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MÄNTSÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY
50 VUOTTA 1949 - 1999
TOIMINTA-AJATUS
Mäntsälän reserviupseerikerho ry:n toiminta-ajatuksena on maanpuolustus- ja johtamisvalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen järjestämällä koulutus- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä
yhteisiä elämystapahtumia.
Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kerhon jäsenten aktiivisuutta lisätään yhteisten tapahtumien
tarjonnalla, säännöllisellä tiedottamisella ja vapaaehtoisen maanpuolustus-koulutuksen
tarjonnalla.
Aluksi käsittelen kerhon perustamista ja sitten kerhon toimintaa vuosikymmen kerrallaan.

KERHON PERUSTAMINEN
Kerhon perustaminen sattui aikaan, jolloin Reserviupseerikoulu oli täyttämässä 30 vuotta.
Reserviupseeritoimintaa ajatellen ajankohta ei ollut kovin otollinen, olihan takana hävitty sota.
Osittain tämän seurauksena oli vallalla maanpuolustusasiain aatteellinen ja käytännöllinen
väheksyminen, vaikka maan poliittinen johto oli tehnyt YYA-sopimuksen Neuvostoliiton
kanssa, mikä suoranaisesti velvoitti pitämään puolustusvoimat hyvässä kunnossa.
Näitä asioita pohtivat varmasti ne miehet, jotka lähtivät Mäntsälän reserviupseerikerhoa
perustamaan. He halusivat näyttää kotiseutunsa väelle, että kerhon toiminnassa ei ollut mitään
”hämäräperäistä” eikä se halunnut tehdä mitään ”myyräntyötä”, niin kuin jotkut väittivät.
Perustamista oli jo jonkin aikaa suunniteltu, kunnes sitten tammikuun 16. päivänä 1949 asiasta
tuli totta. Tuolloin kokoontuivat seuraavat mäntsäläläiset reservinupseerit Keskusruokalassa:
lääkmaj Anders Carlberg, vänr Johan Helenius, ltn Jaakko Huikkola, ltn Urho Koivisto, ltn
Tauno Luoto, ltn Lauri Nykälä, ltn Matti Ranta, kapt Eero Rautapää ja ltn Arvo Urhola.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Eero Rautapää ja sihteerinä Matti Ranta. Päätettiin perustaa
Mäntsälän reserviupseerikerho, joka on Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys sekä
hyväksyttiin sille mallisäännöt. Jäsenmaksuksi sovittiin 500 markkaa.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Ranta.
Johtokuntaan valittiin Anders Carlberg, Jaakko Huikkola, Urho Koivisto, Aarne Leppälä, Lauri
Nykälä ja Jorma Ruhanen. Johtokunnan varajäseniksi Viljo Harja, Leevi Nuutila ja Arvo
Urhola. Tilintarkastajiksi valittiin Eino Leino ja Tauno Luoto.
Kerhon johtokunnankokouksessa 16.1.1949 kerhon varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko
Huikkola, sihteeriksi Urho Koivisto, taloudenhoitajaksi Lauri Nykälä, urheilu-upseeriksi Johan
Helenius ja huoltoupseeriksi Tauno Luoto.
Kerhon johtokunnankokouksessa 21.11.1949 kerhon jäseniksi hyväksyttiin kapt Ville Paavo
Aitola, kapt Matti Kärpänen ja vänr Eino Leino sekä kannatusjäseniksi Niilo Laristo ja Yrjö
Urtamo.
Johtokunnankokouksessa 29.12.1949 kerhon jäseniksi hyväksyttiin ltn Viljo Harja, ltn Aarne
Leppälä ja ltn Aatto Säijälä sekä kannatusjäseneksi Väinö Raitanen.
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Ensimmäinen vuosikokous pidettiin Saaren kartanossa helmikuun 4. päivänä 1950.
Kutsuvieraana oli majuri A: Kivisalo ja Reserviupseeriliiton hallituksesta kapteeni
N. Ahonen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin illan isäntä kapt Yrjö Rainio ja sihteeriksi
vänr Arvi Hämäläinen. Kokouksessa oli 12 kerhon jäsentä.
Kerhon johtokunta kokoontui vuoden 1949 aikana kahdeksan kertaa.
Kerhon säännöt saatiin virallisesti hyväksytyiksi syyskuun 19. päivänä 1949, silloin voitiin
kerhon nimen perään liittää ry. Sääntöjen mukaan kerhon hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä, jotka valitsee vuosikokous. Johtokunta valitsi
varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, urheilu-upseerin ja huoltoupseerin. Kerhon
toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
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1950 - LUKU
Kerhon puheenjohtajina toimivat
1949 – 1950
ltn Matti Ranta
1951 – 1953
ltn Jaakko Huikkola
1954
ltn Tauno Luoto
1955
vänr Eino Leino
1956
ltn Veijo Tapanainen
1957 – 1958
ylil Tauno Bergqvist
1959
ylil Olavi Ollikainen
1960
vänr Antti Vainio
Suomen Reserviupseeriliiton valtuuskunnan jäsen ltn Jaakko Huikkola 1950 – 1956.
Kerhon erämajan rakentamissuunnitelma
Yleisessä kokouksessa 13.3.1950 keskusteltiin kerhon erämajan rakentamisesta Eino Leinon
luovuttamalle paikalle Ohkolaan Kyrölän lammen rannalle. Majatoimikuntaan valittiin Eino
Leino, Matti Ranta ja Arvo Urhola. Majatoimikunta tutustui Saaren kartanon rantasaunaan ja
esitti luonnoksen kerhon johtokunnalle. Arvi Urhola teki erämajasta piirustukset 28.3.1950.
Rakennuskustannuksien peittämiseksi päätettiin periä ns. majavero 2000 mk jäseneltä.
Erämajahanke ei kuitenkaan toteutunut.
Arvi Urhola valtuutettiin 13.3.1950 alustavasti neuvottelemaan Väinö Raitasen kanssa kerhon
kioskin järjestämiseksi. Kioskihanke ei toteutunut.
Kerhonerämajan piirustukset.
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Yhteistoiminta muiden kerhojen kanssa
Tuusulan kerho teki aloitteen yhteistoiminnan aloittamisesta eri kerhojen kesken. Perustava
kokous pidettiin 8.11.1951 Taistelukoululla. Kokoukseen osallistuivat Järvenpään, Keravan,
Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kerhot. Mäntsälän kerhoa edusti Jaakko Huikkola ja Ville
Paavo Aitola.
Samoin yhteistoiminnan merkeissä oli Taistelukoululla joulukuussa esitelmätilaisuus, jonka piti
eversti Ehrnrooth aiheesta ” Tämä on oleva tiemme”. Tilaisuuteen osallistui yhdeksän kerhon
jäsentä.
Uudenmaan Reserviupseeripiirin perustaminen
Uudenmaan Reserviupseeripiirin perustava kokous pidettiin Katajanokan Upseerikerholla
24.10.1952. Mäntsälän reserviupseerikerhoa kokouksessa edusti ltn Jaakko Huikkola.
Piiritoimikuntaan Mäntsälä reserviupseerikerho oli nimennyt varsinaiseksi jäseneksi kapt Eero
Rautapään ja varajäseneksi ltn Veijo Tapanaisen. Todettiin, että itseoikeutettuna
piiritoimikuntaan kuuluu Reserviupseeriliiton valtuuskunnan jäsen ltn Jaakko Huikkola. Piirin
urheilujaostoon valittiin Mäntsälästä vänr Jorma Järvi.
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Kokoukset ja kerhoillat
Ensimmäinen kerhoilta pidettiin 6.3.1949 Keskusruokalan yläkerrassa, esitelmöitsijöinä olivat
majuri Kivisalo Hyrylän varuskunnasta ja kapteeni Salimäki Suomen Reserviupseeri-liitosta.
Kerhoillassa oli 12 osallistujaa.
Vuosikokous pidettiin kerran vuodessa yleensä helmikuussa.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 2 – 4 kertaa.
Kerhoillat olivat suosittuja ja niihin osallistuivat myös reserviupseerien puolisot.
Kesäkuussa 1957 Sälinkään koululla järjestetyssä kerhoillassa oli 22 osallistujaa. Marraskuussa
1957 Viljo Harjan kotona järjestettyyn kerhoiltaan osallistui 25 henkeä.
Vuosikokouksissa ja kerhoilloissa oli yleensä sotilashenkilö pitämässä esitelmää.
Pikkujouluja järjestettiin 1950- luvulla.
Kirkonkylän koululla oli 1957 filmi-ilta, joka oli ansiokas esitys ylil Lyyralta.
Taistelukoululla pidettyihin esitelmätilaisuuksiin ovat kerhon jäsenet osallistuneet
vuodesta 1950 alkaen.
Vuodesta 1960 alkaen pidettiin kerhoiltoja Mäntsälän aliupseerien kanssa joka kuukauden
toinen keskiviikko pois lukien joulukuu ja kesäkuukaudet. Vuonna 1960 oli viitenä kerhoiltana
ohjelmassa elokuvat. Uutterana koneenkäyttäjänä oli Eero Monola.
Kerhon jäseniä osallistui Marskin patsaan paljastustilaisuuteen 2.6.1960.
Kunniavartiot
Itsenäisyyspäivänä kunniavartioon sankarihaudalla on osallistuttu vuodesta 1950 alkaen.
Lisäksi osallistuttiin itsenäisyyspäivän juhlien järjestelyihin.
Kunniavartio oli sankarihaudalla myös kaatuneitten muistopäivänä.
Kerhon talous
Vuodesta 1950 alkaen kerho hankki onnittelu- ja suruvalitteluadresseja, joita myytiin Mäntsälän
pankeissa 200 mk / kpl.
Kerhon taloutta kohennettiin 1954 myymällä Mannerheimin pastellikuvia. Jokaisesta myydystä
kappaleesta kerholle jäi 500 mk. Lisäksi oli Mäntsälän alueella käynnissä Reserviupseeriliiton
toimeksiannosta ilmoitteluun perustuva keräys. Keräys tuotti 15 000 mk, kerholle jäi 50 % 7 500
mk.
Vuonna 1956 kerhon käyttövarat olivat lopussa, toimintaa oli vaikea jatkaa. Jaakko Huikkola
lahjoitti kerhon käyttövaroiksi 5000 mk. Johtokunnan kokouksessa 6.10.1958 päätettiin laittaa
kerhon raha-asiat ja adressikauppa paremmalle kannalle.
Kerhon talousvaikeudet jatkuivat. Jaakko Huikkola lahjoitti museoretkellä Helsinkiin perityt
matkakorvaukset kerholle. Kerhon jäsenet osallistuivat 1960 innolla ”Onnenpotku” -arpoihin,
mistä oli huomattava taloudellinen hyöty kerholle.
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Jäsenhankinta, jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Jäsenhankinta on kerhon sisäisten toimintojen tärkeimpiä tehtäviä. Jokainen hallitus on aina
