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                 PÖYTÄKIRJA               ver 1.1      

 
 16.12.2018  
 
 
 
PRUK RY:n SYYSKOKOUKSEN 2018 PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: Keskiviikko 21.11.2018 klo 19:23-20:21 
 
Paikka: Porvoon Veden toimitilat, Mestarintie 2, Porvoo  
 
Osallistujat: 16 henkilöä, nimet kerhokirjassa 
  
Liitteet: 3 kpl : Toimintasuunnitelma vuodelle 2019, Talousarvio vuodelle 2019 
                                Osallistujaluettelo kerhokirjasta (kopio ko. sivusta)  
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1. Avataan kerhon syyskokous 2018 

Kerhon puheenjohtaja Sami Sinkko avasi syyskokouksen klo 19:23 Kari 
Talvitien “jääkäreiden kotiinpaluu 1918” esityksen jälkeen. 
  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan- 
tarkastajaa 

Valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi Mats Blomberg, sihteeriksi Teppo 
Luoto ja pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Ikonen ja Kari Vahala. 
 

4. Vahvistetaan toimintavuoden 2019 kerhon toimintasuunnitelma 

Käytiin läpin toimintavuoden 2019 toimintasuunnitelma PRUK ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Sami Sinkon johdolla. Hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma muutoksitta. 
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5. Vahvistetaan jäsenmaksut  vuodelle 2019 

Kerhon talousupseeri Teemu Turunen esitteli hallituksen esittämät 
jäsenmaksusuuruudet vuodelle 2019: 

 
Jäsenmaksuiksi vahvistettin 44 € (v.2018 41 €) varsinaisen jäsenen osalta, 
joka muodostuu seuraavasti: 
 

● Liiton osuus 14 €  (v.2018 14 €) 
● Reserviläinen lehti   8.5 € (8.5€) 
● Piirin osuus 5.5 € (5.5€) 
● Oltermanni 5.5 € (4.5 €)   => Korotus 1€ ! 
● Kerhon osuus        10.5 € (8.5 €)   => Korotus 2€ ! 

 
Nuorisojäsenien eli 1989 ja sen jälkeen syntyneiden jäsenmaksuksi 
vahvistettiin 23 € (v.2018 22 €), joka muodostuu seuraavasti: 

 
● Liiton osuus 6 €  (v.2018 6 €) 
● Reserviläinen lehti   8.5 € (8.5€) 
● Piirin osuus 2.0 € (2.0€) 
● Oltermanni 5.5 € (4.5 €)   => Korotus 1€ ! 
● Kerhon osuus          1.0 € (1.0 €)  

 
 
 

 
6. Vahvistetaan toimintavuoden 2019 talousarvio 

Vahvistettiin toimintavuoden 2019 talousarvio hallituksen talousupseerin 
valmisteleman esityksen mukaisesti. 
 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi 10 vuodelle 2019. Hallitus muodostuu 
seuraavasti: 

● Puheenjohtaja 
● Varapuheenjohtaja 
● 8 hallituksen jäsentä 

 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019 Sami Sinkko ja 
varapuheenjohtajaksi Toni Sarro.  
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9. Valitaan hallituksen muut jäsenet 

Valittiin hallituksen jäseniksi kaudelle 2019 seuraavat henkilöt: 

Martin Glantz, Jukka Jaatinen, Juha Liukkonen, Teppo Luoto, Niko Rintala, 
Aino Talvi, Teemu Turunen, Antti Rytivaara 
 

10.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja 
heille varamiehet 
 
Valittiin toiminnantarkastajaksi Raimo Ikonen ja Pekka Kunnas. Heidän 
varamiehikseen valittiin Erkki Naumanen ja Kari Vahala. 
 

11.Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin 
kokouksiin 
 
Valittiin kokousedustajat piirin kokouksiin vuodelle 2019. Ne ovat: 

● Sami Sinkko (Puheenjohtaja) 
● Toni Sarro (Varapuheenjohtaja) 

 
      Heidän varamiehinä Niko Rintala ja Teemu Turunen. 

 
HUOMIO: Tarkastetaan piiristä kerhomme edustajien lukumäärä piirin 
kokouksiin. Jos saamme vielä kolmannen edustajan piirin kokouksiin, niin 
kolmanneksi edustajaksi valittiin Teppo Luoto, varamiehenä Jukka Jaatinen. 
 
