
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          6.6.2022, sp-tiedote 21/2022 
  
 

Piilojakelu 299 / 302 jäsentä ja 94 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit 

_________________________________________________________________________________ 

 

Puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä 4.6.2022 kerhostamme kapteeniksi Jukka Sihvola – ONNITTELUT! 

  

Huomiselle hieno MPK:n etätarjous ja upeaa Digioltermannia 2/2022 pääset klikkaamalla lukemaan! 
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko   

______________________________________________________________________________________ 
 
  

1.Maanpuolustuskoulutus (MPK) Etelä-Suomen piiri järjestää 7.6. klo 18-19 etänä 
infotilaisuuden, jossa kerrotaan toiminnasta sekä vuoden 2022 
koulutustarjonnasta.Lisätietoa: 
 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=157766 
 
 

 2. digioltermanni.fi 2/2022 on julkaistu! 

 

 Artikkeleita: 
  
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään lisännyt suomalaisten maanpuolustustahtoa.  Piireissämme se näkyy 
jäsenmäärän kehityksenä. Uusia jäsenhakemuksia on tullut yli viisi kertaa viime vuotta enemmän. Toiminnanjohtajan 
terveiset 
 
VETRES Keski-Uusimaan lakkauttamiskokous Tuusulan seurakunnan Jokipaltio-auditoriossa 10.5.2022, jolloin 
VETRES-organisaatioon kuului 40 sidosryhmää. VETRES K-U historiaan 
 
Järvenpään Rintamamiesmajalla jaettiin 1.6.2022 Veteraanivastuu ry:n ansioristejä kiitoksena ja tunnustuksena 
merkittävästä ja pitkäaikaisesta toiminnasta Sotiemme Veteraanit keräyksen hyväksi. Ansioristien jako 
 
Piirien ampumatoiminta on pitkälti yhdistys vetoista toimintaa ja toiminnan laajuus vaihtelee paljon yhdistyksen koon 
ja ampumarata mahdollisuuksien mukaan. Piirit ovat tehneet tänä keväänä Upinniemen varuskunnan kanssa 
sopimuksen. Piirien ampumatoimintaa 
 
Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat juhlivat Kansainvälisen Rauhanturvaajan päivän aattona 50-vuotiasta taivaltaan 
perinteikkäässä Lottamuseossa Tuusulassa. Lämmin henkisessä juhlassa yhdistys palkitsi jäseniään sekä 
yhteistyökumppaneitaan. K-U rauhanturvaajat 50-vuotta 
 
Maanpuolustuskoulutus MPK:n taistelu rakennetulla alueella koulutusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
reserviläisten rakennetun alueen taistelun osaamista erilaisissa ja muuttuvissa olosuhteissa. MPK koulutustarjonta 
uudistui 
 
Japanilainen kuvausryhmä kävi tutustumassa Nummi-Pusulan Reserviläisten toimintaan. Televisioyhtiö Nippon 
Terebi, joka on Japanin media-alan suurin monialayritys, kävi Suomessa tekemässä ohjelmaa Suomen 
varautumisesta Venäjän uhkaan Ukrainan sodan alettua. Nummi-Pusulan Reserviläiset 
 
Ampujia oli pistoolissa 19 ja kiväärissä 18. Ammunnan johtajana toimi Harry Lindholm ja kilpailun johtajana Hannu 
Ansas. Tulokset tauluilta kirjasi Tuomo Korpela ja laskennasta vastasi Heikki Asikainen. Reserviläisammunta 
Upinniemessä 
 
Rekisteröitävän Keski-Uusimaan sotasukupolven 1939 – 1945 perinneyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24. 
toukokuuta Puolustusvoiminen palvelukeskuksessa Tuusulassa. Perinneyhdistys perustettiin 
 
Järvenpään reserviyhdistykset toimintaansa esittelemässä. Lauantaina 7.5.2022 järjestivät Järvenpää-Seura 
yhteistyössä Sykettä ja Sinfoniaa -yhdistyksen kanssa jo perinteiseksi tulleen Järvenpää-päivän. Järvenpää-päivä 

