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Puheenjohtajan katsaus

Kesän edelleen jatkuessa, jopa erittäin lämpöisenä, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa.

Ensinnäkin suuret kiitokset sponsorillemme Aktiasäätiö Porvoolle merkittävästä avustuksesta kerhollemme.
Lisäksi kiitän kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneitamme kerhon 80-vuotisjuhlan onnistumisesta. Tukenne oli
merkittävää ja teitte juhlapäivästämme ikimuistoisen.

Alkuvuosi on sujunut kaikilta osin monimuotoisella ohjelmalla erinomaisen hyvin. Tämän vuoden suurin pon-
nistus, kerhomme 80-vuotisjuhla toukokuussa onnistui hyvin. Juhlaamme kunnioittivat läsnäolollaan ja puheil-
laan muun muassa Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Tom Hanén, Reserviupseerikoulun
johtaja, eversti Markku Hutka, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja Porvoon kau-
punginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Voimme olla ylpeitä ja samalla nöyriä, että kerhomme toiminta on saanut näin
hyvin huomiota ja tunnustusta.

Kerhoon on liittynyt alkuvuonna 13 henkilöä ja jäsenmäärä on nyt 219. Toivotan hallituksen puolesta kaikki
uudet jäsenet tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kerho on järjestämässä matkaa laivuri Ari Kauton Saaristolinjat Ky:n Sandra D -aluksella sunnuntaina
23.8.2015 klo 9.00-19.30 yleisöltä suljetuille Kuninkaansaarelle ja Vallisaarelle Helsingin edustalle. Risteily
järjestetään yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen kanssa. Risteilyn
teemana on. ”Maanpuolustus ja kolmen Vallan sotilassaaret”. Oppaanamme toimii evl (evp.) historioitsija Jarmo
Nieminen opasryhmänsä kanssa, joten luvassa on todella mielenkiintoinen retki. Retki ja ilmoittautuminen on
kuvattu tarkemmin toimintaosiossa.

Lähiajan tapahtumiin osallistumme Uudenmaan 33. Maapuolustuspäivään 29.8. Keravalla lippujen kanssa ja
samalla tutustumme näyttelyalueeseen ja järjestelyihin havainnoiden mahdollisia ideoida ensi vuonna Porvoossa
järjestettävään Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivään. Lisäksi olemme mukana Porvoon maanpuolustusyhteisö-
jen järjestämällä retkellä Kokonaisturvallisuuden messuille Tampereelle 5.9.

Syyskauden ohjelmassa olemme huomioineet edellisten vuosien tapaan yhteisöllisyyden niin, että meillä on
isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous marraskuussa ja joulusauna
joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimin-
taosioissa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi

Ampumatoiminnassa on kerhossamme aloitettu uusi laji, SRA-ammunta (Sovellettu Reserviläisammunta).
Tämä on hyvä ja oikea-aikainen täydennys kerhomme lajivalikoimaan, kun kerhoomme on liittynyt useita nuoria
reserviupseereita.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös sujunut kerhomme osalta hyvin.
Jäsenistössämme on tässä vaiheessa 26 kuntokorttikirjaajaa eli olemme edellä viime vuoden kesätasosta
(22 jäsentä) ja jälleen Reserviupseeripiirin kärjessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen !
Hyvää loppukesää kaikille! Erkki Naumanen

Kerhon puheenjohtaja 2015

http://www.pruk.fi/
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ENNAKKOTIEDOTE KERHON SYYSKOKOUKSESTA

Porvoon Reserviupseerikerho - Borgå Reservofficersklubb r.y:n syyskokous pidetään keskiviik-
kona 25.11.2015 klo 19.00 alkaen.
Kokouspaikka tarkentuu lähiaikoina.
Ennen syyskokousta klo18.00 alkaen pidetään avoin luentotilaisuus maanpuolustuksellisesta ai-
heesta. Esitelmöitsijäksi on lupautunut sotaveteraaneista v.1943-45 panssaridivisioonassa pal-
vellut Erkki Pihlapuro.
Seuraa ilmoittelua, virallinen kutsu on marraskuun jäsenkirjeessä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kaikille jäsenille avoimessa vuosikokouksessa valitaan mm. kerhon vuoden 2016 hallitus.
Uusia hallituspaikkoja on tarjolla aktiivisille kerhomme jäsenille.

