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               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          16.5.2011, sp-tiedote 25/2011
 
 

Piilojakelu 299 / 306 jäsentä ja 68 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit    
___________________________________________________________________________________________
 

Kerhoon 306. jäsen – vänr res Tatu Tyyskä päivämäärällä 12.5. – Tervetuloa toimintaan mukaan!

_________________________________________________________________
 

Jäsenmaksutilanne 16.6. Kerhossa on tällä hetkellä 278 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksu on rästissä vielä 23

jäsenellämme, joiden suorittamista me kaikki tietysti toivomme. Kerhon 5 nuorinta vänrikkiä ovat vielä tämän vuoden

vapaajäseniämme. Kerhon 60-vuotisen toiminnan suurin tämän vuoden haaste olkoon maksaneiden jäsentemme määrän

säilyttäminen 300 rajan yläpuolella, johon kerho viime vuoden päättyessä ensimmäisen kerran ylsi, 301 maksusuorituista!

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös jäsenhankintaa, jossa jokainen voi olla avuksi!

______________________________________________________________    
 

Kerhon saunailta ke 18.5. klo 19 Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä – omat pyyhkeet. Voit

osallistua myös kerhon hallituksen kokoukseen 5/2011 klo 18. Ainutlaatuinen mahdollisuus on samalla myös kerhon

lahjoituksena saamien maanpuolustusmateriaalien- ja –vaatteiden ym. ostoihin. Hinnoista sovitaan paikaan päällä.

Osallistu saunailtaan ja samalla edullisille ostoksille!     
_______________________________________________________________
 

Toukokuun toinen viikonloppu oli taas tapahtumarikas. Lauantaina 14.5. toteutettiin Jokelan, Järvenpään Keravan,

Tuusulan ja Sipoon reserviupseerikerhon 14 jäsenen johdolla Taistelukoulun alueella ”RUL 80 vuotta Johtamispäivä”

seitsemällä toiminnallisella rastilla, joille osallistui vain 6 jäsentä viiden reserviupseerikerhomme kaikkiaan lähes 750

jäsenestä (733 maksanutta jäsentä 31.12.2010). Rastimiesten osallistumisilla eri rasteilta saatiin sentään kirjattua

lisäsuorituksia kuten esim. marssikäskytehtävästä 11 ja etäisyyden arvioinnista 10, joilla rastimiehinä kerhostamme Keijo
Kylmälä, Esko Sarkanen ja allekirjoittanut.
 

Varsinaisesta johtamisesta tässä tapahtumassa oli kyse vain päivän päälliköllä Isto Hyyryläisellä (TuusRuk) ja

pistooliammunnassa (5 koels + 10 kilpals) Jari Haapasella (TuusRuk) apunaan Mika Kääriä (TuusRes). Siitä myös

kiitokset. Erityiskiitos kuulukoon Mikalle naapuriyhdistykseen veljesavusta, ja onnittelut samalla myös parhaasta

ampumatuloksesta! Tämän tapahtuman ampumasuoritukseen osallistuneilla reserviupseereilla on syytä kyllä

lisäharjoitteluun – myös allekirjoittaneella – vaikka kyse ei kilpailusta ollutkaan!
 

Jotain meni pahasti pieleen, kun emme osallistujia (6) enempää kerhoistamme (5) saaneet, emmekä ainuttakaan alueen

naapurikerhoista tai reserviläisyhdistyksistä. Kerhokohtainen tiedottaminen tapahtumasta hoidettiin vähintäänkin hyvin.

Keski-Uusimaa lehti julkaisi 12.5. tapahtumaan liittyvän jutun viidellä palstalla ja isolla kuvalla otsikolla ”Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö näkyvästi esillä viikonloppuna”.
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Toimintapäivän johtaja Isto Hyyryläinen (oik.) Koivikko-auditoriossa tilaisuuden avaushetken edellä. Kerhostamme kolmannella
rivillä Keijo Kylmälä (vas.) sekä Esko Sarkanen (oik.).
 

Sunnuntaina 15.5. Tuusulassa tapahtui lisää. Tuusulan reserviyhdistykset vastasivat todella kiitettävällä tavalla ja

hyvässä yhteistyössä Tuusulan Voimaveikkojen kanssa RESUL:n ja Uudenmaan reserviläispiirien ampumasuunnistuksen

mestaruuskilpailujen järjestämisestä Hyrylän urheilukeskuksessa. Evl Simo Antikainen, IUUDALTSTOn päällikkö, oli

kilpailun suojelija. Järvenpää sai kisasta joukkuetuloksen. Kiitokset kerhostamme kisaan osallistuneille Hannu Harjulle
ja Pauli Rautaselle sekä Toivo Setälälle ja Timo Åkmanille JäRes:stä – yhteistyö on voimaa!
 

Kaatuneitten muistopäivän maanpuolustusyhdistysten (6) yhteisseppeleen Tuusulan sankarivainajien muistomerkille

laskivat Outi Siltaniemi (Turvakurssin Kilta), Pekka Käyhkö (TuusRuk) ja allekirjoittanut. Järvenpään kaupungin ja

seurakunnan seppeleenlaskijoista kerhomme jäseniä olivat Vesa Koivisto, Jukka Virkki ja Risto Volanen.

Veteraanikunniajäsenemme Heikki Talvela kunnioitti läsnäolollaan myös tätä juhlavaa tilaisuutta.

  

Veteraanijärjestöjen (8) edustajat seppeleenlaskussa ja kunniavartiossa TuusRuk:n jäsenet.
__________________________________________________________     

 

Maanpuolustusterveisin - Veikko

 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä

tel + 358196880900

mobile +358415475508
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