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Piilojakelu 319 / 324 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit 
 
Kaksi arvokasta asiaa: Ylennys 6.12.2018 ja kerhon arkiston vanhin dokumentti! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Majuriksi reservissä Tuomas Aarto 6.12.2018 – Onnittelut! Tämä jäi pois Jäsenkirjeestämme 1/2019. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
     ”Järvenpäässä, lokakuun 24 päivänä 1950 
 
 Keravan Reserviupseerikerhon vuosikokouksessa nimesi kokous toimikunnan, jonka tehtäväksi 
annettiin tehdä aloite reserviupseerikerhon perustamiseksi Järvenpäähän. Tarkoituksena on, että kaikki Järvenpäässä 
ja sen lähiympäristössä asuvat reservin upseerit sekä myös upseerit evp. tulisivat siirtymään tai liittymään Järvenpään 
reserviupseerikerhon jäseniksi. 
 

Upseeritoveri – Reserviupseerikerhojen toimintaa on viime vuosina rajoitettu. Mutta joskin sotilaallinen toiminta 
niissä on kielletty, on vielä jäljellä runsaasti sellaisia toimintamuotoja, jotka ainakin välillisesti ovat jokaiselle 
upseerille itselleen, kokoupseerikunnalle sekä maallemme hyödyksi. Niitä ovat esimerkiksi kerhojen ja Suomen 
Reserviupseeriliiton puitteissa tapahtuva reservin upseerien yhteydenpito toisiinsa, toverihengen, 
maanpuolustustahdon ja maanpuolustushengen ylläpito ja edistäminen, vaikeuksiin joutuneiden upseeriperheiden 
ja kaatuneiden omaisten auttaminen sekä ruumiillisen henkisen kunnon ylläpitäminen harrastuskilpailujen, 
retkeilyjen, esitelmätilaisuuksien, toveri-iltojen ja juhlien muodossa. 

  
 Järvenpäässä ja sen lähiympäristössä on noin sata reservi upseeria tai evp. upseeria, joista osa on 
kuulunut Keravan ja osa Helsingin Reserviupseerikerhoihin suurimman osan ollessa kuitenkin kerhojen ulkopuolella. 
Onkin luonnollista, että nykyisenä kiireisenä aikana jokaisella on yksityisten asioidensa lisäksi monet ammatti- ja 
harrastusyhdistyksensä, jotka pyrkivät viemään n.s. vapaa-ajan – mikäli sitä yleensä jääkään – niin tarkkaan, ettei 
ainakaan toisella paikkakunnalla pidettävään reserviupseerikerhon tilaisuuteen tule lähdettyä. Mutta ehkäpä 
asuinpaikkakunnalla joskus voisi varata illan tähänkin tarkoitukseen. Reserviupseerikerho ei myös ole itsetarkoitus; 
kerhon jäseniä varten ja heidän hyödykseen, eikä päinvastoin. 
 

Tässä mielessä kutsuu valmistava toimikunta Sinut Järvenpään Reserviupseerikerhon perustavaan kokoukseen 
marraskuun 6 päivänä 1950 klo 19.00 Invalidien Ammattihuoltolaitoksen ruokasaliin. Toivomme Sinun heti 
merkitsevän päivämäärän muistiin ja varaamaan sen illan.  
 
Yksitoista vuotta sitten olimme YH:ssa. Silloin olimme yksimielisinä mukana maan rajoilla täyttämässä meille 
uskottua tehtävää. Mutta samaa henkeä tarvitaan myös rauhan aikana. Meidän velvollisuutemme on olla valmiina 
ja kehittää itseämme pystyäksemme, jos niin tarvitaan, reserviupseereina kunnialla täyttämään tehtävämme. 

 
HELMER NIEMINEN G. M. IKONEN M. NUUTILAINEN ERKKI ROIVAS 
       Majuri evp                Majuri evp              Kapteeni          Luutnantti 
 
P.S. Koska toimikunnalla ei ole tiedossa kaikkien reservin upseereiden osoitteita, pyydämme jokaista tiedottamaan 
kokouksesta toveripiirissään”.  
 
Dokumentti, josta pilkkuakaan ei ole muutettu, on ensimmäinen kerhon arkistossa. Maailma on hurjasti tuosta ajasta 
muuttunut, mutta kiireet eivät näköjään mitenkään, elleivät ole sitten entisestäänkin lisääntyneet!  
__________________________________________ 
 
Sopimusasiakirjan kerhon perustamisesta ovat allekirjoittaneet Helmer Nieminen, Mauno Juutilainen ja Jorma 
Raippalinna 6.11.1950. 
 
PRH on hyväksynyt kerhon yhdistysrekisteriin 16.4.1951.  
Kerhon 1950-luvun arkistosta ilmenee, että kerhossa on ollut 70 jäsentä vuonna 1952 ja 64 jäsentä 31.12.1959, 
joista 64 sotiemme veteraaniupseereita. 
_____________________________________________ 
 
Kerhon hallituksen sähköpostikokouksessa 1/2018, esityslista 25.11., päätettiin 28.11., kun vastaukset oli kaikilta 
hallituksen jäseniltä saatu, muodostaa historiatoimikunta yhdistyksen 70-vuotisjuhlaan varten vuodelle 2021, johon 
valittiin pj Keijo Kylmälä ja hallituksen jäsenistä Olli Greggilä sekä Veikko Karhumäki. 



 
Kerhon historiatoimikunnan kokous 1/2018 päätti 12.12.2018 vahvistaa toimikuntaa kerhon 1. vpj Jukka 
Huikolla, mikä vahvistettiin 20.2. hallituksen kokouksessa 2/2019. 
____________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko  
 
 


