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Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________ 
 
27. Pyhäinpäivän aaton veteraanilipaskeräys suoritettiin tänään perinteisellä tavalla, Citymarketissa kerhomme, 
Prismassa Järvenpään Reserviläisten sekä Tarjoustalossa Turvakurssin Killan johdolla!    
 

   
 
Mika Nurmela (vas.) ja Matti Toivanen CM:ssa  Pekka Kärnä (oik.) ja Antero Vänttinen Prismassa sekä 
keräysvuorossa sekä Lassi Paavonkallio lahjoittajana. kirkkoherra emeritus Jaakko Harjuvaara lahjoittajana. 
 

 
 
Seija Sauren ja Antti Mäki Tarjoustalon keräyksessä. 
____________________________________________________________  
 
Parin viime viikon aikana on Keski-Uusimaassa kirjoiteltu veteraanijärjestöjen varallisuudesta ja 
veteraanikeräysten tarpeellisuudesta lehden Lukijan kynästä palstalla. Toiveena omalle kirjoitukselleni oli sen 
julkaiseminen tämän päivän ”Keskarissa” keräykseemme liittyen. Palstatilaa sille ei löytynyt, joten juttu 
näkökulmineen oheisena:     
 
Kunniavelka ei vanhene – veteraanityö velvoittaa 
 
Päätoimittaja Pentti Kiiskin hyvästä kolumnista virisi kirjoittelu sotiemme veteraaneista akselilla Kiiski – Taisto 
Vanhapelto – Ilpo Iso-Peura, johon allekirjoittanutkin nyt liittyy. Iso-Peura, sotainvalidin poika, antaa arvon 
sotiemme veteraaneille, mutta ei etenkään Sotainvalidien Veljesliiton palkolliselle henkilökunnalle eikä sotiamme 
edeltäneen valtiojohtomme toimille. Jätän Iso-Peuran koulujen Suur-Suomi-kartat, ulkopolitiikka- ja Nato-
näkemykset kommentoimatta, joista olen täysin eri mieltä. 



Nyt meille jälkipolville on tärkeintä veteraanitukityö vielä kun siihen on mahdollisuus ja ennen kaikkea suuri tarve. 
Järvenpään Reserviupseerikerhon toimilla on suoritettu pyhäinpäivän aaton veteraanilipaskeräyksiä vuodesta 
1988, nyt jo 27.kerran kolmessa järvenpääläisessä kauppakeskuksessa. Vuoteen 2006 asti suoritimme nämä 
keräykset, mukana myös Järvenpään Reserviläiset ja Turvakurssin Kilta jäsenineen, Sotainvalidien Veljesliiton 
Järvenpään seudun osastolle.  
Veteraanivastuu ry:n perustamisen jälkeen 2006, Sotiemme Veteraanit –keräykset, keräystulostemme saajiin 
tulivat myös Järvenpään Rintama- ja Sotaveteraanien Tammenlehvän omaavat veteraanijäsenet. Siitä lähtien toinen 
vuotuinen veteraanilipaskeräys on suoritettu talvisodan päättymiseen, 13. maaliskuuta, liittyvään viikonloppuun. 
Puolustusvoimat ovat reserviyhdistyksiämme myös tässä veteraanitukityössä tukeneet, vuosittain yhteensä noin 120 
varusmiestä kahdessa erässä johdettaviksemme ovelta-ovelle suoritettuihin veteraanikeräyksiin vuodesta 2001.  
Joukko-osastot, joilta tämän tuen olemme saaneet on syytä mainita: Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, Kaartin 
Jääkärirykmentti, Parolan Panssariprikaati ja Riihimäen Viestirykmentti. 
Kiitos joulukuussa 1999 perustetun VETRES Keski-Uusimaan, tänä päivänä 38 sidosryhmästä koostuva veteraani- ja 
reservijärjestöjen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella toimiva rekisteröimätön yhteistoimintaorganisaatio, nämä 
varusmies- ja lipaskeräykset suoritetaan myös Keravalla ja Tuusulassa. 
Tuloksista, jotka lyhentymättöminä jaamme VETRES-alueen seitsemälle veteraaniyhdistykselle, kuuluu kiitos 
kaikille lahjoittajille, kauppakeskuksille keräyspaikoista ja puolustusvoimille eri joukko-osastoista kuljetuksineen 
saamastamme varusmiestuesta sekä useammalle sadalle reservijärjestöjemme jäsenelle pyyteettömistä 
panostuksistaan. 
 
Veikko Karhumäki 
Järvenpään Reserviupseerikerho ry     
  

  
  
Järvenpään Reserviupseerikerho Talvisodan päättymispäivän läheisyyteen liittyvässä 11:sta  
veteraanilipaskeräyksessä Citymarketissa 7.3.2014. Keräysvuorossa Keijo Kylmälä (oik.) ja Mikko Taavitsainen. 
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Maanpuolustusterveisin - Veikko   


