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Puheenjohtajan katsaus
Lämpimän ja aurinkoisen kesän edelleen jatkuessa, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa keskikesän lyhyen
välikauden jälkeen.
Suuret kiitokset Sponsoreillemme Aktiasäätiö Porvoolle merkittävästä avustuksesta kerhollemme ja Nordea
Pankille jäsenkirjeiden postituksen mahdollistamisesta Postin jakelun kautta.
Alkuvuosi sujui hyvin perinteisten tapahtumien myötä. ”Avoimien ovien”-kerhoiltatilaisuus onnistui hyvin ja
tilaisuuden teemana oli tällä kertaa puolustusvoimauudistuksen nykytilanne. Kapteeni Jarmo Rytinki ESSL:stä
piti aiheesta perusteellisen esityksen ja kerhotilamme oli täynnä kuulijoita ja aktiivisia keskustelijoita.
Toukokuussa teimme onnistuneen maanpuolustusyhdistysten yhteisvierailun Panssarimuseoon Parolannummelle
ja Museo Militariaan Hämeenlinnassa.
Kerhoon on liittynyt alkuvuonna kuusi uutta jäsentä ja jäsenmäärämme on nyt 211. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!
Jäsenillemme tuli huomionosoituksia 4.6.2014. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ylensi Maija Tiilikaisen
luutnantiksi ja puolustusministeri Carl Haglund myönsi kerhomme varapuheenjohtajalle majuri Mats Blombergille RUL:n kultaisen ansiomitalin. Lämpimät onnittelut molemmille koko kerhomme puolesta!
Kiitokset kaikille Etelä-Suomen Sotilasläänin Reserviläiskyselyyn vastanneille. Kyselyn vastaukset ovat käsittelyssä ja tietoa pitäisi saada Sotilasläänistä syksyn aikana. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti paikallisjoukkotoimintaan. Päätökset asian suhteen tehdään kuitenkin Puolustusvoimain hallinnossa.
Saaristoristeilyn suhteen meillä oli nyt välikesä. Ensi kesälle on jo risteily suunnitteluvaiheessa ja Pirttisaari on
vahvasti esillä vierailukohteena. Ohjusvene Porvoon vierailu siirtyi teknisen vian takia. Tiedotamme uudesta
vierailuajankohdasta niin pian kuin asia on selvinnyt.
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 toimintaosiossa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi.
Syyspuolen aktiivinen toiminta käynnistyy Munkkalan ampumaradan Avoimet ovet -tilaisuudella 17.8.2014
klo 12–16. Silloin on mainio tilaisuus tutustua ampumarataan ja kerhomme ampumatoimintaan, aseisiin sekä
suorittaa prosenttiammunta pistooliradalla.
Uudenmaan Erätulet -tapahtuma on Kerkkoossa 23.11.2014 klo 10–16 ja kerhollamme on siellä osasto Koulukeskuksen liikuntasalissa. Osastolla on kerhon toiminnan esittelyä, tuotteiden myyntitoimintaa ja mahdollisuus
ampua ekoaseella sekä suorittaa samalla prosenttiammunta.
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjaukset ovat sujuneet edelleen kerhomme osalta hyvin. Kerhossa
on tällä hetkellä 22 kuntokorttikirjaajaa eli olemme viime vuoden tasolla. Yhdenkin suorituksen kirjaus edistää
kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen!

Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja 2014
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ENNAKKOTIEDOTE KERHON SYYSKOKOUKSESTA 26.11.2014
Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous on keskiviikkona 26.11.2014 klo 18.00 alkaen.
Kokouspaikkana on Askolan Areena, Wuorio –kabinetti.
Kokouksessa eversti evp. Hannes Bjurström pitää esitelmän: FINNAIR 90 VUOTTA. Lisäksi
keskustellaan ajankohtaisista maanpuolustuksellisista asioista.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Porvoon Reserviupseerikerhon yhteystiedot (mm. hallituksen jäsenet) löydät internetsivultamme:
www.pruk.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syyskaudella 2014
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 syksyn 2014 juhlatilaisuudet ovat :
 Saksanniemen järjestyslipuston muistojuhlallisuudet 17.11.2014 klo 12.00 alkaen
 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2014 klo 12.00 alkaen
 Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2014 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 5576 626.