vuorollaan paneutunut niihin keinoihin, joilla saataisiin jäsenmäärä kasvamaan. Tärkeimpinä
aseina heillä oli saada toiminta niin kiinnostavaksi, että se houkuttelee nuoria ja sitten sopivasti
työllistää heidät, jolloin toiminta alkaa kiinnostaa. Myös sellainen nuoriso, joka on oikein
informoitu maanpuolustuksesta ja turvallisuuspolitiikasta, on kerhon värväreille helppo pala.
Vuonna 1950 jäsenmäärä oli 20. Vuonna 1960 jäsenmäärä oli 40. Liiton jäsenhankintakilpailun
kerho voitti 1956 ja sai vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.
Kerhon jäsenmaksu oli 500 mk vuoteen 1956 asti. Jäsenmaksuun sisältyi Suomen Reserviupseeriliiton maksu ja Reserviläislehti.
Vuonna 1957 jäsenmaksu nousi 600 markkaan.
Vuosien 1958 ja 1960 jäsenmaksu oli 700 mk.
Kerho hoiti jäsenmaksujen keräyksen ja tilitti Suomen Reserviupseeriliitolle kuuluvan osuuden.
Jäsenmaksujen keräys oli monesti hyvin takkuista ja löytyy tapauksia, että jäsen on maksanut
kolmen vuoden jäsenmaksut samalla kertaa.
Retkien järjestäminen
Hyrylän Upseerikerhoon tutustuttiin 2.4.1949 ja 5.11.1949.
Hyrylän Upseerikerho oli suosittu tutustumiskohde myös 1951. Tutustumisretki kerholle tehtiin
huhtikuussa, lokakuussa ja joulukuussa.
Retket Mannerheimin metsästysmajalle Lopelle tehtiin 1953 ja Sotamuseoon Helsinkiin 1955.
Retki Tampereelle ja Vehoniemen automuseoon tehtiin1956. Jaakko Huikkola järjesti
maksuttoman linja-autokuljetuksen. Retki Isosaareen tehtiin 1957.
Museoretki Helsinkiin tehtiin 1960.
Avustustoiminta
Johtokunnan kokouksessa 13.5.1950 keskusteltiin huoltoupseerin tehtävästä ja huollon tarpeessa
olevista kaatuneiden reserviupseerien perheistä. Garlberg huolehtii tiedusteluista kyseisistä
perheistä, joiden on mahdollisuus saada huoltoavustusta Suomen Reserviupseeri-liitolta.
Kerholle tuli 1950 lahjoituksena 5000 mk, joka päätettiin antaa koulumatka-avustuksena sodassa
kaatuneen mäntsäläläisen luutnantin vanhimmalle tyttärelle.
Suomen Reserviupseeriliitolta anottiin syksyllä 1950. 40 000 mk avustusta sodassa kaatuneen
mäntsäläläisen luutnantin kolmelle lapselle.
Johtokunnan kokouksessa 22.11.1951 keskusteltiin sodassa kaatuneiden mäntsäläläisten
reservinupseerien varattomien omaisten avustamisesta.. Päätettiin anoa avustusta vänrikin isälle
ja luutnantin lapsille.
Lainaus 1952 toimintakertomuksesta:
Mielihyvällä voimme todeta, että kerho onnistui saamaan liiton jakamia avustuksia
30 000 mk, jotka tulivat sodassa kaatuneen mäntsäläläisen luutnantin täysin orvoille lapsille
joululahjatavaroiden ostoon. Kaatuneen upseerin orpolapsien muistaminen ja vähäinenkin työ
heidän hyväkseen on asia, jonka arvoa ei voitane liian korkealle arvioida. Tässä kerhomme
voinee tehdä enemmänkin, mitä tähän mennessä on tehnyt.
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Urheilutoiminta
Ensimmäiset kerhon jäsentenväliset hiihtokilpailut pidettiin 6.3.1949. Kilpailuissa oli seitsemän
osallistujaa. Jäsentenvälisiä hiihtokilpailuja järjestettiin vuosittain.
Hiihtokilpailut järjestettiin Saarella Invalidisäätiön maatalousammattikoululla 22.3.1952.
Yleisen sarjan 8 km voitti vänr Niilo Salmi ja ikämiesten 4 km ltn Jorma Ruhanen.
Reserviupseerikerhon toiminta ylitti samalla lehdistön kynnyksen, sillä arkistosta löytyy
lehtileike, missä on hiihtokilpailujen tulokset ja kerhon vuosikokouksen henkilövalinnat.
Kilpailutoiminta Mäntsälän poliisivoimia vastaan aloitettiin suunnistuskilpailuilla 18.5.1950.
Lainaus kilpailukutsusta
MÄNTSÄLÄN VIRKAVALTA
Tiedustelupalvelumme on saanut tietää, että Te olette elätelleet sisällänne ajatusta haastaa
Mäntsälän reservinupseerit suunnistuskilpaan kanssanne. Koska emme kuitenkaan usko, että
rohkenisitte saattaa hautomaanne munaa poikaseksi, pyydämme saada auttaa Teitä ja pienen
oppitunnin ja harjoituksen muodossa opettaa Teidät tuon jalon urheilumuodon taitamiseen,
mikäli se Teille on mahdollista. Tämän takia toivomme saavamme vastauksen, jossa ilmoitatte
uskaltautuvanne ottaa haasteemme vastaan ilmestymällä joukkueella, josta neljän parhaan tulos
otetaan huomioon, Ohkolan Kaukaan tienhaaraan 18.5.1950 klo 9.45. Suunnistamisessa on
tarpeen kompassi-niminen laite, jonka varannette mieskohtaiseen varustukseenne.
Tervehtien
Allekirjoitus puuttuu
Lainaus poliisivoimien vastauksesta
Mäntsälän reserviupseerikerho ry:lle
Olemme saaneet päiväämättömän sepustuksenne, jossa puhutaan jotain suunnistamisesta
koskevasta oppitunnista. Kun olemme tottuneet selvittämään sotkuisiakin asioita, olemme
tämänkin selvittäneet ja todenneet sen tarkoittavan haastetta suunnistamiskilpailuun. Tietäen
hyvin, että joskus lapsuudessanne sotakoulussa saamanne alkeelliset tiedot suunnistamisen
taidoista ovat jo rapisseet, olemme mielihyvin ottaneet haasteenne vastaan, jotta ne kilpailussa
jonkin verran kohentuisivat.
Viisi miehinen joukkueemme ilmestyy Ohkolan Kaukaan tienhaaraan 18.5.1950 klo 9.45.
Urheiluterveisin
Kaarlo Virvanne
Mäntsälän piirin nimismies
Poliisit voittivat kilpailun konstaapeli Viljan johdolla.
Oliko suunnistuskilpailussa tullut tappio kolhinut upseerien omatuntoa. Haettiin revanssia
yleisurheilukilpailuista.
Yleisurheilukilpailut Mäntsälän poliisivoimia vastaan pidettiin Hirvihaaran urheilukentällä
6.9.1950.
Lajeina olivat 100 m juoksu, kuulantyöntö ja pituushyppy. Reserviupseerikerho voitti
kilpailun. Yleisurheilussa saavutettu voitto ei vielä palauttanut upseerien itsetuntoa, niinpä
kilpailutoiminta jatkui. Pienoiskivääri- ja tikanheittokilpailut Mäntsälän poliisivoimia vastaan
pidettiin 21.10.1950 Saarella Huntinmajalla. Tuloksiin laskettiin kaksi viiden laukauksen
sarjaa pienoiskiväärillä ja tikanheitossa kolme sarjaa. Kilpailun voitti upseerien Jaakko
Huikkola, toisena poliisien Aalto ja kummankin tulos oli 144. Ja tässäkin kilpailussa kerho
selviytyi voittajaksi.
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Reserviupseeriliiton mestaruuskilpailut
Kerho osallistui 1953 Lahdessa pidettäviin talvimestaruuskilpailuihin neljän miehen voimalla.
Ensikertalaisina ei saavutettu mainittavia tuloksia.
Hiihtosuunnistuskilpailut Lappeenrannassa 1954, Jussi Vainio oli hiihdossa kolmas
yhteispisteissä 20.
Hiihtomestaruuskilpailut Lappeenrannassa 1955; H35 sarja: Jussi Vainio oli kolmas.
Talvimestaruuskilpailut Rovaniemellä 1956; Yleinen sarja: Niilo Salmi oli hiihdossa toinen
kokonaiskilpailussa 13. H 35: sarja Jussi Vainio oli hiihdossa kuudes kokonaiskilpailussa 16.
Uudenmaan reserviupseeripiirin mestaruuskilpailut
Sotilasottelukilpailuihin osallistuttiin 1953. Mäntsälän kerho saavutti seuraavat sijat; yleinen
sarja 2, 3 ja 4 ja herrasmiessarja 3 ja 9.
Sotilasottelu 1954 Tuusulan päällystökoululla, Jussi Vainio oli ensimmäinen.
Herrasmiessuunnistus 1954 Tuusulan päällystökoululla, Jussi Vainio oli ensimmäinen.
Paikoituskilpailut 1954. Niilo Salmi toinen, Hemmi Vilja kolmas.
Sotilasottelukilpailut 1955. Hemmi Vilja toinen, Jussi Vainio kolmas ja Niilo Salmi neljäs.
Talvikilpailut 1956. Yleinen sarja: Niilo Salmi oli kolmas, hiihdossa ensimmäinen. H 35 sarja:
Jussi Vainio oli kolmas, hiihdossa ensimmäinen.
Pienoiskiväärikilpailut 1959. Yleinen sarja: makuulta 40 ls Johan Helenius ensimmäinen
tulos 372.
Ampumatoiminta
Ampumista harjoiteltiin heti alusta lähtien ja Taistelukoulun radoille pääsy tietysti viehätti
alkuun.
Järvenpään, Mäntsälän ja Porvoon reserviupseerikerhojen ampumakilpailuita pidettiin vuodesta
1958 alkaen. Vuonna 1959 näissä kisoissa kunnostautuivat: pienoiskivääri 20 ls makuulta Olavi
Ollikainen ensimmäinen tulos 190 ja Johan Helenius kolmantena tulos 188.
Kerhon jäsentenvälisiä ampumakilpailuita pidettiin lajeina pistooli ja pienoiskivääri.
Kerholle hankittiin 24.5.1956 pienoiskivääri Valmet ja ampumatarvikkeita Urheiluase Oy:ltä,
hankintahinta 40 000 mk.
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1960 - LUKU
Kerho kamppaili taloudellisissa vaikeuksissa ja kerhon toiminnan hoitaminen ilman rahaa oli
vaikeaa. Kerhon pelastajaksi tuli Jaakko Huikkola, joka taloudellisesti tuki kerhon toimintaa sen
vaikeina aikoina.
Kerhon puheenjohtajina toimivat
1961
vänr Antti Vainio
1962 – 11.6.1965 kapt Eero Rautapää
12.6.1965 – 1966 ylil Jaakko Huikkola
1967 – 30.6.1970 ylil Reino Vuorinen
Kerhon säännöt uusittiin 1968, jolloin toimintakaudeksi tuli 1.7. - 31.6. Sääntöjen mukaan
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Hallituksen varajäsenten valinnasta luovuttiin 1968.
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous, joka pidetään viimeistään
maaliskuun 31. päivänä ja syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä.
Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja toimintavuoden
