JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

11.2.2015, sp-tiedote 7/2015

Piilojakelu 309 / 318 jäsentä ja 81 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Ilmoittaudu vielä vapaisiin vuoroihin: veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos!
12. SOTIEMME VETERAANIT –lipaskeräys Citymarketissa pe 6.3. klo 09-21
09.00 - 11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Veikko Karhumäki (12. krt) Jukka Huikko (3)
Keijo Kylmälä (2)
Lassi Paavonkallio (11)
Jorma A K Miettinen (11) AVOINNA
AVOINNA
AVOINNA
AVOINNA
AVOINNA
Juha Miettinen (5)
Arno Tarjas (8)

Järvenpään Reserviläiset suorittavat keräyksen Prismakeskuksessa ja Turvakurssin Kilta Tarjoustalossa.
Tue lahjoituksella järvenpääläisiä sotiemme veteraaneja ostosmatkallasi!
Lipaskeräyskerta on jo 40. Kerhon jäsenet ovat suorittaneet nyt tämän maaliskuisen kahdennentoista lipaskeräyksen
lisäksi 26 lipaskeräystä pyhäinpäivän aattoina vuodesta 1988 ja lisäksi itsenäisyyspäivän aattona 2013.
Varusmieskeräyksiä kerhon jäsenet ovat saaneet johtaa 33 kertaa Järvenpään alueella vuodesta 1999.
Keräyskertoina ja saavutettuina tuloksina tämä lienee RUL:n toiminnassa ennätyksellisen hyvä ellei peräti paras!
________________________________________________________________________________________________________________________________

Hieno hiihtotapahtuma tulossa täyden kuun aikaan (siihen säävaraus!), johon Järvenpään reserviyhdistyksistä,
JäRuk ja JäRes, pääsee mukaan kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta ja vielä mahdollisesti muutama lisääkin!
Hiihto johdetaan yhtenä joukkona hallitusti ja hillityllä hiihtovauhdilla!

Talvisotahiihto Järvenpää – Tuusula 5.3.2015
MPK:n kurssi n:o 1700 15 15004
Ohjelma ja aikataulu:
klo
Aihe
16.30
Varusteiden jako alkaa MPK:n varastolla Taistelukoulun alueella Tuusulassa.
n. 17.45
Hiihdon lähtö Taistelukoulun pohjoispuoleisesta rannasta, tavoitteena Stålhanen kartanon
ranta Järvenpäässä. Mehua ja makkaraa nuotion lämmössä.
(Lähtö voi olla aikaisemminkin, jos kaikki ilmoittautuneet ovat paikalla).
19.00
Lähtö kohti Tuusulan kirkkorantaa.
20.00
Kenttähartaus Tuusulan kirkkorannassa.
20.10
Lähtö hiihtäen MPK:n varusvarastolle.
Varusteiden luovutus.
Oheisohjelma Taistelukoulun alueella:
18.00

Oheisohjelma Taistelukoulun alueella on vielä valmistelussa – myös muulle yleisölle kuin
hiihtojoukolle. Siitä lisäinfo sen varmistuttua!

Talvisotahiihto hiihdetään varusteissa, jotka mahdollisimman hyvin kuvaavat kyseisen ajan varustusta.
Ilmoittautuneille jaetaan MPK:n varastolta seuraavat varusteet:
- Lumipuku
- Päähine (karvalakki)
- Miehistövyö
- Kumisaappaat (ilmoita kokonumero ilmoittautuessasi)
- SA-sukset siteineen ja sauvoineen seuraavasti:
o 10 kpl Järvenpään Latu ry:n kautta ilmoittautuneet
o 10 kpl Järvenpään RU:n ja – Reseviläisten kautta ilmoittautuneet.
o 10 kpl Tuusulan RU:n ja – Reseviläisten kautta ilmoittautuneet.
o 10 kpl Keravan RU:n ja – Reseviläisten kautta ilmoittautuneet.
o Muut omilla suksillaan joiden toivotaan olevan erä-/vaellustyyppiset.
Varaa itsellesi:
- Lämpimät käsineet
- Villasukat
Ilmoittautumiset 22. helmikuuta mennessä:
- Järvenpään Ladun jäsenet ilmoittautuvat oman ohjeensa mukaisesti
- Reserviläiset ilmoittautuvat Keijo Kylmälälle: keijo.kylmala@gmail.com
______________________________________________________________________________________________
Maanpuolustusterveisin - Veikko