Toimintapäivä 2014
Kerhon maanpuolustushenkinen toimintapäivä pidetään lauantaina 30.8.2014
Toimintapäivä aloitetaan Munkkalan ampumaradalla kerhon pistooliammuntamestaruuskilpailulla klo 10-, johon halukkaat voivat osallistua kerhon aseilla.
Toimintapäivää jatketaan Hasselholman ulkoilualueella, jossa suoritetaan muutamia rastitehtäviä. Päivän päätteeksi on grilli kuumana ja sauna lämpimänä klo 15-17 välisenä aikana.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: juha.liukkonen[at]nesteoil.com p.050 4584 864.

Kerhoillat jatkuvat WSOYTALO:lla
Kerhomme syksyn kerhoillat käynnistyvät syyskuussa torstaina 25.9.2014 klo18.00 alkaen
WSOYTALO:n 5. kerroksen kerhotilassamme.
Lokakuun kerhoilta on keskiviikkona 22.10.2014 klo 18.00 alkaen.
Esitelmöitsijät tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua nettisivulta sekä paikallislehdestä.
Kerhoiltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille Porvoon seudun reserviupseereille.

32. Uudenmaan maanpuolustuspäivä Kirkkonummella
32. Uudenmaan maanpuolustuspäivä järjestetään Kirkkonummella sunnuntaina 5.10.2014
Kerhomme osallistuu tapahtuman paraatiin, lipunkantajien ilmoittautumiset Mats Blombergille
sähköpostilla mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040 557 6626.

Uudenmaan Erätulet Porvoossa
Vuoden 2014 Uudenmaan Erätulet järjestetään sunnuntaina 23.11. Kerkkoon Nuorisoseurantalolla ja sen läheisyydessä klo 10-16. Tilaisuuden viralliset avajaiset pidetään klo 12.00.
Kerhollamme on oma osasto, jolla on kerhotoiminnan esittelyä, tuotemyyntiä, arpajaiset
sekä mahdollisuus osallistua prosenttiammuntaan ekoaseella.
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AMPUMATOIMINTAA
Munkkalan ampumaradan avoimet ovet tilaisuus
Porvoonseudun ampumaratayhdistys järjestää yhteistyössä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa
avoimet ovet ampumaradalla sunnuntaina 17.8.2014 klo 12-16.
PRUK ry pitää osastoaan pistooliradalla ja olet tervetullut mukaan ja osallistumaan ilmaiseksi
prosenttiammuntaan yhdistyksen pienoispistooleilla.
Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet syksyllä 2014
Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooleilla.
Munkkalan ampumaradalla alkaen keskiviikosta 20.8.2014 klo 18. Ammuntoja järjestetään
aina parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18.00 alkaen. Ammuntoja jatketaan aina loka/marraskuun vaihteeseen saakka. Oma ase ei ole välttämätön.
Huom: Ota kuitti maksetusta ampumaradan käyttömaksusta mukaan.
Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin
antti.pennanen[at]pp3.inet.fi tai puhelimitse Antille numeroon 040 7579 099.
Munkkalan ampumaradan käyttömaksusta:
Vuosimaksu vuonna 2014 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
Reserviläisampujan vakuutus, jonka saat mm. vakuutusyhtiö OP-Pohjolasta.
Kerhon pistooliampumamestaruuskilpailut Munkkalassa 30.8.2014
Kerhon pistooliammuntamestaruuskilpailut pidetään Munkkalan pistooliammuntaradalla lauantaina 30.8.2014 kello 10.00 alkaen. ILMOITTAUTUMINEN pistoolikisoihin ETUKÄTEEN
viimeistään 2 päivää aikaisemmin antti.pennanen[at]pp3.inet.fi tai puhelimitse Antille numeroon 040 7579 099.
Muistathan reserviläisen ampumaturvan sekä ampumaradan käyttö-/kertamaksun!
Lue lisää nettisivuillamme www.pruk.fi.
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
Kuntotestaus
Yhteistyössä Itä-Uudenmaan maakuntakomppanian kanssa järjestetään PV:n kuntotesti keskiviikkona 27.8 Hamarin urheilukentällä klo 18-19.30.
Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä Erkille p. 044 3508 928.
Maanantaimarssit syyskaudella
Syyskauden maanantaimarssit aloitetaan 1.9.2014 klo18 alkaen Kokonhallin parkkipaikalta.
Riittää, kun ilmaannut paikalle.
Maastomarssi
MPK:n maakuntakomppanialle kohdennettu maastomarssi järjestetään Porvoossa La-Su 6.-7.9.
Ilmoittautumiset MPK:n koulutuskalenterin kautta (myös muut kuin maakuntakomppanian henkilöt voivat osallistua). Lisätietoja petri.reponen[at]live.com
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Kuntokorttikilpailu 2014
Kuntoilusuoritusten seuraaminen/kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa,
sillä Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä käytettävän MOBIILIversion.
RESUL:n kuntokortin mobiiliversion löydät 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 jatkossakin!
Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon asema
vuoden 2014 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden määrällä.
Eniten kuntokirjauksia 2014 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi muuta
kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.
Kerhomme suunnistusmestaruuskilpailut 15.9.2014
Suunnistusmestaruuskilpailumme järjestetään Tolkkisissa, osoitteessa Sillvik, Tolkkistentie 1543
ja Maavallintien risteyksestä.
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, että edustat Porvoon Reserviupseerikerhoa, niin saat osanottomaksun (5 €) ”kerhomme piikkiin”. Suunnistusradan pituus on 4,5 km. Kaikilla rasteilla on
EMIT-leimasimet. EMIT-kortin (=elektroninen ajanottolaite) saat maksutta lainaksi järjestäjiltä,
mikäli sinulla ei ole omaa EMIT-korttia.

