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Puheenjohtajan katsaus

Vuosi on jo pitkällä moninaisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista
suunnitella ensi vuoden ohjelmaa.

Suuret kiitokset OP Itä-Uusimaa-pankille jäsenkirjeen postituksen mahdollistamisesta kaikille kerholaisille.

Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme positiivisen korkealla tasolla kaikissa toiminnoissa. Elokuussa oli
risteily Kuninkaan- ja Vallinsaareen Helsingin edustalla, onnistuen erittäin hyvin. Risteily oli toinen
merkittävä iso tapahtuma kerhossamme 80 -vuotisjuhlan ohella tänä vuonna.

Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna 20 henkilöä ja meitä kerholaisia on nyt 226 . Toivotan hallituksen
puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan
pariin! Olemme hallituksessa iloisia, että erityisen paljon nuoria reserviupseereja on liittynyt tänä vuonna
joukkoomme.

Meille yllättävä tapahtuma sattui lokakuussa, kun saimme tiedon WSOYTALOn kerhotilan eli jo tutun Kotipesän
vuokrauksen irtisanomisesta vuokranantajan taholta. Kerhotila siirtyi HUS:n henkilökunnalle lisätiloksi. Uusi
kerhotila järjestyi onneksemme WSOYTALOn piharakennuksesta. Kerhotilaa on kunnostettu talkoilla ja muutto
on sujunut erinomaisen ripeästi uusin tiloihin. Uusi Kotipesä on nimetty Korsuksi ja positiivinen asia on tilan
suuri koko, mahdollistaen muun muassa ampumakoulutuksen teoriaosuuksien pidon isollekin porukalle. Lisäksi
meillä on käyttöoikeus - pientä lisäkorvausta vastaan - WSOYTALOn isoon neuvotteluhuoneeseen.

Vuoden 2016 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan uutta ohjelmaa..
Ensi vuoden toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Haluamme järjestää monipuolista ohjelmaa ja
ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan!

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän ja siihen liittyvän Maapuolustusjuhlan suunnittelu on hyvin
edistymässä yhdessä eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kesken. Tukipyynnöt ja varaukset on pitkälti
tehty ja ohjelmassa tärkeänä asiana on nyt mediatiedotus. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä on Porvoossa
sunnuntaina 2.10.2016 ja koko viikonlopulle on suunnittelussa erilaisia kursseja.

Loppuvuoden toiminta-ohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin
ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi

Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja,
sotaveteraani Erkki Pihlapuro ja  esitelmän aiheena on: ”Sota-ajan muistoja”. Tervetuloa mukaan!

Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) koulutus ja harjoitukset ovat lähteneet kiitettävän aktiivisesti käyntiin tänä
vuonna ja jatkoa on luvassa ensi vuonna, myös kilpailumatkojen merkeissä. Reserviläisurheiluliiton (RESUL)
kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen kerhomme osalta hyvin, kerhollamme on tässä
vaiheessa 28 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää
kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa !
Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja 2015
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SYYSKOKOUSKUTSU

Porvoon Reserviupseerikerho - Borgå Reservofficersklubb r.y:n syyskokous pidetään keskiviikkona
25.11.2015 klo 18.00 alkaen.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Paikkana on WSOYTALOn ensimmäisen kerroksen neuvotteluhuone, sisäänkäynti Mannerheimin-
kadun puolelta, Kaivokadun kulman lähellä oleva ovi, jossa on Renor-lippu.
Esitelmöitsijänä ennen syyskokousta on Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja,
sotaveteraani Erkki Pihlapuro ja esitelmän aihe on: ”Sota-ajan muistoja”.

Klo 19:00 alkavassa syyskokouksessa valitaan mm. kerhon vuoden 2016 hallitus.
Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, ota yhteyttä kerhon puheenjohtajaan ennen kokousta.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Porvoon Reserviupseerikerho- Borgå Reservofficersklubb r.f.:s höstmöte hålls  onsdagen 25.11.2015
börjande kl 18.00. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Platsen är mötesrummet i WSOY-husets första våning, ingång från Mannerheimgatan nära Brunnsgatans
hörn. En Renor-flagga hänger vid dörren.
Före höstmötet håller hedersordförande, krigsveteran Erkki Pihlapuro från Porvoon Seudun Sotaveteraanit
ry ett föredrag över ämnet ”Minnen från krigstiden”.

Vid höstmötet som börjar 19.00 väljs bl.a. föreningens styrelse för år 2016. Om du är intresserad av att
delta i styrelsearbetet kan du ta kontakt med klubbens ordförande före mötet.

