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Puheenjohtajan katsaus

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2015.
Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana.

Tämä vuosi on kerhollemme erityisen merkityksekäs kerhon 80-vuotisjuhlavuoden johdosta. Lisäksi
Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu ja järjestelyt yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhdistysten,
sidosryhmien ja toimijoiden kanssa luovat oman haasteensa kerhomme toimintaan, mutta hyvällä yhteistyöllä asiat
sujuvat joustavasti ja tuloksellisesti.

Vuosi 2014 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan
alueilla. Osallistuminen kerhomme tilaisuuksiin on ollut erittäin aktiivista. Mittavin tapahtuma viime vuoden
aikana oli Uudenmaan Erätulet -tilaisuus marraskuussa. Osallistuimme tapahtumaan omalla, näyttävällä osastolla
RUL:n myötävaikutuksella. Kerhon toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla selviää RUL:n tilastojen valmistumi-
sen ja julkaisun jälkeen. Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme sijoittuneet hyvin.

Kerhon jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 212 henkilöä (vrt. 209). Viime vuonna ylitettiin
toisen kerran 200  maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun kerhomme historiassa, 203 henkilöä (vrt. 201). Samal-
la varmistimme, että säilytämme myös ensi vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin halli-
tuksessa. Toivotan hallituksen puolesta kaikki tämän jäsenkirjeen toimintaosioissa  mainitut uudet jäsenet lämpi-
mästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kerhon 80 -vuotisjuhla on lauantaina 23.5.2015 klo 13 alkaen Linnankosken lukion tiloissa. Pääjuhla on isossa
auditoriossa ja mm. Kaartin soittokunnan soitto-osasto soittaa sekä juhlassa että sen jälkeen Runebergin puistossa,
Porvoon mieslaulajat esiintyvät ja Koiviston evakko muistelee korvauslaivojen rakentamista. Tämä jäsenkirje on
KUTSU jäsenille/ avec 80 -vuotisjuhlaan. Ilmoittautuminen kerhon sihteerille Juha Liukkoselle 13.5.2015 men-
nessä. Juhan yhteystiedot ovat toimintaosiossa. Ohjusvene Porvoo on telakalla tarkastuksissa ja on näin ollen
estynyt saapumasta Porvooseen kerhomme juhlan aikana.

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja Kaartin soitto-osasto on
jo varattu tilaisuuteen. Muut tukipyynnöt Puolustusvoimain suuntaan tehdään tämän kevään aikana. Uudenmaan
34. Maanpuolustuspäivä järjestetään Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016.

Kevätkokouksessa on esitelmöitsijänä VTM,  DE  Markus  Anaja  ja aiheesta: ” Suomalaisia Viron muodostuvaa
maanpuolustuskenttää tukemassa 1988 - 1996". Kokouksen esitelmä toteutetaan yhteistoiminnassa Porvoon kansa-
laisopiston kanssa ja se on avoin yleisötilaisuus. Tervetuloa paikalle!

Kerhon toiminnassa on kevätkaudella monenlaista ohjelmaa. Toimintaa on esitelty tarkemmin tässä tiedotteessa ja
ajankohtaisimman ohjelman löydät aina kerhosivuiltamme www.pruk.fi.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksissa saavutimme viime vuonna piiritasolla erinomaisia tu-
loksia. Kerhossamme oli kuntokirjaajia 31 henkilöä, vrt. 29 vuonna 2013. Kerhomme oli jälleen Uudenmaan Re-
serviupseeripiirin aktiivisin kerho jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!

