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Puheenjohtajan katsaus 9.3.2017 

 
 
Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna         
2017, nyt jo jatkoajalla. Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme           
puheenjohtajana.  
 
Tämä vuosi on kerhollemme taas erityisen merkityksekäs, sillä syksyllä on Saksanniemen           
Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017. Juhlapäivän ohjelma järjestetään yhdessä Helsinginseudun          
vapaussodan perinneyhdistyksen kanssa. Tilaisuus saatiin mukaan Suomi 100 ohjelmaan ja juhla saa            
näinollen valtakunnallisen tason näkyvyyttä. Juhlapäivän ajankohta määritettiin ajankohtaan, jolloin         
Senaatin Ratsupoliisikoulun toiminta alkoi Porvoossa, Saksanniemen kartanossa ja juhlaa vietetään          
positiivisessa hengessä. Juhlapäivän ohjelmasuunnittelu on etemässä hyvin suunnittelu- ja         
järjestelytoimikunnan toimesta. 
 
Vuosi 2016 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla         
toiminnan alueilla. Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä ja MPK:n SUISTO-2016 -paikallisharjoitus         
olivat menestystarinoita yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Vielä          
erityisesti voin esilletuoda MPK:n Lukiolaisten turvakurssin, joka järjestettiin ensimmäisen kerran          
Porvoon historiassa ja lukiolaiset olivat todella tyytyväisiä kurssin antiin, mukaan lukien           
ampumatoiminta Munkkalan ampumaradalla. Kerhomme toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla        
selviää RUL:n tilastojen valmistumisen ja julkaisun jälkeen. Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme            
taas sijoittuneet hyvin. 
 
Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 237 henkilöä (vrt. 231). Viime vuonna              
ylitettiin kolmannen kerran 200 henkilön maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun kerhomme historiassa,            
210 henkilöä (vrt. 211). Samalla varmistimme, että säilytämme myös ensi vuonna toisen hallituspaikan             
Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa. Toivotan hallituksen puolesta kaikki tässä jäsenkirjeessä         
- toimintaosiossa mainitut - uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan            
pariin! 
  

Meillä on jo perinteenä ohjelmassa risteily joka toinen vuosi. Tänä vuonna retki ja siihen yhdistetty               
risteily suuntautuu Loviisan suunnalle. Ohjelmassa on meno bussilla Loviisaan ja kiertoajelu siellä.            
Sitten retki jatkuu risteilynä Svartholmaan ja tutustumiseen linnakesaareen, josta on tulo laivalla            
Pellingin kautta Porvooseen. Tavoitteena on saada mukaan lapsiperheitä ja jopa Veteraaneja tälle            
Suomen juhlavuoden risteilylle.  
 
Kevätkokoukseen olemme pyytäneet luennoitsijan MPK:stä. Luennoitsijana on MPK:n Etelä-Suomen         
maanpuolustuspiirin päällikkö eversti evp Timo Mustaniemi ja esitelmän aiheena on: ”MPK:n           
Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminta vuoden 2016 uudistusten jälkeen”. Tervetuloa kuunte-         
lemaan mielenkiintoista esitelmää! 
 
Kerhomme toiminnassa on kevätkaudella monimuotoista ohjelmaa. Toimintaohjelmaa on esitelty         
tarkemmin tässä tiedotteessa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi. 
  

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta! 
  
Erkki Naumanen 
Kerhon puheenjohtaja kausi 2012-2017 
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PRUK:n v. 2017 hallituksen jäsenten yhteystiedot  
 
 

Puheenjohtaja Erkki Naumanen        044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com 
Varapuheenjohtaja Toni Sarro                  0400 609 619 varapj.pruk[at]gmail.com 
Muut hallituksen jäsenet: 
Sihteeri (hall.ulkopuolella) Aino Talvi                 040 577 6736           sihteeri.pruk[at]gmail.com 
Lippu- ja järjestelyups.  
Varautumisvastaava Vesa Paatelma 040 5576 626 vesa.paatelma[at]gmail.com 
Taloudenhoitaja Teemu Turunen 040 8237 307 talous.pruk[at]gmail.com 
Kilpailu-upseeri Antti Pennanen 040 7579 099 kilpailu.pruk[at]gmail.com 
Koulutusupseeri Martin Glantz 0400 800 416 martin.glantz[at]gmail.com 
Koulutusupseeri Jukka Jaatinen 045 322 9525 jukka.jaatinen[at]gmail.com 
Urheilu- ja koulutusupseeri Jarkko Törmänen 044 9646850 kurssit.pruk[at]gmail.com 
Internet-vastaava Niko Rintala 050 3531120 internet.pruk[at]gmail.com 
Jäsenupseeri Fred Sahala 0400 414 910 fred.sahala[at]multi.fi 
Nuorisoupseeri Jan Ewalds 044 2846533 nuoriso.pruk[at]gmail.com 
 
 
 
KEVÄTKOKOUSKUTSU 
Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous paikkana: Aktia Pankki/Vintti, Porvoo. Sisäänkäynti 
Piispankatu 23 B, 3 kerros, keskiviikkona 29.3.2017 klo 18:00 alkaen.  Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.  
Ennen kokousta on avoin yleisötilaisuus (alkaen klo 18) ja esitelmöitsijänä MPK:n Etelä-Suomen 
Maanpuolustuspiirin päällikkö eversti evp Timo Mustaniemi ja esitelmän aiheena ”MPK:n 
Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminta, vuoden 2016 uudistusten jälkeen.” 
KALLELSE TILL VÅRMÖTE 
Borgå Reservofficersklubb vårmöte hålls onsdagen den 29.3.2017 kl 18.00 på Aktia 
Banken/Vinden i Borgå. Adress: Biskopsgatan 23 B, 3. vån. Vid mötet behandlas stadgeenliga 
ärenden.  
Före vårmötet håller öv i.a. Timo Mustaniemi ett föredrag med titteln "MPK:n Etelä-Suomen 
Maanpuolustuspiirin toiminta vuoden 2016 muutosten jälkeen". 
Föredraget är öppet för alla intresserade. 
 

