JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY
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Piilojakelu 317 / 323 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit – Kaksi matkailumahdollisuutta kesällä!

Hyvät kesäretkeilijät! Ajatelkaa, jos voisitte keskittyä nauttimaan kesästä ja auringosta täyden päivän. Kuinka
paljon iloa siitä olisi sinulle, ja kuinka paljon joku toinenkin voisi siitä kanssasi iloita! Nyt se on mahdollista
Järvenpään Reserviupseerikerhon järjestämällä risteilyllä. Risteilyn hinta on 60,00 euroa hengeltä Loviisassa
rakennetulla purjelaivalla nimeltään Österstjärnan.
Purjelaivan esikuva on pakettijahti Osterstjärnan vv. 1814 – 1849.
Uusi Österstjärnan antaa sinulle rauhan keskittyä täydellisesti nauttimaan merituulen raikkaudesta ja purjehtimisen
nostalgiasta. Österstjärnan ja Esko Sarkanen (JäRuk) hoitavat nautinnossa pysymisen järjestelyt. Saat vain nauttia
tai niin halutessasi myös osallistua ja tuntea itsesi oikeaksi entisaikojen mertenkulkijaksi!
Varaa osallistuminen kesäpurjehdukseen. Suorita osallistumismaksusi ajoissa Järvenpään Reserviupseerikerho ry:n
tilille: Ålandsbanken FI 49 660 100 010 948 87. Laskuun oma nimi ja merkintä Östertjärnan. Paikkoja on 25, joista
osa on jo varattu. Maksusuorituksen päiväys on perusteena varaamisjärjestykselle.
Lisätietoja aluksesta. Alkuperäisen Österstjärnanin pituus vesirajassa oli 18,90 metriä ja syväys lastissa 2,55 metriä.
Aluksen leveys oli 6,29 metriä ja kantavuus noin 40 tonnia. Alus oli hyvin nopea, sillä sen rungon muoto oli terävä.
Laivassa oli yksi masto, jossa oli suuri pitkäpuominen kahvelipurje sekä fokka ja klyyvari. Österstjärnanissa oli kansi
ja kaksi hyttiä matkustajille. Alus kuljetti matkustajia sekä rahtina Loviisasta Tukholmaan viljaa, vuotia, voita,
puutavaraa, pellavaa ynnä muuta. Ruotsista se toi muun muassa rautaa, nauloja, silliä, sokeria ja tupakkaa. Uusi,
keväällä 2005 vesille laskettu Österstjärnan täyttää kaikki purjehdusvaatimukset.
Järvenpään Reserviupseerikerhon risteily on tarkoitettu kaikille reserviläisille ja sidosryhmille.
Risteily lähtee su 3.7. klo 09 Loviisan laivasillalta. Purjeet nostetaan pientenkin tuulenvireiden hyväiltäviksi
kaikkien mukanaolijoiden riemuksi. Ensimmäisenä kohteena on ORREGRUNDin luotsiasema, jossa nautimme
hintaan kuuluvaa lohikeittoa, leipää, ruokajuomaa sekä kahvia. Omien lisäeväiden ja juomien mukaanotto on sallittu.
Orregrundista seilaamme SVARTHOLMaan, jossa mahdollisuus tutustua museosaareen ja sen ravintolaankin.
Ehrensvärd perusti aikoinaan tämän Suomenlinnan sisarlinnakkeen Loviisan edustalle. Viereisellä saarella on
hautausmaa ja toiselle saarelle lähetettiin sairaat, jotta taudit eivät leviäisi linnoitussaarelle. Saarella on useita
makkaranpaistopaikkoja. Kotisatamaan palataan klo 19 mennessä Loviisaan.
Ruoka-allergioista ja muusta infosta ota yhteyttä sähköpostilla: esko.sarkanen(at)saunalahti.fi
Lisätietoja aluksesta: www.östertjärnan.fi
Orregrundista muistetaan mm. Eversti Armas Kemppi, joka joutui pakenemaan punaisia saarelle Vapaussodan
aikaan.

Taistelukoulun Perinneyhdistys ry
Hallitus 7.3.2016

Matkaohje

VUODEN 2016 OPINTOMATKA POHJOIS-SAKSAAN 8.-11.8.2016 (maanantai -torstai)
HOHENLOCKSTEDT, MUNSTER JA HAMPURI.
Oppaanamme toimii eversti, sotatieteiden tohtori h.c Sampo Ahto ja vastuullisena matkan järjestäjänä Vihdin
Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/MjMv.
Matkaohjelma :
8.8

