
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          25.11.2017, sp-tiedote 46/2017 
  
 

Piilojakelu 334 / 339 jäsentä ja 85 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit  
 ___________________________________________________________________________________________ 
 

Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän ja sen edellä on lukuisia arvokkaita tapahtumia. 

 

Kunniavartioon sankarivainajien haudoille 6.12. Tuusulan kirkolle tarvitaan vielä järvenpääläisiä ja tuusulalaisia 

20-30-vuotiaita vapaaehtoisia miehiä:  20-vuotiaita tarvitaan 10 ja samoin 21-25-vuotiaita. 28-vuotiaita tarvitaan 

kaksi ja yksi 30-vuotias. Silloin saadaan sankarihaudoille 136 miehen ja yhden naisen tarvittavat kunniavartiot. 

Kunniavartiossa seistään puoli tuntia jumalanpalveluksen ja seppeleiden laskun jälkeen.  

Vartioon osallistuvat kokoontuvat klo 10 kirkon vieressä sijaitsevan hotelli Gustavelundin pihalle. 

Ilmoittautumiset kunniavartioon: mattijuhanikulmala(at)gmail.com tai 040 538 5515.   
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

28.11. ti klo 14 Talvisotaforum Helsingissä 
Talvisotayhdistys ry järjestää Talvisotaforumin tiistaina Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 

33, 4. kerros. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. 

Seminaarin ohjelma: 

Klo 14.00 – 14.10 Forumin avaus: Ossi Kettunen, Talvisotayhdistys ry:n puheenjohtaja 

Klo 14.10 – 14.50 Venäjän ja Saksan tavoitteet Suomessa 1917-1921: VTT Seppo Hentilä, professori (emeritus) 

Klo 14.50 – 15.30 Ryti ja Tanner – talvisodan poliittiset johtajat: FT Lasse Lehtinen 

Klo 15.30 – 16.00 Kahvitauko 

Klo 16.00 – 16.40 Talvisodan sotilaalliset opetukset: FT Pasi Tuunainen, dosentti 

Klo 16.40 – 17.20 Donald Trump ja Euroopan ja Suomen turvallisuus: VTM Charly Salonius-Pasternak 

Klo 17.20 – 17.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

30.11. to klo 15 alkaen Ilmatorjunnan vuosipäivän tapahtumia Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä: 
Kylmän sodan aikaisen RMB 88 mm ilmatorjuntatykin kunnostetun tuliaseman avajaiset.  

Klo 16 paljastetaan tuliasema ja siihen liittyvä infotaulu. 

RMB:llä palvelleiden muistelmia - mukana mm. M.A. Numminen ja Pepe Willberg. 

Klo 17 paljastetaan Ravintola Kerhon vieressä olevan Portinvartijan tykin muistolaatta. 

Tietoa tapahtumasta on liitetiedostossa.   
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Järvenpää-talo, Sibelius-sali, pe 1.12. klo 17-20, vapaa pääsy. 
Suomen itsenäistymisen vaiheita sekä suomalaisen yhteiskunnan rakentumista tarkastelevan Suomen itsenäisyysjulistus – miten 
Suomi syntyi ja rakennettiin? -seminaarin puhujiksi ja panelisteiksi saapuu akateemisia asiantuntijoita ja poliittisia vaikuttajia 
valtakunnan huipulta. Seminaari on osa Järvenpään kaupungin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 
Syynä seminaarin järjestämiseen Järvenpäässä on senaattori Emil Nestor Setälä (1864–1935), joka oli keskeisenä henkilönä 
mukana maamme itsenäisyysjulistuksen laatimisessa. Suomen kielen ja kansanrunouden tutkija Setälä hankki vuonna 1922 
Järvenpäästä nykyisen Seurakuntaopiston paikalla sijainneen Hjeltin suvun huvilan, jonka nimesi Toimelaksi. Hän asui Toimelassa 
kuolemaansa, vuoteen 1935 saakka. 
Seminaarissa kuullaan FT, professori Kari Hokkasen sekä VT, professori Martti Häikiön alustukset Suomen 
itsenäisyysjulistuksen valmistelusta ja sisällöstä sekä maamme itsenäistymiseen johtaneiden tapahtumien kulusta. Kari Hokkanen 
on kirjoittanut useita Maalaisliiton ja Keskustan historiaa käsitteleviä kirjoja. Hän on toiminut myös sanomalehti Ilkan 
päätoimittajana vuosina 1980–2007. Martti Häikiö on historiantutkija, joka on julkaissut teoksia sivistyksen, digikumouksen, 
yritysten sekä politiikan historiasta. 
Paneelikeskusteluun Suomen rakentamisesta ja rakentamisen jatkumisesta tulevaisuudessa osallistuvat entinen pääministeri, 
entinen eduskunnan puhemies Paavo Lipponen, entinen pääministeri, kansanedustaja Matti Vanhanen sekä kansanedustaja, 
ministeri Ilkka Kanerva. Keskustelun moderaattorina toimii Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Järvenpään Suomi 
100 -työryhmän puheenjohtaja Eemeli Peltonen. 

mailto:mattijuhanikulmala@gmail.com


_________________________________________________________________________________________ 

 

KERHON ITSENÄISYYSPÄIVÄN AATON COCKTAIL-TILAISUUS ti 5.12. klo 19-21 
 

- Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä, Tuulimyllyntie2, 

veteraanimuistomerkin ”Veljeä ei jätetä” kohdalta vasemmalle vievää tietä noin 200 m. 

Aattoillan ohjelmassa: 

- Huomionosoitukset ja kerhon kiertopalkinnoilla palkitsemiset päättyvän vuoden toiminnasta. 

- Pitomerin buffet-tarjoilu. 

- Kerhon boolitarjoilu, alkoholi tai alkoholiton vaihtoehto. 

- Lipaskeräys järvenpääläisille sotiemme veteraaneille. 

- Kerholippiksiä ostettavissa, hinta 10 euroa. 

- Yhdessäoloa isänmaallisessa seurassa ja ympäristössä! 
 

TERVETULOA – kutsuvieraat ja jäsenet avec tai solo! 
 

Kerhon Itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuutta vietetään nyt 29. kerran vuodesta 1986 ja viidennen kerran 

Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla. Kiitos tämän juhlan ideoinnista kuuluu Juha Koskenrannalle. 
 

Cocktail-tilaisuuden sijaan järjestettiin perinteinen iltajuhla Taistelukoulun Upseerikerholla kerhon 40-, 50- ja 60-

vuotisjuhlan kunniaksi vuosina 1991, 2001 ja 2011. 

__________________________________________________________________________________________    
 

Itsenäisyyspäivän tapahtumia: 

 

Järvenpään jääkärihaudat. Kynttilöiden sytytys kolmelle jääkärihaudalle Järvenpään hautausmaalla klo 09.   
 

Suomen lipun nostossa Järvenpään kirkolla klo 09.30 kerhon lippu järjestöjen lippulinnassa.   
 

Seppeleenlasku Tuusulan sankarivainajien muistomerkillä messun jälkeen Järvenpään Reserviläisten johdolla, 

jossa kerhomme ohella ovat mukana Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Turvakurssin Kilta, Tuusulan Reserviläiset 

ja Tuusulan Reserviupseerikerho. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 


