
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          7.8.2017, sp-tiedote 30/2017 
  
 

Piilojakelu 326 / 331 jäsentä ja 85 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Kesänvieton ohessa käynnistämme koleiden ja sateistenkin säiden jälkeen syyskauden toiminnan! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23. Sotiemme Veteraanit keräys Järvenpäässä vuodesta 2006 alkaen to 31.8. klo 17 – 21.  
 

Saamme kerhomme, Järvenpään Reserviläisten ja Turvakurssin Killan jäsenten johdolla suorittajiksi ovelta – ovelle 

keräykseen 50 KAARTJR:n varusmiestä kaupungin 20 eri alueelle.  

Kokoonnumme tehtävänjakoon Järvenpään kirkon alaparkkipaikalle klo 16.45.  
 

Tavoitteena on saada kerhostamme ohellani ainakin yksitoista keräysjohtajaa.  
 

Järvenpään Reserviläisistä toivomme saavamme kolme keräysjohtajaa. 
 

Turvakurssin Killasta toivomme saavamme kaksi keräysjohtajaa. 
 

Keräysjohtajat saavat johdettaviksi autokoon ja alueen mukaan 2-4 vm. 
 

Anna aikaasi, autosi ja pikkuisen polttoainetta tähän tärkeään asiaan veteraaniemme hyväksi.  
 

Tehtävään tarvitset autosi ohella sopivan ulkoiluasun ja ryhmääsi kannustavan asenteen!  

Keräysjohtajaohjeen ja keräysalueen kartan saat kirkon alaparkkipaikalle saapuessasi.   
 

Kunniavelka ei vanhene – Veteraanitukityö velvoittaa vapaaehtoisia maanpuolustustoimijoita! 

 

Ilmoittautumiset ja lisäinfo: ensisijaisesti viikon mökkireissusta johtuen 041 – 547 5508 tai 

veikko.karhumaki(at)msoynet.com  - kiitos! Sähköpostit pääsen lukemaan viimeistään 14.8.!    
_____________________________________________________________________________________ 

  
VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSHARJOITUS HÄMEEN ILVES 2017 Hattulassa PSPR:n harjoitusalueilla  

22. - 24.9. Katso lisäinfo oheisesta liitteestä! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tuusulan taiteiden yö Rantatiellä klo 18-21 pe 11.8.: 

Taistelukoulun alueella: 

klo 18 Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen telttasotku aukeaa 

klo 18.15-18.45 evl evp Antti Nieminen vetää kiertokävelyn alueen historiaan ja perinnetiloihin liittyen 

klo 19-20 esiintyy reserviläismieskuoro ja yhteislaulua. 

Tervetuloa! 

 
Lottamuseo ja Lottakanttiini ovat avoinna klo 22 saakka. 

Lottamuseon puutarhassa klo 18.00 alkaen hernerokkaa soppatykistä (5€/annos) niin kauan kuin rokkaa riittää sekä 
Lottakanttiinissa iltaruokana 18.00-21.00 lohikiusaus (8,90€/annos). Lottakanttiinissa poikkeuksellisesti Taiteiden Yönä 
A-oikeudet. Kanttiinissa myös monenlaista pikkupurtavaa ja itse leivottuja herkkuja. Tervetuloa viihtymään 
kanssamme! 

Lottamuseolla ohjelmassa: 

 klo 18 Evakkotiellä museo-opastus 
 klo 18.30 Duo Suklaasydämet 1940-1960-luvun tunnelmissa 
 klo 19 Rivilotta-dokumenttielokuva 
 klo 19.30 Duo Suklaasydämet 1940-1960-luvun tunnelmissa 
 klo 20 Lotta Lunkreeni -dokumenttielokuva 
 klo 20.30 Duo Suklaasydämet 1940-1960-luvun tunnelmissa 
 klo 21 MC Danze Tule katsomaan Lottamuseon puutarhaan suosittua McDanze® esitystä – ohjelmistossa mukana 

vanhoja klassikkobiiseja ja uusimpia hittibiisejä. Live, love, dance – McDanze® 
______________________________________________________________________________________ 
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Maanpuolustusterveisin - Veikko 


