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Piilojakelu 308 / 317 jäsentä ja 63 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Juhannusta teille kaikille!      
___________________________________________________________________________________________ 
 
Kerhon jäsenet ovat antaneet kesäkuun kahteen kovaan tapahtumaan kiitettävän tuen.  
Kolmas on vielä edessä, Puistobluestalkoot Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n ja kerhomme tueksi!  
 
Päätapahtuman edellä jalankulkijoita ohjaavat Rantakadun yli Prisman kohdalla ke 25.6. ja to 26.6. klo 17-20 
Veikko Karhumäki, Keijo Kylmälä ja Arno Tarjas sekä pe 27.6. klo 17-20: Juha Koskenranta, Keijo Kylmälä 
ja Arno Tarjas.  
 
Kokoonnumme lauantain 28.6. vuoroihin veteraanimuistomerkin kohdalla Tuulimyllyntien varressa.  
Omat kulkuvälineemme voimme pysäköidä Sotaveteraanien Veljesmajalle johtavan tien varteen.  
 
Vanhankylänniemessä liikenteen ohjaukseen ja paikoitusalueiden lipunmyyntiin osallistuvat: 
la 28.6.klo 09.30 – 15.00  klo 15.00 – 21.00 
Veikko Karhumäki   Veikko Karhumäki  
Juha Koskenranta   Juha Koskenranta  
Keijo Kylmälä   Keijo Kylmälä 
Arno Tarjas   Arno Tarjas 
Juha Miettinen  Matti Toivanen 
____________________________________________________________________________________   
 
Kesäyön marssin osalta 7.-8.6 ja sitä edeltäneistä valmisteluista puheenjohtajamme Keijo Kylmälä välittää Ismo 
Saalstolta (JäRes) saamansa kiitokset:  
 
Tervehdys teille kaikille Kesäyön marssin toimitsijat Järvenpään Reserviupseerikerhosta! 
 
Ismo Saalsto, joka toimi marssin huoltopäällikkönä, haluaa kiittää vielä erikseen jokaista marssin onnistumiseen panoksensa 
antanutta kerhomme jäsentä. Tehtävänsä kautta Ismolla oli "näköalapaikka" tarkastella toimintavalmiuden kehittymistä marssin 
suunnitteluvaiheessa ja myös itse "tilanteen ollessa päällä". Osastomme antama tuki marssin toteutukselle sen eri sektoreilla ja 
etenemisvaiheissa oli ratkaisevan tärkeää, toteaa Ismo Saalsto.  
 
Jokainen meistä mukana ollut voi hyvillä mielin olla ylpeä ja tyytyväinen antamastaan panoksesta - lyhyemmästä tai pidemmästä 
ajanjaksosta.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Uudenmaan sotiemme veteraanien Rosvopaistitapahtumaan Järvenpään liikuntahallissa ke 18.6. osallistui noin 
900 henkeä, josta välitän puheenjohtajamme tervehdyksen muutamalla allekirjoittaneen nimilisäyksellä:   
 
Rosvopaistitapahtuma oli itselleni mieleen painuva tilaisuus. Uskon näin olevan monen muunkin mukana olleen kohdalla. 
Järvenpään reserviläiskerhojen yhteinen tukiryhmä (vahvennettuna helsinkiläisellä viestimiehellä, Keijo Kylmälän pojalla) antoi 
merkittävän panoksen tilaisuuden toteutukseen - tilaisuutta valmisteltaessa edellisenä päivänä, tilaisuuden aikana kahvi- ja 
ruokatarjoilun aikana sekä tilaisuuden jälkeen paikkoja kuntoon laitettaessa.  
Jokainen toimija teki fyysisten mahdollisuuksiensa ja läsnäolomahdollisuuksiensa mukaan töitä.  
Itse pelkäsin eniten kompurointia tuolirivien välissä ruokatarjoilun alkaessa. Kaikki meni kuitenkin ilman isompia 
kommelluksia.  
Kerhomme jäsenistä veteraanien joukossa erityistehtävässä olivat Hannes Bjurström, Juha Miettinen ja Esko Sarkanen sekä 
vieraiden joukossa veteraanikunniajäsenemme Heikki Talvela, Järvenpään Reserviläisistä sotainvalidiosaston 
kunniapuheenjohtaja Antero Vänttinen ja Turvakurssin Killasta Outi Siltaniemi.    
Kerhostamme järjestelyihin osallistuivat ohellani Veikko Karhumäki ja Arno Tarjas.  
Järvenpään Reserviläistä järjestelyihin osallistuivat Heikki Ailas, Timo Mäki (pj) ja Ismo Saalsto.  
Tärkeintä oli, että meitä oli selvästi näkyvällä tavalla erottuvia reserviläisiä antamassa tukensa tapahtuman päävastuullisille 
osapuolille.  
Muodostamamme tukijoukko sai kauniit kiitokset Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajalta Hannele Lindsténiltä, 
tapahtuman juontajalta Finnairin purseri evp, maj res Kalevi Rönnqvistiltä ja puolustusvoimien osaston johtajalta, maj Jussi 
Jyrkiseltä Aluetoimistosta aivan erityisen tunnustuksen hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta tilojen siivousvaiheen aikana.  
Uskon, että hänen silmänsä kiinnittyivät erityisesti Heikki Ailakseen, joka näytti mallikkaasti varusmiehille, kuinka pitkää 
suojamattoa tulee käsitellä, jotta se saadaan oikeaoppisesti rullatuksi kokoon.  
 



Kiitän henkilökohtaisesti yhdessä muodostamaamme tukiosastoa panoksesta. Totean vielä, että kyllä rosvopaisti maistui 
mainiolle. 
 

 
 
Rosvopaistijuhlia on järjestetty sotiemme veteraanisukupolville Kalevi Rönnqvistin johdolla jo yli 200 tapahtumaa 23 
vuoden aikana lukuisien sidosryhmien tuella ympäri Suomenmaata. 
 

 
 
Kutsuvieraspöydässä kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen (oik.), puolustusministeri Carl Haglund ja IUUUDALTSTOn 
päällikkö evl Heikki Lagus sekä selin ministerin adjutantti, komkapt Anssi Munkki. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Jäsenmaksusuorituksia on kertynyt kerholle 282 juhannukseen mennessä.  
Liitto on lähettänyt ensimmäisen rästimaksun, joiden suorittamista kerhon hallitus toivoo tavoitteena kerhon koon 
säilyttäminen reilusti yli kolmensadan jäsenen kokoisena! 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tiedottaminen hiljenee totuttuun tapaan keskikesän ajaksi. Kiitokset kaikille tuloksenteosta alkuvuoden osalta.  
 
Toivotan teille kaikille voimia antavaa ja virkistävää kesänviettoa! 
__________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