Jäsenkirjeen sisältö:
JÄRJESTÖTOIMINTAA

· Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syksy 2015
· In memoriam
· Liittyneet uudet jäsenemme 1/2015 - 7/2015
· Merkkipäivät 2015
· Tuusulan taistelukoulun luennot syyskaudella 2015
· Yleisöristeily suljettuun Vallisaareen ja Kuninkaansaareen la 23.8.
· 33. Uudenmaan maanpuolustuspäivä Keravalla la 29.8.
· Kokonaisturvallisuuden messut Tampere la 5.9.
· Kerhoillat jatkuvat WSOYTALO:lla alkaen to 24.9.

AMPUMATOIMINTAA
· Reserviläisammuntatilaisuudet syksy 2015
· Kerhon pistooliampumamestaruuskilpailut la 22.8.

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
· Kuntotestaus Hamarin kentällä to 27.8.
· Maanantaimarssit alkavat ma 14.9.
· Kerhomme suunnistusmestaruuskilpailut  ma 7.9.
· Kuntokorttikilpailu 2015

TIEDOTUSTOIMINTA
· Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus
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JÄRJESTÖTOIMINTAA

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syyskaudella 2015
Perinnetilaisuudet ovat tärkeä osa kerhomme toimintaa. Tarvitsemme lipunkantajia sekä
mm. lippuvartioon avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.

Syksyn 2015 juhlatilaisuudet ovat :
· Saksanniemen järjestyslipuston muistotilausuus 17.11.2015 klo 12.00 alkaen
· Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2015 klo 12.00 alkaen
· Jouluaaton kunniavartio Näsin sankarihaudoilla 24.12.2015 klo 14.00-18.00

Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri
Mats Blomberg. Varaa aikaa kalenteristasi ko. päiville ja ilmoittaudu sähköpostilla
mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040 557 6626.

In memoriam
Kolme pitkäaikaista kerhomme jäsentä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
Sotiemme Veteraani, luutnantti Kauko Puotila 97 vuoden iässä, kapteeni Mikko Lauronen
60 vuoden iässä sekä vänrikki Heikki Hoviniemi.
Kerhomme ottaa osaa omaisten suruun.

Liittyneet uudet jäsenemme 1/2015 - 7/2015
01/ Toni Sarro
03/ Niko Rintala, Niklas Högström
04/ Vesa Paatelma, Leevi Valkeavirta
05/ Kimmo Voutilainen, Petri Kitula, Aino Talvi, Aleksi Peltola
06/ Emilia Stålhammar, Mikael Sandberg, Reijo Serenius, Heikki Kilpeläinen
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi ja mukaan toimintaan!

Merkkipäivät 2015
50v/ kapt Petri Reponen, vänr Kai Koistinen, ltn Sauli Miettinen, vänr Antti Ollila
60v/ yliltn Markku Kylmänen, ltn Mikko Suomalainen
70v/ kom.kapt Juhani Meilahti, yliltn Olavi Pohjolainen, ltn Mikko Lindholm,
kapt.ltn Kimmo Kajaste, kapt. Juhani Linnermo, ltn. Jorma Kupari, vänr. Seppo Tallbacka
75v/ yliltn. Jussi Vaurio, ltn. Magnus Nordenswan, ltn. Matti Leivo, ltn. Olli Jovero
80v/ kapt. Kalevi Först
85v/ kom.kapt. Jouko Kuukka
Porvoon Reserviupseerikerho onnittelee lämpimästi merkkipäiväänsä viettäviä jäseniään!

Tuusulan taistelukoulun luennot syyskaudella 2015
Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa pide-
tään maanpuolustusaiheisia luentoja seuraavasti:
13.10.  evl Petteri Lalu aiheena ”Venäläinen sotataito”, 10.11. MML Heikki Lindroos aiheena
”Suomen puunkäyttö sotavuosina 1939-45 sekä 8.12. aihe ja esitelmöitsijä ovat vielä avoinna.
Esitelmät alkavat klo19.00.
Tilaisuuksiin pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo18.00 Kaivokadulta kerhotilan
edustalta. Kyydeistä tiedustelut Erkiltä:
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naumanenerkki01[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044 3508 928, mieluiten tekstiviestillä
ps. Muistathan Tuusulan Sotilaskodin maukkaat tarjoilut!

Yleisöristeily suljettuun Vallisaareen ja Kuninkaansaareen 23.8.2015

Porvoon Reserviupseerikerho järjestää yhdessä porvoolaisten eri Maanpuolustusyhteisöjen ja
Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen kanssa risteilyn Saaristolinjat Ky:n M/S Sandra D -aluksella
sunnuntaina 23.8.2015 klo 9.00-19.30 Vallisaareen ja Kuninkaansaareen Helsingin edustalle.
Risteilyn teemana on ”Maanpuolustus ja kolmen Vallan sotilassaaret”.
Risteilyn hinta vahvistuu osallistujamäärän varmistuttua, Mikäli mukaan saadaan n.65 henkeä
risteilyn kokonaishinta on seuraava: Aikuiset 55 €/hlö ja lapset alle 12 v. 27,5 €/hlö, sisältäen
ruokailun ja kahvitarjoilun. HUOM. Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Laivassa on menomatkalla kahvi
ja sämpylätarjoilu ja satamassa on lohikeittoruokailu. Paluu matkalla grillataan makkaroita ja li-
säksi kahvi/pulla tarjoilu.

