JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

27.8.2014, sp-tiedote 31/2014

Piilojakelu 307 / 316 jäsentä ja 63 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Syyskuulle sattuu kerhon jäseniä koskettavia suuria tapahtumia:
• Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin 70-vuotisjuhla Järvenpää-talossa ke 3.9.
• Uudenmaan veteraanien kirkkopäivä Järvenpäässä la 6.9.
• 17. Sotiemme Veteraanit –keräys ovelta – ovelle Järvenpäässä kaupungin 23 eri alueella suorittajina
PSPR:n 80 varusmiestä ja johtajina 23 Järvenpään reserviyhdistysten jäsentä ke 17.9.
Ilmoittautumiset veteraanitilauksiin toimitsijoiksi 3.9. ja 6.9. allekirjoittaneelle, veikko.karhumaki(at)msoynet.com
tai 041 – 547 5508 - kiitos.
Lisäinfo kaikista tapahtumista (3) myös allekirjoittaneelta!
_________________________________________________________________________________________________________________

Kerhoon 316. jäsen kapt Harri Kivistö pvm:llä 27.8. – tervetuloa toimintaan mukaan!
Kiitos Jukka Orsilalle rekrytoinnista!
__________________________________________________________________________________________________________________

Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin 70-vuotisjuhla Järvenpää-talossa ke 3.9. klo 11 - 14.
- Järvenpään asemalle tarvitaan kutsuvieraiden ohjaukseen etelästä ja pohjoisesta junilla saapuville Yrjö
Kotisalon ja allekirjoittaneen lisäksi kaksi maastopukuista jäsentä klo 10.15 – 10.50.
- Järvenpää-talon paikoitusalueille tarvitaan liikenteenohjaukseen kuusi maasto- tai siviilipukuista
jäsentä klo 10.15 11.00.
Juhlassa on piirin 70-vuotishistorian esittely klo 11, sitten onnittelujen vastaanotto ja kahvitarjoilu sekä pääjuhla
Juhani Aho-salissa klo 13.
Toimitsijatehtäviin osallistuvat ovat tervetulleita näihin juhlamenoihin ja kahvitarjoiluun!
______________________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan veteraanien kirkkopäivä Järvenpään kirkossa ja ruokailu srk-keskuksessa la 6.9. klo 11 – 14.
- Seppelpartioon Tuusulan sankarivainajien muistomerkille osallistuvat kerhostamme Keijo Kylmälä,
Yrjö Kotisalo ja JäRes:n edustaja.
- Liikenteenohjaukseen tarvitaan kuusi jäsentä, joista kaksi jäsentä kirkon ylä- ja neljä jäsentä alaparkkipaikalle asuna maasto- tai siviilipuku klo 10.30 – 11.00.
Toimitsijatehtäviin osallistuvat ovat tervetulleita jumalanpalvelukseen ja sen jälkeiseen ruokailuun!
________________________________________________________________________________________________________________________

17. Sotiemme Veteraanit –keräys suoritetaan Järvenpäässä ke 17.9. klo 17.00 - 20.45 vuodesta 2006 alkaen.
Saamme ovelta – ovelle suoritettavaan keräykseen 80 varusmiestä Parolan Panssariprikaatista.
Kokoonnumme tehtävänjakoon kirkon ala-parkkipaikalle Kansakoulukadulle klo 17.
Keräysjohtajiksi autoineen toivomme kerhostamme 14, Järvenpään Reserviläisistä 7 ja Turvakurssin Killasta 2
jäsentä.
Kerhomme 49 jäsentä on osallistunut näiden keräysten johtamiseen tähän mennessä. Heille on kirjattu 1-16
osallistumiskertaa, kaikkiaan 203 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 mahdollisimman pian: veikko.karhumaki(at)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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

