
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY            11.5.2022, sp-tiedote 16/2022 
  
 

Piilojakelu 299 / 302 jäsentä ja 94 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit          
___________________________________________________________________________________________ 
 

26. Sotiemme Veteraanit keräys Järvenpäässä vuodesta 2006 alkaen to 12.5. klo 17.00 – 21.00 on eilen peruttu 

Veteraanivastuu ry:n Keski-Uudenmaan alueen Järvenpään keräysvastaavan Olli Greggilän ilmoituksella,  

koska keräysjohtajia autoineen ei saatu riittävää joukkoa yhdistyksistämme (3) varusmiehille ovelta – ovelle 

keräykseen nyt valitettavasti ensimmäisen kerran.    
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

VETRES Keski-Uusimaan, 8.12.1999 perustettu rekisteröimättömän 39 sidosryhmän organisaatio, vuosikokous 

pidettiin Tuusulan seurakunnan Jokipaltio-auditoriossa eilisiltana 10.5., jossa VETRES Keski-Uusimaa lakkautettiin 

ja päätettiin perustaa pitkään valmisteltu rekisteröitävä yhdistys Keski-Uusimaan sotasukupolven 1939 – 1945 

perinneyhdistys ry. VETRES-työryhmä kutsuu erikseen VETRES-organisaation yhdistysten edustajat 

perinneyhdistyksen perustamiskokoukseen, joka pidetään PV:n palvelukeskuksen Koivikko-auditoriossa 

Taistelukoulun alueella tiistaina 24.5. klo 18. 
 

    
 

Vuosikokouksen avasi pj, kenrl res Antti Simola ja esityksen tulevasta perinneyhdistyksestä piti kokouksen päätteeksi 

hallituksen perinneyhteyshenkilö, evl evp Jarmo Ahonen (vas.). Vuosikokoukseen osallistui 22 henkilöä edustaen 

Valtuuskunnan 26/40 sidosryhmää. Vuosikokouksen johti ev evp Reijo Piira Taistelukoulun Perinneyhdistyksestä 

(eturivissä keskellä) ja kokoukseen alkuun UUDALTSTOn päällikkö, evl Markku Jämsä (eturivissä oik.) piti esitelmän 

aluetoimiston ajankohtaisista tapahtumista, mm. valtavasta määrästä yhteydenottoja soitoilla ja sähköposteilla johtuen 

Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan 24.2. 
 

             
 

Hallituksen esityksestä VETRES-kunniakirjalla, no:t 41-44, palkittiin hallituksen jäsen, sotaveteraani Erkki Mäkilä 

(vas.) ja Antti Tervola (oik.) sekä kokouksesta estyneet Kari Nissinen ja Tarja Sievänen.  

Hallituksen esityksestä vuosikokous kutsui pj Antti Simolan kaudelta 23.3.2004 - 10.5.2022 VETRES Keski-Uusimaan 

kunniapuheenjohtajaksi. Kunniakirjan no 45 luovuttajina vpj Juhani Vakkuri (vas.) ja siht Veikko Karhumäki.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luento Ilmatorjuntamuseolla ti 18.5. klo 18.00  
Eversti evp., kirjailija ja sotahistorioitsija Ahti Lapin aiheena on Ilmatorjuntamuseon kuukausiesitelmässä 

Ukrainan ja Venäjän välinen ohjussodankäynti.  



Ilmatorjunta-, risteily, PST-, sekä meritorjuntaohjukset ovat olleet suuressa roolissa sodan eri vaiheissa, muodostuen elintärkeiksi 

aseiksi molemmille osapuolille.  

Paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin, sillä uskomme tapahtuman olevan varmasti hyvin suosittu. 
Liput luennolle 5€ / kpl. Luentolipun ostaneelle samalla lipulla myös vierailu museon näyttelyihin 18.5. aikana ennen luennon 

alkua klo 11-18 välisenä aikana. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

www.rul.fi/jarvenpaa  - Piirilehti Oltermanni 1/2022: www.digioltermanni.fi  -  www.facebook.com/rujarvenpaa 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maanpuolustusterveisin - Veikko       
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