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Piilojakelu 299 / 305 jäsentä ja 68 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit    
_________________________________________________________________________________
 

Katsaus kuukautta kauemmaksi liittyen kahteen tärkeään tapahtumaan: Sotiemme veteraanien
rosvopaistijuhla Keravan jäähallilla pe 1.7.ja Järvenpään Puistoblues la 2.7. – veteraanitukityö ja
sidosryhmäyhteistyö.
__________________________________________________________________________    
 

Kerho on osallistunut Järvenpään Puistobluesin paikoitusalueiden lipunmyyntiin ja järjestyksenvalvontaan
Vanhankyläniemessä vuodesta 2005 alkaen. Tästä suurkiitos kuuluu Esa Kukkoselle kerhomme sihteerille ja
Puistobluestalkooryhmämme vuotuiselle johtajalle.

Tapahtuma on kerhon tärkein vuotuinen varainhankintatilaisuus, jolla on suuri merkitys kerhon edulliseen 28 euron

jäsenmaksuun, josta kerhon saama osuus on vain 3 euroa!
 

Matkan varrella tämän tehtävän erinomaiseen suorittamiseen ovat osallistuneet kerhostamme yhden tai useamman

kerran (12), kaikkiaan 60 talkoosuoritusta: Eero Heikkilä, Pekka T Hänninen, Kaarlo Jaskari (k.), Veikko
Karhumäki, Kari Kettunen, Hannu Koski, Keijo Kylmälä, Hannu Lagerström, Juha Miettinen, Reima
Salmi, Arno Tarjas ja Matti Toivanen.
 

Hoidamme meille uskotun tehtävän kahdessa vuorossa klo 09.30 – 15.00 ja 15.00 – 21.00.
 

Kokoonnumme vuoroihin veteraanimuistomerkin kohdalla Tuulimyllyntien varressa.
Omat kulkuvälineemme voimme pysäköidä Sotaveteraanien Veljesmajalle johtavan tien varteen.
 

Tavoite: Seitsemän jäsenen saaminen aamu- ja kuuden iltavuoroon. 
Hyvä ruoka- ja muu huolto tarjotaan talkoojoukolle. Kokemuksesta vakuutan, että tämän tehtävämme suorittaminen

on kaikkinensa mukava toimi kivassa seurassa!
 

Osallistu pääjärjestäjän, Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n ja kerhomme tueksi!
 

Ilmoittaudu vapaaseen vuoroon: veikko.karhumaki@msoynet.com
 

klo 09.30 – 15.00                                     klo 15.00 – 21.00
Veikko Karhumäki (11. krt)                                           Veikko Karhumäki (12.)
Juha Koskenranta (8.)                             Juha Koskenranta (9.)
Esko Sarkanen (5.)                                  Esko Sarkanen (6.)
VAPAA                                                    VAPAA

VAPAA                                                    VAPAA

VAPAA                                                    VAPAA

VAPAA

___________________________________________________________________________________
 

Aihe: Ansaitse KH-päivä, tule avustajaksi veteraanitapahtumaan 30.6.-1.7. Keravalla
 

Hyvä järvenpääläinen maanpuolustaja
 

Nyt sinulla on mahdollisuus ansaita kertausharjoituspäivä tukemalla veteraanityötä.

Puolustusvoimat järjestää yhdessä Finnairin henkilökunnan kanssa perinteisen rosvopaistitapahtuman sotiemme

veteraaneille. Tänä vuonna tilaisuus pidetään perjantaina 1.7.2011 Keravan jäähallilla.
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Tapahtuman tukena toimii 30.6.-1.7. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kurssi, johon tarvitaan n. 20

reserviläistä. Kurssilaiset saavat osallistumisestaan korvaavan kertausharjoituspäivän. Kurssilaiset ovat

apuna torstaina 30.6. kun paikkoja jäähallilla laitetaan kuntoon tapahtumaa varten ja perjantaina

1.7. auttavat sekä opastavat veteraaneja ja lopuksi purkavat tapahtuman yhdessä varusmiesten kanssa.

MPK:n kurssi käyttää asunaan maastopukua.
 

Veteraanien rosvopaistitapahtumaa johtaa Puolustusvoimien Itä-Uudenmaan Aluetoimisto. PV:n käskyssä

tapahtumasta todetaan seuraavaa:
 

30.6. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssi osallistuu kapt Jari-Pekka Kinnusen johdolla tilaisuuden

valmisteluihin ja tukee tilaisuutta erikseen sovittavalla tavalla 1.7. Varusmiehet saapuvat 30.6. klo 12, ja MPK:n

kurssin reserviläisten toivotaan saapuvan samaan aikaan tai mahdollisuuksiensa mukaan.  30.6. laitetaan pöydät ja

tuolit paikalleen, tehdään esiintymislavan tarvittavat valmistelut ja tilojen koristelu.
 

1.7. kahvitilaisuus alkaa klo 12, mikä tarkoittaa sitä että veteraanit alkavat tulla jo ennen sitä. Reserviläisten tuloaika

sovitaan edellisenä iltana kun on nähty missä vaiheessa valmistelut ovat.  Ohjelmallinen osuus alkaa klo 13 ja tilaisuus

päättyy klo n 16, josta siitä alkavat purkutyöt.
 

Varusmiehiä tulee 25, joista liikenteenohjaukseen tulee 5 SPOL-miestä.
 

Veteraanien rosvopaistitapahtuman ohjelma:

-          klo 12 kahvitarjoilu pöytiin

-          pappi sytyttää kynttilän poisnukkuneiden muistolle

-          klo 13 yhteislaulu Sillanpään marssilaulu

-          tervehdys Kalevi Rönnqvist

-          tervehdys Keravan kaupunki

-          Kaartin soittokunta

-          Finnairin tilaamat artistit esiintyvät

-          tervehdys Puolustusvoimien edustaja

-          yhteinen malja

-          arpajaiset

-          ruokailu, pappi siunaa alussa ruokahetken

-          taustamusiikkia ruokailun aikana

-          ruokailu on pöytiin tarjoiltuna

-          artistien esiintymisiä

-          n. klo 16 tilaisuus päättyy Veteraanin iltahuutoon

-          Jos kiinnostuit ja haluat auttaa veteraaneja, ota yhteys koulutussihteeri Hannele Lindsténiin MPK:sta,

hannele.lindsten@mpk.fi<mailto:hannele.lindsten@mpk.fi> tai puh. 040 5033167.

Terveisin - Jukka Sippola, Uudenmaan KOTU:n Tiedotuspäällikkö, Ulkoinen tiedotus

____________________________________________________________________________

 
Maanpuolustusterveisin - Veikko
 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä

tel + 358196880900

mobile +358415475508
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