Erkki Naumanen , puheenjohtaja
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Hallituksen jäsenten yhteystiedot 2015

Puheenjohtaja Erkki Naumanen         044 3508 928       erkki.naumanen[at]kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Mats Blomberg           040 5576 626       mats.blomberg[at]porvoo.fi

Muut hallituksen jäsenet:
Sihteeri Juha Liukkonen           050 4584 864       juha.liukkonen[at]nesteoil.com
Lippu- ja järjestelyups.Mats Blomberg            040 5576 626      mats.blomberg[at]porvoo.fi
Taloudenhoitaja Ari Risku                     040 5533 845      ari.risku[at]multiprotect.fi
Kilpailu-upseeri Antti Pennanen            040 7579 099      pennanena[at]gmail.com

                                                      Martin Glantz              0400 800 416      martin.glantz[at]gmail.com
Internet-sivut  Teemu Turunen           040 8237 307      teemu.a.turunen[at]outlook.com
Jäsenupseeri Fred Sahala           0400 414 910      fred.sahala[at]multi.fi
Nuorisoupseeri Pinja Hellman              0400 399 400      pinja.hellman[at]me.com
Kerhomestari Pekka Kunnas              044 5656 562      p.kunnas[at]pp.inet.fi

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous paikkana Linnankoskenlukion iso auditorio,
Piispankatu 24, keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa avoin yleisötilaisuus (alkaen klo18) ja esitelmöitsijänä VTM, DE Markus Anaja
ja esitelmän aiheena: ”Suomalaisia Viron muodostuvaa maanpuolustuskenttää tukemassa 1988-
1996”.

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Borgå Reservofficersklubbs vårmöte hålls på Linnankosken lukio, stora auditoriet, Biskopsgatan 24,
onsdagen den 25.3.2015 kl 18.00. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Vid början av mötet håller VTM, DE Markus Anaja ett föredrag över ämnet ”Suomalaisia Viron
muodostuvaa maanpuolustuskenttää tukemassa 1988-1996”. Föredraget är öppet för alla intresse-
rade.
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Jäsenkirjeen sisältö:

JÄRJESTÖTOIMINTAA

· Liittyneet uudet jäsenemme 8/2014 - 2/2015
· Merkkipäivät
· Ylennykset ja palkitsemiset 2014
· Esitelmätilaisuus 25.3.2015
· Muistopäivät ja perinnetilaisuudet kevät 2015
· Veteraanikeräys 2015
· Tuusulan taistelukoulun luennot kevät 2015
· Kerhon 80v juhla 23.5.2015 / KUTSU

AMPUMATOIMINTAA
· Munkkalan ampumaradan käyttömaksu /- kehittäminen
· Reserviläisammuntatilaisuudet 2015

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
· Maanantaihiihdot ja -marssit
· Kuntokorttikilpailu 2015
· Piirin urheilutoimintaa 2015
· Uudenmaan Reserviläispiirien maastokilpailu
· 1. Kevätyönmarssi Sipoossa 21.3.2015
· 18. Kesäyön marssi Turussa 6.-7.6.2015
· Porvoon seudun kuntosuunnistus 2015

VARAINHANKINTAA
· Saksanniemikirjoja vielä jäljellä
· Rautasormusten myynti kerhossamme

TIEDOTUSTOIMINTA
· Reserviupseeriliiton kenttäposti
· Omien tietojen tarkistus/päivitys
· Internetsivut

KALENTERIVARAUS
· Rönnäsin Saaristomuseo vierailu 2.6.2015
· Retki Maasotakouluun Lappeenrantaan 4.7.2015
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JÄRJESTÖTOIMINTAA

Liittyneet uudet jäsenemme 8/2014 - 2/2015
08/2014 Hannu Mikkonen, Guy Kullberg
09/2014 Harri Nyländen
10/2014 Mikko Lindholm, Jussi Vaurio
11/2014 Ismo Oksanen
12/2014 Jukka Rämä
01/2015 Toni Sarro
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan!

Merkkipäivät 2015
Tulemme julkaisemaan jatkossa merkkipäiväsankarien nimet jäsenkirjeessä, mikäli et halua ni-
mesi julkaisemista, ilmoita siitä sihteerille. Seuraava koko vuoden listaus ilmestyy elokuussa.