http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/1/ybcC8Y8PHPFPCVUq1PzMdQ/aHR0cHM6Ly9rb3VsdXR1c2thbGVudGVyaS5tcGsuZmkvRGVmYXVsdC5hc3B4P3RhYmlkPTEwNTQmaWQ9MTU3NzY2
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AVIAAFja5I4AAAAAAAAAAGwUdXIAARpdVnkAAAAAAAgOigBindGscQE8DBVdRsSJbbSRQshmogAHJDo/1/vkWe4iFEYLdLJkxAxWYUXw/aHR0cDovL2RpZ2lvbHRlcm1hbm5pLmZpLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/2/m-d8piio9Ta8irH2KQ2-1A/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC90b2ltaW5uYW5qb2h0YWphbi10ZXJ2ZWlzZXQv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/2/m-d8piio9Ta8irH2KQ2-1A/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC90b2ltaW5uYW5qb2h0YWphbi10ZXJ2ZWlzZXQv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/3/d_fu3zcMN9GqkoNWj7jPcA/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC92ZXRyZXMtaGlzdG9yaWFhbi8
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/4/nnTR6OMeyrw6WdvyHW2gZw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC92ZXRlcmFhbml2YXN0dXUv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/5/lOOYs5F_bdXKZtlTy2criw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9waWlyaWVuLWFtcHVtYXRvaW1pbnRhYS8
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/6/7YKHw-q-EeOY_bNKITrHlg/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9yYXVoYW50dXJ2YWFqYXQv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/7/ZFrGvIrARElCl_uSZS79UQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9tcGstdHJhLWphLXNwb2wv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/7/ZFrGvIrARElCl_uSZS79UQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9tcGstdHJhLWphLXNwb2wv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/8/wUXVVtOA871_u5Qn8g86BA/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9udW1taS1wdXN1bGFuLXJlc2VydmlsYWlzdGVuLXRvaW1pbnRhYS8
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/9/A4l17q76e2hpBBVtdRW2ow/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9yZXNlcnZpbGFpc2FtbXVudGEtMjEtNS0yMDIwLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/9/A4l17q76e2hpBBVtdRW2ow/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9yZXNlcnZpbGFpc2FtbXVudGEtMjEtNS0yMDIwLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/10/Rdnl_GEcm9Ot7-c_KW_LzA/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9zb3Rhc3VrdXBvbHZlbi1wZXJpbm5leWhkaXN0eXMv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/11/GoU2gRxEn-WrgXBh0KuCdA/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9qYXJ2ZW5wYWEtcGFpdmEv


Toiminnan perustan muodostavat viikoittaiset kerhoillat ja säännöllinen ampumatoiminta. Yhdistys järjestää tänä 
vuonna kaksi SRA-ampujakurssia. Järvenpään Reserviläiset toimii 
 
Turvallisuustilanne Euroopassa muuttui alkuvuodesta ja sen vaikutukset näkyvät myös meillä varmasti pitkään. 
Yhdistyksen toimintaan liittyi runsaasti uusia jäseniä. Keravan Reserviläisten uutisia 
 
Lottamuseon Lottaperinneyhdistys on toiminut aktiivisesti kuluneena vuonna, ja koronarajoitusten hellittäminen on 
mahdollistanut jäsentapaamiset Lottamuseolla. Lottamuseon Lottaperinneyhdistys 
 
 10.4.2022 Hyvinkään Reserviläiset järjestivät Pohjois-Uusimaa CUPin SRA-kilpailun, jonka rastit pystyi ampumaan 
joko PCC:llä tai pistoolilla. SRA-kisa Hyvinkäällä 
 
Järvenpään hautausmaalla Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä muistotilaisuus Kaatuneitten 
muistopäivänä. Kaatuneitten muistopäivä 
Karkkilan Reserviläiset, Karkkilan Reserviupseerikerho sekä Karkkilan Veteraanijärjestöjen liput olivat jälleen 
näyttävästi esillä 4.6. valtakunnallisessa paraatissa maanpuolustusjärjestöjen lippulinnassa. Lippujuhlapäivän paraati 
 
Uudenmaan reservipiirien kesäjuhlaa vietettiin 3.6.2022 Tuusulan Ravintola Kerholla. Paikalla oli 25 henkilöä alueen 
yhdistyksistä, tällä kertaa pääasiassa reserviupseereita aveceineen. Piirien kesäjuhla 
 
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 04.06.2022. Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat henkilöt reservissä 04.06.2022. Ylennykset 4.6.2022 
 
Uudenmaan reservipiirien kesäjuhlassa Veikko Karhumäen pitämä puhe. Kesäjuhlan juhlapuhe 
  
Hyvää kesää! 
Toiminnanjohtaja Risto Lehto 

  

http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/12/gQIca7_AgJtXA8ClhPZDHQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9qYXJ2ZW5wYWFuLXJlc2VydmlsYWlzZXQtdG9pbWlpLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/13/RR42CjJok1nKaH3QqPXNsg/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9rZXJhdmFuLXJlc2VydmlsYWlzdGVuLXV1dGlzaWEv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/14/_BPjJMl0lSFsAvd4itNNaQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9sb3R0YW11c2Vvbi1sb3R0YXBlcmlubmV5aGRpc3R5cy8
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/15/PRgdoIzKfg3QD0BmUvA60g/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9wb2hqb2lzLXV1c2ltYWEtY3VwLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/16/fjArkYwJkHpfr53Oh4xUyw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9rYWF0dW5laXR0ZW4tbXVpc3RvcGFpdmEv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/17/0grm7rNUowBfpz7fMg80IQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9saXBwdWp1aGxhcGFpdmFuLXBhcmFhdGkv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/18/hjNIVKGTpAxa022QObmvBw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC9rZXNhanVobGEv
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/19/2DyRN6O9ln79CIOsVez9Sw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYXJ0aWtrZWxpdC95bGVubnlrc2V0LTQtNi0yMDIyLw
http://6lqz.mjt.lu/lnk/AUgAAFj2FUYAAAAAAAAAAKR4hi8AARpdKOUAAAAAAAgOigBinclt0RT_h_rnSI-XAxTnspBCJAAHJDo/20/VLGRam98CFA84ni9R2aj5w/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaW9sdGVybWFubmkuZmkvYmxvZ2kva2VzYWp1aGxhcHVoZS8

