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Piilojakelu 297 / 304 jäsentä ja 68 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit     
_________________________________________________________________ 
 

Keski-Uudenmaan reserviyhdistysten kuuden kerhon pistooliampumahiihto kisaillaan la 19.3. klo 15 Hyrylän 
urheilukeskuksen a-hiihtostadionilla. 
Järjestelyvuorossa ovat nyt Keravan reservikerhot, viime vuonna Järvenpää. Kisa käydään kerhokohtaisesti, johon 

emme yhteensattumien vuoksi saaneet tällä kertaa omaa kolmihenkistä joukkuetta suksille hienoista hiihtokeleistä 

huolimatta.  

Kisassa hiihdetään kolme noin 1,7 kilometrin pituista lenkkiä, joiden välillä ammutaan pienoispistoolilla kaksi 5 ls:n 

kilpasarjaa 25 metrin matkalta. 
 

Reserviläisurheiluun osallistuminen – kilpailua myös vapaa-ajan käytöstä oman kunnon ylläpitämiseen, josta 

meistä jokainen varmasti huolehtii – on suuri haaste Uudenmaan reserviläispiirien 37 yhdistykselle, joissa on reilusti 

yli 4000 jäsentä.  

Uudenmaan vuoden 2010 piirimestaruuskilpailuista (10) kirjattiin vain 148 jäsenelle osallistumisia näihin 

kilpailuihin, joista kerhostamme kahdeksan. 

______________________________________________________ 

 

Maanpuolustusaatteellisia tapahtumia kuvin kerrottuina: 
 

 
  
Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa 16.3. Klaukkalan kirkon ryhmätyötilassa jaettiin piirin palkitsemiset vuoden 2010 
saavutuksista, eturivissä: Turpo-kannu –kiertopalkinto Uudenmaan 28. Maanpuolustuspäivän järjestelyistä 
Västnylandille vastaanottajana pj Lars-Eric Henricsonille (vas.). Kerhollemme piirin Tiedottajayhdistys –kiertopalkinto 
sihteerillämme Esa Kukkosella ja Ollin miekka –kiertopalkinto piirin parhaalle yleistoimintakerholle allekirjoittaneella. 
Takarivissä piirin paras maanpuolustusurheilija (4. krt.) Toni Karlsson (vas.) Mäntsälästä, Heikki Luoto Hyvinkäältä 
Osuuspankkimaljakilpailun kunniakirja piirien reserviläisurheilun joukkuekilpailun (ru+res) voitosta, pj Pekka Kunnas 
Porvoosta – vuoden 2010 kerhopuheenjohtaja ja pj Tuomo Telama Klaukkalasta – Pekan pistin - kiertopalkinto piirin 
parhaalle jäsenhankkijayhdistykselle. 
______________________________________________________________________ 
 



       
 

Talvisodan päättymisen 71-vuotismuistoa kunnioitettiin 13.3. Keravalla jumalanpalveluksessa ja muistotilaisuudessa srk-
salissa, johon osallistui noin 200 henkeä. Pastori Pertti Torppa (oik.), juhlapuheen pitänyt VETRES Keski-Uusimaan pj 
Antti Simola ja vaimonsa Marja-Leena sekä VETRES Keski-Uusimaan hengellisen toimikunnan pj Seppo Väätäinen. 
 

 
   
Museoisäntä, teknikkokapteeni evp. Matti Kulmala (oik.) vastaanotti Ilmatorjuntamuseoon talvisodan aikaiset KTR 4:n 
1. Ptri:n sotapäiväkirjat, Marjapellon taistelualueen kartan Kannakselta ja patterin komentokorsussa olleen Suomen 
pienoislipun. Muistoesineet lahjoitti Uudenmaan Sotaveteraanipiirin pj Heikki Talvela (vas.), VETRES Keski-Uusimaan 
hallituksen jäsen ja kerhomme veteraanikunniajäsen yhdessä järvenpääläisen 98-vuotiaaan talvisodan veteraanin ja 
JäRes:n veteraanikunniajäsenen Olavi Lintulan kanssa. 
________________________________________________________________________ 
  
8. Sotiemme Veteraanit –keräys suoritettiin Järvenpäässä lipaskeräyksenä kolmessa kauppakeskuksessa 11.3. 

maanpuolustusjärjestöjen keräystempauspäivänä.  

Järvenpään reservikerhojen jäsenet ovat suorittaneet edellisen lisäksi vuodesta 1988 alkaen 23 lipaskeräystä 

pyhäinpäivän aattona järvenpääläisten veteraanien hyväksi, mikä lienee ennätys niin RUL:n kuin RES:n yhdistysten 

toiminnassa. 



Varusmiesten ovelta – ovelle suorittamia veteraanikeräyksiä Järvenpään reservikerhot ovat johtaneet vuodesta 2001 

alkaen 21 kertaa.    

  

     
 

Kerhomme jäsenet suorittivat keräyksen CM:ssa. Keräysvuorossa Jukka Huikko (vas.) ja Jorma Miettinen. Talvi- ja 
jatkosodan veteraani Olavi Lintula keräyspöytään tutustumassa ja oikealla tuntemattomaksi jäänyt lahjoittaja.    
 

 
 

JäRes:n jäsenistä Juha Nuutinen (oik.) ja Hannu Jaakkola Prismakeskuksessa keräystä suorittamassa, lahjoittajana 
Järvenpään Sotaveteraanien hallituksen jäsen Reijo Vihanto, jatkosodan aikainen sotilaspoika.  
 



   
 

Turvakurssin Killan jäsenet suorittivat keräyksen Aallopissa. Seija Sauren (oik.) ja killan puheenjohtaja Outi Siltaniemi 
tuntemattoman miehen lahjoitusta vastaanottamassa. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 