talousarvio. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Päätetään edustajien valinta piirin
kokouksiin, piirihallitukseen ja edustajien valinta Suomen Reserviupseeriliiton kokouksiin.
Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös. Esitetään tilintarkastus-kertomus.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
Kerhon johtokunnan tilalle valittiin hallitus vuodesta 1966 alkaen.
Vuodesta 1969 alkaen on hallitukseen valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan
jäsentä.
Piirin johto on myös joutunut ojentamaan kerhon hallitusta. Kun piirin syyskokouksessa
22.9.1968 kerholla ei ollut edustajaa eikä kerho ollut nimennyt ehdokasta piirihallitukseen, ei
syyskokous valinnut Mäntsälästä edustajaa piirihallitukseen kaudeksi 1.1.1968 – 30.6.1968.
Piirihallituksen ylimääräisessä kokouksessa 23.9.1970 yhtenä asiana oli piirintoiminnanjohtaja
Pauli Salmisen esittämät toimenpiteet, millä ojennetaan Mäntsälän ja Nurmijärven kerhoa,
koska ne eivät olleet palauttaneet liiton vaatimia toimintatilastoja. Palautuksen määräaika oli
10.9.1970.
Juhlat
Varsin vaikuttavaksi muodostuivat Maanpuolustusjuhlat, jotka pidettiin Mäntsälässä 15.9.1963.
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja oli Eero Rautapää.
Juhlan suunnittelukokouksessa tuli esille, että on pastori Turja, jolla tietämän mukaan on
kokemusta kyseisen juhlan järjestämisestä, ja niin hänet valittiin juhlatoimikuntaan.
Kunniavieraana oli kenraaliluutnantti A. Ehrnroth.
Uudenmaan Jääkäripataljoonan taistelunäytöksen paineesta hajosi pappilasta 13 ikkunaruutua.
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Kerhon 20-vuotisjuhla pidettiin 25.4.1969 Kievari Grillissä
Ohjelma
Tervehdyspuhe
Reino Vuorinen
Kerhon historiikki Pertti Hartikainen
Juhlapuhe
kenr O. Lehti
” Maanpuolustuksen nykyisestä valmiudesta”
Laulua
Heikki Keinonen
Vapaa sana
Juhlassa oli mukana 40 kerhon jäsentä.
Mannerheimin 100-vuotisjuhlien järjestelyihin kerho osallistui 1967.
Reino Vuorinen oli 1967 puheenjohtajana itsenäisyyden 50-vuotisjuhlatoimikunnassa, joka
järjesti Mäntsälän itsenäisyyden 50-vuotisjuhlat.
Uudenmaan Jääkäripataljoonan 50-vuotisjuhlaan osallistuttiin 3.11.1970.
Piirilehti
Piirilehti Oltermannin ensimmäinen numero ilmestyi joulukuussa 1966. Piirilehden
päätoimittaja oli piirin toiminnanjohtaja Pauli Salminen. Kerhot hankkivat piirilehteen
ilmoituksia, niistä saaduilla tuloilla pääasiassa ylläpidettiin piirilehteä. Mäntsälän osalta
ilmoitukset piirilehteen hankki Jaakko Huikkola. Mäntsälä selvisi ilmoituksien hankinnasta
kiitettävällä tavalla.
Sotainvalidien viljankeräykseen osallistuttiin vuonna 1969.
Kokoukset ja kerhoillat
Vuosikokouspaikkana 1960-luvulla oli Väinölän baari, linja-autoaseman yläkerta ja
Osuuskassan kerhohuone.
Hallitus kokoontui 1960-luvulla 2 – 4 kertaa vuodessa.
Piirin toiminnanjohtaja, majuri Pauli Salminen oli tutustumiskäynnillä Mäntsälässä ja kerhon
hallituksen kokouksessa 25.10.1966.
Kevättalvella 1963 Taistelukoululla käydyissä neuvotteluissa oli käynyt ilmi, että herrat piirin
upseerit olisivat mielellään läsnä kerhomme järjestämissä tilaisuuksissa, kun vain saavat
ilmoituksen.
Lupaukset myös pidettiin. Kerhon vuosikokouksessa 21.2.1966 oli Pohjois-Uudenmaan
sotilaspiirin esikunnasta majuri Lahdesperä ja kaksi muuta upseeria.
1967 kerhoiltoja päätettiin pitää vain joka toinen kuukausi pois lukien joulukuu ja
kesäkuukaudet.
Kerhon hallitus päätti 13.10.1967 kokouksessa hankkia kerhoiltaan olutta ja virvoitusjuomia
myytäväksi jäsenille.
Lainaus vuoden 1968 toimintakertomuksesta: Toimintaa on ollut hieman joka kuukaudelle.
Kerhoiltojen puuttuminen on jonkinlainen heikkous ja syy kiinteämmän toiminnan
puuttumiselle.
Uudenmaan Jääkäripataljoona vieraili Mäntsälässä 26.11.1970. Pataljoonan upseereiden kanssa
vietimme yhteisen kerhoillan.
Kunniavartiot
Itsenäisyyspäivänä osallistuttiin kunniavartioon sankarihaudalla. Itsenäisyyspäivänä laskettiin
Mäntsälän aliupseerien ja sotainvalidien kanssa yhteinen seppele sankarihaudalle.
Kunniavartiossa oltiin 1960- luvulla koulujumalanpalveluksen yhteydessä sekä jouluaattona.
Kunniavartiossa oltiin maatalousnäyttelyn sankarijumalanpalveluksen yhteydessä 1968.
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Kerhon talous
Kerhon talous oli vaikeuksissa. Jaakko Huikkola tuli jälleen apuun 19.9.1965 ja antoi kerholle
200 mk lainan. Vuonna 1965 myytiin Maanpuolustuksen Tuki ry:n ”Isänmaan puolesta” kirjaa.
Kerho sai myyntipalkkiota seitsemän markkaa kirjalta. Johtokunnan kokouksessa 10.3.1967
merkittiin kiitollisuudella pöytäkirjaan, että kerholla ollut 200 mk suuruinen laina oli
lahjoituksen kautta maksettu pois. Vuodesta 1967 alkaen päätettiin jäsenmaksut kerätä
lähettämällä jäsenmaksulomake postitse kullekin jäsenelle. Jäsenmaksun laiminlyöntiin
päätettiin suhtautua liiton uuden suosituksen mukaisesti. Kevätkokouksessa 13.5.1969 päätettiin,
että jäsenlehti Reserviläinen tilataan vain niille jäsenille, jotka ovat maksaneet edellisen vuoden
jäsenmaksun.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Kerhon jäsenmäärä oli koko 1960-luvun alle ja yli 40 jäsenen.
Vuoden 1961 jäsenmaksu oli 800 mk. 1962 jäsenmaksu nousi 1000 markkaan. Jäsenmaksu
putosi 1963 rahauudistuksen ansiosta 10 markkaan. Jäsenmaksu nousi 12 markkaan 1969.
Retkitoiminta
Retkitoimintaa jatkettiin. Porkkalan varuskuntaan tutustuttiin 1962 ja paluumatkalla
väestönsuojelunäyttelyyn. Lisäksi tehtiin retki Kotkan meripäiville, mihin sisältyi mm. kahden
tunnin merimatka puolustuslaitoksen aluksilla sekä tutustuminen Matti Kurkeen. Mäntsälän
aliupseerien kanssa tehtiin yhteinen retki 1963 Utin laskuvarjojääkärikoululle.
Osallistuttiin piirin järjestämille retkille Hyvinkäälle ja Obnäsin varuskuntaan 1964.
Vuonna 1965 osallistuttiin piirin järjestämälle retkelle Säkylän uuteen varuskuntaan.
Osallistuttiin piirin järjestämälle retkelle Santahaminaan 1966.
Vuonna 1967 kerho teki retken Mallasjuoman vieraaksi Lahteen, mukana olleet viihtyivät hyvin.
Uudenmaan Jääkäripataljoona piti 1960-luvulla leiriä Ahvenlammella keväällä ja syksyllä.
Kerhon jäsenet kävivät vuosittain vierailuilla leirialueella ja samalla tutustuivat pataljoonan
leiritoimintaan. Yhteinen kerhoilta Mäntsälän aliupseerien kanssa pidettiin 9.7.1964
Seurojentalolla. Pataljoonan kantahenkilökunnalle tarjottiin kahvit. Pataljoona puolestaan piti
esitelmän ja esitti rainoja.
Reserviläispiirien mestaruuskilpailujen järjestäminen
Halusiko piiri testata Mäntsälän kerhoa kilpailujen järjestäjänä, koska järjestettäväksi myönnetyt
syysmestaruuskilpailut olivat suuritöisimmät piirin kilpailuista.
Kerho järjesti yhdessä Mäntsälän aliupseerien kanssa reserviläispiirien syysmestaruuskilpailut
1963. Kilpailukeskus oli Seurojentalolla. Kartanlukutehtävät olivat Meijerin pellon mäellä ja sen
takana olevassa maastossa, ammunta oli Mäntsälän kennel- ja metsästysseuran ampumaradan
maastossa Järvelän soramontuilla.
Reserviläispiirien ampumahiihtomestaruuskilpailut järjestettiin 1966 Saarella Invalidisäätiön
ammattioppilaitoksen maastossa, sekä 1968 Hirvihaarassa Seurojentalon maastossa.
Reserviupseeriliiton mestaruuskilpailut
Reserviupseeri liiton ampumahiihtomestaruuskilpailut:
1966 Yleinen sarja: Hemmi Vilja yhdeksäs. H35 sarja: Niilo Salmi 13. H45 sarja:
Jussi Vainio oli yhdeksäs.
1967 Yleinen sarja: Ilpo Norokorpi oli viides. H35 sarja: Hemmi Vilja oli kolmas. Joukkuekilpailussa Uusimaa oli toinen, joukkueessa mukana Ilpo Norokorpi ja Hemmi Vilja.
1968 Yleinen sarja: Veikko Koljonen oli 29. H35 sarja: Niilo Salmi oli10. Hemmi Vilja oli15.
1969 H35 sarja: Niilo Salmi oli 14. H45 sarja: Jussi Vainio oli 11.
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Reserviläispiirien mestaruuskilpailut
Mäntsälä hallitsi 1960- luvulla reserviläispiirien ampumahiihtomestaruuskilpailuja. Mäntsälä
voitti joukkuekilpailun vuosina 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ja 1970.
Voittoja henkilökohtaisessa kilpailussa saavuttivat Jussi Vainio, Hemmi Vilja, Niilo Salmi ja
Ilpo Norokorpi. Lisäksi mitaleille ylsivät Tauno Knuuttila ja Veikko Koljonen.
Ampumahiihtomestaruuskilpailujen kiertopalkintopytyt kerho voitti omakseen 1967 ja 1970.
Jaakko Huikkola lahjoitti 1968 ampumahiihtomestaruuskilpailuihin uuden kiertopalkinnon.
Lisäksi mitaleja saavutettiin sotilaskolmiottelussa ja talvimestaruuskilpailuissa.
Jussi Vainio oli kerhon urheilu-upseerina monta vuotta 1950 – 1960 luvulla. Jussi innosti omalla
aktiivisella toiminnalla muita kerhon jäseniä mukaan kisoihin.
Uudenmaan reserviupseeripiirin ja aliupseeripiirin järjestämiin autopartiokilpailuihin 7.11.1965
Mäntsälästä osallistuivat parit: Tauno Knuuttila – Eero Monola, Mauno Marila – Reino
Vuorinen ja Eino Leino – Esko Krakau.

