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1 Jäsentilasto 

Oheisena piirin jäsentilasto 15.6.2011. Varsinaisten jäsenten poistuma 
tammikuusta kesäkuuhun on 94 jäsentä.

 
2 Avustushakemusten lähettäminen

Muistutetaan, että hakemukset lähetetään suoraan piirin sosiaalineuvoja 
Maria Kiviaholle,  Äijäläntie 21 D 23 40420 Jyskä. Mikäli ne postitetaan piirin 
osoitteella, käsittelyyn tulee turhaa viivettä.
 

3 Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla Viitasaarella 20.8.2011
Yhdistysten liput toimitetaan Haapaniemen ala-asteelle perjantaina 19.8. kello 
18.00 mennessä osoitteeseen Koulutie 2, Viitasaari. Jos lippuja ei voida 
toimittaa mainittuun aikaan, liput toimitetaan em. osoitteeseen lauantaina 20.8. 
klo 08.00 mennessä. 
 
Liput joita ei voida toimittaa suoraan Viitasaarelle, toimitetaan Reserviläispiirien  
piiritoimistoon Gummeruksenkatu 7, Jyväskylä 17.8. kello 16.00 mennessä. 
Reserviläispiirien toimisto on kiinni 27.6. - 24.7. 2011 välisen ajan kesäloman 
vuoksi.
 
KAIKKI LIPUT JA SUOJAPUSSIT ON MERKITTÄVÄ SELVÄSTI 
YHDISTYKSEN NIMELLÄ.
 
Maanpuolustusjuhlan ohjelma toimitetaan elokuun alun tiedotteen mukana 
yhdistyksille.
 

4 Piirin toimisto suljettu 1.-31.7.2011
Toiminnanjohtajaan saa yhteyden ko. aikana puhelimitse jättämällä vastaajaan 
viestin ja sähköpostilla.
 
Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n toimisto on suljettu 16.6. – 22.8.2011.
 

5 Rosvopaistitapahtuma 26.8.2011
Finnairin lentävän henkilöstön, Jyväskylän Kaupungin ja Keski-Suomen 
Aluetoimiston järjestämä Rosvopaistitapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti 
sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kohtuulliselle määrälle 
nuorempia voidaan lippuja myös luovuttaa, jos he toimivat em. saattajina ja 
avustajina.
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Oheisena on yhdistysten paikkajako ja liput 26.8.2011 järjestettävään 
tapahtumaan. Tapahtuma alkaa klo 12.00 Jyväskylän Hippoksella ja päättyy klo 
16.00 mennessä. Osallistujilla on oltava lippu mukanaan.
 
Mikäli yhdistykselle osoitettu paikkamäärä on liian suuri tai halutaan lisää 
kutsuja, on siitä ilmoitettava 8.8. mennessä piiriin. 
 
Yhdistysten on aloitettava kuljetusten suunnittelu yhteistyössä paikkakunnan 
muiden veteraanijärjestöjen ja naapuri sotaveteraaniyhdistysten kanssa. 
Yhdistykset jakavat kuljetuskustannukset keskenään. Tarkoitukseen voidaan 
käyttää keräysvaroja.

 
6 Iltamat elokuussa

Piiri ja  naistoimikunta järjestävät iltamat (päivällä) 17.8.2011 klo 13.00 alkaen 
Martin Kievarissa. Liput 10 € sisältäen kahvit. Ilmoittautumiset Aini Lempinen 
puh 040 593 8936 tai Raija Kähkölä puh 0400 799 235. Kaikki joukolla mukaan 
yhteiskuljetuksia suunnittelemaan ja retonkia rypistelemään.
 

7 Avustukset kirkkopyhien järjestämiseen
Muistutetaan, että järjestelyihin voi saada 10 €/osallistuja järjestelyavustussta ja 
6 €/kuljetusavustusta/järjestettyyn kuljetukseen osallistuja.  Kuluista maksetuista 
laskuista lähetetään kopiot piiriin mahdollisimman pian kirkkopyhän jälkeen. Piiri 
hoitaa hakemisen keskitetysti Veteraanivastuu ry:ltä
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LIITE Jäsentilasto (paperilla)
Rosvopaisti paikkojen jako ja liput (paperilla)