Jos et voi kunnon puolesta tehdä koko kierrosta saarissa, niin perustetaan yksi hitaam-
min liikkuva ryhmä, jolla on pienemmät kierrokset molemmissa saarissa. Kerro siitä il-
moittautumisen yhteydessä.
Kulkureitit ovat sellaiset, että lapsiperheetkin voivat osallistua rattaiden kanssa merkityllä
reitillä vanhempien vastuulla.

Sitovat ilmoittautumiset pikaisesti 14.8.2015 mennessä Erkki Naumaselle sähköpostitse:
naumanenerkki01[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044 350 8928, mieluiten tekstiviestillä.
Ilmoittautumistilanne 10.8. on jo noin 45 ilmoittautunutta.

33. Uudenmaan 33. Maanpuolustuspäivä Keravalla la 29.8.
Uudenmaan 33. Maanpuolustuspäivä järjestetään Keravalla lauantaina 29.8.2015.
Kerhomme osallistuu tapahtuman paraatiin, lipunkantajia tarvitaan kolme henkilöä.
Tilaisuuteen järjestetään kimppakyytejä, lähtö kerhotilan edestä klo 11.00. Ilmoittautumiset
Mats Blombergille sähköpostilla mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040 557 6626.

Kokonaisturvallisuuden messut Tampere la 5.9.
Messuille järjestetään Porvoosta maanpuolustusyhteisöjen yhteisretki ja tavoitteena on saada
pikkubussillinen osallistujia. Jos osallistujia on 30 henkilöä, niin bussin hinta on 22 €/henkilö.
Lähtö Porvoosta on klo 7.45.
Reserviupseeripäivätilaisuuteen osallistuvat saavat liitosta vapaalipun Kokonaisturvallisuus
2015 -tapahtumaan. Ilmoittautuminen tapahtumaan on liiton nettisivujen kautta www.rul.fi
RUL:n tilaisuus alkaa tapahtumapaikalla klo 10.00.
Paluu Tampereelta lähtee klo 15.30.
Ilmoittautumiset 24.8.2015 mennessä Raili Korpiluomalle p. 040 550 6331.
Tiedustelut myös puheenjohtajalta, erkki.naumanen[at]kolumbus.fi tai soitellen p.044 350 8928.

Kerhoillat jatkuvat WSOYTALO:lla alkaen to 24.9.
Syksyn kerhoillat käynnistyvät syyskuussa torstaina 24.9.  klo18.00 alkaen WSOY-TALON
5. kerroksen kerhotilassamme.
Lokakuun kerhoilta on keskiviikkona 28.10. klo18.00 alkaen.
Esitelmöitsijät tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua nettisivulta sekä paikallislehdestä.
Kerhoiltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille Porvoon seu-
dun reserviupseereille ja reserviläistoiminnasta kiinnostuneille.

http://www.rul.fi/
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AMPUMATOIMINTAA

Kerhon reserviläisampumatilaisuudet syksyllä 2015
Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooleilla
Munkkalan ampumaradalla aina parillisten viikkojen keskiviikkona klo18.00. Seuraava kerta
19.8.
Ammuntoja jatketaan aina loka-marraskuun vaihteeseen saakka ja oma ase ei ole välttämätön.
Huom: Ota kuitti maksetusta radan käyttömaksusta mukaasi.
Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin
pennanena[at]gmail.com tai puhelimitse Antille numeroon 040 757 9099.
Munkkalan ampumaradan käyttömaksusta:
Vuosimaksu vuonna 2015 on 25 € ja maksetaan Porvoonseudun 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.
Alkuvaiheessa riittää maksukuitti ja se on esitettävä ampumaradalla valvojien pyynnöstä.

