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Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb r.y.

Piilojakeluna 173/223 jäsentä sekä n.40 sidosryhmäkumppania
Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia lähettäjälle.
...............................................................................................................
http://www.rul.fi/porvoo/ FACEBOOK >>
seuraa i lmoittelua sivuiltamme!

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit

PRUK ry KERHOILLAT
WSOY-talon kerhotilallamme, Kaivokatu 37 (5.kerros) alkaen klo18

24.9.2015
Esitelmöitsijänä on MPK:n tiedottaja, ylil (res.) Jarkko Törmänen Loviisasta.
Esitelmän aiheena on: "MPK reserviläisten kouluttajana ja lähiajan tulevaisuuden näkymät".

28.10.2015
Esitelmän aihe ja esitelmöitsijä vahvistamatta, mutta suunnitteilla on mielenkiintoinen esitelmä Hybridisodasta (Kybersota).

Kerhoillat alkavat perinteiseen tapaan yhteisellä kahvilla klo18.

Tuusulan taistelukoulun luento
Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja:
13.10.2015
Esitelmöitsijä evl Petteri Lalu teemana ”Venäläinen sotataito”
Esitelmät alkavat alkaen klo19.

Tilaisuuksiin pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo18 kerhotilalta.
Kyydeistä tiedustelut Erkiltä:
naumanenerkki01[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044- 3508928, mieluiten tekstiviestillä
ps. Muistathan Tuusulan Sotilaskodin maukkaat tarjoilut!

Uudet jäsenet 08-09/2015

Kerhoomme on jälleen liittynyt ilahduttavasti uusia reservin upseereita:
vänrikki Ossi Rantanen, vänrikki Kalle Koskinen, aliluutnantti Marcus Forsblom, vänrikki Tim Haglund
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi kerhomme jäseniksi sekä tervetuloa mukaan aktiivisen toiminnan pariin.

Kerhomme jäsenmäärä on nyt 223 jäsentä. Jäsenistön jakauma on seuraava:
1 kunniajäsen, 197 jäsentä / 25 nuorisojäsentä.
Jäsenistömme joukossa on ilahduttavasti 8 naisupseeria, ja se on eniten Uudenmaan piirin kaikista kerhoista.

Jäsenmaksusuorituksissa olemme tänä vuonna hyvällä tasolla, 205 maksanutta jäsentä.
Mikäli sinusta tuntuu, että jäsenmaksu on hoitamatta, saat pyynnöstä allekirjoittaneelta pdf-laskun sähköpostiisi.

KERHON SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 7.9.2015

Kilpailu käytiin Epoon maastossa, Porvoon seudun kuntosuunnistuksen yhteydessä, kisajärjestäjänä Porvoon Urheilijat.
Reittinä oli rata B 4,4km
TULOKSET:

1. Pekka Elomaa 53.12
2. Timo Huhtala  55.59 (+2.47)
3. Timo Virtanen 1.10.42 (+7.30)
4. Lars Meyer 1.11.02 (+7.50)

PRUK:n reserviläisampumatilaisuudet parillisten viikkojen keskiviikkona

Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooleilla.
Kokoonnutaan Munkkalan ampumaradalla aina parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 18.
Pvm 16.9. / 30.9. / 14.10. / 28.10.
Ammuntoja jatketaan aina loka-/marraskuun vaihteeseen saakka. Oma ase ei ole välttämätön.
Huom: Ota kuitti maksetusta käyttömaksusta mukaan. LUE LISÄÄ >>
Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin:
pennanena[at]gmail.com tai puhelimitse Antille numeroon 040-7579099.

Maanpuolustusterveisin,
Juha Liukkonen
Pruk ry sihteeri
p.0504584864
juha.liukkonen(at)neste.com
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