Ylennykset 2014
Kerhon jäsenille tuli Itsenäisyyspäivänä 6.12.2014 kolme ylennystä:
Vahala Kari Pekka majuriksi
Mäki-Panula Mika Juhani kapteeniksi
Roos Mats Erik Mikael yliluutnantiksi
Sarro Toni Andreas vänrikiksi (liittynyt 1/2015)
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2014 ylennettiin:
Tiilikainen Maija luutnantiksi
Samaisena päivänä majuri (res) Mats Blomberg huomioitiin RUL:n kultaisella ansiomitalilla.

Parhaimmat ja lämpimät onnittelut vuoden 2014 aikana ylennetyille ja palkituille.

Esitelmätilaisuus 25.3.2015
Kevätkokouksen alustuksena järjestämme avoimen yleisötilaisuuden 25.3.2015 klo18 alkaen.
Esitelmöitsijänä on VTM, DE Markus Anaja ja esitelmän aiheena:
 ”Suomalaisia Viron muodostuvaa maanpuolustuskenttää tukemassa 1988-1996”.
Porvoolainen Markus Anaja on sotaperinteiden erikoisasiantuntija ja pitänyt lukuisia
yleisötilaisuuksia eri aiheista liittyen perinnetoimintaan sekä lähialueiden sotahistoriaan.
Hän on toimittanut mm. kirjan ”Maanpuolustajan juhla- ja seremoniaopas”.
Tule mukaan ja kutsu ystäväsikin kuuntelemaan mielenkiintoista esitystä Linnakosken lukiolle.

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet keväällä 2015
Kerhomme on veteraanijärjestöjen pyynnöstä avustanut heitä erilaisissa juhlatilaisuuksissa jo
vuosien ajan – niin teemme jatkossakin! Tarvitsemme lipunkantajia sekä muita henkilöitä
(mm. lippuvartioita) avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.
Seuraavat kevään 2015 perinnetilaisuudet ovat:

· Talvisodan päättymisen muistopäivä perjantai 13.3.2015
· Kansallinen veteraanipäivä maanantaina 27.4.2015
· Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 17.5.2015

Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri
Mats Blomberg: Tiedustelut ja ilm. mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040 5576 626.
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Veteraanikeräys lauantaina 7.3.2015 klo 9-15

Paikalliset maanpuolustusjärjestöt - Porvoon Reserviupseerikerhon koordinoimana - suorittavat so-
tiemme veteraanien auttamiseksi veteraanikeräyksen lipaskeräyksenä lauantaina 7.3.2015 Porvoon
alueella.
Keräilypaikat ovat Näsin S-Market, Citymarket, Lundi ja Tarmolan K-Supermarket.
Keräyksen tuotto käytetään paikallisten sotaveteraanien hyväksi.
Tapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia keräilijöitä.
Vuorot ovat seuraavat:
klo 9-10.30 Kari Kangas,
10:30-12 VAPAANA,
12-13.30 Juha Liukkonen
13.30-15.00 Erkki Naumanen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040 5576 626.

Tuusulan Taistelukoulun luennot kevätkaudella 2015

Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja seuraavasti:
Maaliskuu 10.3.2015 evl Niko Pihamaa aiheesta: “Ilmaoperaatio Afganistanissa”.
Seuraavat esitelmätilaisuudet: / Huhtikuu 14.4.2015 / Toukokuu 12.5.2015, alkaen klo 19.

Tilaisuuksiin pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo 18.00 kerhotilan edestä Kaivokadul-
ta. Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista: www.pruk.fi  /Tied. Erkiltä.

Kerhon 80v juhla 23.5.2015 KUTSU

PRUK ry:n 80-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 23.5.2015 (Kerhon perustamispäivä 20.5.1935)
Linnakosken lukion auditoriossa alkaen klo 13.00.
Luvassa on puheita, Kaartin sotilassoittokunnan ja Porvoon mieslaulajien esityksiä sekä koivisto-
laisevakon muistelmia kotiutumisesta mutkien kautta Porvooseen sekä osallistumisesta laivanra-
kennusvelvoitteisiin. Lisäksi jäseniä palkitaan tilaisuudessa ja nautitaan kakkukahvit.
Tilaisuuden jälkeen Kaartin sotilassoittokunta esiintyy Runebergin puistossa tunnin verran.
Kutsumme teidät arvoisat jäsenet/avec sekä sidosryhmien edustajat kerhon 80v juhlaan.
Ilmoittautumiset 13.5.2015 mennessä kerhon sihteerille:
juha.liukkonen[at]nesteoil.com / p.050 4584 864

