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Puheenjohtajan katsaus
Vuosi on jo pitkällä moninaisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista suunnitella ensi vuoden eli juhlavuotemme ohjelmaa. Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme korkealla tasolla.
Munkkalan Ampumaradan Avoimet Ovet oli 17.8.2014. Tapahtuma oli menestys erityisesti hallinnoimallamme
pistooliradalla, jolla riitti kävijöitä ja toimintaa koko tilaisuuden, neljän tunnin ajan. Elokuussa oli myös kerhomme pistooliampumamestaruuskilpailut yhdistettynä RUL:n Toimintapäivään.
Kerhostamme oli edustajat kolmen lipun kanssa Uudenmaan 32. Maanpuolustuspäivässä Kirkkonummella
5.10.2014. Lisäksi kerhoillat ovat olleet perinteisen suosittuja tänäkin vuonna.
Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna yksitoista henkilöä ja jäseniä on nyt 215. Toivotan hallituksen puolesta
kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!
Uudenmaan Erätulet -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Porvoossa, Kerkkoon Nuorisoseurantalolla, Koulukeskuksessa ja ulkoalueella 23.11.2014 klo 10-16. Olemme mukana tapahtumassa omalla osastolla Koulukeskuksen
liikuntasalissa. Osastolle tarvitaan talkooporukkaa lauantaina 22.11 pystytyshommiin ja toimitsijoita sunnuntaina
23.11 tilaisuuteen. Asia on tarkemmin toimintaa -osiossa. Tervetuloa tapahtumaan!
Vuoden 2015 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan myös uutta ohjelmaa. Suositut kerhoillat jatkuvat jälleen tammikuussa. Risteily on ohjelmassa elokuussa joko Vallisaareen tai
Pirttisaareen, samoin RUL:n Toimintapäivä, joka on jo perinteinen tapahtuma. Vuoden 2015 toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan, tämä on yhteistyötä!
Vuosi 2015 on kerhomme 80 -vuotisjuhlavuosi ja juhlan suunnittelu on hyvässä vaiheessa juhlatoimikunnan
toimesta. Juhlapäivä on lauantaina 23.5.2015. Kaartin soittokunta on tulossa sekä sisä- että ulkokonserttiin juhlapäivänä. Lisäksi Ohjusvene Porvoon päällikölle on annettu toivomus ohjusveneen vierailusta Porvoossa juhlaviikonloppuna.
Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu on myös jo aloitettu yhdessä eri maanpuolustusyhdistysten ja
sidosryhmien kesken. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä on Porvoossa 2.10.2016.
Porvoon Mieslaulajat järjestää ”Sota-ajan lauluja” -konsertin Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2014 klo 19.00 alkaen Linnankosken lukion juhlasalissa. Sotaveteraanien toimesta on käännytty kerhomme puoleen kuljetusten
järjestämiseksi Sotiemme Veteraaneille konserttiin. Otamme haasteen vastaan kunniakansalaistemme auttamiseksi tässäkin asiassa, katso toimintaosio.
Loppuvuoden toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi.
Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on eversti evp Hannes Bjurström ja esitelmän aiheena on; ”SUOMI
EUROOPAN MUUTTUNEESSA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ”. Tervetuloa mukaan!
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen kerhomme osalta
hyvin, kerhollamme on tässä vaiheessa 25 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa !
Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja 2014
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SYYSKOKOUSKUTSU
Porvoon Reserviupseerikerho - Borgå Reservofficersklubb r.y:n syyskokous pidetään
keskiviikkona 26.11.2014 klo 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikkana on Askola-Areenan Wuorikabinetti. Osoite: Linnankoskentie 61,VAKKOLA.
Sovitaan kimppakyydeistä Porvoosta, ota yhteyttä puheenjohtajaan jos kaipaat tai voit tarjota kyytiä.
Alla aikataulua.
Kokousisäntänä on Konevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Vuorio, joka pitää lyhyen yritysesittelyn tilaisuuden alussa.
Esitelmöitsijänä ennen syyskokousta on ilmavoimien eversti evp. Hannes Bjurström. Hän esitelmöi aiheesta: ”SUOMI EUROOPAN MUUTTUNEESSA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ”.
Klo 19:30 alkavassa kokouksessa valitaan mm. kerhon vuoden 2015 hallitus.
Uusia hallituspaikkoja on tarjolla aktiivisille kerhomme jäsenille.
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
Porvoon Reserviupseerikerho- Borgå Reservofficersklubb r.f.:s höstmöte hålls onsdagen 26.11.2014
börjande kl 18.00. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Platsen är Wuorikabinettet vid Askola-Areena, adress Linnankoskentie 61, Vakkola. Vi samåker från
Borgå, tag kontakt med ordföranden om du behöver eller kan bjuda på skjuts. Se tidtabellen nedan.
Som värd för mötet fungerar Konevuori Oy:s VD Reijo Vuorio, som också håller en kort företagspresentation i början av mötet. Före höstmötet håller flygvapenöversten i.a. Hannes Bjurström ett föredrag över
ämnet "FINLAND I EUROPAS FÖRÄNDRADE SÄKERHETSLÄGE"
Vid höstmötet som börjar 19.30 väljs bl.a. föreningens styrelse för år 2015. Aktiva medlemmar kan få
plats i styrelsen.

