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12.8.2012, sp-tiedote 27/2012

Piilojakelu 309 / 318 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Psalmi 23

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Suruviesti on tavoittanut kerhon.

In memoriam Kapteeni res Olli Lagerström, s. 30.6.1955, on kuollut 57 vuoden iässä 16. heinäkuuta.
Olli liittyi kerhoomme 1.6.1983 ja toimi kerhon hallituksessa vuosina 1989-91 ja 2002-09. Kerhon esityksestä
RUL myönsi hänelle vuonna 2001 liiton pronssisen ja vuonna 2006 liiton hopeisen ansiomitalin.
Kerho palkitsi Ollin Veli Aarnio – Tuemme turvallisuutta kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla vuonna 2005.
Veteraanitukitoiminta oli lähellä Ollin sydäntä. Hän osallistui veteraanikeräyksiin vuosina 1988 – 2012 kaikkiaan 35 kertaa, joista 7 varusmiesjohteisia.
Veteraanitalkoosuorituksia hänelle on kirjattu 3.
Kerhon jäsenmaksutilanne on ennätyksellisen hyvä. Viime vuoden lopun jäsenmaksusuoritusten määrä 303 saavutettiin jo heinäkuussa. Liitto lähettää
kakkosrästimaksun vielä maksamattomille jäsenillemme, joiden suoritusta kerho toivoo syyskuun aikana.
Liitolla on nyt 1533 (+373), Uudenmaan piirillä 68 (+48) ja kerhollamme 14 (+5) rästijäsenmaksua. Suluissa on ero vuodentakaiseen tilanteeseen.
Rästisuorituksilla kaikki kolme yltävät vielä kasvuun. Kerhollamme on tähän selkeästi paras mahdollisuus!
__________________________________________________________
Facebook –sivut ”Järvenpään Reserviupseerit” on avattu 21.7. – kiitokset Esko Sarkaselle, kerhon urheilu-upseeri.
Suljetun järjestelmän sivustoille pääsevät vain kerhon jäsenet, tällä hetkellä heitä on jo yhdeksän.
Lisäinfo: esko.sarkanen@saunalahti.fi
_____________________________________________________________
Kaksi konserttia tarjolla:
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry järjestää
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Kahvikonsertin Taistelukoululla 27.8.2012 klo 18.00
Kutsumme teidät nauttimaan Kaartin soittokunnan varusmiesorkesterin ja Nurmijärven Reserviläiskuoron
Re serviläiskuoron
musiikista muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien kanssa.
Tilaisuuden yhteydessä vietämme myös Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajan H annele Lindsténin
60-vuotissyntymäpäivää.
Ilmoitathan tulostasi 22.8. mennessä,
mennessä, Elina Sarin, elina.sarin@sipoo.fi , 050-5755245
Veteraanikuorojen konsertti, Itsenäisyys 95 vuotta, Haminassa 26.8.
Sotaveteraani- ja perinnekuorojen suurkonsertti Haminan Bastionissa sunnuntaina 26. elokuuta klo 14:00.
Laulajia Sotaveteraani- ja perinnekuoroista on lähes 500. Lisäksi esiintyvät Lauluyhtye Kanttiinin Lotat ja Haminan Soittokunta. Veteraanikuorojen ja soittokunnan
yhteisesitykset johtaa musiikkineuvos Arvo Kuikka ja perinnekuorojen esiintymisen dir.mus. Urpo Rauhala. Konsertin juontajana ja soittokunnan johtajana on Juhani
Leinonen.
Väliajallinen konsertti kestää noin 2 tuntia. Konsertin järjestävät toivovat yleisöä saapumaan paikalle 13.45 mennessä.
Tilaa lippusi Lippupalvelusta puh. 0600 10800 tai www.lippupalvelu.fi
_________________________________________________________________________________
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