Järjestelyihin tarvitsemme vahvoja käsivarsia aamulla jo klo 9.00 alkaen, niin pöytäjärjestelyihin
kuin myös esiintymisteltan pystytykseen.
Ilmoittaudu mukaan talkoisiin: Kerhomestari Pekka Kunnas p. 044 5656 562.
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AMPUMATOIMINTAA

Munkkalan ampumaradan käyttömaksu

Käyttömaksu vuonna 2015 on 25 € ja maksetaan Porvoon seudun Ampumaratayhdistyksen
tilille  FI62 2006 2000 0092 70.
Jos ampuja käy radalla vähemmän kuin kolme kertaa vuodessa tai haluaa viedä kanssaan radalle
vieraita, maksetaan pankkiin kertamaksu 10  € / ampuja.
Maksukuitti on esitettävä ampumaradalla valvojien pyynnöstä.
Ampumaratayhdistys suosittelee vahvasti, että ampujalla on myös esimerkiksi Reserviläisampu-
jan vakuutus, jonka saat mm. vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Turvallisia ampumasuorituksia!
Martin Glantz, 0400 800 416 (Ampumaratayhdistyksen yhteyshenkilö)

Kerhomme reserviläisammuntatilaisuudet alkavat keskiviikkona 15.4.2015

Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja ki-
vääriaseilla Munkkalan ampumaradalla 15.4. alkaen. Ammuntoja järjestetään aina parillisten
viikkojen keskiviikkona klo 18.00 lähtien. Oma ase ei ole välttämätön.

Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin
pennanena[at]gmail.com tai puhelimitse Antille numeroon 040 7579 099.
Suosittelemme, että hankit reserviläisampujan vakuutuksen, jonka hinta on 25,00. Ohje sen
hankkimiseksi löytyy nettisivultamme www.pruk.fi  – Toiminta/Ampumatoiminta.

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA

Maanantaihiihdot ja –marssit

Maanantaihiihdot Kokonniemen laduilla jatkuvat niin kauan kuin lunta riittää.
Kerhon hiihtosuoritusvihko on Aurorahallin luona tuntumassa opastaulun luona aina maanantai-
sin klo 18-19, jolloin siihen voi merkitä vähintään 3 km hiihtosuorituksen.
Osallistujien kesken arvotaan kevätkokouksessa kaksi palkintoa.
Maanantaimarssit jalan aloitetaan kelien mukaan. Kokoontuminen Kokonhallin edessä. Alkuju-
tustelun jälkeen lähdetään marssimaan omaan tahtiin ja oman kunnon mukaan. Osallistumismer-
kintä vihkoon ja olet mukana tavara-arvonnassa.

Tavoitteena hyvän fyysisen kunnon kehittäminen / ylläpitäminen sekä lähiajan tavoitteena Ke-
vätyön marssi Sipoossa 21.3. sekä Brandenstein -marssi Loviisassa 12.4.
Kesän tavoite voisi olla vaikkapa Kesäyön marssi 7.-8.6. Turun yössä.
Tervetuloa hiihtämään ja marssimaan!
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Kuntokorttikilpailu 2015

RUL:n sähköinen kuntokortti on saanut paljon positiivista palautetta ja se on innostanut lukuisia
reservinupseereita kuntoliikuntasuoritusten seuraamiseen.
Kuntokortti löytyy sivulta www.pruk.fi – Kuntokorttikirjaukset.
Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n jäsenkortista.

Kirjaa kuntosuorituksesi. Näin menettelemällä takaat, että Porvoon Reserviupseerikerho
on Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisin kerho jatkossakin ja samalla voit käte-
västi pitää kirjaa omista liikuntasuorituksistasi.

Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon asema
myös vuoden 2015 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden
ja suoritusten määrällä. Eniten kuntokirjauksia 2015 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin
arvalla kaksi muuta kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.
VUODEN 2014 KUNTOKORTTIKIRJAAJAT PALKITAAN KEVÄTKOKOUKSESSA 25.3.
TÄSTÄ KUTSUT LÄHETETÄÄN PALKITTAVILLE ERIKSEEN JA TULOKSET
JULKAISTAAN NETTISIVULLA JA SP-TIEDOTTEESSA MAALISKUUN LOPULLA.

Piirin urheilutoimintaa 2015
Ajantasainen Uudenmaan reserviläispiirien piirikilpailukalenteri löytyy:
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/
- Ampumahiihto 10.3.2015, Tuusula, KUTSU
- Talvikilpailu 15.3.2015, Mäntsälä, KUTSU     / Lisää kutsuja piirien nettisivuilta

Uudenmaan Reserviläispiirien maastokilpailu
Kerhomme jäsen Pekka Elomaa on menestynyt hyvin viime vuosina piirin kilpailussa. Hänellä ja
kerholla on tavoitteena saada myös kolmihenkinen joukkue mukaan piirin maastokilpailuun.
Maastokilpailun suorituspisteet ja kokonaisaika tulevat kartanluvusta, suunnistuksesta sekä am-
munnasta.

Piirin maastokisa käydään tänä vuonna Vihdissä 4.6.2015. Jos kiinnostuksesi heräsi mahdolli-
seen joukkuekilpailuun niin ota yhteyttä kerhon sihteeriin tai suoraan Pekka Elomaahan,
p.050 5110 208  / pekkaelomaa5[at]gmail.com

1. Kevätyönmarssi Sipoossa 21.3.2015

Sipoon Reserviläiset ry järjestää kaikille avoimen Kevätyön marssin 21.3.2015. Tapahtuma on
ensimmäinen laatuaan. Marssille lähdetään lauantaina 21.3. valoisaan aikaan Linnanpellon alu-
eelta ja marssi päättyy pisimmillä matkoilla pimeällä. Matkoista voi valita 10, 20, 30 tai 40 km.
Reitille sijoitetaan 10 km:n välein huoltopisteitä, joista saa ruokaa, vettä ja ensiapua. Marssireitti
sijoittuu Sipoon alueelle ja välttelee pääteitä.
Ennakkoilmoittautumisia odotetaan mahdollisimman pian ja ilmoittautuminen päättyy 15.3.2015.
Ilmoittautumiset Petteri Seppäselle e-postiin seppanenmattipetteri[at]gmail.com tai puh. 050
3377 196.
Tapahtuman huoltoryhmän tarvikekuluihin peritään 10 € osallistumismaksu marssipaikalla kätei-
senä ja sen voi myös maksaa tilille.
Maksun on oltava 19.03.2015 mennessä tilillä: FI3940550011642374
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Maksun saaja Sipoon Reserviläiset ry Maksun suuruus 10 euroa. Merkitse viestikenttään :
Kevätyön marssi 2015 / OMA ETUNIMI SUKUNIMI

Marssivarusteiksi suositellaan sään mukainen ulkoiluasu ja kengät, taukotakki, juomapullo ja
vaihtosukat. Pimeälle ajalle heijastin ja otsalamppu.
Huoltopisteissä on tarvittavat ruokailuvälineet. Mainitse mahdolliset ruoka-allergiasi ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Brandenstein -marssi 12.4.2015

Tavoitteena kenttäkelpoisuuden ja marssikunnon sekä sotilasperinteiden ylläpito.
Kokoontuminen Loviisassa osallistujille ilmoitettavassa paikassa klo 8.45 mennessä.
Tapahtuman avaus ja marssikäsky klo 9.00.
Marssijat maalissa noin klo 13 alkaen ja viimeistään klo15. Sotilassarja: Marssin pituus 25 km,
10 kg:n kantamus. Omien M91 / M05 -varusteiden käyttö on suositeltavaa.
Sotilassarjaan osallistuvilta edellytetään kotimaista maastopukua, M62, M91 tai M05. M91-
pukuja lainattavissa järjestäjältä, samoin M85 reppuja. Oman repun on oltava väriltään sotilas-
asuun sopiva.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n koulutuskalenterin kautta: www.mpk.fi/

