
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          6.12.2019, sp-tiedote 48/2019 
  
 

Piilojakelu 328 / 334 jäsentä ja 91 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit –  Hyvää Suomen 102-vuotisitsenäisyyspäivää!      
___________________________________________________________________________________________ 
 

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä yhteensä 617 reservin upseeria ja  

                       erikoisupseeria. Joukosta ei valitettavasti löytynyt järvenpääläisiä kerhomme jäseniä.    
 

Pyydän ilmoittamaan, jos nyt ylennyksen saaneiden joukossa on muita kerhomme jäseniä – kiitos!      
 

Kerhon hallitus tekee ylennysesityksiä ansioituneista jäsenistämme. Esityksiä varten pyydämme taustatiedot kerhon 

jäsen- ja tiedotusupseerille: veikko.karhumaki(at)msoynet.com     
 

Pyrimme saamaan jäseniksi 6.12.: majuriksi ylennetty järvenpääläinen Timo Miettinen ja luutnantiksi ylennetyt 

järvenpääläiset Annarella Ahlroos sekä Juho Väänänen. 

Jos tiedät heidän yhteystietonsa, ilmoita veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos! 
 

Tasavallan presidentti ylensi 827 reservin upseeria ja erikoisupseeria itsenäisyyspäivänä 2018 - 712 vuonna 2017 - 

785 vuonna 2016 - 905 vuonna 2015 - 695 vuonna 2014 - 548 vuonna 2013 - 625 vuonna 2012 - 1109 vuonna 2011 - 

880 vuonna 2010 - 1118 vuonna 2009 - 762 vuonna 2008 ja 740 vuona 2007.   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

     

Kerhon 31. Itsenäisyyspäivän aattoillan cocktailtilaisuus pidettiin perinteisesti jo kahdeksannen kerran Järvenpään 

Sotaveteraanien Veljesmajalla 5.12. klo 19-21. 
 

Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui 21 henkeä, jossa jaettiin kerhon vuotuiset kiertopalkinnot. 
 

    
 

Sotiemme veteraani Arvo Niemi (toinen oik.) osallistui Ilkka-poikansa (oik.) kanssa juhlaan. Kerhon siht. Esa Kukkonen 

(vas.). Oikealla kiertopalkinnoilla vuoden 2019 toiminnasta palkituista Kari Kettunen (oik.), Seppo Rantanen, Olli 

Kumpulainen, Veikko Karhumäki ja kiertopalkintojen luovuttaja, kerhon pj Keijo Kylmälä.     
 

Reserviläismalja -kiertopalkinto + pienoispokaali aktiivista toiminnasta: vänr Olli Kumpulainen 

Vaskooli -kiertopalkinto kerhon toiminnan taloudellisesta tukemisesta: vänr Timo Merinen 

Veteraanimalja -kiertopalkinto veteraanitukityöstä: maj Olli Greggilä 

Jäsenhankintakilpailun kiertopalkinto: maj Veikko Karhumäki 

Veli Aarnio Tuemme turvallisuutta -kiertopalkinto + kunniakirja: kapt Seppo Rantanen 

Aktiivin ampujan kiertopalkinto: ltn Kari Kettunen 

Perinneupseerin miekka –kiertopalkinto: ylil Pekka Hänninen 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vapaussodan 1918 jälkeen kansakuntamme eheytyi yksimieliseksi Talvisotaan mennessä. Siitä syystä sytytimme klo 08.30 

järvenpääläisille jääkärihaudoille ulkotulet, kun suomalaiset joutuivat 80 vuotta sitten liputtamaan 6.12. sodassa. 

mailto:keijo.kylmala@gmail.com
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Kuva vas.: Jääkärimajuri Johan Merisalo-Forsman, s. 8.11.1884, k. 24.12.1961, kerhon perustajajäsen. 

Kuva keskellä: Jääkärivänrikki Verner Vanhala, s. 17.5.1897, k. 4.6.1957. Kuva oik: Jääkärivääpeli Vilho Jalo, s. 

14.7.1895, k.29.8.1958. 
 

   
 

Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla lipunnostossa klo 09.00 rivissä Juha Miettinen (JäRuk), vierellään 

sotaveteraani Harry Hellén ja seuraavana Hannu Väänänen (JäRes) sekä takana lipunnostajista Lasse Savolainen 

(JäRuk). Kirkolla partiolaisten lipunnostossa klo 09.30 puhui kirkkoherra Vesa Koivisto (JäRuk). Lippulinnassa 

sotaveteraanien lippua (vas.) kantoi Juha Miettinen (JäRuk), rintamaveteraanien Olli Greggilä (JäRuk), kerhomme 

Keijo Kylmälä, Järvenpään Reserviläisten Heikki Ailas (JäRes), Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajien Markku Valkama 

(K-UudRT), Turvakurssin Killan Antti Mäki (TKK), jonka jälkeen kantajineen kahden partiolippukunnan liput. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Allekirjoittaneella oli kunnia pitää puhe veteraaniperinnön vaalimiseksi Mäntsälän Myllymäen 4.12. ja 5.12. 