Veikko Koljonen lähdössä piirin ampumahiihtomestaruuskilpailussa Upinniemessä 1966
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Niilo Salmi ja Hemmi Vilja 1966

Mäntsälän reserviupseerikerhon joukkue piirin ampumahiihtomestaruuskilpailussa
Upinniemessä 1966. Vasemmalta Veikko Koljonen, Niilo Salmi, Ilpo Norokorpi ja
Hemmi Vilja.
Ampumatoiminta
Johan Helenius voitti reserviläispiirin pienoiskiväärikilpailut 1962.
Hemmi Vilja sijoittui toiseksi reserviläispiirien kenttäammuntamestaruuskilpailuissa 1966.
Ammunnan harjoitteluolot paranivat 1962, kun Mäntsälän kennel- ja metsästysseuran
ampumarata valmistui Järvelän sorakuopille. Kerhon jäsenet osallistuivat radan
rakennustalkoisiin.
Kerholle hankittiin Schsödes Oy:ltä 15.6.1964 pistoolit Colt ja Walther. Pistoolien hankinta
rahoitettiin puoliksi kerhon varoilla ja puolet kerättiin kerhon jäseniltä.
Pistoolit maksoivat 350 mk/ kpl.
Keväällä 1965 oli kultamitaliampuja Pentti Linnosvuo esitelmöimässä pistooleista ja
pistooliammunnasta Järvelän metsästysmajalla. Erittäin hyvässä ja mielenkiintoisessa
tilaisuudessa oli 30 henkeä, joista kymmenen oli kerhomme jäseniä.
Kuntoammuntoja järjestettiin viikoittain Järvelän ampumaradalla.
Ampumakilpailuita järjestettiin Mäntsälän aliupseereita vastaan.
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1970 - LUKU
Aulis Karjalaiselta teki mittavan panostuksen kerhon toiminnassa. Vaikka kerhon talous oli
tiukalla, jaksoi Aulis johtaa kerhon yli vaikeiden aikojen. Ensin kerhon sihteerinä ja sitten
puheen-johtajana 6,5 vuotta.
Kerhon puheenjohtajina toimivat
1.7.1970 - 30.6.1971
ltn Eino Leino
1.7.1971 - 1977
ylil Aulis Karjalainen
1978
- 1980
ltn Esa Saastamoinen
Uudenmaan reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja oli Jaakko Huikkola 1973 – 1975.
Kerhon sääntöjä uusittiin1971 ja palattiin entiseen kalenterivuoden mukaiseen toimikauteen.
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki Jaakko Huikkolalle 1977.
Juhlat
Maanpuolustusjuhlat 8.10.1972 Mäntsälässä, juhlatoimikunnan puheenjohtaja oli Aulis
Karjalainen. Kunniavieraana oli kenraaliluutnantti Halmevaara. Juhlapuheen piti Tauno Ratsula.
Uudenmaan Jääkäripataljoonan aliupseerikoulu antoi taistelunäytöksen. Helsingin
varuskuntasoittokunta juhlisti tilaisuuksia soitollaan.
Järvenpään reserviupseerikerhon 20-vuotisjuhlaan osallistuttiin 3.11.1971.
Osallistuttiin Upseerikoulutuksen 200-vuotisjuhlaan Finlandia-talolla 20.3.1979 ja sen
yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin.
Seurakuntakeskuksen vihkiäistilaisuuteen osallistuttiin 24.8.1980.
Kokoukset ja kerhoillat
Piirihallituksen kokoukset pidettiin Mäntsälässä ravintola Neliapilassa 11.2.1974 ja Mäntsälän
Metallissa 20.9.1977.
Vuosikokouspaikkoina 1970-luvulla oli usein Hyrylän upseerikerho, Kansakoulu ja ravintola
Neliapila. Kokouksiin osallistui 5 – 16 kerhon jäsentä. Kerhon syyskokoukseen 27.11.1973
Hyrylän Upseerikerholla osallistui vain viisi kerhon jäsentä. Osallistujamäärä oli
vuosikokouksien pienin kerhon 30-vuotisen toiminnan aikana.
Syyskokouksessa 27.11.1974 katsottiin Suomen YK-liiton välittämä elokuva ”Säilyttämisen
arvoista”.
Aulis Karjalainen esitti 1975 turvallisuuspoliittisen rainan ”Turvallisuuden peruskivet”
koulukeskuksessa kuudelle luokalle n. 200 oppilaalle.
Sotainvalidien viljankeräykseen osallistuttiin useita kertoja 1970-luvulla.
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Kerhon syyskokous 1979 pidettiin Mäntsälän tiemestaripiirin tukikohdassa.
Kuvassa tiemestari Esa Saastamoinen esittelee uutta tukikohtaa kerhon jäsenille.
Kuvassa vasemmalta Hemmi Vilja, Pekka Elomaa, Urpo Ratia, Olli Kandelin,
Esa Saastamoinen, Esko Krakau ja Antti Nikkinen.
Kunniavartiot
Itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona on osallistuttu kunniavartioon sankarihaudalla, yhdessä
Mäntsälän aliupseerien kanssa.
Talvisodan syttymisen muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa oltiin kunniavartiossa
sankarihaudalla 30.11.1979.
Kerhon talous
Kerhon talous oli kireä.
Lainaus kerhon toimintakertomuksesta 1.7.1970 – 30.6.1971.
Rahat ovat kerholla vähissä. Jäsenmaksuista saatu on käytetty kädestä suuhun. Ainoat lisätulot
ovat olleet arpojen myynnistä tuleva osuus. Eivätkä nekään vielä ole tilillämme.
Reserviupseeriliiton järjestämiin Suomi-arpajaisiin osallistuttiin 1975.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Kerhossa oli 1971 42 jäsentä. Jäsenmäärä nousi 50:een 1975. Jäsenmäärä oli 59 vuonna 1980.
Kerhon jäsenmaksu 1971 oli 12 mk. Jäsenmaksu oli 15 mk vuodet 1972 ja 1973.
Jäsenmaksu nousi 20 markkaan 1974. Vuoden 1975 jäsenmaksu laskettiin 17 markkaan.
Jäsenmaksu nostettiin takaisin 20 markkaan 1976. Jäsenmaksu nousi: 25 markkaan 1977,
32 markkaan 1978, 35 markkaan 1979 ja 40 markkaan 1980.
Reserviupseeriliitto aloitti jäsenmaksujen keräämisen 1.7.1971 ja palauttamaan kerhon osuuden
jäsenmaksuista kerholle.
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Retkitoiminta
Retkitoiminta oli vähäisempää 1970-luvun alussa.
Retki Satakunnan lennostoon ja Säkylän uuteen varuskuntaan tehtiin 2–3.2.1979. Yöpyminen
oli järjestetty kasarmeihin ja ruokailu tapahtui varuskunnan ruokalassa. Retkelle osallistui 23
kerhon jäsentä. Matkalla myytiin lahjoituksena saatuja virvokkeita, millä paikattiin kerhon
heikkoa taloutta.
Piiri järjesti 1979 kevätretken Porkkalan varuskuntaan ja Upinniemeen sekä Mäkiluotoon.
Retki tehtiin perheretkenä ja osallistujia oli 36. Lainaus toimintakertomuksesta 1979: Oli
ilahduttavaa nähdä nuoria mukana.
Reserviläispiirien mestaruuskilpailujen järjestäminen
Ampumahiihtomestaruuskilpailuja järjestettiin Saaren Maatalousoppilaitoksen maastossa 1970
ja 1973. Hirvihaaran kuntomajan maastossa ampumahiihtomestaruuskilpailut järjestettiin
vuosina 1974, 1976 ja 1978, sekä Soukkiossa 1980.
Ilma-asekilpailut järjestettiin Seurojentalolla 1979.
Reserviläispiirien mestaruuskilpailut
Mäntsälä hallitsi piirin ampumahiihtokilpailuja. Joukkuekilpailun voitti Mäntsälä vuosina 1974,
1975, 1976 ja 1978.
Ampumahiihtokilpailujen kiertopalkintopytyn kerho voitti omakseen 1978,
Henkilökohtaisissa kisoissa voittoja ja muita mitalisijoja saavuttivat Jussi Vainio, Hemmi
Vilja ja Niilo Salmi.
Hemmi Vilja hoiti ansiokkaasti urheilu-upseerin tehtäviä yhdeksän vuotta 1970-luvulla.
Ampumatoiminta
Kerholle ostettiin Oitista Matti Kaupilta ampumahiihtopienoiskivääri Anschütz 4.3.1980,
hinta oli 2400 markkaa.
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1980 - LUKU
1980-luvun vilkkaimmaksi toimintakaudeksi muodostui 1984. Alkusysäyksen toiminnalle
järjesti Urpo Ratia, joka puheenjohtajakaudellaan lupasi, että Mäntsälä järjestää maakunnalliset
maanpuolustusjuhlat syksyllä 1984, Porvoon peruttua juhlien järjestämisen.
Yliluutnantin jättämiin suuriin saappaisiin astui1984 energinen vänrikki Paavo Leino ja pian
alkoi tapahtua. Kerholle hankittiin oma lippu, järjestettiin maanpuolustusjuhlat, kerholle
hankittiin pöytästandaari ja kerhon talous laitettiin kuntoon. Eikä siinä menossa päässyt
sihteeriltäkään kirjoitustaito ruostumaan.
Kerhon puheenjohtajina toimivat
1981 – 1982
ltn Esa Saastamoinen
1983
ylil Urpo Ratia
1984 – 1985
vänr Paavo Leino
1986 – 1987
ltn Alpo Laisi
1988
vänr Paavo Leino
1989 – 1990
kapt Pertti Pekkanen
Uudenmaan reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja oli Paavo Leino 1986 – 1987
Uudenmaan reserviupseeripiiri palkitsi Mäntsälän reserviupseerikerhon 1985 kiertävällä
kiertopalkinnolla Turvallisuuspolitiikan kannulla. Kerho toteutti piirin kerhoista parhaiten
turvallisuuspoliittisia toimintoja 1984.
Kerhon lippu
Tulevat maanpuolustusjuhlat panivat vauhtia kerhon lippuhankkeelle. Lipun hankinta oli ollut
keskustelun aiheena jo 30-vuotisjuhlakokouksessa. Kerhon hallituksen kokouksessa
tammikuussa 1984 päätettiin, että maanpuolustusjuhlassa kerholla pitää olla oma lippu.
Lippuhanketta rupesi vetämään Juhani Sihvola. Lipun suunnitteli Urpo Ratia. Lippu hankittiin
Lipputaito Oy:ltä hintaan 4443 markkaa.
Lippuhankkeen rahoitukseen osallistui Mäntsälän kunta 1000 markalla ja 31 kerhon jäsentä.
Seuraavat kerhon jäsenet osallistuivat lippuhankkeen rahoitukseen: Pekka Elomaa, Jaakko
Huikkola, Olli Häkkinen, Matti Juhola, Olli Kandelin, Ahti Karjalainen, Aulis Karjalainen,
Tauno Knuuttila, Kari Korhonen, Esko Krakau, Alpo Laisi, Pentti Lallukka, Eino Leino, Paavo
Leino, Ari Mäkelä, Jukka Mäkelä, Kari Niemenoja, Antti Nikkinen, Pertti Pekkanen, Urpo
Ratia, Esa Saastamoinen, Juhani Sihvola, Veijo Tapanainen, Aimo Tilsala, Alpo Toivola,
Jaakko Tuokko, Jussi Vainio, Jaakko Wallenius, Rauno Venäläinen, Hemmi Vilja ja Reino
Vuorinen.
Jaakko Huikkola osallistui lipunhankintaan huomattavalla summalla.
Lipun naulaus – ja vihkimistilaisuus pidettiin Ravintola Amizzassa 20.9.1984.
Lipun vihkimisen suoritti kirkkoherra Jaakko Leinonen. Liiton tervehdyksen toi piirin
kunniajäsen kapteeni Yrjö Soramies.
Lipun naulaajat naulausjärjestyksessä.
Yrjö Soramies
kapt, piirin kunniajäsen
Soini Hämäläinen
Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Tapio Hyyryläinen
Mäntsälän kunnanjohtaja
Per-Henrik Ekholm
Mäntsälän kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jaakko Leinonen
Mäntsälän kirkkoherra
Eero Alanko
Mäntsälän reservinaliupseerit ry:n puheenjohtaja
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Mäntsälän reserviupseerikerhon jäsenet: Jaakko Huikkola, Eino Leino, Reino Vuorinen, Urpo
Ratia, Paavo Leino, Veijo Tapanainen, Esko Krakau, Hemmi Vilja, Matti Juhola, Pekka Elomaa,
Jaakko Tuokko, Aimo Tilsala, Pertti Pekkanen, Olli Kandelin ja Juhani Sihvola.
Lisäksi naulaustilaisuuteen osallistuivat; Raimo Sanberg Mäntsälän reservinaliupseerit ry:n
sihteeri, sekä reserviupseerikerhon jäsenet Alpo Laisi, Jussi Vainio, Jaakko Wallenius ja Jukka
Mäkelä.

