arvostus on nousussa jälleen, eikä Putin ei pyytele anteeksi Neuvostoliiton/Venäjän
hyökkäyksiä naapurimaihin. Menneisyyden tilintekoon siellä ei ole halua. Meidän on pidettävä lujasti kiinni tosiasioihin
perustuvasta Suomen historiasta. Tulevaisuuden varmistaa kestävä arvopohja, vankka talous, kansan maanpuolustustahto ja
suorituskykyinen armeija. Täysin yksin emme kuitenkaan pysty kaikissa tilanteissa pitkään selviytymään, joten Nato-sopimus
tarvitaan. Kyse on Suomen eduista, ei Venäjän. Maanpuolustus alkaa informaatiopuolustuksesta.
_________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

