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JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

30.4.2012, sp-tiedote 19/2012

Piilojakelu 312 / 321 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit

___________________________________________________________________________________________
Kevätkauden viimeinen reserviläispiirien esitelmätilaisuus pidetään Taistelukoulun alueella ti 8.5. klo 19.
Aiheena on ”Ilmavalvontatutkat Suomessa, joista alustaa kapt evp Jussi Karhila, reserviläispiiriemme toiminnanjohtaja.
Esitelmätilaisuuden jälkeen Sotilaskoti on avoinna ja kevätkauden päätteeksi myös rantasauna lämpimänä – omat pyyhkeet
mukaan!
________________________________________________________________________________________

Huipputapahtuma Santahaminassa 23.-24.5., johon kerho maksaa jäsentensä osallistumisen kuittia vastaan.
Tutustu ohjelmaan nettiosoitteesta alta, ilmoittautumiset viimeistään 11.5. mennessä: Vuoden 2012 Sotatieteiden
päivät on kaksipäiväinen tapahtuma. Tapahtuman ensimmäisenä päivänä ohjelmassa on sekä kotimaisia että ulkomaisia sotatieteiden
asiantuntijoita. Ensimmäisen päivän ohjelma on kokonaisuudessa englanniksi.
Tapahtuma alkaa rekisteröitymisellä kello 8.30–9.30. Seminaariohjelma alkaa auditoriotiloissa kello 9.30. Alustukset päättyvät
keskusteluun ja kysymyksiin kello 17.15, minkä jälkeen kello 17.30 alkaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin ja Suomen Sotatieteellisen
Seuran puheenjohtajan isännöimä vastaanotto. Ensimmäisen päivän ohjelma päättyy kello 18.45. Kuljetukset Helsingin rautatientorille
lähtevät heti tapahtuman päätyttyä.
Toisena seminaaripäivänä käsitellään eri sotatieteiden aloja työryhmittäin. Näitä ovat operaatio ja taktiikka, sotahistoria, sotatekniikka,
sotilaspedagogiikka, johtaminen, sotilassosiologia sekä strategia.

Oheisessa linkissä on tiedote Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämistä Sotatieteiden päivistä Santahaminassa:
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/sotatieteidenpaivat2012/Suomeksi/
_________________________________________________________________________
26. Kansallisen veteraanipäivän hienoon musiikkipainotteiseen juhlaan maustettuna allekirjoittaneen juhlapuheella ja
juhlan jälkeen kaupungin tarjoamilla kahveilla leivosten kera osallistui Järvenpää-talon Juhani Aho salissa 27.4. vain 58
henkeä, kerhostamme (8) Pekka Hänninen, Juha Koskenranta, Yrjö Kotisalo, Vesa Lehtonen, Esko Sarkanen, Arno
Tarjas, Taisto Vanhapelto ja allekirjoittanut, Järvenpään Reserviläisistä Timo Mäki ja Kyösti Piironen ja Turvakurssin
Killasta Antti Mäki. Pahoittelen, jos en huomannut kaikkia juhlaan osallistuneita jäseniämme, siitä palautepyyntö – kiitos!
Allekirjoittaneen juhlapuhe on luettavissa oheisesta liitetiedostosta.
Järvenpään lukion turvakurssi päättyi juhlaan osallistumiseen ja sen jälkeen kurssitodistusten jakoon.
Valtakunnallinen juhla Espoossa oli ehdottomasti päivän tärkein tapahtuman, johon myös järvenpääläisiä veteraaneja
osallistui. Kaunis perjantai-ilta jo vapunkin odotuksessa verotti varmasti osallistujia Järvenpäässä.
Jäsenemme Tapani Rahko piti juhlapuheen Hyvinkään veteraanijuhlassa – laajalla alueella liikuttiin 27.4.!
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Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston selloryhmän esitys huipentui Jean Sibeliuksen Finlandiaan. Juhlakuvat (3) Esko Sarkanen.

Kerhon jäsenistä eturivissä Taisto Vanhapelto ja kolmannessa rivissä oikealta Juha Koskenranta, Arno Tarjas ja Pekka
Hänninen.

Järvenpään Veljeä ei jätetä –veteraanimuistomerkin tekijä kuvanveistäjä Erkki Eronen (vas.) ja perinneupseerimme Yrjö
Kotisalo, kerhon vuosien 1974 -77 puheenjohtaja.
________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin hyvää Vappua toivottaen - Veikko
Veikko Karhumäki
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