Porvoon seudun kuntosuunnistus 2015

Kauden ensimmäinen kuntosuunnistustilaisuus on huhtikuun puolessa välissä. Kuntosuunnistus-
tapahtumista vastaavat paikalliset suunnistusseurat. Seuraa ilmoittelua kaupungin sivuilta.

SUUNNISTUSKOULU
Neljän ensimmäisen kuntosuunnistustilaisuuden yhteydessä järjestetään suunnistuskoulu,
jolloin kokeneet suunnistajat opastavat aloittelijoita kiertämällä lyhyen radan yhdessä.

Kuntosuunnistus sopii hyvin koko perheen yhteiseksi harrastukseksi.
Säänmukaiset vaatteet ja jalkineet, (kompassi) ja läpinäkyvä muovitasku/-pussi kartan suojaksi.
Matkaan voi lähteä klo 17.00 – 18.30, poikkeuksellisesti su 5.10. klo 11-13
Kartan saa järjestäjiltä ilmoittautumisen yhteydessä.
Ratojen pituudet ovat: 6 km (2 tuntia kävellen), 4,5 km (1,5 h kävellen), 3 km (1 tunti kävellen)
ja 1,5 km (erittäin helppo, 30 min kävellen). Osanottomaksu 6,00 aikuiset / 2,00 alle 16v.

      18. Kesäyön marssi Turussa 7.-8.6.2015
Ilmoittautuminen marssille mpk-koulutuskalenterin kautta.
Vuoden 2015 marssi järjestetään Turussa ja se lähtee Heikkilän kasarmilta.
Marssille voivat osallistua yksittäiset henkilöt, perheet, joukko-osastot, erilaiset ryhmät ja kave-
riporukat. Kyseessä ei ole kilpailu ja aikaa ei oteta. Kaikki maaliin selviytyneet ovat voittajia.
PRUK ry:n tavoitteena on saada joukkue mukaan sekä henkilökohtaiseen sarjaan osallistujia.
Tapahtumassa on neljä sarjaa:
sotilasjoukkueet, siviilijoukkueet, henkilökohtainen sarja, sekä perhesarja lapsiperheille 5 km.
Perheet marssivat lyhyemmät reittinsä alkuillasta, ja pidemmän matkan marssijat
pääsevät kokemaan kesäisen yön tunnelmia. Myös perhesarjalaiset toivotetaan tervetulleeksi.
Marssireittien pituudet ovat 6 km (perhe), 15, 20, 32 ja 42 kilometriä.
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VARAINHANKINTAA

Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa
omaan kirjahyllyyn 25 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjestys-
lipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.
Kirjan on kirjoittanut ja historiatiedot koonnut jäsenemme Antti Kauranne ja kirjan
julkaisija/kustantaja on Porvoon Reserviupseerikerho.
Kirjoja saa tilata kerhomme puheenjohtajalta Erkki Naumaselta , erkki.naumanen[at]kolumbus.fi
p. 044 3508 928
Maanpuolustusvinkki:
”Kirja on myös arvokas lahja hyvälle ystävälle tai vaikkapa Itä-Uudenmaan historiasta kiinnos-
tuneelle naapurille.”

Rautasormusten myynti kerhossamme
Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on myynnissä kerhollamme rajoitettu erä.
Rautasormus on aito, vuonna 1940 taottu sormus ja se on muisto Suomen viime sotien ajalta.
Sormuksen sisäpinnalle on kaiverrettu vuosiluku 1940. Painoa sormuksella on noin 3 grammaa ja
materiaali on alpakkaa. (Huom! Tuote sisältää nikkeliä ja voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote
saattaa myös värjätä ihoa.)
Rautasormuksen hinta on 40 euroa ja se toimitetaan postitse kotiinne. Kerhomme jäsenet saavat
lunastaa sormuksen 20 euron hintaan, johon sisältyvät jo mahdolliset postitus- ja käsittelykulut.
Yhteydenotot ja tilaukset: juha.liukkonen[at]nesteoil.com, p. 050 4584 864.

