
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          4.11.2016, sp-tiedote 46/2016 
  
 

Piilojakelu 334 / 339 jäsentä ja 90 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________ 
 

Kerhoon 339. jäsen evl evp Kari Haapanen – tervetuloa toimintaan mukaan! 

__________________________________________________________________________________________ 

 

KUNNIAN MIEHET - ISÄNPÄIVÄAATON KONSERTTI, Ilmatorjuntamuseolla lauantaina 12.11. klo 15 

Johtajana kapellimestari Heino Koistinen, solistina baritoni Hannu Lehtonen esittää Päämajan Soittokunta marsseja kunnian 

miehille, jotka palvelivat eri aselajeissa niin meillä kuin muiden maiden armeijoissa. Konsertin lauluissa kuullaan tarinoita 

Suomen sodan sankareista, viime sotien suomalaismiehistä ja onhan joukossa myös Hurtti Ukko. 

Pääsylipun hinta 15 euroa  sisältää myös museokäynnin.  

Lippujen ennakkomyynti Ilmatorjuntamuseolla, puh 040 3143470. Väliajalla buffet. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Valtakunnallinen turvallisuuspolitiikan erikoiskurssi PVPALVK:ssaTuusulassa 17.-20.11.   
 

Kansainvälinen tilanne on jälleen muuttunut epävarmemmaksi ja lähestymme ehkä jo kylmän sodan aikojen tilannetta. 
Taustojen ja historian tunteminen auttaa hahmottamaan asioita. 
 

MPK:n tunnettu ja perinteinen Turvallisuuspolitiikan erikoiskurssi on jo järjestyksessä 49.  
 

Kurssin pääkouluttajana toimii eversti evp, VTT Pekka Visuri. Kurssin ohjelma on tunnetusti korkeatasoinen ja luennoitsijat 
valtakunnan kärkipään asiantuntijoita.  
 

Kurssin ohjelma on nähtävissä MPK:n sivuilla www.mpk.fi kurssin tiedoissa. Ohjelmassa on mm. Maavoimien esikunnan 
edustajan katsaus Puolustusvoiminen nykytilaan ja kehittämiseen, tietoa kunnan varautumistoimista, huoltovarmuudesta, 
Valtioneuvoston tilannekeskuksen esitys sekä hyvin ajankohtaiset  Venäjä, EU ja NATO-luennot. Kurssilla tehdään myös useita 
ryhmätöitä. 
 

Kurssin hinta on 120 euroa, hintaan kuuluu täysihoito. Ilmoittautuminen MPK:n tietojärjestelmän www.mpk.fi kautta 
viimeistään 9. marraskuuta. 
 

Suora linkki kurssiin: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=87483 
Lisätietoa kurssista antaa Uudenmaan KOTU-yksikön päällikkö Harri Kaijansinkko 040 4822629, harri.kaijansinkko@mpk.fi 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uudenmaan reserviläispiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut Tuusulassa 19.11. 

Ilmoittautumiset 12.11 mennessä kerhon ampumaupseerille Kimmo Heikkiselle 0400 583423, 

k.heikkinen(at)kolumbus.fi ja tiedustelut Tuomas Kilpiniemelle puh 040-7388369, tuomas.kilpiniemi(at)pp.inet.fi   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

29. Sotiemme Veteraanit –lipaskeräys suoritettiin menestyksellisesti Järvenpään Citymarketissa, Prismassa ja 

Tokmannissa tänään 4.11. Kiitokset keräyksen suorittajille, lahjoittajille ja keräyspaikoista kauppakeskuksille! 
 

  Keräysvuorossa kerhostamme Keijo Kylmälä (vas.) ja Heikki Tala sekä 

lahjoittajana Kari Kettunen 1. keräysvuorosta Citymarketissa. 
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  Keräysvuorossa Antero Vänttinen (JäRes, oik.) Järvenpään 

sotainvalidiosaston pj 2002-2006 ja Taisto Vanhapelto (JäRuk) osaston pj v:sta 2006 edelleen sekä lahjoittajina Hilkka ja 

Pekka Kärnä (JäRes:stä) Prismassa. 
 

 Keräysvuorossa Turvakurssin Killasta Antti Mäki (oik.) ja Veijo Meisalo 

JäRuk/TKK) Tokmannissa ja tuntemattomaksi jäänyt lahjoittaja. 
_________________________________________________________________________ 

  

Maanpuolustusterveisin - Veikko 
 

 


