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Piilojakelu 323 / 329 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit 
___________________________________________________________________________________________ 
 
VETOOMUS 1 hyvät veljet ja –sisaret (ru-, res-, kiltajäsen). Yhden teistä toivon uhraavan aikaansa pari tuntia 
veteraanilipaskeräykseemme J:pään Citymarketissa rullaportaiden yläpäässä Kari Tossavaisen (JäRes) parina la 
27.4. klo 13-15. Ilmoittaudu: veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos! Muut parivuorot klo 09-19 jo miehitetty. 
 
VETOOMUS 2 vastaavasti teille kaikille. 25. Sotiemme Veteraanit –keräys kaipaa hyvin onnistuakseen kipeästi 
keräysjohtajia KAARTJR:n varusmiesryhmille (3-4 vm / johtaja) ti 30.4. klo 18.30 – 21.15. Kokoonnumme kirkon 
alaparkkipaikalle tehtävänjakoon klo 18. Lisäinfo ja ilmoittautumiset: veikko.karhumaki(at)msoynet.com – kiitos! 
Johtajiksi ovat jo ilmoittautuneet Aarno Kaartinen (JäRes), Liisa Karhu (kilta), Veikko Karhumäki, Juha 
Koskenranta, Keijo Kylmälä, Antti Mäki (kilta), Arno Tarjas ja Matti Toivanen. 
          
VIESTI: ”Olen useimpina vuosina kerännyt yhdessä Antero Vänttisen (JäRes) kanssa Prismassa Järvenpään 
Reserviläisten keräyspaikalla oikein mielelläni.  
Tänä vuonna minulla on Järvenpään kaupungin veteraanipäivän juhlassa juhlapuhe, jonka valmisteluun olen 
paneutunut enemmän kuin huolella.  
Tässä 77 vuoden iässä en näytä jaksavan keskittyä moneen samanaikaiseen asiaan, jotka ovat tiukassa aikataulussa. 
Toivotan onnea ja veteraanivastuuta kaikille, joilla on hiukan aikaa ja muuten mahdollista osallistua.  
Kerääminen on aivan mukavaa; syntyy mm. kiinnostavia keskusteluja. Oikein pitkän kokemuksen perusteella 
näyttävät vanhat miehet, kaikenikäiset naiset ja nuoriso tukevan veteraaneja, vain keski-ikäiset miehet, kaikella 
kunnioituksella, kävelevät ylväästi ohi.” 
 
Näin viesti ja vetosi allekirjoittaneelle kapt res Taisto Vanhapelto, kerhomme jäsen 1969 alkaen ja pj 1971-1973, 
RUL:n kultainen ansiomitali 2000 (vähintään 10 hallitusvuotta). Sotainvalidiosastomme pj vuodesta 2006 edelleen. 
Veteraanilipaskeräyksistämme 16 suoritusta 1994-2018, varusmieskeräyksissämme ryhmänjohtajana 15 suoritusta 
2001-2018 ja veteraanitalkoissamme 6 kertaa 2000-2010 (ei talkoita 2001 ja 2005).  
 
Valitettavasti JäRes:n osalta allekirjoittaneella ei ole vastaavaa kaiken kattavaa veteraanitukikirjanpitoa kuin 
JäRuk:sta vuodesta 1988 alkaen. 
 
Antero Vänttinen johti sotainvalidiosastoamme 2002-2006, osallistui 6 kertaa veteraanitalkoisiin 2002-2009 ja on 
osallistunut myös lukuisiin veteraanilipaskeräyksiimme sekä ryhmänjohtajana varusmieskeräyksiimme. 
Anteron ansiosta, kiitos erityisesti Tuusulan kunnan ja myös Järvenpään kaupungin tuen, saimme Sotakylän 
muistomerkin Järvenpään Mikonkorpeen. Se paljastettiin juhlavasti 4.9.2004 muistuttamaan jälkipolvia 
sotainvalideille 1941 rakennetuista 14 pienestä omakotitalosta. Niistä yksi on vielä jäljellä. Muistomerkki sijaitsee 
Mikontien itäpäässä, Hirvi- ja Kauristien yhtymäkohdassa, kuvin kerrottuna:          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muistomerkin paljastamistilaisuudessa 4.9.2004 puhumassa 

kaupunginvaltuuston pj Ari Åberg. Kunniavartiossa sotainvalidi Arvo Talja (k.) osaston lipun kanssa sekä osaston pj 
Antero Vänttinen. 
 



 Juhlaväkeä 4.9.2004. Eturivissä 
kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen (vas.), VETRES Keski-Uusimaan pj, kenrl Antti Simola ja UUDSL:n kom, ev Kari 
Kasurinen sekä Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Juhani Saari (oik.). Takarivissä silloisia teekkareita 
kunnioittamassa Sotakylän talkoisiin osallistuneiden noin 250 teekkarin työtä. 
______________________________________________________________________________________ 
 

  Vänttinen (oik.) ja Vanhapelto Prismassa 3.11.2017.  
______________________________________________________________________________________ 
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