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Piilojakelu 328 / 334 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit         
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Lähetti Olli Kivioja, jatkosodan lentäjäveteraani!  
 
Lapin sota isoisän kertomana: "Autenttinen valokuva Suomen lipun vetämisestä 27.4.1945 salkoon 
rajapyykillä. Tiedustelupartio on saavuttanut Kolmen valtion rajapyykin ja on löydetty tarpeeksi pitkä 
puunkäkkärä kannattelemaan vapaan Suomen lippua. Kirjoissa kierrätetty tarina kun on lavastettu. Luutnantti 
Valkosen osasto sai tehtävän edetä Norjan rajan rajapyykille ja tiedustella maasto. Vaikka sodankäyntiä 
nimiteltiinkin 'lasten ristiretkeksi', käytiin taistelua vaikeissa olosuhteissa. Suomalaisia oli Kilpisjärvellä 600 
miestä, saksalaisia 20.vuoristoarmeija: 2 divisioonaa eli 20-30 tuhatta miestä.” 

30. Kansallisen veteraanipäivän juhla Järvepää-talon Juhani Aho –salissa ke 27.4. klo 18 
Tervehdyssanat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. 
Juhlapuhe kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ismo Nöjd, myös Reserviläisliitto ry:n varapuheenjohtaja, 
Järvenpään Reserviläisten ja kerhomme jäsen. 
Musiikkiesitykset: Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston nuorisokuoro, Kaisa Beshar kuoronjohtaja ja piano, 
lisäksi Samuli Taskinen, baritoni ja Mirva Helske, piano. 
Kahvitarjoilu lämpiössä. 
Kunniamerkkien, ansiomitalien käyttöä toivotaan ja samoin toivomme mahdollisimman monen jäsenemme 
ystävineen osallistuvan tähän juhlaan, jonka kunniavieraita veteraanisukupolven edustajat ovat. 
___________________________________________________________________ 

 Kerhon hallituksen kokouksessa 20.4. pj Keijo Kylmälä (oik.) luovutti 
ltn res Osmo Vikmanille RUL:n pronssisen ansiomitalin, ltn Ismo Nöjdille (JäRes/JäRuk) hopeisen ja yliv Timo 
Åkmanille (JäRes) pronssisen ansiomitalin ansioistaan vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan parissa Järvenpään 
Sotaveteraanien Veljesmajalla.    



 Kerhon perjantai-illan ammunnoissa PVPALVK:n sisäradalla Tapio 
Tuomisto (vas.), Jukka Huikko ja Keijo Kylmälä sekä kameran takaa allekirjoittanut 22.4. Infon kerhon ampuma-
asioista saat kerhon ampumaupseeri Esko Sarkaselta, esko.sarkanen(at)saunalahti.fi tai 0400 474 799.  

_________________________________________________________________________ 

Ilmatorjuntamuseon kevättalkoot 3.5. ja PV:n huutokauppa 26.5 
Hyvät Ilmatorjuntamuseon ystävät 
Kevään tullen myös Ilmatorjuntamuseon kevättalkoot lähestyvät. Tänä vuonna Ilmatorjuntamuseon talkoot pidetään 
3. toukokuuta klo 9 lähtien. (Huom! Siirretty aiemmin ilmoitetusta huhtikuulta toukokuulle!)  
Talkooväkeä tarvitaan mm. ulkoalueen kaluston siirtoihin ja siivoustöihin. Mahdollisesti rakennamme myös Tuusula-
hallin uuden näyttelyn rakenteita. 
Toukokuussa Ilmatorjuntamuseolla järjestetään jälleen myös Puolustusvoimien hylätyn materiaalin huutokauppa, 
jonne tarvitaan talkooväkeä mm. liikenteenohjaukseen, myydyn tavaran valvontaan ja kahvipisteelle. Huutokauppa 
on 26. toukokuuta ja huutokaupattavan tavaran näyttö on edellisenä päivänä 25. päivä.  
Molempina päivinä tarvitsemme talkooväkeä! Ilmoittaudu mukaan Matti Kulmalalle p. 040538 5515, 
matti.kulmala@ilmatorjuntamuseo.fi. 
Tervetuloa Ilmatorjuntamuseolle! 
Ystävällisin terveisin Liisa Koskelainen, museoamanuenssi, liisa.koskelainen@ilmatorjuntamuseo.fi  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vuoden 1941 Ruotsi- Suomi kävelymaaottelun75-vuotismuistomarssi 4.5.	
Järjestetään Keravalla ke 4.5. klo 00:01 alkaen yökävelynä (kaikille avoin kuntoilutapahtuma) 
Perinteinen lähtöaika: Tiistain ja keskiviikon välinen yö, 4.5. klo 00.01 
Lähtö- ja paluupaikka: Keravan aukio, Matka noin 10 km (ei ajanottoa) 
Reitti on merkitty, valaistu ja päällystetty kävelytie: Kerava – Savio – Korso – Savio – Kerava. 
Huolto: Reitin puolivälissä Korson Marttojen kanttiini, jossa myydään mehua, kahvia ja pullaa. Tuotto 
sotainvalideille. Maalissa mehutarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumisia, ei osallistumismaksua. 
TULE JA KOE KEVÄTYÖ SEKÄ WANHAN AJAN JOUKKOTAPAHTUMAN TUNNELMA! 
Järjestäjänä Keravan Urheilijat, yhteistyössä Keravan kaupunki 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 


