JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

30.9.2018, sp-tiedote 32/2018

Piilojakelu 327 / 332 jäsentä ja 87 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Kerhoon 332. jäsen vänr Henri Olander RUK:n kurssilta 251 pvm:llä 27.9 – Tervetuloa toimintaan mukaan!
_______________________________________________________________________________________________

Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivä Nurmijärven Klaukkalassa la .6.10.
Tapahtumakentällä on esillä runsaasti puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kalustoa. Kalustoesittelyiden lisäksi
on monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt esittelevät toimintaansa.
Päivän tapahtumiin sisältyy myös paraatikatselmus, ohimarssi ja pääjuhla Klaukkalan keskustassa.
Ohjelma on liitteenä.
_________________________________________________________________________________________________

Tuusulan Reserviupseerikerho ry:n 60-vuotisjuhla Ilmatorjuntamuseossa 29.9.
Tuusulan Reserviupseerikerho on vuonna 1952 perustetun Uudenmaan Reserviupseeripiirin 18:sta yhdistyksen
joukossa 11:sta vanhin kerho Järvenpään vuonna 1951 rekisteröidyn reserviupseerikerhon jälkeen.
Kerhon jäsenet ovat antaneet uudenmaan Reserviupseeripiirin toimintaan valtavan panoksen toimialavastaavina
1985-2018: ampumaupseerin, sihteerin, SRA:n, taloudenhoitajan ja urheilu-upseerin tehtävissä. Piirimme
puheenjohtajistossa kerhon jäsenet eivät ole vielä vaikuttaneet.
Sen sijaan niin Uudenmaan piirin kuin veljespiirimme avainasemassa olleita kerhon jäseniä ovat olleet piiriemme
toiminnanjohtajat edesmennyt Väinö Raatikainen vuosina 1981 -85, Pekka Lenkkeri 1986 – 97 ja Pekka
Pulkkinen 1998 – 2009, kolmetoista vuotta, toiminnanjohtajistamme pitkäaikaisin.
Reserviläispiiriemme tärkein vastine pääosalle uskollisista jäsenistämme on yhteinen Oltermanni – lehti.
Kerhon edesmenneen Rainer Wiceenin päätoimittajakaudella 1995-96 Oltermanni valittiin maan parhaaksi
piirilehdeksi vuodelta 1996.
Uudenmaan maanpuolustuspäivä, monellakin nimellä vuodesta 1983 alkaen, järjestettiin Tuusulassa 5. kerran
silloin myös yhteistyössä Jokelan, Järvenpään ja Keravan reserviyhdistysten kanssa 1987 ja toisen kerran Tuusulan
reserviyhdistysten toimilla sekä sidosryhmien tuella Uudenmaan 25. maanpuolustuspäivä vuonna 2005.
Reserviläisurheilussa kerhon jäsenet ovat ja ovat olleet piiriemme terävintä kärkeä niin yksilösuorituksissa kuin
joukkuekilpailuissakin yhdistetyllä joukkueella Tuusulan Reserviläisten kanssa.
Edesmennyt kerhon veteraanijäsen Eero Huotari on ollut n RUL:n liittohallituksessa 1966 – 68. Liiton neljässä
toimikunnassa on myös toiminut kerhon jäseniä yhden tai useamman vuoden 1978 - 2004.
Tuusulassa 8.12.1999 perustettuun rekisteröimättömään yhteistoimintaorganisaation VETRES Keski-Uusimaahan
oli aloitteentekijänä veteraanipäivänä 2016 poisnukkunut Heikki Talvela, Tuusulan ja Järvenpään kerhon
veteraanikunniajäsen ja VETRESin hallituksen jäsen vuosikokoukseen 2013 asti. Talvelan jälkeen Aimo Heinaro
jatkoi Tuusulan kerhosta hallituksen veteraanijäsenenä vuosikokouksesta 2015 vuosikokoukseen 2017.
Varapuheenjohtajina ovat toimineet Jorma Riissanen vuoden 2008, sitä ennen pitkään hallituksen jäsenenä ja
vuosikokouksesta 2009 Juhani Vakkuri edelleen, ja myös yhteysupseerina Uudenmaan Reserviupseeripiiriin.
Juhani Vakkuri, Tuusulan kerhon 50-vuotishistoriateoksen kirjoittaja 2008, toimitti myös reserviupseeripiirimme
60-vuotishistoriateoksen 2012. ”Jussin” kirjallinen tuotanto on alkanut jo edellä mainittuja ennen ja jatkuu
edelleen!
Viime vuonna Tuusulan kerho nousi selkeästi piirimme kolmanneksi suurimmaksi 187 maksaneella jäsenellä 18
yhdistyksen joukossa. Tällä hetkellä kerhoon kuuluu 210 jäsentä.
Toivomme suotuisan kehityksen jatkuvan Tuusulan Reserviupseerikerhossa tulevillakin vuosikymmenillä.

Lähteenä allekirjoittaneella: Tuusulan Reserviupseerikerhon 50-vuotishistoriateos ja VETRES Keski-Uusimaan
arkisto.
Kerhostamme juhlaan osallistui pj Keijo Kylmälä, nuorisojäsenemme Panu Maalampi ja allekirjoittanut.

Eturivissä juhlan johtanut pj Harri Majamäki, kerhon kunniapj Harri Tiirikkala, UUDALTSTO:n päällikkö ja
tervehdyksen esittänyt evl Vesa Sundqvist sekä VETRES Keski-Uusimaan pj ja tervehdyksen esittänyt kenrl res Antti
Simola.

Juhlapuheen kerhon historiasta esitti Juhani Vakkuri, kerhon perinneupseeri ja
VETRES Keski-Uusimaan varapj.
_________________________________________________________________________________________________
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