Kokouksen aikataulu:
17.00 Kimppakuljetuksia Porvoosta kerhotilan edestä
17.30 Kalustoesittely Areenan edessä Konevuori ja Hakevuori
18.00 Kahvitus Wuorikabinetissa ja yritysesittely
18.30 Esitelmä eversti evp. Hannes Bjurström
Keskustelua ajankohtaisista maanpuolustuksellisista asioista
19.30 Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous
21.00 Kokous päättyy
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JÄRJESTÖTOIMINTAA
· Muistopäivät ja perinnetilaisuudet
· Porvoon Mieslaulajien konsertti 5.12.2014
· Porvoon Reserviupseerikerhoon liittyneet uudet jäsenet
· Taistelukoulun esitelmät Tuusulassa
· Uudenmaan Erätulet Porvoossa 23.11.2014
· Kerhomme jäsenille tarjottavia aktiviteetteja ja tietoa vuoden 2015 toiminnasta
· Ennakkotietoa jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2015
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
· Maanantaimarssit
· Uudenmaan Reserviläispiirien ilma-asemestaruuskilpailu 22.11.2014
· Kerhon vuoden 2014 kilpailujen tuloksia
· Kuntokorttikilpailu 2014
VARAINHANKINTAA
· Saksanniemi -kirjoja vielä jäljellä
· Rautasormusten myynti kerhossamme
· Muista jäsenhankintakampanja vuonna 2014
KOULUTUSTOIMINTA
· Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa 2014–2015
TIEDOTUSTOIMINTA
· Yhteystietojen päivittäminen jokaisen oma tehtävä
· Reserviupseeriliiton kenttäposti
· Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus

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 5576626.
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Porvoon Mieslaulajien konsertti 5.12.2014
Kerhomme hoitaa Veteraanien ja Leskien kyyditystä (yhdessä Lions Clubin
kanssa) Porvoon Mieslaulajien konserttiin Itsenäisyyspäivän aattona.
Konsertti alkaa klo19 Linnankosken lukion juhlasalissa ja arvioitu päättymisaika on klo20:30.
Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota kyytiä tilaisuuteen ja takaisin,
ota yhteyttä puheenjohtajaan: erkki.naumanen[at]kolumbus.fi / 044 3508 928.

Porvoon Reserviupseerikerhoon liittyneet uudet jäsenet 1.3.2014 - 31.10.2014
Maaliskuussa: Kalevi Sarento, Aku Itkonen
Toukokuussa: Petri Reponen
Elokuussa: Hannu Mikkonen, Guy Kullberg,
Syyskuussa: Harri Nyländen
Lokakuussa: Mikko Lindholm, Jussi Vaurio
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan!

Taistelukoulun esitelmät Tuusulassa
Uudenmaan reserviläispiirien syksyn esitelmätilaisuudet pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun
Tuusulan kampuksen (ent. Taistelukoulu), Koivikko-auditoriossa, Rantatie 66, klo 19.00 alkaen
seuraavasti:
·

11.11.2014
Reserviläisjärjestöjen marraskuun esitelmäilta pidetään erittäin ajankohtaisesta
teemasta.
Tohtori Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-intistuutista esitelmöi otsikolla:
"Venäjä ja sen naapurit; mihin suurvalta pyrkii ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan?"
Venäjän viimeaikaiset operaatiot Ukrainassa ja Georgiassa ovat hämmentäneet
suomalaisia. Nyt Venäjän tavoitteista on mahdollisuus saada näkemys yhdeltä
Suomen tunnetuimmalta Venäjä-asiantuntijalta, jota myös media usein käyttää
kommentoimaan Venäjän politiikkaa.
Illan isäntänä toimii Uudenmaan Reserviupseeripiiri.

·

9.12.2014
Esitelmän pitää valmiuspäällikkö Viljo Holopainen aiheesta ”Huoltovarmuus ja
elintarvikehuolto”.Esitelmän jälkeen Joulusauna.