Jäsenkirjeen sisältö:
JÄRJESTÖTOIMINTAA

● Kotipesä siirtynyt uuteen paikkaan
● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet
● Porvoon Reserviupseerikerhoon liittyneet uudet jäsenet
● Taistelukoulun esitelmät Tuusulassa
● Kerhomme jäsenille tarjottavia aktiviteetteja ja tietoa vuoden 2016 toiminnasta
● Ennakkotietoa jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2016

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
● Maanantaimarssit
● Kerhon vuoden 2015 kilpailujen tuloksia
● SRA-Kurssi järjestettiin Porvoossa elokuussa
● Kuntokorttikilpailu 2015

VARAINHANKINTAA
● Saksanniemi -kirjoja vielä jäljellä
● Rautasormusten myynti kerhossamme

KOULUTUSTOIMINTA
● Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa 2015-2016

TIEDOTUSTOIMINTA
● Reserviupseeriliiton kenttäposti
● Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus
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JÄRJESTÖTOIMINTAA

Kotipesä siirtynyt uuteen paikkaan
Kerhomme Kotipesä on siirtynyt uuteen paikkaan, kun vuokraisäntämme tarvitsi tilat muuhun
käyttöön. Uusi kerhotila on WSOY-korttelin toisella puolella yläpihan piharakennuksessa,
sisäänkäynti Linnankoskenkadun puoleisesta portista. Uusi kerhotila on nimetty Korsuksi ja
sen kunnostus meille uudeksi Kotipesäksi on edennyt talkoovoimin erinomaisen ripeästi.

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syyskaudella 2015
Tarvitsemme lipunkantajia sekä muita henkilöitä (mm. lippuvartioita) avustamaan tilaisuuksien
sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.

Seuraavat syksyn 2015 juhlatilaisuudet ovat :
● Saksanniemen järjestyslipuston muistojuhlallisuudet 17.11.2015 klo 12.00 alkaen
● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2015 klo 10.30, 12.00 ja 14 alkaen
● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2015 klo 14–18.00

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 5576626.

Porvoon Reserviupseerikerhoon liittyneet uudet jäsenet 1.8.2015 - 31.10.2015
08/ Ossi Rantanen, Kalle Koskinen
09/ Marcus Forsblom. Tim Haglund, Julius Linkinen, Kevin Kulju
10/ Henrik Lökfors
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan!

Kerhomme jäsenmäärä on nyt 226 jäsentä.
Jäsenmaksusuorituksissa olemme tänä vuonna hyvällä tasolla, 210 maksanutta jäsentä.
Mikäli sinusta tuntuu, että jäsenmaksu on hoitamatta, saat pyynnöstä allekirjoittaneelta pdf-
laskun sähköpostiisi.

Taistelukoulun esitelmät Tuusulassa
Joulukuun esitelmätilaisuus on 8.12.2015 klo 19.00 alkaen ja tilaisuuden esitelmöitsijänä on
prkenr Pekka Toveri esitelmänä: ”Ajankohtaiskatsaus puolustusvoimista”. Esitelmän jälkeen on
mahdollisuus nauttia sotilaskodin antimista.
Tilaisuuteen lähdetään kimppakyydeillä Porvoosta klo 18.00 Kaivokadulta WSOYTALOn
edestä. Kimppakyytejä voit tiedustella puheenjohtajalta.

Porvoon Reserviupseerikerhon Joulusauna 10.12.2015 sanomalehti
Uusimaan tiloissa.

Perinteeksi muodostunut joulusauna järjestetään sanomalehti Uusimaan toimitiloissa,
Teollisuustie 19, torstaina 10.12.2015 klo 18.00 alkaen. Omat pyyhkeet mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ennakkoon: juha.liukkonen[at]neste.com p. 050 4584 864.
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             Kerhomme jäsenille tarjottavia aktiviteetteja ja tietoa vuoden 2016
             toiminnasta

Tulevan toimintakauden aikana jäsenistölle tarjotaan seuraavia tapahtumia ja tilaisuuksia:
● kerhoiltoja 3 kpl   WSOYTALOlla
● avoimien ovien tilaisuuksia 1 kpl WSOYTALOlla
● osallistumista Uudellamaalla järjestettäviin maanpuolustusaiheisiin luentoihin ja

tarjoamalla kimppakyytimahdollisuutta jäsenille (mm. TKKK:n luennot Tuusulassa)
● osallistumista kunniavartioihin ja lippulinnoihin erilaisissa maanpuolustustilaisuuksissa

ja jouluaattona itäisellä Uudellamaalla
● osallistumista MPK:n tarjoamaan koulutukseen (Huom. kerho on sitoutunut maksamaan

nuorisojäsenien osallistumismaksuja kursseille vuoden 2016 aikana) sekä MPK:n
kurssitapahtumiin (mm. maastovaellukset, johtamiskoulutuskurssit)

