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Sähköpostikirjeen sisältö:  

Muistin virkistämiseksi ajankohtaiset asiat! 

         Reserviläiskyselyn täyttötalkoot Ke 23.4. kerhotilalla 
         Kevään perinnetilaisuudet: 

Su 27.4. Kansallinen veteraanipäivä ja Su 18.5. Kaatuneiden muistopäivä 
         Panssarimuseovierailu La 10.5. 
  

Reserviläiskyselyn täyttötalkoot 23.4. kerhotilalla 

Kerho järjestää reserviläiskyselyn täyttötalkoot kerhotilalla keskiviikkona 23.4. klo18 

alkaen. 

Samalla katsotaan lyhytfilmi n.15min ”Helsingin ilmatorjunta jatkosodassa”. 

Kahvitarjoilu, TERVETULOA! 

 

Taustatietoa: 

Maavoimat toteuttaa kyselyn Etelä-Suomen sotilasläänin reserviläisille.  

Reserviläisille annetaan mahdollisuus osoittaa oma kiinnostuksensa erilaisiin poikkeusolojen 

tehtäviin sekä tuoda esille omaa osaamistaan. 

Näitä voidaan hyödyntää sotilaallisessa toiminnassa ja poikkeusolojen suunnittelussa. 

Kyselyyn vastaaminen ei varmista reserviläiselle sodan ajan tehtävää.  

Lopullinen tehtäviin sijoittaminen tehdään Puolustusvoimien tarpeiden ja näkemyksen 

mukaisesti. 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan 30.4.2014 mennessä postitse. 

www.pruk.fi  ->  Ajankohtaista: saat lisätietoa ja linkin Puolustusvoimien sivulle 

lomakkeeseen. 
  

Kevään perinnetilaisuudet 

  

Toimihenkilöitä tarvitaan kevään perinnetilaisuuksiin: 

  
Kansallinen veteraanipäivä 27.4 - seppeleenlaskutilaisuus klo 13.30 Sankarihautausmaalla  
  
Tarvitaan mm. lipunkantajia ja lippuvartiomiehiä yhteensä 6-7 henkilöä. Tilaisuudessa voi käyttää 
sotilaspukua (lippuvartio ja tilaisuuden johtaja mielellään sotilaspukuisia).  
Tilaisuus loppuu noin 13.45, jonka jälkeen voi osallistua tilaisuuksiin Ravintola Iiriksessä: kahvitarjoilu klo 
14.00 ja Veteraanipäivän juhla klo 15.00. 
  
Kaatuneiden muistopäivä 18.5 – seppeleenlaskutilaisuus klo 13.30 Sankarihautausmaalla 
  
Järjestelyt kuten veteraanipäivänä (paitsi kunniavartiot). Tiedot kahvitilaisuudesta myöhemmin. 

  

http://www.pruk.fi/


Lisätietoja ja ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin 
  
Mats Blomberg 040 557 6626 
mats.blomberg[at]porvoo.fi 
  
  

Panssarimuseovierailu 10.5. 

  
Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry 
järjestää retken Hämeenlinnaan 10.5 2014 
Panssarimuseo Parola Museo Militaria (tykki, viesti ja pioneerimuseo) 
Ruokailu ravintola Seiska, Suomenkasarmi 
Matkan hinta noin 40–45€, riippuen osanottaja määrästä. Min. 25 henkeä. Sis. matka, museot ja ruoka  
Maksu bussissa. 
Sitovat ilmoittautumiset 25.4 2014 mennessä. 
Raili Korpiluomalle puh:040-5506331 
sähköposti: raili.korpiluoma[at]pp.inet.fi 
Linja-auto lähtee lauant. klo 08.00 turistipysäkiltä 
  

 
  
Maanpuolustusterveisin, 
Juha Liukkonen, PRUK ry sihteeri 
  
  
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]nesteoil.com 

www.pruk.fi      FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 
 

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795

