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Piilojakelu 310 / 319 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________
 

Kerhoon 319. jäsen päivämäärällä 14.12. sinibaretti, kapt res Kai Nokelainen rekrytoijana sinibarettimme, kapt res Juha
Miettinen – kiitos ”Jussi”!
___________________________________________
 

Jäsenmaksutilanne. Kerho on saavuttanut RUL:n kirjanpidossa jäsenmaksusuoritusten osalta uuden ennätyksen, 301
maksanutta. Tosiasiassa se kuitenkin sivuaa jo viime vuonna saavuttamaamme samaa suoritusmäärää.
 

Uskon, että vuoden viimeisellä viikolla yllämme vielä uuteen ennätykseen maksaneiden jäsenten osalta kerhomme ja nyt
myös liiton kirjanpidossa!
 

Säilytämme nyt jo vuonna 2008 hankkimamme sijan RUL:n 12. suurimpana reserviupseeriyhdistyksenä. Viime vuonna
jaoimme tämän sijoituksen Joensuun Reserviupseerit ry:n kanssa, joka nousi rinnallemme yhdistysfuusiolla!
 

Kerhoon on liittynyt 60-vuotisjuhlavuotena 20 uutta jäsentä. Tämäkin luku saattaa vielä vuoden viimeisellä viikolla
parantua!

_____________________________________________
 

Tuomaan päivästä on enää tovi joulunviettoon.
 

Lainaan teille osia kenttäpiispa Hannu Niskasen joulutervehdyksestä Vapaussoturi –lehden 5/2011 pääkirjoituksesta.
Niskasen otsikointi joulutervehdykselleen on ”Vastaus ihmisen kaipuuseen”. 
 

”Joulu on kaipauksen tihentymä. Kaipaus on yhtä aikaa suloinen ja tuskallinen tunne. Se on samalla kertaa yhteyttä

kaipuun kohteeseen ja haavoittavaa tietoa etäisyydestä…Viime sotiemme raskaina vuosina sadat tuhannet suomalaiset

viettivät joulua poissa kotoa, rintamalla tai evakossa. Mielissä olivat silloin kodin kynttilät lämpöisin liekein.

Ajatuksissa oltiin kotona, mutta todellisuus oli toinen. Yrjö Jylhä kuvasi talvisodan aikaisia tuntoja näin:
 

Ja Suomen korpien yllä hohti

nyt tähti suurempi muita,

ja me kaikki käännyimme sitä kohti,

ja meidät kaikki se kotiin johti,

se tähti suurempi muita.
 

Jotain mekin jouluvalmistelujemme keskellä kaipaamme, ehkä lepoa ja rauhaa. Jospa väsynyt keho, sielu ja mieli

saisivat elpyä ja uudistua juhlan aikana!”
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Kenttäpiispa Niskanen (oik.) osallistui VETRES Keski-Uusimaan talvisodan päättymisen kirkolliseen muistotilaisuuteen
Järvenpään lähes täydessä kirkossa 13.3.2004 vierellään emeritus kirkkoherra Mauno Airola (k.) ja silloinen VETRES Keski-
Uusimaan puheenjohtaja, prikaatikenraali Olli Heiskanen. 
__________________________________________________

 

Rauhaisaa Joulua toivottaen, maanpuolustusterveisin - Veikko 
 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä

tel + 358196880900

mobile +358415475508
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