Esitelmän jälkeen on mahdollisuus nauttia sotilaskodin antimista.
Kimppakyytejä näihin tilaisuuksiin voit kysellä puheenjohtajalta.
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Uudenmaan Erätulet Porvoossa
Vuoden 2014 Uudenmaan Erätulet järjestetään sunnuntaina 23.11.2014 Kerkkoon Nuorisoseurantalolla, Koulukeskuksessa ja ulkoalueella klo 10-16. Tarkka osoite on: Savimäentie 4-6,
Kerkkoo, Porvoo. Tilaisuuden viralliset avajaiset ovat klo 12.00. Kerhollamme on oma osasto,
jossa esittelemme kerhotoimintaa ja lisäksi on tuotemyyntiä, arpajaiset sekä mahdollisuus
osallistua prosenttiammuntaan ekoaseella. Lauantaina 22.11 klo 10- 15 tarvitaan jäseniä
osastomme pystytystalkoisiin sekä sunnuntaina klo 10 - 16 toiminnan esittelyyn. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset: erkki.naumanen(at)kolumbus.fi tai puh. 044 3508 928.
Porvoon Reserviupseerikerhon Joulusauna 10.12.2014 sanomalehti Uusimaan tiloissa.
Perinteeksi muodostunut joulusauna järjestetään sanomalehti Uusimaan toimitiloissa,
Teollisuustie 19, keskiviikkona 10.12.2014 klo 18.00 alkaen. Omat pyyhkeet mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ennakkoon: juha.liukkonen[at]nesteoil.com p.050 4584 864.
Kerhomme jäsenille tarjottavia aktiviteetteja ja tietoa vuoden 2015 toiminnasta
Tulevan toimintakauden aikana jäsenistölle tarjotaan seuraavia tapahtumia ja tilaisuuksia:
· kerhoiltoja 3 kpl ”Kotipesässä” WSOYTALOlla
· avoimien ovien tilaisuuksia 1 kpl WSOYTALOlla
· yhdistyksen 80 -vuotisjuhla järjestetään toukokuussa (23.5.) ja jäsenistötö/yhteistyökumppanit kutsutaan laajasti mukaan juhlallisuuksiin
· 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 2015 aikana) sekä MPK:n kurssitapahtumiin (mm. maastovaellukset, johtamiskoulutuskurssit)
· yhdestä kahteen tutustumismatkaa bussilla tai laivalla Etelä-Suomen sotilas/sotamuseokohteisiin
· saaristoristeily Vallisaareen tai Pirttisaareen elokuussa yhteistyössä Ari Kauton kanssa
· osallistumista RUL:in toimintapäivään vuonna 2015
· ampuma- ja ampumakoulutustilaisuuksia sekä prosenttiammuntoja Munkkalan pistooliradalla huhtikuun ja lokakuun 2015 välisenä aikana
· talkootyötä Munkkalan pistooliradan kunnostamisessa yhdessä muiden ampumaradan
käyttäjien kanssa
· osallistumista keväällä ja syksyllä 2015 Sotiemme Veteraanit -keräyksiin yhteistyössä
muiden alueen maanpuolustusyhteisöjen kanssa
· liikunnallisia tilaisuuksia (mm. maanantaihiihdot talvella ja yhteisjuoksulenkit/-marssit
syyskaudella) ja kilpailuja (mm. kerhon pistooliammunta- ja suunnistuskilpailut elosyyskuussa 2015) 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 17.11.2015 juhlallisuudet
· Itsenäisyyspäivän kansalaismarssin järjestäminen 6.12.2015 ja Porvoon kaupungin juhlatilaisuuteen osallistuminen.
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Ennakkotietoa jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2015 – ”Pysynee vuoden 2014 tasolla”
Jäsenmaksun suuruudeksi syyskokouksessamme 26.11.2014 ehdotetaan 38,00 €:a
(38,00 €/v.2013). Jäsenmaksun suuruus pysyy siis samana kuin kuluvana vuonnakin.
Jäsenmaksu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:
· Reserviupseeriliiton osuus
…12,00 €
· Reserviläinen -lehden osuus
… 7,50 €
· Uudenmaan Res.ups.piirin osuus … 5,50 €
· Oltermanni -lehden osuus
… 4,50 €
· Oman kerhomme osuus
… 8,50 €
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA

Maanantaimarssit syyskaudella
Syyskauden maanantaimarssit säännöllisesti klo18 alkaen Kokonhallin parkkipaikalta. Riittää
kun ilmaannut paikalle. Seuraa ilmoituksia nettisivultamme.

