JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

4.6.2014, sp-tiedote 27/2014

Piilojakelu 308 / 317 jäsentä ja 63 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Lippujuhlanpäivän iltaa!
___________________________________________________________________________________________

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. tasavallan presidentti ylensi reservissä 476 upseeria ja
erikoisupseeria. Vastaavasti vuosi sitten määrä oli 535 upseeriylennystä, 750 upseeriylennystä 4.6.2012 ja 940
upseeriylennystä 4.6.2011 ja 1232 upseeriylennystä 4.6.2010.
Reservin ylennykset ovat vähentyneet valitettavasti väistämättä kahdesta syystä: Sijoituksia sodanajan joukoissa
puretaan ja rahaa ei ole riittänyt kertausharjoituksiin.
Parhaimmat onnittelut ylennyksestä kapteeniksi Kari Koivistolle kerhomme jäsenelle!
Kerhoomme kuuluu lukuisia ESSL:n ulkopuolella asuvia jäseniä. Jos joukossanne on 4.6. ylennyksen saaneita,
pyydän ilmoittamaan veikko.karhumaki@msoynet.com siitä ilolla tiedottaakseni!
Järvenpääläisistä reserviupseereista ylennettiin kapteeniluutnantiksi Eero Mikkola, yliluutnantiksi Petri Holm ja
Anssi Murto. Jos tunnet heitä, ilmoita allekirjoittaneelle - tavoitteena rekrytointi kerhoon!
__________________________________________________________________

Puolustusministerin 4.6. myöntämien RUL:n kultaisten ansiomitalien jako suoritettiin eilisiltana Taistelukoulun
Upseerikerholla juhlavassa tilaisuudessa, johon osallistui 24 henkeä. Kerhostamme tuon vähintään 10 hallitusvuotta
vaadittavan ansiomitalin vastaanottivat ylil Hannu Lagerström (vas.) ja kapt Pekka Kojo sekä Tuusulan
Reserviupseerikerhosta maj Vesa Hyyryläinen, Porvoon Reserviupseerikerhosta maj Mats Blomberg, luovuttajina piirin
pj, ylil Jaripekka Turtiainen ja piirin 2. vpj Kari Vahala sekä kuvan ulkopuolelta kerhomme pj Keijo Kylmälä ja
kerhomme vuosien 1971-73 pj Taisto Vanhapelto.
Kerhostamme mitaliluovutukseen osallistuivat lisäksi Pekka Hänninen, Juha Koskenranta, Yrjö Kotisalo, Matti
Toivanen ja allekirjoittanut.
__________________________________________________________________________

Järvenpään Puistobluestalkoot päätapahtumassa Vanhankylänniemessä la 28.6. kahdessa vuorossa klo 09.3015.00 ja klo 15.00-22.00.
Päätapahtuman edellä ohjaamme jalankulkuliikennettä suojatien yli Rantakadun yli Prisman kohdalla
kävelykadun ja rantapuiston tapahtumissa ke 25.6, to 26.6. ja pe 27.6 kolmena iltana kolmella jäsenellä
kerrallaan klo 17-20.
Päätapahtumassa la 28.6. kokoonnumme talkoovuoroihin veteraanimuistomerkin kohdalla Tuulimyllyntien
varressa.
Omat kulkuvälineemme voimme pysäköidä Sotaveteraanien Veljesmajalle johtavan tien varteen.

Tavoite erityisesti päätapahtumaan: Mahdollisimman monen jäsenen saaminen mukaan etenkin iltavuoroon
Hyvä ruoka- ja muu huolto tarjotaan talkoojoukolle päätapahtumassa kuten myös keskustan katutapahtumassa.
Kokemuksesta vakuutan osallistuneena kaikkiin päätapahtumiin ja pääosaan jalankulkuliikenteen ohjaamisista, että
näiden tehtävien suorittaminen on kaikkinensa mukava toimi kivassa seurassa!
Osallistu talkoisiin pääjärjestäjän, Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n ja kerhomme tueksi!
Ilmoittaudu talkoisiin: veikko.karhumaki@msoynet.com mahdollisimman pian viranomaislupien myöntämisen
vuoksi.
Kerho on osallistunut Järvenpään Puistobluesin paikoitusalueiden lipunmyyntiin ja järjestyksenvalvontaan
Vanhankyläniemessä vuodesta 2005 alkaen. Tästä suurkiitos kuuluu Esa Kukkoselle kerhomme sihteerille ja
Puistobluestalkooryhmämme vuotuiselle johtajalle.
Puistoblues on kerhon tärkein vuotuinen varainhankintatilaisuus, jolla on suuri merkitys kerhon edulliseen
jäsenmaksuun, joka on varsinaisilta jäseniltä 33 euroa ja nuorisojäseniltä 18 euroa!
________________________________________________________________
Maanpuolustusterveisin - Veikko