Kerhon lipun vihkiminen ravintola Amizzassa 20.9.1984.
Kuvassa oikealta Mäntsälän kirkkoherra Jaakko Leinonen, lippuvartiossa Paavo Leino,
Urpo Ratia ja Juhani Sihvola
Kerhon lippu on ollut vuosittain Puolustusvoimain lippupäivän paraateissa ja maakunnallisten
maanpuolustusjuhlien paraateissa.
Itsenäisyyspäivänä kerhon lippu on ollut Mäntsälän sankarihaudalla.
Kerhon lippu oli mukana Reserviupseeriliiton liittopäivillä 27.4.1985, ensin kunniavartiossa
Taipaleen patsaalla Jyväskylässä ja sitten marssissa halki Jyväskylän.
Kerhon lippu oli Mäntsälän 400-vuotisjuhlan juhlakulkueessa ja pääjuhlassa
urheilukentällä11.8.1985.
Valtakunnallisen paraatin alkusoitto oli Mäntsälässä 3.6.1988. Mäntsälään kerääntyi
Uudenmaan kerhojen edustajat lippuineen. Lippulinnaa johti Jussi Vainio, piirin lippua kantoi
Kari Weckman ja kerhon lippua Ari Gröhn.
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Juhlat
Kerhon 30-vuotisjuhlakokous pidettiin 7.3.1980 Kievari Grillissä.
Juhlaesitelmän piti evl J. Hietala Pohjois-Suomen sotilaspoliittisesta asemasta. Kapt Jussi
Vainio palkittiin suurmestariluokan kultaisella ansiomerkillä. Juhlakokoukseen osallistui 30
kerhon jäsentä. Kerhon 30-vuotishistoriikin kirjoitti Aulis Karjalainen.
Uudenmaan reserviupseeripiirin lipunnaulaustilaisuuteen osallistuttiin 23.10.1982.
Uudenmaan reserviupseeripiirin 30-vuotisjuhlaan osallistuttiin 24.10.1982.
Juhlassa palkittiin piirin perustajäsen Jaakko Huikkola piirin pöytästandaarilla No 5.
Sota- ja Rintamiesveteraanien lipunnaulaustilaisuuteen osallistuttiin 1981.
Reserviupseeriliiton juhlamarssiin halki Helsingin ja pääjuhlaan jäähallissa 24.5.1981 kerhosta
osallistui kymmenen jäsentä.
Mäntsälän reservinaliupseerien lipunnaulaustilaisuuteen osallistuttiin 27.11.1983.
Maakunnalliset maanpuolustusjuhlat pidettiin Mäntsälässä 7.10.1984.
Maanpuolustusjuhlien järjestämisestä päävastuun kantoivat Mäntsälän reserviupseerikerho ja
Mäntsälän reservinaliupseerit. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana oli Paavo Leino ja sihteerinä
Jukka Mäkelä. Maanpuolustusjuhlia seurasi yli 1000 henkeä urheilukentällä, koulukeskuksessa
ja pääjuhlassa seurakuntakeskuksessa. Juhlapuheen piti Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja
kenraalimajuri Keijo Tuominen. Musiikista vastasi Lahden varuskuntasoittokunta.
Juha Tetrin kuvaelmassa Suomalainen sotilas itsenäisyyden aikana mannekiineina olivat
varusmiehet. Ohjelman viralliseen puoleen kuului myös seppeleiden lasku muistomerkeille
jumalanpalveluksen jälkeen. Puolustusvoimien kalusto- ja toimintaesittelyt järjestivät
Uudenmaan Jääkäripataljoona ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentti. Maanpuolustusjuhlat
muodostuivat taloudellisestikin tuottoisaksi, mistä suuri kiitos lankeaa tehokkaalle
ilmoituspäällikölle aliupseeri Eino Hyvärille.
Maanpuolustusjuhlien tuotosta jaettiin 5500 markkaa seuraaville yhdistyksille, jotka olivat
mukana juhlien järjestelyissä:
Mäntsälän Rintamamiesveteraanit ja naisosasto
Mäntsälän Sotaveteraanit ja naisosasto
Mäntsälän Sotainvalidit ja naisosasto
Mäntsälän Reservinaliupseerit naisosasto
Varsin mittavan panoksen juhlien onnistumiseen antoivat Mäntsälän kunta ja Mäntsälän
seurakunta, jotka antoivat tilat korvauksetta juhlien käyttöön.
Kerhon 40-vuotisjuhlaa vietettiin 7.10.1989 Sälinkään kartanossa.
Tervehdyssanat lausui kerhon puheenjohtaja Pertti Pekkanen. Juhlapuheen piti Reserviupseeriliiton varapuheenjohtaja Jorma Kotisaari. Musiikkiesityksistä vastasivat Helsingin Varuskuntasoittokunta, Mäntsälän mieskuoro ja oopperalaulaja Heikki Keinonen. Historiikin kirjoitti ja
esitti Jukka Mäkelä. Juhlaan osallistui 58 henkeä, joista kerhon jäseniä oli 24. Juhlan lopuksi
nautittiin juhlaillallinen. Juhlassa palkittiin kultaisella ansiomitalilla Paavo Leino, hopeisella
ansiomitalilla Olli Kandelin ja Jukka Mäkelä ja pronssisella ansiomitalilla Olli Häkkinen.
Kerhon puheenjohtajina toimineet palkittiin:
Kultaisella plaketilla
Aulis Karjalainen ja Esa Saastamoinen
Hopeisella plaketilla
Jaakko Huikkola, Paavo Leino ja Reino Vuorinen
Pronssisella plaketilla
Alpo Laisi, Eino Leino, Urpo Ratia ja Veijo Tapanainen
Maanpuolustusplaketilla palkittiin kerhon perustajista Johan Helenius ja Urho Koivisto.
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Kerhon 40-vuotisjuhlassa Sälinkään kartanossa 7.10.1989 palkitut vasemmalta Olli Kandelin,
Jukka Mäkelä, Esa Saastamoinen, Paavo Leino, Jaakko Huikkola, Eino Leino, Urpo Ratia, Veijo
Tapanainen ja Alpo Laisi.
Rauhan ja turvallisuuden päivät toteutettiin pienimuotoisena sodan päättymisen
40-vuotismuistotilaisuutena 14.4.1985, johon kuuluivat jumalanpalvelus kirkossa ja seppeleiden
lasku sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden muistomerkille. Paavo Leino laski seppeleet
yhdessä aliupseerien puheenjohtajan Eero Alangon kanssa. Tilaisuus päättyi kunnalle
annettavaan ja liittoon lähetettävään viestin allekirjoitustilaisuuteen Seurakuntakeskuksessa.
Mäntsälän reservinaliupseerien 30-vuotisjuhlaan osallistuttiin 27.11.1988.
Mäntsälän Veteraanimajan 10-vuotisjuhlaan osallistuttiin 1989.
Kerhon pöytästandaari
Maanpuolustusjuhlien tuotolla hankittiin kerholle oma pöytästandaari, jonka suunnitteli
Urpo Ratia. Pöytästandaareja hankittiin Lipputaito Oy:ltä 25 kpl, hintaan 1836 markkaa.
Ensimmäinen pöytästandaari luovutettiin Porvoon reserviupseerikerholle, kerhon
50-vuotisjuhlassa 19.5.1985.
Kerhon pöytästandaareja luovutettiin 1980-luvulla kuudelle järjestölle ja kuudelle ansioituneelle
kerhon jäsenelle heidän 50- tai 60-vuotismerkkipäivänä. Ensimmäisen kerhon jäsenelle
luovutetun pöytästandaarin sai Jaakko Huikkola.
Piirilehti
Oltermanni-piirilehden 1982 toimitti kerhomme jäsen Jukka-Pekka Niku.
Jäsentiedotteet
Kerhon jäsentiedotteiden jakaminen aloitettiin 1984. Kerhon jäseniä informoitiin vuoden 1984
aikana neljällä tiedotteella.
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Kokoukset ja kerhoillat
Kerhon syyskokoukset pidettiin 1980-luvulla useasti ravintola Amizzassa ja Säästöpankin
kerhohuoneessa. Kevätkokoukset pidettiin linjaliike Rajalan bussissa matkalla retkikohteeseen.
Kokouksiin osallistui 7 – 22 jäsentä.
Ote syyskokouksen pöytäkirjasta 1986, kerhon puheenjohtajan kokouksen avauspuheenvuorosta: Piirin toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri pitää kovaa vauhtia ja vaatii vastauksia jatkuvasti
kerhon toiminnasta, minkä mukaan vaatimukset kerhon toiminnalle ovat kovat.
Maanpuolustusjuhlien muistelojen merkeissä vietettiin kerhoiltaa Hirvihaaran ampumaradan
majalla 2.10.1985. Tilaisuudessa oli mukana Itä-Uudenmaan sotilaspiirin uusi päällikkö eversti
Erkki Silvo. Tilaisuudessa luovutettiin kultainen ansiomitali Hemmi Viljalle ja kerhon
pöytästandaarit Jaakko Huikkolalle ja Urpo Ratialle.
Kunniavartiot
Kunniavartioon on osallistuttu sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä sotilaspuvussa ja jouluaattona
siviilivaatteissa, yhdessä Mäntsälän aliupseerien kanssa.
Kunniavartiossa oltiin sankarihaudalla Maanpuolustusjuhlan juhlajumalanpalveluksen aikana
7.10.1984.
Kunniavartiossa sankarihaudalla oltiin Rauhan ja turvallisuuden päivänä, sodan päättymisen
40-vuotismuistotilaisuudessa 14.4.1985.
Kunniavartiossa oltiin sankarihaudalla talvisodan muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa
30.11.1989.
Kunniavartiossa oltiin Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 13.3.1990.
Kerhon talous
Kerhon talous on saatu kuntoon.
Kerhon taloutta on parannettu myymällä Maanpuolustusyhtiön sinivalkoisia kynttilöitä kerhon
jäsenille vuodesta 1982 alkaen.
Maanpuolustusjuhlien järjestelyistä 1984 jäi kerholle tuloa.
Vuonna 1988 Paavo Leino ahersi koko kesän kerhon nimissä herättäjäjuhlien talkoissa.
Toiminnallaan hän ansaitsi kerhon kiitokset ja kerholle tuloja 2794 mk.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Vuonna 1981 kerhon jäsenmäärä oli 59. Vuonna 1983 jäsenmäärä nousi 60:een. Jäsenmäärä
ylitti 70 vuonna 1987. Vuoden 1990 jäsenmäärä oli 75.
Jäsenmaksu eli kasinovuosia jo 1980-luvulla, jolloin jäsenmaksu yli kaksinkertaistui.
Vuoden 1981 jäsenmaksu oli 50 mk, mikä koostui Reserviläinen lehti 14 mk, liittomaksu
17 mk, piirimaksu 7 mk ja kerhon osuus 12 mk. Vuoden 1982 jäsenmaksu oli 55 mk.
Jäsenmaksu oli 60 mk 1983. Vuoden 1984 jäsenmaksu oli 65 mk. Jäsenmaksu oli 70 mk 1985.
Vuonna 1986 jäsenmaksu nousi 90 markkaan. Vuodet 1987 – 1989 jäsenmaksu oli 100 mk,
mikä koostui liitomaksu 36 mk, Reserviläinen lehti 26 mk, piirimaksu 10 mk, Oltermanni lehti
16 mk ja kerhon osuus 12 mk. Liiton maksu nousi 1980-luvulla 111,8 %, Reserviläislehti nousi
85,7 %, piirimaksu 42,9 %, kerhon osuus pysyi samana ja lisänä vielä Oltermanni-lehti 16 mk.
Jäsenmaksutuotosta meni 88 % liiton ja piirin pohjattomaan rahakirstuun. Jäsenmaksu nousi 110
markkaan 1990.
Ei pidä ihmetellä, että kapinamieli alkoi kyteä jäsenistön keskuudessa. Kerhon hallitus evästi
piirihallituksen kokoukseen menevää kerhon puheenjohtajaa: Jos liiton ja piirin kuluja ei saada
kuriin, lopetetaan ensimmäiseksi Oltermanni-lehti.
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Retkitoiminta
Piirin järjestämälle retkelle Örön linnakkeelle 1982 osallistuttiin yhdessä Mäntsälän aliupseerien
kanssa. Retkelle osallistui 34 upseeriperheisiin kuuluvaa.
Tammi-86 sotaharjoitusta oltiin seuraamassa Hausjärvi – Hyvinkää alueella 1986. Pakkasta oli
yli 20 C. Harjoitusta oli seuraamassa 14 kerhon jäsentä.
Mäntsälän aliupseerien kanssa tehtiin yhdessä kevätretki Upinniemeen 17.5.1988.
Ohjelmassa oli ajelua uiskolla, saunomista, makkaranpaistoa, tikanheittoa ym. Retkelle osallistui
yli 40 reserviläistä, upseereita oli yli 20.

Kerhon kevätretki 9.5.1981, tutustuttiin Hyrylän varuskunnan ohjuskalustoon.
Vasemmalta Aimo Tilsala, Kauko Roine, linja-autonkuljettaja Rauno Hennanen, Heikki
Kauppinen, Uuno Kaukiainen, Urpo Ratia, Rauno Venäläinen, Pertti Pekkanen, Pentti
Grönlund, Tauno Knuuttila, Esa Saastamoinen, Paavo Leino, Esko Krakau ja Jukka Mäkelä.
Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen järjestäminen
Reserviläisurheiluliiton Ilma-asemestaruuskilpailut järjestettiin Mäntsälän Seurojentalolla
16 – 17.1.1982. Mäntsälän aliupseerit kantoivat vastuun ja olivat johtotehtävissä kilpailujen
järjestelyissä. Kerhon jäseniä osallistui järjestely- ja toimitsijatehtäviin.
Reserviläispiirien mestaruuskilpailujen järjestäminen
Ampumahiihtomestaruuskilpailut järjestettiin Hirvihaaran ampumaradalla 1985, sekä Hyrylän
urheilukeskuksessa 1990.
Ilma-asemestaruuskilpailuja järjestettiin Seurojentalolla 1984, 1986 ja Monitoimitalolla 1988.
Talvimestaruuskilpailut järjestettiin Hirvihaaran kuntomajan ja ampumaradan maastossa 1983.
Pienoiskiväärimestaruuskilpailut järjestettiin Hirvihaaran ampumaradalla 1989.
Kilpailujen järjestelytehtävät on hoidettu yhdessä Mäntsälän aliupseerien kanssa.
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Reserviläispiirien mestaruuskilpailut
Mäntsälän menestyneen ampumahiihtojoukkueen lopetettua kilpailemisen on menestys jäänyt
vähäiseksi. Voittoja on saavuttanut Auvo Kuisma ampumajuoksukilpailussa harrastelijasarjassa
1985 sekä ampumasuunnistuskilpailuissa yleisessä sarjassa 1988. Lisäksi Olli Saarinen voitti
maastokilpailun H35 sarjan 1988.
Ampumatoiminta
Prosenttiammuntojen järjestäminen aloitettiin Hirvihaaran ampumaradalla vuonna 1986.
Prosenttiammuntoja on järjestetty 3 – 5 kertaa kesän aikana.
Prosenttiammunnan 1988 suoritti 23 kerhon jäsentä tulos 31,9 %, mikä oli Uudenmaan kerhoista
paras tulos.
Reserviupseeriliiton 50-vuotisjuhlat: Suomen halkihiihto.