TARKISTUKSEN TULOS: Piirin säännöt sanovat, että edustajia saadaan piirin 
kokouksiin seuraavasti:  “Edustaja jokaista alkavaa sataa jäsentä kohti” eli 
meillä on edelleen kaksi edustajaa v.2019 aivan kuten kuluvana vuonna 2018. 
 

12.Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta 
piirihallitukseen 
 
Valittiin kokousedustajat piirihallituksen kokouksiin vuodelle 2019. Ne ovat: 

● Sami Sinkko (Puheenjohtaja) 
● Toni Sarro (Varapuheenjohtaja) 

 
      Heidän varamiehinä Niko Rintala ja Teemu Turunen. 

 
HUOMIO: Tarkastetaan piiristä kerhomme edustajien lukumäärä. Jos saamme 
vielä kolmannen edustajan piirihallituksen kokoukseen, niin kolmanneksi 
edustajaksi valittiin Teppo Luoto, varamiehenä Jukka Jaatinen. 
 
TARKISTUKSEN TULOS: Piirin säännöt sanovat, että edustajia saadaan 
piirihallituksen kokouksiin seuraavasti:  “Edustaja jokaista alkavaa sataa 
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jäsentä kohti” eli meillä on edelleen kaksi edustajaa v.2019 aivan kuten 
kuluvana vuonna 2018. 
 
 

13.Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien 
edustajien valitsemisesta liittokokouksiin 
 

Valittiin tulevan Turun liittokokouksen edustajiksi Sami Sinkko (kerhon 
äänivaltainen edustaja) ja Toni Sarro.  

 
14.Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) 

päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät 
asiat 
 

14.1 Munkkalan ampumaradan käyttöasteen noston 
        kehitysehdotuksia koskien erityisesti pistooliampumarataa/ Erkki 
        Naumanen 
 
Erkki Naumanen esitteli, miten Pohjois-Karjalassa toimitaan ampumaradan 
avainten käytön kuittaamisen suhteen. Paikalliselta huoltoasemalta (ST1) 
kuitattu avain ampumaradan porttiin/huoltotiloihin oli Naumasen mukaan sujuva 
ja hyvin hallinnoitu. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä ja 
ampumaradalla ampumapäiväkirjan täyttämällä ampumaharrastustoiminta 
vieraalla paikkakunnalla oli sujuvaa. Erkki esitti toiveen, että Porvoon 
ampumaratayhdistys käsittelisi Porvoon Munkkalan ampumaradan portti- ja 
huoltorakennusavain asiaa Pohjois-Karjalan mallia soveltaen. 
 
Porvoon ampumaratayhdistyksen edustaja Martin Glantz lupasi ottaa asian 
esille ampumaratayhdistyksen kokouksessa, joskin nyt tärkeintä on saada uusi 
matkapuhelimella toimiva elektroninen kulkuportti Munkkalaan toimimaan. 
Tämä kulkuportti ja sen käyttö on myös sidottu vuosimaksuun Toni Sarron ja 
Martin Glantzin selityksen perusteella.  
 
Nykykäytännön mukaan Munkkalan päivämaksun maksaneet pääsevät radalle 
vain vuosimaksun maksaneen seurassa, jolla varmistetaan että rataa käytetään 
sovittujen paikallisten sääntöjen mukaisesti mm. ympäristöasiat huomioiden. 

 
14.2 Huomionosoitukset 
 
Päätettiin, että kirjataan tähän pöytäkirjaan myös seuraavat kerhon 
huomionosoitukset ja palkitsemiset 
 
Porvoon seudun Reserviläisten ampumamestaruuskilpailujen parhaat: 
 

Pistooliammunta:                       1. Jari Myntti 
Sotilaspistooliammunta 1. Toni Sarro 
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Saaristo- ja kerhoristelyjen järjestäjän palkitseminen: 
 

Ari Kautto, jolle luovutettiin “Kuksa PRUK-kaiverruksin” 
 

Syyskokouksen järjestelyt: 
 

    Mats Blomberg (Porvoon vesi), jolle luovutettiin “Rautasormus” 
 

 
 

15.Kokouksen päättäminen  

Kokouksen puheenjohtaja Mats Blomberg päätti kokouksen kello 20:21. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset: 

 

 

Porvoossa 17.12.2018                                     Porvoossa 17.12.2018 

  
Raimo Ikonen                                                     Kari Vahala 
 

 

 

 