● yhdestä kahteen tutustumismatkaa bussilla tai laivalla Etelä-Suomen sotilas-
/sotamuseokohteisiin yhteistoiminnassa eri maanpuolustusyhteisöjen kanssa

● osallistumista RUL:in toimintapäivään vuonna 2016
● ampuma- ja ampumakoulutustilaisuuksia sekä prosenttiammuntoja Munkkalan

pistooliradalla huhtikuun ja lokakuun 2016 välisenä aikana.
● sovelletun reserviläisammunnan (SRA) koulutuksia ja harjoituksia sekä yhteisiä

kilpailumatkoja
● talkootyötä Munkkalan pistooliradan kunnostamisessa yhdessä muiden ampumaradan

käyttäjien kanssa
● osallistumista keväällä ja syksyllä 2016 Sotiemme Veteraanit -keräyksiin yhteistyössä

muiden alueen maanpuolustusyhteisöjen kanssa
● liikunnallisia tilaisuuksia (mm. maanantaihiihdot talvella ja yhteisjuoksulenkit/-marssit

syyskaudella) ja kilpailuja (mm. kerhon pistooliammunta- ja suunnistuskilpailut elo-
syyskuussa 2016) sekä kuntotestausta yhteistyössä maakuntakomppanian kanssa

● kannustamalla jäsenistöä seuraamaan omia liikuntatottumuksiaan RESUL:in sähköistä
kuntokorttisovellusta hyödyntäen, tavoitteena parantaa omaa kuntoa ja hyvinvointia sekä
olla Uudenmaan Reserviupseeripiirin paras kerho kuntoiluaktiivisuudessa. Myös kerhon
aktiivisimmat jäsenet palkitaan omassa kuntokorttikilpailussa.

● Saksanniemen Järjestyslipuston muistopäivän 17.11.2016 juhlallisuudet
● Itsenäisyyspäivän kansalaismarssin järjestäminen 6.12.2016 ja Porvoon kaupungin

juhlatilaisuuteen osallistuminen.

Ennakkotietoa jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2016

Jäsenmaksun suuruudeksi syyskokouksessamme 25.11.2016 ehdotetaan 41 €:a
(38,00 €/v.2015). Jäsenmaksun korotuspaineet ovat tulleet Reserviupseeriliiton puolelta.
Jäsenmaksu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

● Reserviupseeriliiton osuus …14,00 € (+2e)
● Reserviläinen -lehden osuus  … 8,50 € (+1e)
● Uudenmaan Res.ups.piirin osuus … 5,50 €
● Oltermanni -lehden osuus … 4,50 €
● Oman kerhomme osuus … 8,50 €
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KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA

Maanantaimarssit syyskaudella ja hiihdot talvella

Syyskauden maanantaimarssit säännöllisesti klo 18 alkaen Kokonhallin parkkipaikalta.
Maanantaihiihdot talvella lumitilanteen mukaan klo 18-19, merkkausvihko Aurorahallin luona.
Riittää kun ilmaannut paikalle. Osallistujien kesken arvontaa. Seuraa ilmoituksia
nettisivultamme / ota yhteyttä puheenjohtajaan.

Vuoden 2015 kilpailujen tuloksia

22.8.2015
Porvoon Reserviupseerikerhon avoimet pistooliammuntamestaruuskilpailut
TULOKSET:
PRUK
1.Matti Leivo / 324  2.Pekka Elomaa / 302  3.Lars Meyer / 271  4.Erkki Naumanen / 251
SRU
1.Pertti Ruponen /338  2.Juhani Aalto / 268
Onnittelut voittajille, Sipoon Pertti Ruposelle ja kerhomme mestarille, Matti Leivolle!

