
   JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY           9.5.2013, sp-tiedote 18/2013 

  
Piilojakelu 310 / 317 jäsentä ja 67 sidosryhmäkumppania 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit     
___________________________________________________________________________________________ 
  
Toukokuussa tarjontaa tulvii taas tavanomaiseen tapaan paljon vastapainoksi hiljaisemmalle huhtikuulle! 
  
14.5. ti klo 19 Reserviläispiirien esitelmätilaisuus TKKK:n Koivikko-auditoriossa Taistelukoulun 
alueella.  
Eversti Juha-Pekka Keränen (ILMAV) alustaa aiheesta ”Lähialueidemme ilmavoimien kalusto ja sijainti, 
esimerkkinä Venäjän ilmavoimat”. Esitelmän jälkeen on Sotilaskoti avoinna ja rantasauna lämpimänä – 
omat pyyhkeet mukaan. 
  
15.5. ke klo 17 Perinnekiväärikilpailu Mäntsälän Hirvihaaran a-radalla. Ampumaturvavakuutus vaaditaan. 
Ilmoittautuminen ja 15 €:n osallistumismaksu a-radalla. Tiedustelut: timo.silvasti@gmail.com tai 040 – 502 
9436. 
  
16.5. to klo 18 Siivoustalkoot Järvenpään Rintamaveteraanien Majalla Vanhankylänniemessä. Tule 
mukaan – talkooväkeä tarvitaan tunniksi tai puoleksitoista muun muassa piha- ja puutöihin!   
  
18.5. la klo 10 Piirien pienoiskiväärin mestaruuskilpailut 60 ls makuu ja 3 x 20 ls asentokilpailu 
Hyvinkään a-radalla. Ampumaturvavakuutus vaaditaan. Ilmoittaudu mahdollisimman pian kerhomme 
urheilu-upseerille: esko.sarkanen@saunalahti.fi 
  
19.5. su Piirien pistoolilajien mestaruuskilpailut, cal .22 pika-ammunta 60 ls ja pistooli 30 + 30 ls 
Hyvinkään a-radalla klo 12 alkaen. Ampumaturvavakuutus vaaditaan. Ilmoittaudu mahdollisimman pian 
kerhomme urheilu-upseerille: esko.sarkanen@saunalahti.fi 
  
19.5. su klo Kaatuneitten muistopäivä. Kerhomme osallistuu Tuusulan reserviyhdistysten johdolla 
seppeleenlaskuun sankarivainajien muistomerkille messun jälkeen. Yhteisseppeleessä ovat Tuusulan 
lisäksi Järvenpään reserviyhdistykset, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ja Turvakurssin Kilta. 
  
24.5. pe Keski-Uudenmaan reserviyhdistysten vierailu Vekaranjärvelle Karjalan prikaatiin. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 13.5. mennessä Mats Fagerströmille: meo.fagerstrom@kolumbus.fi  
- 10.30 - 11.30 Saapuminen ja omakustannushintaan kahvit sotilaskodissa tai lounas (7,80 €) 
varuskuntaravintola Linnassa. 
- 11.40 - 12.30 Karjalan prikaatin esittely ja kiertoajelu. 
- 12.30 - 13.15 Tutustuminen panssarikalustoon ja koulutustiloihin. 
- 13.25 - 14.00 Tutustuminen perusyksikköön. 
- 14.10 - 14.40 Kahvit omalla kustannuksella sotilaskodissa. Vierailu päättyy klo 14.45. 
  
28.5. ti Piirien ampumasuunnistusmestaruuskilpailut. Kokoontuminen Karkkilan Kovelon a-radalle klo 
17. Ampumaturvavakuutus suositeltava. Ammunta pienoiskiväärillä 4 x 5 ls. Suunnistusmatka noin 3,5 – 4 
km, pihtileimaus, kartta 1:10 000. Ilmoittaudu mahdollisimman pian kerhomme urheilu-
upseerille: esko.sarkanen@saunalahti.fi 
____________________________________________________________________ 
  
Kerhomme asetti kunniavartion Kellokosken sankariristille 28. Kansallisena veteraanipäivänä lauantaina 27.4. 
Seppeleen laskivat Tuusulan kunnanedustajat. 
Kunniavartiossa kerholippisvarustuksella olivat Keijo Kylmälä (oik.) ja Veikko Karhumäki. 
  
Järvenpään kaupungin järjestämään juhlavaan veteraanipäivän juhlaan ja sitä seuranneeseen 
kahvitilaisuuteen Järvenpää-talon Juhani Aho –salissa osallistui valitettavasti vain vajaat viisikymmentä 
kansalaista, heistä kerhostamme noin viidesosa. 
  
Veteraaniperinteen vaalimisessa meillä riittää vielä valtavia haasteita saadaksemme salin täyteisen yleisön!     



     
  

 
  

 
___________________________________________________________________ 
    
Maanpuolustusterveisin - Veikko   
 

 