Uudenmaan Reserviläispiirien ilma-asemestaruuskilpailu
Tuusulan uimahallilla la 22.11.2014 klo 10 alkaen
- järjestäjänä Keravan Reserviupseerikerho ry
- ilmoittautumiset 15.11 mennessä Kimmo Heikkiselle 0400 – 583 423 tai
k.heikkinen[at]kolumbus.fi
- tiedustelut Antti Tervola 0400 – 871 563
- kilpailukutsu piirien nettisivulla www.uudres.fi > urheilu
Ilmoita osallistumismahdollisuutesi kilpailuun 14.11. mennessä kerhon
Sihteerille: juha.liukkonen[at]nesteoil.com

Vuoden 2014 kilpailujen tuloksia
Uudenmaan Reserviläispiirien maastokilpailu
7.8.2014 Lohja
Kerhomme jäsen Pekka Elomaa sijoittui jälleen palkinnoille ollen sarjassa Y70 hopealla.
Maastokilpailussa suorituspisteet ja kokonaisaika tulevat kartanluvusta, suunnistuksesta sekä
ammunnasta.
Tulevina vuosina kerholla on tavoitteena saada piirin kilpailuihin myös kolmihenkinen joukkue
mukaan, mikäli kiinnostus heräsi kohdaltasi ja haluat lisätietoa niin ota yhteyttä kerhon sihteeriin.
TULOKSET:
1. Risto Sirola, Tuusula / loppuaika 1:49:22
2. Pekka Elomaa, Porvoo / 1:51:21
3. Asko Kangasmaa, Kerava / 2:11:21
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Porvoon Reserviupseerikerhon avoimet pistooliammuntamestaruuskilpailut
30.8.2014 Munkkalan ampumarata, Porvoo
1. Matti Leivo 240 p
2. Pekka Kunnas 236 p
3. Pekka Elomaa 230 p
4. Erkki Naumanen 177 p
5. Pekka Nurmi 87 p

Porvoon Reserviupseerikerhon suunnistusmestaruuskilpailut
15.9.2014 Tolkkinen, Porvoo. Matkana 4,7 km (A-rata)
1. Pekka Elomaa 1.03.48
2. Timo Huhtala 1.12.48
3. Lars Meyer 1.19.33
4. Timo Virtanen 1.22.57

Kuntokorttikilpailu 2014
Kuntoilusuoritusten seuraaminen/kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa, sillä Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä käytettävän MOBIILI version .
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 myös 2014 mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden määrällä.
Eniten kuntokirjauksia 2014 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi muuta
kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.

VARAINHANKINTAA
Saksanniemi - kirjoja on vielä jäljellä
Saksanniemi -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.
Maanpuolustuslahjavinkki:
Kirja on myös arvokas lahja hyvälle ystävälle tai Itä-Uudenmaan historiasta kiinnostuneelle
naapurille.
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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]nesteoil.com, p. 050 4584 864

Muista jäsenhankintakampanja vuonna 2014
Porvoon Reserviupseerikerho ry:n jäsenmäärä on tarkoitus ylläpitää hyvin yli 200 jäsenen. Tämän johdosta, jos tiedät aktiivisia reserviupseereita itäisellä Uudellamaalla, niin yritä houkutella
heidät mukaan toimintaamme.

Tässä sinulle vinkkejä tehokkaaseen jäsenhankintaan:
• Tunnista potentiaalinen jäsen omasta kaveripiiristäsi, kertausharjoituksista, työpaikaltasi jne.
Myös PV:n ylennyslistoilta löytyy potentiaalisia uusia jäseniä.
• Ota yhteyttä. Henkilökohtainen yhteydenotto on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi.
Puhelinsoitto on paljon tehokkaampi kuin sähköpostiviesti.
• Tiedota säännöllisesti yhdistyksemme toiminnasta. Nettisivut, sähköpostitiedotteet, ym. ovat
kaikki tärkeitä, joten jaa näitä potentiaalisille jäsenehdokkaille.
• Tarjoa uusille jäsenille helppo mahdollisuus tulla mukaan käytännön toimintaamme, joita
tässäkin jäsentiedotteessa mainostamme. Kysy myös millaisesta toiminnasta mahdollinen
uusi jäsenemme olisi kiinnostunut.
HUOMAA! Myös RUL on luvannut palkita jäsenhankkijoita seuraavasti:
”Toimintavuonna kolme uutta jäsentä tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä hankkinut jäsen palkitaan Reserviupseeriliiton laadukkaalla palkinnolla.”
KOULUTUSTOIMINTA
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa v. 2014-2015
Seuraa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssitarjontaa heidän Internet-sivuistoilta.
Sieltä löytyy kaikille kaikkea kokonaismaanpuolustuksen turvaamiseksi Suomessa.
Ohessa pika-linkki MPK:n Uudenmaan piirin sivulle ja heidän kurssitarjontaansa:
http://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=330

JÄSENKIRJE 3/2014

3/11/2014

TIEDOTUSTOIMINTAA
Yhteystietojen päivittäminen
Tavoitteenamme vuonna 2015 on kerhomme sähköpostiosoitteiden päivittäminen ja päivitysten
vieminen RUL:in jäsenrekisteriin. Tällä hetkellä meillä on noin 150 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.
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.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 jäsenkirje nro 1/2015 ilmestyy ensi vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa.

Maanpuolustusterveisin,
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta
Juha Liukkonen
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