
   

 

KERAVAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
 

TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
Keravan Reserviupseerikerho r.y:n 81. toimintavuotta leimasi veteraanityön tukeminen ja 

aatteellinen perinnetyö. Toimintamuotoina olivat veteraanikeräykset, kunniavartiot, 

tiedottaminen sekä osallistuminen urheilu- ja ampumatapahtumiin. Kerhossa oli 31.12.2014 
kaikkiaan 185 jäsentä, joista RUL:n tilaston mukaan maksaneita oli 181. Maksaneiden 

jäsenmäärä pysyi samana kuin edellisvuotena. 

 

 
AATTEELLINEN TOIMINTA 

 

Kerhon kevätkokous pidettiin 24.3.2014 Keravan kirjastossa. Kokousesitelmän piti eversti 
(evp.) Urpo Leppäjärvi aiheenaan "Havaintoja Afganistanin sissisodasta sissien ja 

amerikkalaisjoukkojen näkökulmasta". Syyskokous pidettiin 22.11.2014 Keravan kirjastossa. 

Jukka Sippola esitteli ennen syyskokousta Keravalla 29.8.2015 pidettävän Uudenmaan 33. 

maanpuolustuspäivän sisältöä ja järjestämistä. 
 

Alueen maanpuolustushenkisiin tapahtumiin lähetettiin kerhon edustajia. Uudenmaan 

Reserviupseeripiirin kokouksiin ja tapahtumiin osallistuttiin säännönmukaisesti. Kerhon 
edustaja piirihallituksessa oli Reino Ruotsalainen ja varaedustajana Kari Hyttinen. Lisäksi 

kerhon jäsen Jukka Sippola toimi piirisihteerinä. 

 
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. Keravan seurakuntatalolla vietetystä juhlasta lähetettiin 

seppelpartio Karjala-kivelle ja Tuusulan sankarihaudalle. Kaatuneiden muistopäivänä 16.5. 

osallistuttiin seppelpartioon Keravan kirkossa. Itsenäisyyspäivänä 6.12. kerho osallistui 

kunniavartioon Keravan sankarihaudalla sekä yhteisen itsenäisyyspäivän aaton juhlan 
järjestelyihin Keravan Reserviläisten ja tuusulalaisten yhdistysten kanssa. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa eli 
Taistelukoululla pidetyt esitelmätilaisuudet jatkuivat ja jäsenistöämme oli niissä mukana. 

Johdimme Sotiemme Veteraanit -varusmieskeräyksen keväällä ja syksyllä kuljettamalla ja 

ohjaamalla keräyspartioita Keravalla. Tämän lisäksi järjestimme keväällä ja syksyllä 
lipaskeräyksen veteraanien hyväksi yhteistyössä Keravan sotaveteraanien ja reserviläisten 

kanssa. 

 

 
RESERVILÄISTAITOJEN KEHITTÄMINEN 

 

Urheilu ja ammunta 
 

Kerhon jäseniä osallistui RESUL:n ja Uudenmaan reservipiirien erilaisiin urheilu- ja 

ampumakilpailuihin menestyksekkäästi. Piirien OP-maljakilpailussa ylsimme 3. tilalle. 

 
Järjestimme Uudenmaan piirien kenttäammunnan Mäntsälän radalla kesäkuussa sekä piirien 

ilma-asekilpailun marraskuussa Hyrylässä. 

 
Kerhon hallitus nimeää vuosittain parhaan urheilijan ja ampujan.  Kerhon urheilijaksi vuonna 

2014 nimettiin piirien maanpuolustusurheilijataulukon perusteella Kari Huttunen ja kerhon 

ampujaksi Timo Laurila (mm. RUL:n pistoolipikakilpailun mestaruus). 
 

Kerhon ja piirin urheilu-upseerina toimi Reino Ruotsalainen ja ampumaupseerina Tuomas 

Kilpiniemi. Piirin urheiluparlamentti järjestettiin 27.11. Taistelukoululla. 

 
Kerhon aseiden käyttöaste oli maltillinen. Kalustoa käytettiin vuoden aikana noin viidessä 

tilaisuudessa, jotka olivat pääasiassa piirin ja kerhojen kilpailuja.   



   

 

 
KOULUTUSTOIMINTA 

 

Sotilaallista koulutusta varten jäsenistöä on ohjattu osallistumaan Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) tuottamille kursseille. Aki Mäkirinta on toiminut aktiivisena 

kouluttajana, kurssinjohtajana ja harjoituksien johtajana. 

 
MPK:n Keravan paikallispäällikkö Jukka Sippolan lahjoittama Keravan kouluttajatykki -

kiertopalkinto myönnettiin 2014 Tuomas Kilpiniemelle. 

 

 
NUORTEN TOIMINTA  

 

Nuorten jäsenten mielenkiintoa pidettiin yllä kohdentamalla heille tiedotusta sotilashenkisistä 
tapahtumista kuten jotoksista ja MPK:n sotilaallisista kursseista. 

 

 

KERHOTOIMINTA 
 

Itsenäisyyspäivän alla toteutimme jälleen kynttilänmyyntiprojektin. Myyjinä oli kymmenkunta 

kerholaista tavaratalo Prismassa. Kynttilänmyynnillä on jäsenmaksutulojen ohella merkittävä 
rooli kerhon rahoituksessa ja aatteellisessa toiminnassa. 

Kerhon jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä ja Keravan 

paikallistoimikunnassa. 
 

 

HALLINTO 

 
Kerhon puheenjohtajana toimi ylil Reino Ruotsalainen ja varapuheenjohtajana ylil Kari 

Hyttinen. Kerhon hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Hallitus työskenteli ja 

jakoi tietoa jäsenistölle ensisijaisesti sähköpostitse. Hallituksen muina jäseninä olivat vänr 
Petrus Anttila, kapt Aki Mäkirinta (koulutusupseeri) ja ylil Tuomas Kilpiniemi 

(ampumaupseeri). Maksuliikenteen ja kirjanpidon hoiti Reino Ruotsalainen. 

 
 

TALOUS 

 

Kerhon talous on tilinpäätöksen mukaisesti vakaalla pohjalla.  
 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Kerhon jäsentiedotus hoidettiin sähköpostilla lähetettyjen tiedotteiden määrän ollessa 3 kpl. 

Kerhon tiedottamisesta vastasi pääosin puheenjohtaja. Kerhon verkkosivut löytyvät omasta 

domainista keravanreserviupseerikerho.fi. 
 

Paikallistason reserviläistoiminnassa ovat korostuneet reserviläisurheilu, aatteellinen 

maanpuolustustyö, maanpuolustustahdon ylläpito sekä veteraaniperinnön vaaliminen. Kerho 
tarjoaa jäsenilleen ensisijaisesti tiedotusta maanpuolustushenkisistä tapahtumista sekä 

mahdollisuuden samanhenkisten tapaamiseen. 

 
 

HALLITUS 