Kirkonkylän alakoulujen hienoissa itsenäisyysjuhlissa yhteensä noin neljälle sadalle 7-12-vuotiaalle koululaiselle.  
 

Oheen noin seitsemän minuutin puheesta muutamia palasia:    
 

Itsenäisyytemme aikana suomalaiset ovat joutuneet selviytymään neljästä sodasta. Niihin Suomi on 

joutunut kahden maailmansodan myllerryksessä, josta ensimmäinen kesti vuodesta 1914 vuoteen 1918 ja 

toinen vuodesta 1939 vuoteen 1945… Suomen eduskunta äänesti itsenäisyydestä 6. joulukuuta1917.  Äänet 

itsenäisyyden puolesta olivat sata ja vastaan 88. Seurauksena oli surullinen vuoden 1918 sota, joka alkoi 

tammikuun lopulla ja kesti 110 päivää. Siitä käytetään nykyään yleisemmin nimitystä sisällissota, mutta 

myös vapaussota tai kansalaissota tai veljessota… Kansakunta eheytyi talvisotaan mennessä, joka alkoi 30. 

marraskuuta1939 ja kesti tasan 15 viikkoa. Talvisotaa seurasi lyhyt välirauhan aika. Sitten syttyi jatkosota. 

Se alkoi 25. kesäkuuta 1941 ja päättyi 4. syyskuuta 1944. Sodankäynti jatkui vielä Pohjois-Suomessa. Tuo 

Lapin sota päättyi 27. huhtikuuta 1945… Isoisäni, vuonna 1894 syntynyt, joutui osallistumaan vuoden 1918 

sotaan sekä talvi- ja jatkosotaan. Isäni, vuonna 1991 edesmennyt, joutui osallistumaan hävittäjälentäjänä 

talvi- ja jatkosotaan. Noiden neljän Suomea koskettaneen sodan historiasta en muuta mainitse.  

Ne sisältyvät kouluopetukseenne tulevina vuosina… Huhtikuun 27. päivä on nimetty Suomessa 

Kansalliseksi veteraanipäiväksi maamme itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotena 1987. Samalla se on 

itsenäisyyspäivän ohella yksi suomalaisista liputuspäivistä… Ensi vuonna, 27. huhtikuuta täyttyy 75 vuotta 

siitä, kun me suomalaiset olemme saaneet elää rauhan oloissa. Maailmanrauhan turvaamiseen suomalaiset 

ovat silti osallistuneet Yhdistyneiden Kansakuntien muodostamissa rauhanturvajoukoissa vuodesta 1956 

alkaen Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa… 
 

Muuttuvassa maailmassa kansallistunne saa uutta sisältöä. Yhä useampi suomalainen hankkii elantonsa 

rajojemme ulkopuolella. Kansainvälisten osaajien joukko kasvaa myös maassamme. Mitä enemmän meillä 

on yhä moninaisempia arvoja, sitä kallisarvoisempi tämä maa on meille. Varjelemme maamme itsenäisyyttä 

ja kansallista kulttuuriamme parhaiten, kun huolehdimme kansakuntamme hyvinvoinnista ja osallistumme 

kaukana rajoiltamme kansainväliseen kriisinhallintaan maailman rauhan turvaamiseksi…               



Hyvät nuoret, tulevaisuus on teidän. Tehkää parhaanne jo opiskelijoina. Siten toimimalla turvataan elämä ja 

suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa. Silloin Suomella on myös nykyistä paremmat mahdollisuudet 

meitä heikommassa asemassa olevien kansakuntien avustamiseen… 

_____________________________________________________________________________________________      
 

PVPALVK:n Koivikko-auditoriossa Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuus Taistelukoulun alueella  

ti 10.12. klo 19. Evl evp, kerhomme jäsen Kari Halonen alustaa aiheesta ”Äidin tarina”. 

Esitelmän jälkeen sotilaskoti on avoinna. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Muuttoapua, omaisten lisäksi 2-3 henkeä, tarvitsee Järvenpään Rintamaveteraanien 95-vuotias veteraani Ahti Salmi 

to 12.12. klo 10.30 osoitteesta Emalitehtaankatu 11, as 76, 7. krs. osoitteeseen Lähteenkuja 4 E 60, 2. krs. kotiinsa. 

Muutossa pakettiauto, johon tavarat mahtuvat kerralla, ajantarve arviolta runsaat kaksi tuntia. Ilmoittaudu 

Järvenpään Rintamaveteraanien pj:lle, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi tai 040 – 512 3358 – kiitos. 
 

Kerhostamme Veli-Matti Jantunen (työeste) ja Juha Koskenranta (Florida) olivat muuttoapuna 1.6. tuohon 

väliaikaiseen asuntoon.   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Maapuolustusterveisin - Veikko 
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