
Aihe: Järvenpään Reserviupseerikerhon sp-�edote 9/2012

Lähe	äjä: Veikko Karhumäki <veikko.karhumaki@msoynet.com>

Päiväys: 29.2.2012 11:26

Vastaano	aja: <veikko.karhumaki@msoynet.com>
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Piilojakelu 312 / 321 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________
 

Tästä päivästä karataan maaliskuulle! Kevättä kohti kuljetaan kovaa. Jäsenmaksusuorituksia on kertynyt upeasti jo
251, joista 22 nuorisojäseniltämme. Monimuotoista tarjontaa on maaliskuun alkupuoliskolla.
________________________________________________
 

Piirien talvikilpailu käydään su 4.3. Loviisassa. Ilmoittautumiset ja lisäinfo: esko.sarkanen(at)saunalahti.fi  
________________________________________________
 

Reserviläispiirien esitelmätilaisuus TKKK:n Koivikko-auditoriossa ti 6.3. klo 19, jonka kerhomme isännöi.
Professori Antti Saarialho alustaa aiheesta ”Petsamon nikkeli – Jatkosodan asetoimitusten ”vaihtoraha”?
Tämä huippuesitelmän kuulleena kerron sen sivuavan myös tätä päivää ja luotaavan lopuksi tulevaisuuteen!
_________________________________________________
 

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä ke
7.3. klo 19 – kahvitarjoilu. Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä Veljeä ei jätetä –veteraanimuistomerkin kohdalta vasemmalle,
josta noin 200 metriä Veljesmajalle. Tervetuloa.
 

Liitetiedostoina on ohessa: 1) Kevätkokouksen työjärjestysesitys. 2) Toimintakertomusesitys 2011 ml. urheilutoiminnan
liite. 4) Kerhon sääntöjen uudistamisesitys.
 

Kerhon voimassa olevat säännöt ovat Suomen Reserviupseeriliiton yhdistyksen mallisäännöt vuodelta 1994. Aika
muutoksineen on ajanut niistä ohi. Helsingin Reserviupseeripiiri on laatinut piirinsä yhdistyksille uudet mallisäännöt,
jotka on Patentti- ja rekisterihallituksessa ennakkotarkastettu ja RUL:n liittohallituksessa hyväksytty.
Uusien sääntöjen ainoana erona osaltamme on toimintamme Uudenmaan Reserviupseeripiirissä.
 

Nykyiset säännöt ovat luettavissa nettisivuiltamme: www.rul.fi/jarvenpaa > ylävalikosta > SÄÄNNÖT.
 

Tili- ja vastuuvapauden käsittelyn sekä muiden sääntömääräisten asioiden ohella yhdistyksen sääntöuudistus on tärkeä
askel kerhon seitsemännen vuosikymmenen alkuun maanpuolustuksemme tulevissa muutoksissa.
___________________________________________________           
   
9. Sotiemme Veteraanit –lipaskeräys suoritetaan pe 9.3. klo 09 -21 kahdentunnin parivuoroissa Citymarketissa.
Vapaaehtoisia tarvitaan vielä vuoroihin klo 13-15, 15-17, 17-19 ja 19-21. Ilmoittaudu Sinulle sopivaan vuoroon:
veikko.karhumaki(at)msoynet.com – KIITOS. ”Kunniavelka ei vanhene – veteraanityö velvoittaa”. Seuraavassa
tiedotteessa tulee miehitysinfo. 
___________________________________________________
 
Talvisodan päättymisen kirkollinen muistotilaisuus järjestetään Helsingin varuskunnan Hyrylän alueella ”vanhan”
HELITR:n ruokalarakennuksessa (Tuusulan srk-talo täysremontissa) Tuusulan seurakunnan ja VETRES Keski-Uusimaan
hengellisen toimikunnan johdolla ti 13.3. klo 18. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat järjestävät tilaisuuteen
yhteiskuljetukset veteraanisukupolvelle. Jälkipolvien toivotaan tulevan tilaisuuteen omilla kulkuvälineillään. Ohjelma
tulee seuraavassa tiedotteessa.
____________________________________________________  
 
Toiminnallisin maanpuolustusterveisin - Veikko
 

Veikko Karhumäki

Kajavantie 11

04600 Mäntsälä
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tel + 358196880900

mobile +358415475508

 

Liitteenä:

Kevätkokous 2012, esityslista.pdf 86.3 kt

JäRuk, sääntömuutosesitys 2012.pdf 73.4 kt

Toimintakertomus 2011.pdf 167 kt

Toimintakertomus 2011, urheilutoiminnan liite.pdf 67.6 kt
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