JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

6.12.2016, sp-tiedote 49/2016

Piilojakelu 334 / 339 jäsentä ja 90 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit – Hyvää Suomen 99-vuotisitsenäisyyspäivää!
___________________________________________________________________________________________

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä kerhostamme yliluutnantiksi reservissä
Juha-Pekka Soinolan. Parhaimmat Onnittelut ylennyksen johdosta!
Pyydän ilmoittamaan, jos nyt ylennyksen saaneiden joukossa on muita kerhomme jäseniä – kiitos!
Kerhon hallitus tekee ylennysesityksiä ansioituneista jäsenistämme. Esityksiä varten pyydämme taustatiedot
puheenjohtajallemme: keijo.kylmala(at)gmail.com
Pyrimme saamaan jäseneksi 6.12. yliluutnanteiksi ylennetyt järvenpääläiset: Tommi Nick ja Harri Rytkönen.
Jos tiedät heidän yhteystietonsa, ilmoita veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos!
Tasavallan presidentti ylensi nyt 785 upseeria ja erikoisupseeria reservissä, 905 viime vuonna, 695 vuonna 2014,
548 vuonna 2013, 625 vuonna 2012, 1109 vuonna 2011, 880 vuonna 2010, 1118 vuonna 2009, 762 vuonna 2008 ja
740 vuoden 2007 itsenäisyyspäivänä.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäilta PVPALVK:ssa Taistelukoulun alueella ti 13.12. klo 19.
Urheilukoulun johtajan, evl Marko Hirsimäen aiheena ovat Puolustusvoimien ajankohtaiset asiat.
Illan isäntänä on Uudenmaan Reserviupseeripiiri.
Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna ja tavanomainen sekä savusauna lämpimänä - omat pyyhkeet mukaan!
__________________________________________________________________________________________________________________________

Uudenmaan Reserviläis- ja Upseeripiirin Urheiluparlamentin kokouksessa 24.11. vuoden 2016
piirimestaruuskilpailujen parhaaksi maanpuolustusurheilijaksi ylsi Hannu Harju, kerhomme urheilu-upseeri.
Parhaimmat Onnittelut!
Osuuspankkimaljakilpailussa, piirimestaruuskilpailujen joukkuetuloksissa, Järvenpään yhdistetty joukkue (res+ru)
petrasi sijoitustaan pronssitilalle Mäntsälän ja Tuusulan yhteisjoukkueiden jälkeen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kerhon 28. Itsenäisyyspäivän aattoillan cocktailtilaisuus pidettiin perinteisesti jo viidennen kerran Järvenpään
Sotaveteraanien Veljesmajalla 5.12. klo 19-21.
Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui 28 henkeä, jossa suoritettiin seuraavat palkitsemiset:
Vapaussodan Perinneliiton Sininen Risti havunoksatunnuksella: kapt Arno Tarjas. Tätä ansiomitalia on
myönnetty kerhon esityksestä kahdelletoista jäsenelle ja kahdelle sidosryhmäkumppanille vuodesta 1996 lähtien.
Reserviläismalja -kiertopalkinto + pienoispokaali aktiivista toiminnasta: vänr Teemu Weckström
Vaskooli –kiertopalkinto kerhon toiminnan taloudellisesta tukemisesta: maj Juha Koskenranta
Veteraanimalja –kiertopalkinto veteraanitukityöstä: ylil Esko Sarkanen
Jäsenhankintakilpailu –kiertopalkinto: ltn Veijo Meisalo
Veli Aarnio Tuemme turvallisuutta –kiertopalkinto + kunniakirja: kapt Keijo Kylmälä
Aktiivin ampuja -kiertopalkinto: kapt Arno Tarjas
Outin Malja –kiertopalkinto kerhon jäsenten maanpuolustuskoulutusansioista: vänr Teemu Weckström
______________________________________________________________________________________________________________________________

Maapuolustusterveisin - Veikko

