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JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

22.11.2021, sp-tiedote 39/2021

Piilojakelu 306 / 311 jäsentä ja 94 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

Ilmatorjuntamuseon kuukausiesitelmä ke 24.11. klo 18-20.
Emeritusprofessori Martti Turtola kertoo kenraali Tuompon toimista sotiemme aikana.
Jääkärikenraaliluutnantti Wiljo Tuompo (1893-1957) oli talonpoikaissuvun poika Pornaisista.
Ylioppilaana talvella 1915 hän lähti Jääkäriliikkeen innoittamana matkaan kohti Saksaa.
Vapaussodassa hän taisteli komppanianpäällikkönä Viipurin rintamalla.
Palveltuaan esikunnissa ja joukko-osastoissa 1920-, ja 1930-luvuilla, siirtyi Tuompo 1930-luvulla viideksi vuodeksi
Rajavartiolaitoksen komentajaksi.
YH:n aikana hän siirtyi näistä tehtävistä Pohjois-Suomen ryhmän komentajaksi. Tuompon johdolla käytiin lukuisia
taisteluita ja kahakoita, jotka päätyivät Suomen sotilaiden voittoon, vaikka monet muut ottivat myös pohjoisella
rintamalla kunniaa itselleen omista loistokkaista voitoista.
Jatkosodan ajan Tuompo palveli Mannerheimin luottomiehenä yhdessä tämän kanssa Mikkelissä.
Sodan päättyessä Mannerheimin käskystä Tuompo pakeni perheineen Ruotsiin, jossa hän eli maanpaossa neljä
vuotta. Lopulta hän kuitenkin palasi takaisin Suomeen vaaran vuosien päätyttyä.
Liput kahviosta 5 €. Muista maski! Tule terveenä!
_______________________________________________________________________________

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla ma 6.12. klo 13.30 – 14.45.
Tapahtumaan osallistuvilta edellytetään koronapassia.
Juhla järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen jälleen Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa. Pääjärjestäjä Helsingin
Reserviupseeripiiri ry. Tervetuloa juhlaan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Helsingin yliopiston suuri juhlasali, Aleksanterinkatu 5, Helsinki.
Musiikkia – Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Jean Sibelius: Jääkärien marssi
Avaussanat – Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja maj res Matti Riikonen
Musiikkia – Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Jean Sibelius: Finlandia
Juhlapuhe – Uudenmaan aluetoimiston päällikkö evl Vesa Sundqvist
Musiikkia – InTones-lauluyhtye
Elokuva Taistelukenttä 2020
Nuoren reserviupseerin puhe – Helsingin Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen, alil res Lasse Mäki
Maamme-laulu
Tilaisuus järjestetään vallitsevan koronaohjeistuksen mukaisesti. Tumma puku, kunniamerkit.

HUOM. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 18.11.2021 heikentyneen koronatilanteen vuoksi todennut terveydenhuollon
kantokyvyn olevan uhattuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa.
Tämän vuoksi aluehallintoviraston on määrännyt uusia kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle 25.11.2021 lukien.
Rajoitusten vaihtoehto on koronapassin käyttöönotto.
Tapahtuman järjestäjä on päättänyt ottaa käyttöön EU:n koronatodistuksen eli ns. koronapassin. Koronapassia edellytetään ja se
tarkastetaan saavuttaessa kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta.
Lisätietoja ja ohjeet koronapassin hankkimiseksi: https://www.kanta.fi/koronapassi

____________________________________________________________________
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