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               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          19.8.2011, sp-tiedote 33/2011
 
 

Piilojakelu 302 / 309 jäsentä ja 68 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit    
_________________________________________________________________________________
 

Suomen suloinen suvi on taas kerran taittumassa syksyksi, mutta laulua siteeraten – vielä on kesää jäljellä...
 

Syyskauden reservitoimet käynnistyivät osaltamme reserviläispiirien maastokilpailun järjestämisellä JäRes:n

kanssa ke 10.8. Ammunta suoritettiin Mäntsälän Hirvihaarassa ja kartanluku sekä suunnistus Järvenpään

hiihtomajan maastossa. Parhaimmat kiitokset kilpailun johtajalle, puheenjohtaja Timo Åkmanille ja JäRes:n

jäsenille kisajärjestelyistä. Kerhostamme toimitsijatehtäviin osallistuivat Juha Koskenranta, Esa Kukkonen,

Keijo Kylmälä, Esko Sarkanen ja allekirjoittanut.   

 

Kerhon hallitus pitää kokouksen 6/2011 ja JäRes:n johtokunnan kanssa yhteiskokouksen 2/2011 ke 23.8., jolloin

linjaamme syyskauden toimintaa.

_________________________________________________________________________________
 

Kerhoon 308. ja 309 jäsen: vänr Niko Rolamo 25.7. ja vänr Thomas Laine 27.7. – tervetuloa toimintaan

mukaan!

__________________________________________________________________________
 

Jäsenmaksutilanne. Kerhossa on tällä hetkellä 292 maksanutta jäsentä. Nuorimmat tänä vuonna kerhoon liittyneet

vänrikit ovat kuluvan vuoden vapaajäseniä. Jäsenmaksu on rästissä vielä kymmenellä jäsenellämme. Liitto lähettää

syyskuussa 2. rästijäsenmaksun, joiden suorittamista me kaikki toivomme. Näin takaisimme maksaneiden jäsenten

määrän säilymisen kolmen sadan paremmalla puolella ja kerhon aseman myös liiton kahdenneksitoista suurimpana

yhdistyksenä. 

______________________________________________________________________________    

 

Lus�lan hölkkä �istaina 23.8.

Noin 10 km:n hölkän/kävelyn/ 25 km pyöräilyn lähtö tapahtuu Hyrylän Uimahallin parkkipaikalta Hyrylässä

klo 17.30. Tai tule muutoin majalle, sillä perillä on sauna lämpimänä, virvokkeita ja purtavaa.

Varuste- ja paluukuljetuksia varten ilmoi2audu su 21.8. klo 17 mennessä harri.majamaki@kolumbus.fi,

puh 050 - 5846020.

Sidosryhmien jäsenet ovat tervetulleita tapahtumaan!

_______________________________________________________________________________
 

XI Heikki Tuokko perinnekiväärikilpailu ja VI perinnepistoolikilpailu ammutaan Upinniemessä su 9.10. Kilpailu

on MPK:n tapahtuma, josta saa rinnasteinen kh-vuorokauden. Jukka Laatunen ja allekirjoittanut osallistuvat

kisaan.              Pyydän lisäilmoittautumiset osallistujistamme osoitteella veikko.karhumaki@msoynet.com mm.

kimppakyytien ja aseiden osalta ja annan halukkaille myös lisäinfoa.

________________________________________________________________________________
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko
 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä

tel + 358196880900

mobile +358415475508

Järvenpään	Reserviupseerikerhon	sp-tiedote	32/2011

1	/	2 5.9.2011	20:57



 

image002.gif
Content-Type: image/gif

Content-Encoding: base64

Järvenpään	Reserviupseerikerhon	sp-tiedote	32/2011

2	/	2 5.9.2011	20:57


