JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

6.4.2014, sp-tiedote 16/2014

Piilojakelu 308 / 317 jäsentä ja 63 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuus TKKK:ssa Taistelukoulun alueella ti 8.4. klo 19.
Kerhomme jäsen kommodori evp Mikko Taavitsainen alustaa aiheesta ”Katsaus lähi-idän 2000-luvun
sotilaspolitiikkaan”.
Kerhomme toimii esitelmäillan isäntänä, joten tapaamisiin TKKK:ssa joukolla!
Sotilaskoti on perinteisesti avoinna esitelmätilaisuuden jälkeen.
__________________________________________________________________________________

Sotilaskotityötä Tuusulassa 95 vuotta - Juhlakonsertti Taistelukoulun alueella Koivikko-auditoriossa to 10.4.
klo 18.30.
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry kutsuu juhlakonserttiin nauttimaan Kaartin soittokunnan varusmiesorkesterin ja
Nurmijärven Reserviläiskuoron musiikista.
Konsertin jälkeen on juhlakahvitarjoilu sotilaskodissa.
Mahdolliset muistamiset tilille: Tuusulan sotilaskotiyhdistys ry, FI37 1366 3000 0529 77.
Vielä ehdit konserttiin ilmoittautumalla 7.4. mennessä: Elina Sarin, elina.sarin(at)sipoo.fi tai 050-5755245.
_________________________________________________________________
Uudenmaan Reserviläispiirien SRA- mestaruuskilpailut Hyvinkäällä su 13.4.
- Tiedustelut reserviupseeripiirin SRA-vastaava Isto Hyyryläinen, isto.hyyrylainen@iki.fi tai 050 – 521 3700.
- Ilmoittautumiset: mvi@hyres.fi
_________________________________________________________________________________________

16. Sotiemme Veteraanit -keräys suoritetaan Järvenpäässä ke 16.4. klo 17.00 - 20.45 vuodesta 2006 alkaen.
Saamme ovelta ovelle suoritettavaan keräykseen 60 varusmiestä Parolan Panssariprikaatista kaupungin 20
keräysalueelle.
Kokoonnumme tehtävänjakoon kirkon alaparkkipaikalle Kansakoulunkadulle viimeistään klo 17.30.
Keräysjohtajiksi autoineen toivomme kerhostamme 13, Järvenpään Reserviläisistä 5 ja Turvakurssin Killasta 2
jäsentä.
Kerhomme 49 jäsentä on osallistunut näiden keräysten johtamiseen tähän mennessä. Heille on kirjattu 1-15
osallistumiskertaa, kaikkiaan 189 suoritusta.
Johtotehtäviin osallistuneet, 2-4 varusmiestä auton koon mukaan, tietävät miten hieno tämä tehtävä on. Se on
meille myös vastuullinen kasvatustehtävä, kun siirrämme veteraaniperintöä nuoremmalle sukupolvelle ja pyrimme
samalla saamaan mahdollisimman hyvän keräystuloksen Järvenpään veteraanijärjestöjen (3) tammenlehvätunnuksen
omaaville jäsenille.
Anna aikaasi, autosi ja pikkuisen polttoainetta tähän tärkeään asiaan veteraaniemme hyväksi.
Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian: veikko.karhumaki@msoynet.com ja kerro samalla miten monta
varusmiestä (2-4) voit ottaa johdettaviksi.
Tehtävään tarvitset autosi ohella sopivan ulkoiluasun ja ryhmääsi kannustavan asenteen!
Kirjallisen keräysjohtajaohjeen ja keräysalueen kartan saat kirkon alaparkkipaikalle saapuessasi.
_________________________________________________________________________________

Kerhon jäsentilanne. Liitot, RUL, RES ja MPKL, ovat ottaneet käyttöön uuden jäsenrekisterin. Se aiheutti
viivästystä jäsenmaksulaskutukseen ja katkosta jäsentilanteen seurantaankin. Vuodenvaihde ja jäsenmaksujen

laskutusvaihe on aiheuttanut aina menetyksiä, niin tänäkin vuonna valitettavasti. Kerhoon kuuluu tällä hetkellä 317
jäsentä. Alkuvuodesta kerhoon on liittynyt 5 uutta jäsentä, mutta menetetty poistoina eri syistä 8 jäsentä.
Jäsenhankinta vaatii jatkuvaa panostamista. Meistä jokainen voi värväystoimilla vaikuttaa kerhon kasvuun –
kartoita kaveripiiriäsi ja ilmoita yhteydenottotiedot hallitukselle!
____________________________________________________________________________________
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