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Piilojakeluna 180 / 226 jäsentä 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

............................................................................................................... 
www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AVOIMET OVET -TILAISUUS KERHOHUONEELLA 28.02.2017 

Porvoon Reserviupseerikerho järjestää “Avoimien Ovien” - tilaisuuden Korsu 
-kerhotilassa tiistaina 28.2.2017 klo 18.00 - 20. Korsu sijaitsee osoitteessa 
Linnakoskenkatu 32, WSOY-talon ylempi sisäpiha, opastus kyltein. 

Sporttipollarit pitävät Katri Rostin  johdolla tilaisuudessa 
hyvinvointiluennon:”Kuntoilu- ja ravintovinkkejä reserviläisille”. 

Avoimet Ovet -tilaisuus on tarkoitettu niin kerhon jäsenille kuin kaikille muille 
maanpuolustusasioista kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kerhon ulkopuolisilla 
reserviupseereilla mahdollisuus liittyä kerhon jäseniksi.  

Kahvitarjoilu. Tilaisuudesta antaa lisätietoja Erkki Naumanen , p. 
044-3508928. Tervetuloa! 

 

Borgå Reservofficersklubb har Öppet hus i klubblokalen ”Korsun” tisdag 
28.2.2017 kl 18-20. Lokalen finns på Linnankoskigatan 32, WSOY-husets övre 
innergård. Skyltning på gården.  

Vid tillfället håller Katri Rosti från Sporttipollarit en introduktion i 
välbefinnande med temat: “ Konditions- och näringsinformation för 
reservister”. Föredraget hålls på finska. 

Öppet hus -tillfället är avsett både för klubbmedlemmar och för alla andra 
försvarsintresserade. Reservofficerare kan bli medlemmar i klubben.  

Kaffeservering. Tilläggsuppgifter Erkki Naumanen , tfn. 044-3508928. 
Välkommen! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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


 

TAISTELUKOULUN MAALISKUUN ESITELMÄ 07.03.2017 
 
Maaliskuun  esitelmätilaisuus Taistelukoululla Tuusulassa 7.3.2017. 
 
Eversti Pertti Immonen  MPKK /Sotatekniikan Laitokselta esitelmöi aiheesta: 
“Sotatekninen kehitys ja Suomen puolustusmateriaalihankinnat.” 
 
Yhteiskuljetuksiin ilmoittautuminen pj Erkki Naumanen , p. 044-3508928 tai 
pj.pruk(at)gmail.com Lähtö Korsun edestä klo 18.00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VETERAANIKERÄYS 11.03.2017 

Alueelliset maanpuolustusjärjestöt - Porvoon Reserviupseerikerhon koordinoimana - 
suorittavat sotiemme veteraanien auttamiseksi veteraanikeräyksen lipaskeräyksenä 
lauantaina 11.3.2017 Porvoon alueella. 

Edellisten vuosien tapaan lipaskerääjämme ilmestyvät Porvoon keskeisimmille 
liikepaikoille Osla/Näsi, K-Supermarket/Tarmola, Citymarket/Keskusta ja Lundin 
kauppakeskus/Keskusta. päämääränään kerätä mahdollisimman suuri summa 
sotaveteraanien kuntoutustoimintaan.  

Keräyksen tuotto käytetään Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, 
Rintamanaisten liiton ja Kaatuneiden Omaisten Liiton jäsenten hyväksi.  

Keräys suoritetaan 1,5h vuoroissa välillä  klo 9.00 -15.00. Porvoon Reserviupseeri- 

kerhon keräyspaikkana on Näsin S-Marketin aula. 

Ilmoittautumiset Lippu- ja järjestelyupseeri Vesa Paatelmalle , 
0vesa.paatelma(at)gmail.com tai 041 506 2276 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOPÄIVÄ 13.03.3017 

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. 
Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3. perinteisin menoin eli kokoontuminen 
Näsinmäellä klo 13 ja lippulinnan järjestäytyminen klo 13.15 sekä seppelten laskut klo 
13.30. Kahvitilaisuus suomalaisessa Seurakuntakodissa klo 14.00 alkaen. 
 

Seuraavat kevään 2017 perinnetilaisuudet ovat: 

•          Kansallinen veteraanipäivä torstaina 27.4.2017 

•          Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 21.5.2017 

Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja 
järjestelyupseeri Vesa Paatelma : 
Tied. ja ilm. vesa.paatelma[at]gmail.com tai 041 506 2276 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 29.03.2017 

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous paikkana Aktiapankin vintti osoitteessa 
Mannerheimintie 9-11. Käynti kokoustilaan on kuitenkin rakennuksen takaa Piispankatu 
23 kautta. 
Kokous pidetään keskiviikkona  29 .3.2016 klo 18:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja lisäksi suoritetaan muutamia palkitsemisia. 
Kokouksen alussa avoin yleisötilaisuus (alkaen klo 18) ja esitelmöitsijänä MPK:n 
Etelä-Suomen piiripäällikkö eversti evp Timo Mustaniemi . 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SRA-KURSSI PORVOOSSA HUHTIKUUSSA 

 

Porvoon reserviupseerikerho järjestää yhteistyössä Porvoon reserviläisten kanssa 
SRA-ampujakurssin. 
Kurssi pidetään Porvoossa kahtena arki-iltana 4. ja 6.4. sekä ampumakoe myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana la/su. Kurssimaksu 45€ + ampumakokeen ratamaksu 15€. 
Kurssimaksu ei pidä sisällään Resul:n kertaluonteista korttimaksua. 

Munkkalan ampumaradan vuosimaksun maksaneille ampumakoe 0€. 

 

Kurssi ei ole alkeiskurssi, eli jonkin verran pistoolikokemusta tarvitaan. 

Mahdollisuus lainavälineisiin, patruunat omakustanteisesti. Omat välineet, vyöt, kotelot 
jne. ovat plussaa. 
Osallistumisen edellytyksenä myös kuuluminen johonkin reserviläisyhdistykseen. 

 

Ilmoittautumiset: sra.pruk(at)gmail.com 

-nimi 

-yhdistys 

-yhteystiedot 

 

Lisätietoja kurssista sekä mm. lajissa vaadittavasta ampumaturvavakuutuksesta 
ilmoittautuneille myöhemmin tai 
 

Toni Sarro 

PRUK vpj/koulutusupseeri 

p. O4OO 6O9 619 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta järjestää turvallisuuspoliittisen tilaisuuden 

PORVOOSSA POMO-TALON (ALEKSANTERINKATU 20) ARMI-AUDITORIOSSA 
26.4.2017 KLO 18.00. 
Tilaisuuden puhuja ja esitelmöitsijä on EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNNAN 
PUHEENJOHTAJA JA KANSANEDUSTAJA ILKKA KANERVA. 



 

Tilaisuuden johdantopuheenvuoron käyttää Itä-Uudenmaan maanpuolustuskillan jäsen 
MAAKUNTANEUVOS KIMMO KAJASTE . 
Yleisöllä on mahdollisuus kysymysten esittämiseen. Tilaisuuden kestoksi arvioidaan 
puolitoista tuntia 
Kaikki ovat tervetulleita. 

Tiedustelut  Raili 040 5506 331 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAANANTAIHIIHDOT 2017 

Maanantaihiihdot jatkuvat niin kauan kuin säät sallivat. Suoritusten merkkausvihko on 
Aurora-hallin luona olevan pikkukatoksen luona maanantaisin klo 18-19. Hiihtomatka 
väh. 4km.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 
 