Orimattilan viestintuoja Alpo Veijalainen luovuttaa viestin Mäntsälän kunnanvaltuuston
puheenjohtajalle Soini Hämäläiselle Mäntsälän Seurojentalon edessä 4.3.1981 klo 16.00.
Seurojentalolla järjestettyyn kahvitilaisuuteen osallistui 60 henkeä.
Viestin vieminen aloitettiin Mäntsälästä 5.3.1981 klo 7.00. Viesti kuljetettiin hiihtäen
Hirvihaaran ja Ohkolan kylien kautta Kellokoskelle, missä viesti luovutettiin Jokelan
reserviupseerikerholle klo 9.15. Viestiä oli viemässä Esa Saastamoinen, Jussi Vainio, Eino
Leino, Aimo Hyyrynen, Paavo Leino, Jaakko Tuokko, Hemmi Vilja, Niilo Salmi ja Rauli
Juselius. Liiton taholta palkittiin Mäntsälän kerhosta Jussi Vainio hiihdon järjestelijänä.
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Viestin luovutus Jokelan reserviupseerikerholle Kellokoskella 5.3.1981 klo 9.15.
Oikealla Mäntsälän viestin tuojat Hemmi Vilja, Jussi Vainio ja Esa Saastamoinen.
Koulutus
Reserviläisille tarkoitettuja kursseja on järjestetty yhdessä Mäntsälän palokunnan ja
pelastuspalveluyksiköiden kanssa.
Reserviläisten viestikurssi
28-29.4.1984
Reserviläisten maastokurssi
13-14.4.1985
Pelastus- ja sammutuskurssi
12-13.10.1985
Karttaharjoitus no 1
31.11.1985
Reserviläisten suojelukurssi
05.04.1986
Liikenneonnettomuuteen liittyvä karttaharjoitus
19.04.1986
Karttaharjoitus metsäpalosta
22.11.1986
Osallistuttu Uudenmaan reserviläispiirien järjestämille koulutuspäiville
Järjestöjohdon koulutuspäiville
14.09.1985
Reserviläistiedottamisen päiville
20.04.1986
RESO koulutukseen
1988
Muu toiminta
Suomen Reserviupseeriliiton Suomenlippu- minitarroja ”Patsashanke sodanajan naisten työlle”
Alpo Laisi myi 25 kappaletta.
Kerho liittyi Mäntsälässä perustettuun vapaaehtoiseen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan.
Kerhomme jäsen Paavo Leino valittiin pelastuspalvelun paikallistoimikunnan puheenjohtajaksi.
Toimintapäivä järjestettiin Hirvihaaran ampumaradalla ja sen lähimaastossa 27.4.1986.
Ohjelmassa oli mm. ammuntaa ja jotoslenkki, minkä varrella oli erilaisia arviointitehtäviä sekä
räiskäleen paistoa nuotiolla. Toimintopäiville osallistui 20 henkilöä.
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Maanpuolustusjuhlat 1984

Pääjuhlassa esitetty kuvaelma ”Suomalainen sotilas itsenäisyyden aikana”
Juha Tetri ja varusmiehet.

Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja
kenraalimajuri Keijo Tuominen pitämässä juhlapuhetta.
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Maanpuolustusjuhla 1984

Ilmatorjuntaohjuksia laveteillaan maanpuolustusjuhlan kalustonäyttelyssä.

Rynnäkkökiväärimies maanpuolustusjuhlan taistelunäytöksessä.
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Kerhon lippu ja pöytästandaari
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1990 - LUKU
Kerhon toimintaan tuli uusia toimintamuotoja, kun kerhon puheenjohtajaksi valittiin energinen
yliluutnantti Veikko Toivonen. Järjestettiin mm. kuutamohiihtoja, kuntokävelytestejä,
maanpuolustusjuhlat, itsenäisyyspäivänaaton tanssiaisia, turvakursseja, perustettiin Mäntsälän
paikallisosasto PAT, RYT ja PYT ym. Siinä menossa rupesi sihteeriäkin hirvittämään ja välillä
tuntumaan, ettei toiminta ole enää harrastusta vaan raakaa työtä. Mutta Veikolle tämä oli vasta
verryttelyä: tämän lisäksi hän toimi piirin 2. varapuheenjohtajana 1995 – 1996 ja piirin
1. varapuheenjohtajana 1997 - 2000 ja Mäntsälän paikallisosaston johtoryhmän sihteerinä ym.
Kerhon puheenjohtajina toimivat
1991 – 1992
kapt Pertti Pekkanen
1993 – 1997
ylil
Veikko Toivonen
1998 – 2000
kapt Aimo Tilsala
Uudenmaan reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja Veikko Toivonen 1997 – 2000.
Uudenmaan reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja Veikko Toivonen 1995 – 1996.
Suomen reserviupseeriliiton liittovaltuuston varajäsen Veikko Toivonen 1999 – 2000.
”Reserviupseeriliiton tuki sinne, missä työ tehdään” sai Mäntsälän reserviupseerikerho
vuoden 1996 toiminnasta 1000 mk, vuoden 1997 toiminnasta 2000 mk ja vuoden 1999
toiminnasta 1000 mk.
Uudenmaan reserviupseeripiiri palkitsi Mäntsälän reserviupseerikerhon 1996 kiertävällä
kiertopalkinnolla Turvallisuuspolitiikan kannulla. Kerho toteutti piirin kerhoista parhaiten
turvallisuuspoliittisia toimintoja 1995.
Uudenmaan reserviupseeripiiri palkitsi Mäntsälän reserviupseerikerhon 1997 ja 2000 kiertävällä
kiertopalkinnolla Sotilaskiväärin pistimellä. Kerhon jäsenmäärän painotettu kehitysluku oli
piirin paras vuosina 1996 ja 1999.
Kerhon säännöt uusittiin 1995. Muutamia muutoksia. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.
Kevät- ja syyskokouksissa valitaan myös kaksi ääntenlaskijaa. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi
on kalenterivuosi. Kerholla on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous, joka
pidetään viimeistään maaliskuun 30. päivänä, ja syyskokous, joka pidetään viimeistään
joulukuun 15. päivänä.
Vuodesta 1996 alkaen on hallitukseen valittu myös koulutusvastaava.
Kerhon kunniajäseneksi kutsuttiin 7.12.1999 sodassa ja taisteluissa mukana ollut kerhomme
jäsen kapteeni Jussi Vainio.
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Juhlat
Maakunnalliset maanpuolustusjuhlat pidettiin Mäntsälässä 15.10.1995.
Järjestämisestä päävastuun kantoivat Mäntsälän reserviupseerikerho, Mäntsälän
reservinaliupseerit ja Mäntsälän Sinibaretit . Juhlatoimikunnan puheenjohtajana oli Veikko
Toivonen, sihteerinä Jukka Mäkelä, talousvastaavana Paavo Leino ja paraativastaavana ja
puolustusvoimain yhteyshenkilönä Tuomo Raitanen. Tuomo Raitasen poistuttua yllättäen
joukostamme 2.6.1995 jatkoi hänen tehtäviään Jukka Sipinen.
Ravintolatoiminnot hoitivat Mäntsälän Maa- ja kotitalousnaiset ja Mäntsälän Martta-järjestöt.
Juhlat onnistuivat sään ja järjestelyiden puolesta erinomaisesti. Juhlien eri tapahtumia oli
seuraamassa varsin runsas yleisömäärä; kalustoesittelyä monitoimitalon ympäristössä,
kenttäjumalanpalvelusta urheilukentällä, ohimarssia keskustiellä ja pääjuhlaa monitoimitalolla.
Juhlajumalanpalveluksen jälkeen laskettiin seppeleet sankarihaudoille ja Tuomo Raitasen
haudalle. Muistopuheen sankarihaudalla piti Veikko Toivonen.
Pääjuhlassa tervehdyssanat lausui Veikko Toivonen. Juhlapuheen piti kansliapäällikkö Pertti
Nykänen Puolustusministeriöstä. Musiikkiesityksistä vastasi Uudenmaan Sotilassoittokunta ja
Mäntsälän mieskuoro. Tervehdykset toivat Uudenmaan sotilasläänin komentaja eversti Olli
Heiskanen, Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja Eesti Kaitseliit: Harju Malevin päällikkö
Ulo Ostumaa.
Mäntsälän Voimistelijoiden esitys Salla Sotilas kirvoitti hymyn yleisön huulille.
Ennen pääjuhlaa suoritettiin lottamuistomitalien jako. Mitalit jakoi eversti Olli Heiskanen ja
mitalin saajia oli 74 lottaa, jotka olivat kunniavieraana pääjuhlassa.
Maanpuolustusjuhlan tuotosta jaettiin 5000 mk mäntsäläläisten veteraanien kuntoutukseen.
Tuotto koostui ravintolatoiminnasta 2800 mk ja ilmoitusmyynnistä 2200 mk.
Varsin mittavan panoksen juhlien onnistumiselle antoivat Mäntsälän kunta ja Mäntsälän
Seurakunta, jotka antoivat tilat korvauksesta käyttöömme.
Uudenmaan Reserviupseeripiirin 40-vuotisjuhla pidettiin Mäntsälän kunnantalolla 25.10.1992.
Kerho hoiti juhlien käytännön järjestelyt. Juhlatoimikuntaan kuuluivat Pertti Pekkanen, Alpo
Laisi ja Paavo Leino.
Itsenäisyyspäivänaaton tanssiaisia pidettiin Mäntsälän kunnantalolla 1993 - 1995.
Vuonna 1993 tanssiaisiin osallistui n. 200 henkeä. Tanssiaiset toivat kerholle paljon myönteistä
julkisuutta ja kohtuullisen tuoton. Vuoden 1994 tanssiaiset järjestettiin yhdessä Mäntsälän
reservinaliupseerien kanssa. Tanssiaisiin osallistui 130 henkeä. Järjestelyt tuottivat hieman
tappiota. 1995 aliupseerit eivät lähteneet enää mukaan tanssiaisia järjestämään. Mutta upseerit
halusivat vielä yrittää. Tanssiaisiin osallistui n. 100 henkeä ja järjestelyistä koitui kerholle
tappiota. Tanssiaisten järjestäminen lopetettiin, koska niiden järjestämistä ei saatu taloudellisesti
kannattavaksi.
Sotainvalidien Veljesliiton Mäntsälän osaston 50-vuotisjuhlaan osallistuttiin 7.2.1992.
Kerho osallistui Mäntsälän Rintamamiesveteraanien 30-vuotisjuhlaan ja Mäntsälän
Rintamamiesveteraanien naisjaoston 20-vuotisjuhlaan 13.11.1996.
Kerhon 50-vuotisjuhlaa vietettiin 16.1.1999 Mäntsälän Seurojentalolla.
Tervehdyssanat lausui kerhon puheenjohtaja Aimo Tilsala. Juhlapuheen piti Uudenmaan
Sotilasläänin komentaja eversti Jarmo Myyrä. Musiikkiesityksestä vastasi Helsingin
varuskuntasoittokunta ja Mäntsälän mieskuoro.
Mäntsälän voimistelijat esittivät voimisteluesityksiä. Historiikin kirjoitti ja esitti Jukka Mäkelä.
Juhlaan osallistui 93 henkeä, joista kerhon jäseniä oli 31.
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Juhlassa luovutettiin Hemmi Viljalle kerhon pöytästandaari. Kerhon mitalilla palkittiin kerhon
puheenjohtajina toimineet Reino Vuorinen, Aulis Karjalainen, Esa Saastamoinen, Urpo Ratia,
Paavo Leino, Alpo Laisi ja Pertti Pekkanen. Leijonamitalilla palkittiin Veikko Toivonen, hänelle
oli aikaisemmin luovutettu kerhon mitali. Lisäksi kerhon mitalilla palkittiin kerhon
pitkäaikainen taloudenhoitaja Olli Häkkinen ja pitkäaikainen sihteeri Jukka Mäkelä. Juhlien
tarjoilusta vastasi Kari Weckman. Ennen juhlaa nautittiin Weckmanin kenttäkeittiön
valmistamaa hernekeittoa ja juhlan lopuksi juotiin kakkukahvit.
Juhlapaikan koristelut saivat loistavat arvosanat mm. sotaveteraaneilta ja Uudenmaan
sotilasläänin komentajalta eversti Jarmo Myyrältä.
Hyvinkään reserviupseerit ry:n 70-vuotisjuhlaan osallistuttiin 15.8.1999.
Myrskylän reserviupseerit ry:n 20-vuotisjuhlaan osallistuttiin 27.11.1999.
Jokelan reserviupseerikerhon 30-vuotisjuhlaan osallistuttiin 14.10.2000.
Kerhon lippu
Itsenäisyyspäivänä kerhon lippu on ollut vuosittain Mäntsälän sankarihaudalla pidetyssä
muistotilaisuudessa.
Vuosittain on kerhon lippu ollut maakunnallisten maanpuolustusjuhlien paraateissa.
Kerhon lippu oli RUK:n 75-vuotisjuhlan paraatissa Haminassa 4.6.1995.
Kerhon lippu oli Puolustusvoimain lippupäivän paraatissa Porvoossa 4.6.1996.
Kerhon lippu oli Uudenmaan sotilasläänin paraatissa Helsingissä 4.6.1997.
Kerhon lippu oli Uudenmaan sotilasläänin paraatissa Porvoossa 6.12.1999.
Kerhon lippu oli RUK:n 80-vuotisjuhlan paraatissa Haminassa 4.6.2000.
Kerhon pöytästandaari
Kerhon pöytästandaaria on 1990-luvulla jaettu Mäntsälän Sotainvalideille järjestön
50-vuotisjuhlassa1992, Uudenmaan sotilasläänin komentajalle prikaatikenraali Olli Heiskaselle
hänen eläkkeelle läksiäistilaisuudessa 1998, Hemmi Viljalle kerhon 50-vuotisjuhlassa 1999,
Hyvinkään reserviupseereille kerhon 70-vuotisjuhlassa 1999, Myrskylän reserviupseereille
kerhon 20-vuotisjuhlassaa 1999, Jokelan reserviupseereille kerhon 30-vuotisjuhlassa 2000 ja
Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseuralle seuran 50-vuotisjuhlassa 2000.
Lisäksi pöytästandaari on jaettu kolmelletoista kerhotoiminnassa ansioituneelle kerhon jäsenelle
heidän 50- tai 60-vuotismerkkipäivänä.
Vuoden 2000 loppuun mennessä kerhon pöytästandaareja oli jaettu 30 kappaletta.
Ansiomerkit
Vapaussodan perinneliiton ”Sininen Risti”