VARAINHANKINTAA
Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa omaan
kirjahyllyyn 30 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjestyslipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.
Kirjoja saa kerhomme puheenjohtajalta Erkki Naumaselta, erkki.naumanen[at]kolumbus.fi p.
044 3508 928
Maanpuolustusvinkki:
”Kirja on myös arvokas lahja hyvälle ystävälle tai Itä-Uudenmaan historiasta kiinnostuneelle
naapurille.”
Rautasormusten myynti kerhossamme
Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on myynnissä kerhollamme rajoitettu määrä.
Rautasormus on aito, vuonna 1940 taottu sormus. Sormus on muisto Suomen viime sotien
ajalta, ja 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.
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TIEDOTUSTOIMINTAA
Yhteystietojen päivittäminen
Tavoitteenamme vuonna 2014 on kerhomme sähköpostiosoitteiden päivittäminen ja päivitysten
vieminen RUL:in jäsenrekisteriin. Tällä hetkellä meillä on noin 140 jäsen päivitetyt sähköpostiosoitteet, mutta vielä noin 60 jäsenemme on sähköpostitiedotuksemme ulottumattomissa!
Mikäli sinulla on tarve päivittää yhteystietojasi, kuten osoite, puhelinnumero, sotilasarvo,
sähköposti, kertausharjoitusvuorokaudet jne, niin se käy kätevästi ottamalla yhteyttä jäsenupseeriimme Kari Vainioon. Karin yhteystiedot: vainio.kari[at]gmail.com, p.0400 443 805.
Myös sivulla www.pruk.fi voit käydä tekemässä yhteystietopäivitykset ”Ota yhteyttä”lomakkeella.
Reserviupseeriliiton kenttäposti
Reserviupseeriliiton kenttäpostia eli entisiä kiertokirjeitä kannattaa seurata pitkin vuotta RUL:in
internet-sivuilta www.rul.fi ja linkki tiedotteisiin löytyy myös kerhon omilta sivuilta. Kenttäpostikirjeistä löytyy erinomaisia vinkkejä ja tietoutta erilaisista maanpuolustusaktiviteeteista.
Internet ja sähköpostitiedotus
Kerhomme Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.pruk.fi.
Kaikki palaute sivuista on tervetullutta. Palautetta voit antaa sivuston ylläpitäjälle Teemu Turuselle, teemu.turunen[at]rauhala.fi.
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.
Seuraava laajempi jäsenkirje nro 3/2014 ilmestyy marraskuun alussa ja jaetaan postitse kattavasti koko jäsenistölle.

Maanpuolustusterveisin,
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta
Juha Liukkonen
Kerhon sihteeri

