JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

4.2.2016, sp-tiedote 6/2016

Piilojakelu 318 / 325 jäsentä ja 88 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Kerhoon 325. jäsen vänr Frederik van Schevikhoven 3.2. – Tervetuloa kerhon toimintaan mukaan!
________________________________________________________________________________________________________________

Helmikuun alku tulvii tarjontaa:
KOKO PERHEEN LASKIAISRIEHA ILMATORJUNTAMUSEOLLA su 7.2. klo 11 – 17.
yhteistyössä Tuusula-seuran kanssa.
Runsaasti ohjelmaa, mm. napakelkka, pulkkamäki, ampumahiihtoa ekoaseilla (omat sukset mukaan), grillimakkaraa,
hernekeittoa.
Museoalue avoinna.
Katso: http://www.ilmatorjuntamuseo.fi/tapahtumia/
UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN ESITELMÄILTA ti 9.2. klo 19 isäntänä Uudenmaan
Reserviupseeripiiri / Järvenpään Reserviupseerikerho.
Everstiluutnantti evp Seppo Haario esitelmöi aiheesta Sveitsin puolustusratkaisu.
Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Koivikko-auditorio, PVPALVK, Rantatie 66, Tuusula.
Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna!
LOTTAUSEON LUENTO: TUUSULAN LOTTAKURSSIT ke 10.2. klo 18
Sotahistorian asiantuntija Jouko Kaivonurmi luennoi Tuusulan lottakursseista. Suojeluskuntain Päällystökoululla
vuosina 1923-41 järjestetyt lottien koulutusleirit opittiin tuntemaan ”Tuusulan kursseina”. Tuhannet lotat kautta maan
saivat koulutusta, jota he saattoivat levittää omissa kotiosastoissaan ja –piireissään.
Jouko Kaivonurmi kertoo luennollaan Tuusulan kurssien arjesta ja juhlasta.
Tapahtumaan vapaa pääsy.
Katso: http://www.lottamuseo.fi/tapahtumat/
AVOIN TOIMINTAPÄIVÄ TAISTELUKOULUN ALUEELLA PVPALVK:SSA la13.2. klo 11 alkaen
järjestäjänä Tuusulan Reserviupseerikerho.
Ohjelmassa:
- Pienoispistooliammunta. Kerhon ampumaupseerit opastavat vähemmän kokeneita ampujia.
- Alkulämmittelyt sekä mahdollisuus kokeilla reserviläisten kuntotestiä. Testi sisältää vauhdittoman pituushypyn,
istumaan nousun, etunojapunnerrukset.
- Hyvin varusteltu kuntosali vapaasti käytettävissä koko päivän.
- Lentopalloa tai muuta paikalla olevalle joukolle sopivaa liikuntaa.
- Sauna klo 16:00 alkaen.
- Sotilaskodin palvelut käytettävissä koko päivän.
Kaikkiin osalajeihin voi osallistua tai olla osallistumatta oman mielenkiinnon mukaan. Aloitus joustavasti klo 11 ja
mukaan voi liittyä pitkin päivää. Sisäliikuntavarustus.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen urheilu-upseeri Ari Lahdenkaupille: lahdenkauppi@kolumbus.fi
tai 050 592 9509.
________________________________________________________________________________________________________________________

ENNAKKOTIETO:
Järvenpään Reserviupseerikerho järjestää kesäretken su 3.7., jolle maanpuolustusväki on tervetullut!
Mukaan mahtuu 28 henkeä, vain kymmenkunta paikkaa on vielä vapaana!
Ainutkertainen yksityisristeily historiallisille paikoille: Orregrundin majakkasaari tai Boistö varalla.
Ruokajuomat saa tuoda itse makunsa mukaan!
Orregrundista seilataan Svartholmeniin, joka on Suomenlinnan sisarsaari Bastillion.
Siellä on ravintola ja avonuotiopaikkoja, joissa voi paistaa makkaraa ja muutakin!
Museot ovat avoinna, samoin A-luokan ravintola. Matkan hinta on 60 € hengeltä.

Ilmoittautuminen ja lisäinfo Esko Sarkanen: esko.sarkanen(at)saunalahti.fi tai 0400 474 799.
___________________________________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