TIEDOTUSTOIMINTA

Reserviupseeriliiton kenttäposti
Reserviupseeriliiton kiertokirjeitä, nykyisin Kenttäposti, kannattaa seurata pitkin vuotta.
Ne löytyvät helposti omien nettisivujemme kautta www.pruk.fi  ja sieltä osiosta jäsentiedotteet
-linkki sivun alalaidassa.

Omien tietojen tarkistus/päivitys
www.resul.fi sivulla voit myös tarkistaa jäsentietosi, kohdasta omat tiedot (kirjautuminen).
Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti väestörekisteristä, mutta esimerkiksi kertausharjoitusvuo-
rokaudet on hyvä itse tarkistaa ja ilmoittaa samoin muuttunut tai uusi sähköpostiosoite!
Voit käyttää sivulta löytyvää muutoslomaketta tiedottaaksesi virheellisistä tiedoista suoraan jä-
senrekisteriin tai sitten käytä www.pruk.fi sivuston ota yhteyttä -palautelomaketta tai suoraan
kerhon jäsensihteerillemme Fred Sahalalle, fred.sahala[at]multi.fi mahdollisimman pikaisesti.

Internetsivut
Kerhon Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.pruk.fi. Tutustu sieltä toimintaamme maanpuo-
lustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen ylläpitämiseksi Itäisellä Uudellamaalla.
Tapahtumakalenterista löytyy tulevia tapahtumia sekä ajankohtaista -osiosta voit lukea ajankoh-
taisia tiedotteita. Myös Jäsentiedotteet löytyvät omasta osiostaan.
Palautteet nettisivujen kehittämisestä ym. asioista voit lähettää sivustolta löytyvän palautelomak-
keen kautta tai suoraan teemu.a.turunen[at]outlook.com
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Rönnäsin Saaristomuseo -vierailu 2.6.2015

Kerho järjestää retken Rönnäsin Saaristomuseoon tiistaina 2.6. klo 17.00. Lähtö kerhotilan edestä
Kaivokadulta.
Museo järjestää joka vuosi erikoisnäyttelyn ja tänä vuonna näyttelyn aihe on ns. PINATOVA -
operaatio, joka oli salainen sotilaallinen operaatio myöhäissyksyllä 1944. Suomalaiset jaalat ja
veneet avustivat Neuvostoliiton sotilaskuljetuksissa saksalaisia vastaan tapahtuneessa hyökkäyk-
sessä Viron puolella. Operaatio tapahtui aselevon jälkeen ja on siksi edelleen salainen vuoteen
2024. Operaatiosta on myös käytetty nimitystä ”Osasto Arho” operaation päällikön mukaan.
Näyttely perustuu yksityishistorioitsija Olli Ripatin monivuotisiin tutkimuksiin.

Tiedustelut puheenjohtajalta, erkki.naumanen[at]kolumbus.fi p. 044 3508 928.

Retki Maasotakouluun Lappeenrantaan 4.7.2015

Yhteistyössä Porvoon seudun maanpuolustusyhdistysten kanssa teemme retken Lappeenrantaan
ja siellä tutustumme Maasotakouluun ja ohjelmassa myös kaupunkikiertoajelu tai lyhyt risteily.
Tavoite on, että tälle yhteisretkelle saataisiin eri yhdistyksistä yhteensä 25 henkilöä, jotta saam-
me kohtuullisen bussikuljetuksen aikaiseksi.

Tiedustelut puheenjohtajalta, erkki.naumanen[at]kolumbus.fi p. 044 3508 928.

Seuraava postitse tuleva jäsenkirje nro 2/2015 ilmestyy elokuussa.

Maanpuolustusterveisin Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta,

Juha Liukkonen
sihteeri


