
         
               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          5.4.2019, sp-tiedote 14/2019 
  
 
Piilojakelu 322 / 327 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ONNITTELUT: Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry 100 vuotta! Juhla järjestetään kutsuvierastilaisuutena PV:n 
Kurssikeskuksessa huomenna 6.4. Yhdistykselle on luovutettu 19.4.2009 kerhomme pöytästandaari no 52.  
Nyt onnittelemme yhtä maamme vanhimmista maanpuolustusyhdistyksiä (RUL perustettu ”vasta” 1931) euroilla! 
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys on ollut kerhomme toimissa tukena ainakin vuodesta 1977 lähtien.     
________________________________________________________________ 
 
9.4. ti klo 19 PV:n Kurssikeskuksessa Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuus Taistelukoulun alueella. 
Aiheena Suomalainen hybridivaikuttaminen, josta sanoin ja kuvin kertoo eversti Vesa Valtonen.  
Hän työskentelee puolustusministeriössä turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteerinä. Turvallisuuskomitea on 
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen kokonaisturvallisuuden asioissa avustava pysyvä yhteistyöelin. 
 
Sotilaskoti on avoinna esitelmän jälkeen palveluineen ja syventävään keskusteluun illan aiheesta. 
_________________________________________________________________ 
 
13.4. la klo 14 Lottamuseon luento. 
Lottagalleria: Lääkintäjaoston johtajalotista luennoivat Maritta Pohls ja Sini Näppä. 
__________________________________________________________________ 
 
17.4. ke Perinnekiväärikilpailu Mäntsälän Hirvihaaran 100 m kivääriradalla 
- Uudenmaan reserviläispiirien mestaruuskilpailu. Ilmoittautumiset kivääriradalla. Osallistumismaksu 15 €. 
- Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi vaaditaan.  
- Tiedustelut Tommi Heikkinen 040 7065 712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 
____________________________________________________________________ 
 
25. Sotiemme Veteraanit keräys Järvenpäässä vuodesta 2006 alkaen ti 30.4. klo 17 – 21.  
 
Saamme vapun aattona kerhomme, Järvenpään Reserviläisten ja Turvakurssin Killan jäsenten johdolla suorittajiksi 
ovelta – ovelle keräykseen 60 KAARTJR:n varusmiestä kaupungin 20 eri alueelle.  
Kokoonnumme tehtävänjakoon Järvenpään kirkon alaparkkipaikalle klo 16.45.  
 
Tavoitteena on saada keräysjohtajia kerhostamme ainakin neljätoista, Järvenpään Reserviläisistä viisi ja 
Turvakurssin Killasta kolme .  
 
Anna aikaasi tähän tärkeään asiaan veteraaniemme hyväksi. Tehtävään tarvitset autosi ohella sopivan ulkoiluasun 
ja ryhmääsi kannustavan asenteen! Keräysjohtajat saavat johdettaviksi autokoon mukaan 3-4 vm. 
Keräysalueen kartan ja ohjeistuksen saat kirkolle saapuessasi.   
 
Kunniavelka ei vanhene – Veteraanitukityö velvoittaa vapaaehtoisia maanpuolustustoimijoita! 
 
Ilmoittautumiset ja lisäinfo: 041 – 547 5508 tai veikko.karhumaki(at)msoynet.com  - kiitos!     
_____________________________________________________________________________________ 
 
ARVOTAPAHTUMIA taaksepäin kuvin kerrottuna: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin kevätkokous pidettiin Nesteen jalostamolla 



Sköldvikissä 4.4. Reserviläispiiriemme toiminnanjohtaja, kerhomme jäsen, evl ev  Kari Haloselle luovutettiin kerhomme 
esityksestä myönnetty Maanpuolustusmitali kultaisella soljella, Mpm sk, luovuttajina kerhon pj Keijo Kylmälä (oik.) ja 
allekirjoittanut mitalin kiinnittäjänä.   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

       
 
Pj Keijo Kylmälä vastaanotti Reserviupseeripiirin vuoden 2018 kerhopuheenjohtajaksi valittuna Adalbert van der Pals  
–mitalin piirin pj Tatu Häkkiseltä (vas,) ja vuosikokouksen puheenjohtajalta Pekka Kunnakselta. 
 
Kerho palkittiin Ollin miekalla Reserviupseeripiirin parhaana kerhona vuoden 2018 toiminnasta. Piiri on jakanut tämän 
kiertopalkinnon vuodesta 1983 alkaen. Kerhollemme tämä saavutus oli jo kahdestoista kerta. Hyvinkään, Lohjan ja 
Tuusulan kerhot ovat saaneet tämän huomionosoituksin kukin kolmasti, Keravan ja Vihdin kerhot kahdesti sekä 
Karkkilan, Kirkkonummen, Myrskylän, Mäntsälän ja Västnylandin (Tammisaari) yhden kerran. 
 
RUL:n 309 yhdistyksen vuoden 2018 toimintakilpailussa kerhomme ylsi ennätyksellisesti kakkossijalle Tikkurilan 
Reserviupseerikerhon jälkeen. Toimintapalkkiota tulossa 840 euroa.   
______________________________________________________________________________________________ 
 

      
 
Kerhon kevätkokouksessa Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla 20.3. puhetta johti Taisto Vanhapelto (oik.), 
kerhomme pj 1971-1973, sihteerinään allekirjoittanut. Hannu Lagerström vastaanotti Vapaussodan Perinneliiton 
kerhomme esityksestä myönnetyn Sinisen Ristin havunoksatunnuksella, SR hot, kerhon 1 vpj Jukka Huikolta (vas.) ja 
sihteeriltä Esa Kukkoselta. 
________________________________________________________________________________________________ 
  

  Taisto Vanhapelto, Järvenpään sotainvalidiosaston pj vuodesta 2006 
alkaen edelleen, piti VETRES Keski-Uusimaan Talvisodan päättymisen muistoillassa juhlapuheen Järvenpään 
seurakuntasalissa 13.3. Vanhapelto vastaa juhlapuheesta myös Järvenpään kaupungin 33. Veteraanipäivän juhlassa 
Järvenpää-talossa 27.4. klo 14. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 
 
     


