JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

21.5.2018, sp-tiedote 21/2018

Piilojakelu 322 / 327 jäsentä ja 85 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Kerhon perinteinen saunailta Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla, Tuulimyllyntie 2 Vanhankylänniemessä
ylihuomenna ke 23.5. klo 19.
Ohjelmassa on kerhomme jäsenen, ev evp Hannu Aikion esitelmä USA:n armeijan Rangers-toiminnasta,
yhdessäoloa, tutustumista toisiimme ja ainutlaatuiseen Veljesmajaan, saunomista (omat pyyhkeet!) ja
virvoitusjuomatarjoilu!
______________________________________________________________________________________________________________________

14. Puistobluestalkoot lähestyvät. Osallistu pääjärjestäjän Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n tueksi ja kerhomme
hyväksi vuoden tärkeimpään omatoimiseen varainhankintatilaisuuteemme vuodesta 2005 lähtien!
Päätapahtumaan tarvitaan miehitystä Vanhankylänniemeen la 30.6. vuoroihin klo 09.30 – 15.00 ja klo 15.00 –
22.00 sekä lyhytvuoroihin klo 16-19 ja 19-22.
Ilmoittaudu allekirjoittaneelle veikko.karhumaki(at)msoynet.com tai 041 547 5508 mahdollisimman pian
viranomaislupien saamiseksi ajoissa!
Kokoonnumme lauantain vuoroihin veteraanimuistomerkin kohdalla Tuulimyllyntien varressa.
Omat kulkuvälineemme voimme pysäköidä Sotaveteraanien Veljesmajalle johtavan tien varteen.
Tavoitteeseen seitsemän jäsentä aamu- ja vähintään seitsemän jäsentä myös iltavuoroon tarvitaan vahvistusta.
Hyvä ruoka- ja muu huolto tarjotaan talkoojoukolle. Kokemuksesta allekirjoittanut vakuuttaa, että tämän tehtävän
suorittaminen on kaikkinensa mukava toimi musiikin myötä myös kivassa seurassa!
Kerhomme sihteeri Esa Kukkonen toimii perinteisesti joukkomme johtajana aamusta iltaan.
la 30.6.klo 09.30 – 15.00
Veikko Karhumäki
Olli Greggilä
Kari Kettunen
Keijo Kylmälä
Arno Tarjas
Matti Toivanen
VAPAA

la 30.6. klo 15.00 – 22.00
Veikko Karhumäki
Keijo Kylmälä
Arno tarjas
Matti Toivanen
VAPAA
VAPAA
VAPAA + lyhytvuorot klo 16-19 ja klo 19-22 VAPAAT

________________________________________________________________________________________________________________________

Martti Huhtamäen esitelmä Järvenpää-talossa ma 28.5. klo 18, järjestää Kulttuuriyhdistys Silmu.
Huhtamäeltä kuullaan taatusti mitään kaihtamaton puheenvuoro Suomen takavuosien kovista ajoista ja niiden
salassa pysyneistä ratkaisuista. Iltasanomien pitkäaikainen päätoimittaja, kirjailija ja urheilujohtaja Martti Huhtamäki
valottaa muun muassa presidentti Urho Kekkosen valtataisteluista ja Neuvostoliiton puuttumisesta Suomen
ratkaisuihin. Yhtäläisyyksiä on näinäkin päivinä muuhunkin kuin presidentti Trumpin valintaan liittyen.
Iltasanomien pitkäaikaisena päätoimittajana, Suomen monialaisimpana urheilujohtajana ja kansainvälisenä
koripallotuomarina hän kohtasi muun muassa Nixonin, Carterin, Reaganin Brezhnevin, Jeltshinin ja oli avaamassa
puhelinyhteyttä Nokian tehtaalta Gorbatshovin vaimolle! Samaan sarjaan kuului myös tapa millä Moskovasta avattiin
suorat puhelinyhteydet länteen.
Huhtamäki esittelee lisäksi niitä näkökulmia ja yllättäviäkin henkilöitä ja tilanteita, joissa omat johtavat poliitikkomme
ja talouselämän edustajat kävivät kovan pelin kulisseissa, jotkut Kekkosen puolesta, jotkut Kekkosta vastaan.
Muistelmakirjassaan "Mara puhuu omiaan" Huhtamäki muisteli keskusteluaan kuningatar Elisabethin ja prinssi
Philipin kanssa, mutta iloisin kertomus koskee yhteyttä Lichtensteinin prinsessan kanssa. Jotkut aiheet jäivät
seuraavaan kirjaan, josta puuttuvat enää kannet - siitä voidaan valottaa vaikkapa niitä huijauksia, joiden avulla
tuloksia on saavutettu ja niistä urheilijoista, jotka ovat kärsineet valtapelin seurauksena.

Huhtamäki antaa taustatietoja ja huutia myös tämän päivän omalaatuisesta gallup-politiikasta ja sillä uutisoinnista.
Esitelmän jälkeen läsnäolijat voivat kysellä kuulemistaan aiheista mitä tahansa!
_______________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