Ampumaratayhdistys sekä kerho suosittelevat vahvasti, että ampujalla on myös esimerkiksi Re-
serviläisampujan vakuutus, jonka voi tilata Reserviläisliiton nettisivulta www.reserviläisliitto.fi

Kerhon pistooliampumamestaruuskilpailut Munkkalassa 22.8.2015
Kerhon pistooliammuntamestaruuskilpailut pidetään Munkkalan pistooliammuntaradalla lauan-
taina 22.8.2015 kello 12.00 alkaen. ILMOITTAUTUMINEN pistoolikisoihin ETUKÄTEEN
viimeistään 2 päivää aikaisemmin pennanena[at]gmail.com tai puhelimitse Antille numeroon
040 757 9099.
Muistathan reserviläisen ampumaturvan sekä ampumaradan käyttö-/kertamaksun!
Lue lisää nettisivuillamme www.pruk.fi.

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA

Kuntotestaus Hamarin kentällä to 27.8.
Yhteistyössä Uudenmaan maakuntakomppanian kanssa järjestetään PV:n kuntotesti Hamarin
urheilukentällä torstaina 27.8.2015 klo18.00-19.30.
Ilmoittautumiset vaikkapa tekstarilla Erkille p. 044 3508 928.

Maanantaimarssit syyskaudella
Syyskauden maanantaimarssit aloitetaan 14.9.2015 klo18.00 alkaen Kokonhallin parkkipaikalta.
Etukäteisilmoittautumista ei tarvitse, riittää kun ilmaannut paikalle.

Kerhomme suunnistusmestaruuskilpailut  ma 7.9.
Suunnistusmestaruuskilpailumme järjestetään maanantaina 7.9.2015 Epoon vanhainkodin
maastossa Porvoon kuntosuunnistuksen yhteydessä ja Porvoon Urheilijoiden järjestämänä.
Viitoitus kilpailupaikalle Bjurbölentien 1551 ja Epoontien 1552 risteyksestä.

Ilmoita paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjille, että edustat Porvoon Reserviup-
seerikerhoa, niin saat osanottomaksun 5 € ”kerhon piikkiin”. Suunnistusradan pituus on 4,5 km.
Kaikilla rasteilla on EMIT-leimasimet. EMIT-kortin (=elektroninen ajanottolaite) saat maksutta

http://www.reserviläisliitto.fi/
http://www.pruk.fi/
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lainaksi järjestäjiltä mikäli sinulla ei ole omaa EMIT-korttia.

Kuntokorttikilpailu 2015
Kuntoilusuoritusten seuraaminen/kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa,
sillä Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä käytet-
tävän MOBIILIversion. Surffaa puhelimellasi osoitteeseen www.resul.fi/m
Kuntokortti löytyy myös perinteisesti internetsivulta www.resul.fi/kuntokortti
Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n jäsenkortista.

Kuntoilusuorituksesi kirjaamalla takaat, että Porvoon Reserviupseerikerho on Uuden-
maan Reserviupseeripiirin kovakuntoisin kerho jatkossakin!
Tavoitteenamme on pitää edelleen Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon
asema vuonna 2015, mitattuna kuntosuoritusten ja kirjaajien määrällä.
Eniten kuntokirjauksia vuoden 2015 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi
muuta kuntokirjaajaa. Pistelasku suoritetaan kuntokorttisääntöjen mukaan.

TIEDOTUSTOIMINTAA

Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus
Kerhon Internet-sivut löytyvät osoitteesta  www.pruk.fi.
Kaikki palaute sivuista on tervetullutta. Palautetta voit antaa sivuston ylläpitäjälle Teemu Turu-
selle teemu.a.turunen[at]outlook.com.
Palautetta voit myös laittaa suoraan palautelomakkeen kautta, joka löytyy nettisivuiltamme va-
semmasta sivupalkista: Ota yhteyttä -palaute. Siitä avautuu lomake, jolla voit antaa vapaamuo-
toisesti palautetta sekä myös kehitysehdotuksia Porvoon Reserviupseerikerhon toimintaan liitty-
en joko anonyymisti tai omalla nimelläsi.

Olemme myös Facebookissa, voit hakea yhdistyksen nimellä ja käydä tykkäämässä meistä.

Sähköpostitiedottamista tullaan jatkamaan noin kerran kuussa lähetettävillä ajankohtaistiedot-
teilla sekä tarvittaessa sp-pikatiedotteilla.
Ole hyvä ja päivitä sähköpostiosoitteesi vaikkapa nettisivun palautelomakkeen kautta tai
laittamalla postia jollekin hallituksen jäsenelle. Näin olet tietoinen kerhon toiminnasta!

Seuraava laajempi jäsenkirje nro 3/2015 ilmestyy marraskuun alussa ja postitetaan paperisena
koko jäsenistölle.

Maanpuolustusterveisin Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta,

Juha Liukkonen
Kerhon sihteeri

http://www.resul.fi/m
http://www.resul.fi/kuntokortti
http://www.pruk.fi/