Pertti Pekkanen
Veikko Toivonen
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki soljella Paavo Leino
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki
Jukka Mäkelä
Olli Kandelin
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomerkki
Olli Häkkinen
Jarmo Sulopuisto
Aimo Tilsala
Veikko Toivonen
Kari Weckman
Puolustusvoimain komentajan myöntämät ansiomitalit
Hopeinen ansiomitali
Urpo Ratia

1991
1997
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996

Pronssinen ansiomitali

1999

Veikko Toivonen
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1999

Kerhon mitali
Kerholle hankittiin oma mitali 1994. Mitalin suunnitteli Alpo Laisi ja mitalit valmisti
Erikoisvalu H. Laakso Oy Hirvihaarasta. Mitaleja hankittiin 35 kpl hintaan 2849 mk. Kerholle
tuli hankinnan yhteydessä valumalli, minkä kirjanpitoarvo on 1800 mk.
Mitaleja on jaettu kerhoiltojen luennoitsijoille, retkellä isäntänä toimineelle henkilölle ja kerhon
eroavalle puheenjohtajalle. Vuoden 2000 loppuun mennessä kerhon mitaleja oli jaettu 34
kappaletta.
Kerhon mitali

Jäsentiedotteet
Kerhon jäseniä informoitiin 1990-luvulla vuosittain 4 - 6 jäsentiedotteella.
Kokoukset ja kerhoillat
Kerhon kevätkokousten pitopaikka on vaihdellut ja niihin on osallistunut 7–23 kerhon jäsentä.
Syyskokoukset pidettiin 1990-luvulla useasti ravintola Amizzassa . Syyskokouksissa on ollut
11–21 kerhon jäsentä. Hallitus on kokoontunut 2-8 kertaa vuodessa. Lisäksi on ollut
toimikuntia, joilla ollut kokouksia, mm. maanpuolustusjuhlatoimikunta, itsenäisyyspäivänaaton
tanssiaisten juhlatoimikunta, kerhon 50-vuotisjuhlan järjestelytoimikunta ja turvakurssien
järjestelytoimikunta.
Mäntsälän upseerien ja aliupseerien yhteinen kerhoilta pidettiin Hirvihaaran kartanoravintolassa
1995 ennen syyskokousta. Kerhoiltaan osallistui Uudenmaan sotilasläänin komentaja eversti
Olli Heiskanen. Mäntsälän kerhot esittelivät toimintaansa. Heiskanen esitteli ajankohtaisia
kysymyksiä mm. vapaehtoisia kertausharjoituksia ja paikallisjoukkojen perustamista.
Kerhoillassa oli 30 osallistujaa.
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Kunniavartiot
Kunniavartiot on järjestetty vuosittain sankarihaudalle yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa,
itsenäisyyspäivänä sotilaspuvussa ja jouluaattona siviiliasusteissa.
Kunniavartiossa oltiin Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 13.3.1990.
Suomen Itsenäisyyden 75-juhlavuoden kunniaksi 1992 itsenäisyyspäivänä oltiin kunniavartiossa
sankarihaudalla, vapaussoturien muistomerkillä, Karjalaan jääneiden muistomerkillä ja
vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkillä. Kerhon jäsenet suorittivat seppeleiden
laskun sankarihaudalle ja muistomerkeille.
Kunniavartio oli sotilaspuvussa sankarihaudalla maanpuolustusjuhlassa ennen
jumalanpalvelusta ja sen jälkeen sankarihaudalla pidetyn muistotilaisuuden aikana 15.10.1995.
Kirvu Säätiön 50-vuotisjuhlassa 1997 oli kunniavartio sotilaspuvussa sankarihaudalla.
Kunniavartio oli sotilaspuvussa Talvisotaan lähtemisen muistolaatan paljastustilaisuudessa
30.11.1999 seurojentalolla.
Kerhon talous
Kun kerhon rahakirstuun hankittiin pohja 1980-luvulla, on kerhon talous pysynyt kunnossa koko
1990-luvun. Vuosien varrella saaduilla säästöillä järjestettiin kerhon jäsenille kerhon
50-vuotisjuhla.
Kerhon taloutta on parannettu myymällä kerhon jäsenille Maanpuolustusyhtiön sinivalkoisia
kynttilöitä.
Maanpuolustusjuhlien järjestelyistä jäi kerholle tuloa.
Vuosittain järjestetyistä kuutamohiihto- tapahtumasta ja kuntokävelytesteistä on jäänyt tuloja.
Reserviupseeriliiton ”tuki sinne, missä työ tehdään” on kerho saanut vuoden 1996 toiminnasta
1000 mk, vuoden 1997 toiminnasta 2000 mk ja vuoden 1999 toiminnasta 1000 mk.
Kerhon jäsenet ovat itse maksaneet 1990-luvulla heille myönnetyt kunniamerkit ja näin
säästäneet kerhon varoja.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Vuonna 1991 kerhon jäsenmäärä oli 76. Jäsenmäärä ylitti 90 vuonna 1997. Sadan jäsenen määrä
saavutettiin vuonna 2000. Vuoden 2000 lopussa kerhossa oli 100 jäsenmaksun maksanutta
jäsentä.
Jäsenmaksu nousi 120 markkaan 1991, 130 markkaan 1995 ja 150 markkaan 2000, mikä
koostuu seuraavista reserviupseeriliitto 42 mk, Reserviläislehti 30 mk, reserviupseeripiiri 25 mk,
Oltermannilehti 18 mk ja kerhon osuus 35 mk.
Retkitoiminta
Kevätretki tehtiin Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin ampumaleirille Isosaareen
26.4.1994. Tutustuttiin merivalvontaan, vedenalaiseen kuunteluasemaan ja rannikkotykistön
tulenjohtotoimintaan.
Perheretki Hämeen Rykmenttiin Lahteen tehtiin yhdessä Mäntsälän aliupseerien kanssa
9.5.1996. Tutustuttiin varusmiesten koulutukseen sekä saatiin kyyditystä
miehistönkuljetuspanssariajoneuvo Pasilla ja telakuorma-autolla. Retki oli erittäin
mielenkiintoinen ja sille osallistui 21 henkilöä.
Kerhon syysretki järjestettiin yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa Lahteen Hartwallin
panimolle 26.9.1997. Tutustuttiin panimon toimintaan, oluen valmistukseen sekä maisteltiin
erilaisia olutlaatuja. Retkelle osallistui 26 henkilöä.
Vain osa retkistä on mainittu, tarkempi retkiselvitys historiikin liitteenä.
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Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen järjestäminen
Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut järjestettiin Mäntsälän Monitoimitalolla
1-2.2.1997. Kilpailut järjestettiin yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa. Halusiko piirin
toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri testata Mäntsälän miesten taitoa, sillä tieto kilpailujen
järjestämisestä saatiin kuusi viikkoa ennen kilpailuja. Kilpailun johtajana oli Touko Koivisto,
sihteerinä Jarmo Sulopuisto ja talousvastaavana Paavo Leino. Kerhon jäsenillä ei ole ilmaaseiden tuomarikorttia, mistä johtuen hoidimme kisoissa ns. apumiehen tehtävät. Kilpailuihin
osallistui 227 ampujaa. Kisojen järjestelyt hoidettiin hyvin ja niistä saatiin paljon kiitosta mm.
sotilasläänin komentajalta.
Reserviläispiirien mestaruuskilpailujen järjestäminen
Ampumahiihtomestaruuskilpailut järjestettiin Hyrylän urheilukeskuksessa 1995.
Ilma-aseiden mestaruuskilpailuja järjestettiin Monitoimitalolla vuosina 1992, 1996 ja 1999.
Talvikilpailut järjestettiin Hirvihaaran ampumaradalla ja sen lähimaastossa 1993.
Lumenpuutteen takia hiihto-osuus suoritettiin juosten. Talvikilpailut järjestettiin Nikinojan
entisellä koululla ja sen lähimaastossa 2000.
Pienoiskiväärikilpailut järjestettiin Hirvihaaran ampumaradalla 1994.
Maastomestaruuskilpailut järjestettiin entisellä Purolan koululla ja sen lähimaastossa 1997.
Kilpailut on järjestetty yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa.
Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailut
Maastomestaruuskilpailut Urjalassa 1993. Sarja H35: Jarmo Sulopuisto toinen.
Partiokilpailut Salossa 1994. Yleinen sarja: Uudenmaan partio toinen, partioon kuului JuhaMatti Laiho. Sarja H40: Uudenmaan partio toinen, partioon kuului Olli Saarinen.
Talvimestaruuskilpailut Iisalmessa 1995. Joukkuekilpailu Uusimaa ensimmäinen, joukkueeseen
kuuluivat Juha-Matti Laiho ja Jarmo Sulopuisto.
Partiokilpailut Paimiossa 1995. Sarja H50: Uudenmaan partio voitti, partioon kuului Olli
Saarinen.
Maastokilpailut Siilinjärvellä 1996. Yleinen sarja: Juha-Matti Laiho oli kolmas.
Partiokilpailut Merimaskussa 1996. Sarja H40: Uudenmaan partio toinen, partioon kuului Olli
Saarinen.
Partiokilpailut Perniössä 1997. Sarja H40: Uudenmaan partio ensimmäinen, partioon kuului Olli
Saarinen.
Talvimestaruuskilpailut Liperissä 1998. Sarja H40: Jarmo Sulopuisto toinen. Joukkuekilpailu
Uusimaa ensimmäinen, joukkueeseen kuului Jarmo Sulopuisto.
Maastokilpailut Mikkelissä 1998. Sarja H40: Jarmo Sulopuisto kolmas. Joukkuekilpailussa
Uusimaa kolmas, joukkueeseen kuuluivat Jarmo Sulopuisto ja Juha-Matti Laiho. Maastopikaammunta H40: sarja Jarmo Sulopuisto kolmas.
Partiomestaruuskilpailut Pöytyällä 1998. Sarja H50: Uudenmaan kolmimiehinen partio toinen,
partioon kuului Olli Saarinen.
Talvimestaruuskilpailut Jyväskylässä 1999. Joukkuekilpailussa Uusimaa toinen, joukkueeseen
kuuluivat Juha-Matti Laiho ja Jarmo Sulopuisto.
Maastomestaruuskilpailut Halikossa 2000. Joukkuekilpailussa Uusimaa ensimmäinen,
joukkueeseen kuuluivat Juha-Matti Laiho ja Jarmo Sulopuisto.