Maanantai
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Tapaaminen Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaali 2 pääaulassa R.kioskin luona, jossa VLMatkojen edustaja jakaa matkaliput
Finnairin suora lento AY 851 lähtö Hampuriin
Saapuminen Hampuriin. Paikallinen bussi vastassa, jossa kyltti PIIRA. Ajetaan Kellinghuseniin, jonka
hautausmaalle on haudattu jääkäreitä. (n 65km/1h)
Ajo Hohenlockstedtin museoon, jossa laaja osasto jääkäreille, käynti jääkärimuistomerkillä ja
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mahdollisesti seppeleenlasku. Vierailuun sisältyy kahvi. Yhteyshenkilö Achin Jabusch (0049
48268327). Tutustuminen entiseen kasarmialueeseen.
Ajo Laboen laivastomuistomerkille (Marineehrenmal). (78km/1h10min) Tutustuminen alueeseen ja
viereiseen sukellusveneeseen, Deutscher Marinebund e.V, avoinna klo 18.00 asti. Ajo Kieliin 19km.
Majoittuminen Kielissä. Maritim Hotel Bellevue 4, (Bismarckallee 2) ja illalinen hotellissa klo 19:30.
Tiistai
Lähtö bussilla aamiaisen jälkeen Plönin kautta Lyybeckiin. Ajomatka n 90km ja ajoaika n 2,5h
sisältäen tauon Plönissä.
Tutustuminen Lybeckin keskustaan kävellen ja omakustanteinen lounastauko.
Ajo Lyybeckistä Munsteriin. (135km/1h40min)
Majottuminen Munsterissa, hotelli Herrenbrucke 3 (15km päässä Munterista) ja illallinen hotellissa klo
19.30.
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Keskiviikko
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Aamiaisen jälkeen tutustuminen Munterin panssarimuseoon (euroopan parhaita).Deutsches
Panzermuseum, http://www.daspanzermuseum.de/index.php?idd=home13.00.
Omakustanteinen kahvitauko ja ajo Hampuriin. (83km/1h20min)
Majoittuminen hotelli Europäischer Hof 4 . Päärautatieasemaa vastapäätä. Tutustuminen
ydinkeskustaan kävellen.
Illallinen hotellissa.

13.00
14.30
19.30
11.8.

16.00
19.10

Torstai
Aamiainen hotellissa. Päivä varattu omaan käyttöön. Pääostoskatu Mönckebergstrasse on aivan
hotellin vieressä.
Bussi lähtee hotellilta lentokentälle.
Finnairin suora lento AY 856 lähtee Hampurista ja saapuu Helsinkiin 22.00. Kaikki ajat paikallisia.

Matkan hinta 997 €/hlö 2 hengen huoneessa, mikäli saamme vähintään 40 osallistujaa ja 1040 €/hlö mikäli
osallistujia on vähintään 30. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 104 € koko ajalta.
Hintaan sisältyy: Finnairin suorat lennot Hki-Hampuri-Hki sis. matkatavarat ruumaan 23kg/hlö, majoitus em.
hotelleissa puolihoidolla (=aamiainen ja illallinen), sisäänpääsymaksut ohjelman mukaisesti, asiantuntijaoppaan
palvelut, bussikuljetukset ohjelman mukaisesti. Hintaan ei sisälly: matkavakuutusta, laskutuslisää 5 €/lasku.
Koska VL:n pitää vahvistaa hotellit ja lentolippujen määrän kovin aikaisin toimikaa nopeasti. Sitovat
ilmoittautumiset Reijo Piiralle 20.4. mennessä: reijopiira(at)hotmail.com tai 040 716 7107.
Houkutelkaa tuttavianne mukaan, että saamme joukkoja tarpeeksi!
Tarvitaan: sukunimi, etunimet (kuten passissa), kotiosoite, puhelinnumero, sposti (jos on), Finnairin pluskortin
numero (jos löytyy) ja mahdolliset ruoka-allergiat. Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi tai poliisiviranomaisen
matkustusta varten myöntämä virallinen henkilökortti.
Eri sivulla/liitteenä Hampurin nähtävyyksiä viimeistä matkapäivää ajatellen. Lisätietoja tarvittaessa: Reijo Piira tai
Vihdin Liikenne / Helena Kuosmanen helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi tai 09 444 774.

Maanpuolustusterveisin - Veikko

Piirin pj Jaripekka Turtiainen (vas) Klaukkalan ru-kerhosta luovutti
Ollin miekan Esa Kukkoselle, Keijo Kylmälälle ja Seppo Rantaselle.

Seppo Rantanen (oik), Veikko Karhumäki ja Keijo Kylmälä
vastaanottivat Jaripekka Turtiaiselta piirin Tiedottajayhdistys – kiertopalkinnon.
_________________________________________________________________________________
Suomen Reserviupseeriliitto palkitsee perinteisesti parhaat kerhonsa rahapalkinnoilla. Liiton 20 /312 kerhoa saavat
vuoden 2015 toiminnasta ns. pistepalkkiona kukin 250 euroa. Kerhomme sijoitus viime vuodelta oli liiton
kuudenneksi paras. Reserviupseeripiiristämme pistepalkintosijoille ylsivät lisäksi: 7) Porvoo, 12) Nurmijärvi, 17)
Tuusula ja 20) Kirkkonummi.
__________________________________________________________________________________
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