7.9.2015
Porvoon Reserviupseerikerhon suunnistusmestaruuskilpailut
Kilpailu käytiin Epoon maastossa, Porvoonseudun kuntosuunnistuksen yhteydessä.
Reittinä 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)

SRA-Kurssi järjestettiin Porvoossa elokuussa

Porvoon Reserviupseerikerho ry järjesti SRA-kurssin 24-25.8.2015. Kurssille osallistui
kolmekymmentä reserviläistä ja kurssin tarkoitus olikin saada aktivoitua alueen reserviläisiä
mukaan sovellettuun reserviläisammuntaan sekä saada uusia kilpailijoita mukaan lajin pariin.
Harjoitukset ovat olleet suosittuja ja niihin on osallistunut 8-16 harrastajaa kerralla.
Lisätietoja SRA-harrastuksesta: sra.pruk[at]gmail.com / kurssivastaava Toni Sarro
https://www.youtube.com/watch?v=5RnluQoieHI
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Kuntokorttikilpailu 2015 ja 2016

Kuntoilusuoritusten seuraaminen/kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa, sillä
Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä käytettävän
MOBIILI -version surffaamalla matkapuhelimellasi osoitteeseen www.resul.fi/m
Kuntokortti löytyy myös perinteisesti internetsivulta http://www.resul.fi/kuntokortti
Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n jäsenkortista.

Kirjaa kuntosuorituksesi. Näin menettelemällä takaat, että Porvoon Reserviupseerikerho
on Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisin kerho myös 2015 ja 2016 mitattuna
kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden määrällä.
Eniten kuntokirjauksia 2015 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi muuta
kuntokirjaajaamme.  Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.
Kuntokorttikilpailu jatkuu samoilla säännöillä myös vuonna 2016.

VARAINHANKINTAA

Saksanniemi - kirjoja on vielä jäljellä

Saksanniemi -kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa omaan
kirjahyllyyn 25 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjestysli-
puston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.
Kirjoja saa kerhomme puheenjohtajalta Erkki Naumaselta, erkki.naumanen[a]kolumbus.fi
p. 044 350 8928.
Maanpuolustuslahjavinkki:
Kirja on myös arvokas lahja hyvälle ystävälle tai Itä-Uudenmaan historiasta kiinnostuneelle
naapurille.

Rautasormusten myynti kerhossamme

Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on myynnissä kerhollamme rajoitettuna eränä.
Rautasormus on aito, vuonna 1940 taottu sormus. Sormus on muisto Suomen 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]neste.com, p. 050 4584 864
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KOULUTUSTOIMINTA

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa v. 2015-2016

Seuraa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssitarjontaa heidän Internet-sivuistoilta.
Sieltä löytyy kaikille kaikkea kokonaismaanpuolustuksen turvaamiseksi Suomessa.

Ohessa pikalinkki MPK:n Uudenmaan piirin sivulle ja heidän kurssitarjontaansa:
http://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=330

TIEDOTUSTOIMINTAA

Reserviupseeriliiton kenttäposti

Reserviupseeriliiton kenttäpostia eli entisiä kiertokirjeitä kannattaa seurata pitkin vuotta RUL:in
internet-sivuilta http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
ja linkki tiedotteisiin löytyy myös kerhon omilta sivuilta.
Kenttä-postikirjeistä löytyy erinomaisia vinkkejä ja tietoutta erilaisista maanpuolustusaktivi-
teeteista.

Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus

Kerhomme Internet-sivut löytyvät osoitteesta  www.pruk.fi.
Kaikki palaute sivuista on tervetullutta. Palautetta voit antaa sivuston ylläpitäjälle Teemu
Turuselle teemu.a.turunen[at]outlook.com
Palautetta voit myös laittaa suoraan palautelomakkeen kautta, joka löytyy nettisivuiltamme
vasemmasta sivupalkista: Ota yhteyttä – palaute. Siitä avautuu lomake, jolla voit antaa
vapaamuotoisesti palautetta sekä myös kehitysehdotuksia Porvoon Reserviupseerikerhon
toimintaan liittyen joko anonyymisti tai omalla nimelläsi.

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

Sähköpostitiedottamista tullaan jatkamaan noin kerran kuussa lähetettävillä
ajankohtaistiedotteilla sekä tarvittaessa sp-pikatiedotteilla.

RUL-tiedostopankista löytyy myös Porvoon omia asiakirjoja ja tiedotteita osoitteesta:
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/199

Seuraava jäsenkirje nro 1/2016 ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa.

Maanpuolustusterveisin,

Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta

Juha Liukkonen Kerhon sihteeri kausi 2015



JÄSENKIRJE 3/2015 12.11.2015

PRUK ry
Kerhon puheenjohtaja: Sihteeri:
Erkki Naumanen Juha Liukkonen
puh.044 3508 928 puh.050 4584 864
erkki.naumanen[at]kolumbus.fi juha.liukkonen[at]neste.com