36

Reserviläispiirien mestaruuskilpailut
Piirin talvimestaruuskilpailuissa voittoja ovat saavuttaneet Juha-Matti Laiho ja Jarmo
Sulopuisto.
Piirin partiokilpailuissa ja piirin ampumajuoksun joukkuekilpailuissa on saavutettu voittoja.
Partiokilpailuihin ja joukkuekilpailuihin on osallistuttu yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa.
Tarkemmat kerhon jäsenten saavuttamat sijoitukset historiikin liitteenä.
Ampumatoiminta
Hirvihaaran ajanmukainen ampumarata on ollut kerhon jäsenten käytettävissä vuodesta 1980
alkaen. Pienoiskiväärirata valmistui 1988 ja pistoolirata 1995.
Kerhon jäseniä on ollut mukana radan rakennustöissä.
Prosenttiammuntatilaisuuksia on järjestetty 1990-luvulla Hirvihaaran ampumaradalla kaksi
kertaa vuodessa kesä- ja elokuussa, yhdessä Mäntsälän reserviläisten kanssa.
Kerhojen väliset kilpailut
Mäntsälän reserviupseerikerhon ja aliupseerien myöhemmin reserviläisten välisiä talvikilpailuja
on järjestetty vuosittain. Talvikilpailut on useimmin voittaneet upseerit. Ilma-aseammuntoja on
myös pidetty, ammunnassa olemme aina jääneet toiseksi.
Koulutus
Uudenmaan maanpuolustusjärjestöjen organisoimia maanpuolustuskoulutukseen kuuluvia
kaikille yli 18 vuotta täyttäneille tarkoitettuja Kansalaisen Turvakursseja on järjestetty
Mäntsälässä kahdesti. 7-19.4.1994 järjestetylle kansalaisen turvakurssille osallistui 41 henkeä,
joista puolet oli naisia ja puolet alle 20 vuotiaita. Kurssin sihteerinä oli Veikko Toivonen. Kerho
sai kurssin järjestämisestä mainetta ja kunniaa.
Toinen kansalaisen turvakurssi järjestettiin 10 - 27.4.1997. Kurssin suoritti 27 henkilöä.
Kerhosta kurssin järjestelyihin osallistui Aimo Tilsala, joka toimi kurssin varajohtajana ja
rahastonhoitajana, sekä Mika Siitonen, joka oli kurssin sihteeri.
Kerho järjesti koulutustilaisuuden 13.11.1999 aiheena ”torjuntakomppanian puolustus”.
Koulutustilaisuuteen osallistui kolmetoista upseeria.
Kerho järjesti koulutustilaisuuden 8.11.2000 aiheena ”maahanlaskun torjunta”.
Koulutustilaisuuteen osallistui yksitoista upseeria ja kuusi reserviläistä.
Muu toiminta
”Tuemme Turvallisuutta suurkeräykseen” osallistuimme vuonna 1992. Uudenmaan
Reserviläispiirien yhdistyksistä kerhomme keräystulos 21 679 mk oikeutti neljänteen sijaan.
Kerhomme paras kerääjä oli Esa Saastamoinen 9100 mk.
Kerho sai palkinnoksi hyvästä keräyssuorituksesta palkintopystin. Pysti on kiertopalkinto
vuosittain ansioituneelle kerhon jäsenelle. Vuoden 1992 toiminnasta pysti jaettiin Pertti
Pekkaselle.
Kerhon edustaja on ollut mukana Mäntsälässä järjestetyssä kutsuntatilaisuudessa 1990-luvulla.
Jokavuotinen sotainvalidien keräys on ollut kerhomme upseerien toiminnan kohteena ja
mukanaolo jokaisen upseerin kunnia-asia.
Kerho osallistui Kaartin soittokunnan kevätkonsertin järjestelytehtäviin. Konsertti pidettiin
Mäntsälän Monitoimitalolla 19.4.1991 ja sen tuotto käytettiin Mäntsälän sotainvalidien ja
veteraanien hyväksi.
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Kerhon jäseniä osallistui 1991 Mäntsälän Sotainvalidien verannanrakentamistalkoisiin
Veljesrannassa.
Kerho osallistui Reserviupseeriliiton 60 vuotta Rajojen jotokseen 24.5.1991 Uudenmaan piirin
alueella osuutenaan Keravajärvi – Ohkola, joukkueella Alpo Laisi, Ari Mäkelä, Jarmo
Sulopuisto ja Veikko Toivonen.
Kuntokävelytestejä on järjestetty keväisin ja syksyllä yhdessä Mäntsälän Voimistelijoiden
kanssa vuodesta 1993 alkaen.
Kerhon viirien ja palkintojen säilytyspaikaksi saatiin kunnantalon kolmannen kerroksen
käytävästä vitriinikaappi 1993.
Kerho on järjestänyt yhdessä Mäntsälän Retki ry:n kanssa koko perheen
kuutamohiihtotapahtuman vuodesta 1994 alkaen. Reitti on kulkenut paloasemalta
maakaasulinjaa pitkin Hirvihaaraan Eerakkalan metsästysmajalle. Majalla on kääntöpaikka ja
lämminrasti, missä on tarjottu mehua, lettuja ja makkaraa. Hiihdosta on jaettu kunniakirja.
Vuodesta 2000 alkaen on kuutamohiihdon yhteydessä järjestetty myös kuutamokävely. Vuoden
2000 tapahtumassa oli 214 maksanutta osallistujaa.
Veikko Toivonen järjesti lottamuistomitalien jakotilaisuuden 12 lotalle ja pikkulotalle
24.8.1996. Mitalit jakoi Elisabeth Rehn.
Osallistuttiin Rintamamiesveteraanien suurkeräykseen 1997. Hoidettiin listakeräys Mäntsälän
liikkeisiin sekä osallistuttiin varusmiesten keräysopastukseen. Veikko Toivonen oli keräyksen
yhteyshenkilö varuskuntaan päin.
Kerho hoiti 1997 Seurojentalolla järjestetyn aseveli-illan järjestysmiestehtävät ja oli
avustamassa tilojen laittamisessa esityskuntoon.
Uudenmaan sotilasläänin järjestämissä Mäntsälän sotilasalueen reserviläispäivien järjestelyissä
1996 – 2000 ovat kerhon jäsenet olleet innokkaasti mukana.
Mäntsälän alueen paikallisosaston perustamisessa 1997 on kerhon jäsenillä ollut merkittävä
osuus. Veikko Toivonen oli ensimmäinen Mäntsälän paikallisyksikön päällikkö.
Talvisotaan lähtemisen muistolaatta paljastettiin Mäntsälän Seurojentalolla 30.11.1999. Laatan
suunnittelusta vastasivat Mäntsälän reserviupseerit.
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Maanpuolustusjuhla 1995

Kapteeni Ilpo Kopra Kuljetuslentolaivueesta Utista kieputteli näyttävästi
Hughes 500 D-koulutuskopteria maanpuolustusjuhlan kalustoesittelyssä.

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti Hyrylästä esitteli kalustoaan maanpuolustusjuhlassa
Kuvassa It-tykki ”Sergei” kiinnosti erityisesti pikkuväkeä.

39

Maanpuolustusjuhla 1995

Paraatijoukkojen johtaja eversti Leo Kotilainen vasemmalla esittelee joukot
katselmuksessa sotilasläänin komentajalle eversti Olli Heiskaselle.

Mäntsälän voimistelijoiden esitys ”Salla Sotilas” sai yleisöltä hyvin ansaitsemansa
vastaanoton maanpuolustusjuhlan pääjuhlassa. Kuvassa komento; Olalle vie!
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Maanpuolustusjuhla 1995

Uudenmaan maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa jaettiin 71 lottamuistomitalia.
Puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Pertti Nykänen onnitteli
lottien rivistöä.

Kuvassa puolustusministeriön kansliapäällikkö kenraaliluutnantti
Pertti Nykänen pitämässä juhlapuhetta maanpuolustusjuhlassa.
Pertti Nykänen pitää valmiusjoukkojen perustamista välttämättömänä,
sillä nykyiset rauhanturvajoukkomme on joka tapauksessa varustettava
nykyistä paremmin.
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Vasemmalta Veikko Toivonen, Kari Korhonen, Aimo Tilsala ja Paavo Leino
valmiina ottamaan vieraita vastaan kerhon 50-vuotisjuhlaan 16.1.1999.

Piirin puheenjohtaja Veikko Karhumäki ja piirin toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen
onnittelemassa juhlivaa Mäntsälän reserviupseerikerhoa.
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Kerhon 50-vuotisjuhla

Uudenmaan sotilasläänin komentaja eversti Jarmo Myyrä pitämässä juhlapuhetta
kerhon 50-vuotisjuhlassa Mäntsälän Seurojentalolla.

Helsingin varuskuntasoittokunta soittamassa musiikkiesityksiä kerhon
50-vuotisjuhlassa.
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Kerhon 50-vuotisjuhla

Juhlassa palkitut vasemmalta Hemmi Vilja kerhon pöytästandaari sekä kerhon
mitalilla palkitut puheenjohtajina toimineet Reino Vuorinen, Aulis Karjalainen, Esa
Saastamoinen, Urpo Ratia, Paavo Leino, Alpo Laisi, Pertti Pekkanen ja leijona- mitalilla
palkittu Veikko Toivonen. Palkinnot jakoi eversti Jarmo Myyrä.

Juhlan tarjoilusta vastasi kerhomme jäsen Kari Weckman vasemmalla
keskustelemassa Mäntsälän Sinibarettien Kari Smedslundin ja piirien
toiminnanjohtajan Pekka Pulkkisen kanssa.
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Kuutamohiihto

Kuutamohiihdon ja kuutamokävelyn lämminrasti Eerakkalan Erän majalla 18.2.2000
Vasemmalla pääkokki Kari Weckman letunpaistossa, Rauli Juselius tarjoilee mehua,
keittoa ja makkaraa.

Kuutamohiihtoon ja kuutamokävelyyn osallistujia makkaranpaistossa
Eerakkalan Erän majalla.
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Veikko Toivonen kunniavartiossa muistolaatan paljastustilaisuudessa 30.11.1999.
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LOPPULAUSE
Tämä on lyhyt kertomus kerhon 50-vuotisesta toiminnasta, mistä tulevien sukupolvien on hyvä
jatkaa. Kertomus ei voi useistakaan syistä olla täydellinen, mutta antanee käsityksen siitä, miten
vapaaehtoista maanpuolustustyötä sen eri muodoissa on Mäntsälässä harrastettu.
Aineistoa kertomukseen olen kerännyt kerhon pöytäkirjoista, toimintakertomuksista,
lehtileikkeistä ja reserviupseeripiirin arkistosta Rajamäeltä.
Valitettavasti kerhon arkistoista puuttuu kevätkokousten pöytäkirjat vuosilta 1958, 1959, 1970,
1977, 1978 ja 1980. Syyskokousten pöytäkirjat puuttuvat vuosilta 1977 ja 1978.
Toimintakertomukset puuttuvat vuosilta 1958, 1959, 1970, 1977, 1978 ja 1980.
Kerho oli ylivoimainen piirin ampumahiihtomestaruuskilpailussa vuosina 1974 – 1978.
Tuloksia noilta vuosilta en löytänyt mistään. Palkintopystien kyljestä olen saanut tiedot, että kerho
on voittanut kiertopalkinnon.
Kertomuksessa olevat kuvat on skannattu lehtileikeistä ja valokuvista. Kuvien laatu vaihtelee
suuresti. Vaikka kuvien laatu on osaksi huonoa, olen silti ne laittanut mukaan kertomukseen.
Kerhon työ antaa varsin tyydyttävän kuvan siitä aatteellisesta ja fyysisestä toiminnasta, jota on
tehty maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan hyväksi. Kerhon työssä mukana olleet ovat
saaneet runsaasti henkistä ja fyysistä pääomaa elämän varrelle. Valitettavasti kerhossamme on
puhujia paljon enemmän kuin tekijöitä ja tehtävät hoidettavaksi.
Kertausharjoitukset ovat vähentyneet huomattavasti 1990-luvulla. Vapaaehtoiset
kertausharjoitukset ja kerhojen järjestämät koulutustilaisuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti.
Kerho tarvitsee aktiivisia jäseniä, jotka ovat halukkaita ottamaan vastuuta kerhon hallitustehtävistä
ja koulutustilaisuuksien järjestelyistä.
Kerhon ongelmana on ollut, millä saadaan nuoret reservinupseerit aktiivisesti mukaan toimintaan.
Kerhomme jäsenten ikärakenne vuonna 2000 n. 30 % on alle 40-vuotiaita ja n. 50 % yli 50vuotiaita.
Onnea 50-vuotiaalle kerholle ja työntäyteisiä toimintavuosia jatkossa.
Mäntsälässä marraskuun 1 päivänä 2002.

Jukka Mäkelä
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