 
 
JÄRJESTÖTOIMINTAA 

● Liittyneet uudet jäsenemme 11/2016 - 3/2017 
● Merkkipäivät 2017 
● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet kevät 2017 
● Veteraanikeräys 2017 
● Tuusulan taistelukoulun luennot kevät 2017 
● Suomenhevonen sodassa-esitelmä 20.4.2017 
● Turvallisuuspolitiikan ilta 26.4.2017 
● Retki Loviisaan 20.8.2017 
● Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017 

 
AMPUMATOIMINTAA 

http://gmail.com/
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● SRA TOIMINTA 
● Munkkalan ampumaradan käyttömaksu 
● Reserviläisammuntatilaisuudet 2017 

 
KOULUTUSTOIMINTAA 

● MPK:n koulutuspaikka käynnistyi Porvoossa 
● MPK-koulutustapahtumat 

 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 

● Maanantaihiihdot ja – marssit 
● Kuntokorttikilpailu 2017 
● Uudenmaan Reserviläispiirien maastokilpailu 
● Brandenstein-marssi 2017, Koskenkylä 8.4.2017 
● Porvoon seudun kuntosuunnistus 2017 

 
VARAINHANKINTAA  

● Saksanniemikirjoja vielä jäljellä  
● Rautasormusten myynti kerhossamme  

  
TIEDOTUSTOIMINTA 

● Reserviupseeriliiton kenttäpostia 
● Internet-sivut 

 
  
JÄRJESTÖTOIMINTAA 
  
  
           Liittyneet uudet jäsenemme 11/2016 - 3/2017 

 
03/2017 aliluutnantti Söderström Henrik  
12/2016 yliluutnantti Sirén Thorbjörn 
12/2016 majuri Salo Osmo 
01/2017 vänrikki Soininen Jani 
01/2017 vänrikki Tallsten Christian 
02/2017 luutnantti Valtonen Mikko 
03/2017 yliluutnantti Myntti Jari 

  
                       Jäsenmäärämme on nyt 228 jäsentä. 
                               Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan! 

 
In memoriam 
           Kerhomme pitkäaikainen jäsen komentajakapteeni Jouko Kuukka 14.2.2017 86 vuoden iässä. 
           Hän toimi myös kerhomme puheenjohtajana. 
 
Merkkipäivät 2017  
  
22.1.1947 70 Räisänen Matti 18.2.1947 70 Lipponen Seppo  
4.3.1942 75 Ikonen Raimo 7.3.1947 70 Österlund Gunnar  
16.3.1932 85 Viljanen Pekka 21.3.1967 50 Paavolainen Mika 
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24.3.1957 60 Varetsalo Veli-Pekka 6.4.1942 75 Elomaa Pekka 
7.4.1957 60 Riihijärvi Toivo 9.4.1947 70 Sundbäck Henrik  
9.5.1942 75 Stenström Staffan 2.6.1947 70 Eerola Jarmo 
13.6.1947 70 Stjernberg Bjarne 17.6.1947 70 Naumanen Erkki 
4.7.1947 70 Erkheikki Raimo 15.8.1942 75 Heinonen Unto 
29.8.1967 50 Valkama Pauli 2.9.1947 70 Johansson Greger 
23.11.1942 75 Engström Johnny 25.11.1942 75 Kortejärvi Olavi  
19.12.1942 75 Bonsdorff von Kristian 19.12.1937 80 Korhonen Eino  
19.12.1917 100 Wiksten Thor 24.12.1947 70 Kotilainen Juhani 
24.12.1947 70 Meyer Lars 
 

 
Esitelmätilaisuus 29.3.2017 

Kevätkokouksen alustuksena järjestämme avoimen yleisötilaisuuden 29.3.2016 klo18 alkaen. 
Esitelmöitsijänä on MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin päällikkö eversti evp Timo 
Mustaniemi ja esitelmän aiheena ”MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminta 
vuoden 2016 uudistusten jälkeen”. 
 
Tule mukaan ja kutsu ystäväsikin kuuntelemaan mielenkiintoista esitystä. 

 
Muistopäivät ja perinnetilaisuudet keväällä 2017  

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 kevään 2017 perinnetilaisuudet ovat: 
 

● Talvisodan päättymisen muistopäivä, maanantai 13.03.2017 
● Kansallinen veteraanipäivä, torstai 27.04.2017 
● Kaatuneiden muistopäivä, sunnuntai 21.05.2017 

 
Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri 
Vesa Paatelma. Tied. ja ilm. vesa.paatelma@gmail.com tai puhelimella 040 5576 626.  
 

Veteraanikeräys 11.3.2017 
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.  
 
PRUK:n kerääjinä Näsissä:  
9:00- 10:30 Jussi Vaurio, 10:30–12 Fred Sahala, 12–13:30 Teemu Turunen, 13:30–15 Erkki 
Naumanen. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Vesa Paatelma, vesa.paatelma@gmail.com tai puhelimella  
040 5576 626.  
 

Tuusulan Taistelukoulun luennot kevätkaudella 2017 
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Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa 
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja klo 19 alkaen seuraavasti: 
Huhtikuu ti 11.4.2017 Prikaatikenraaali Markku Myllykangas, Pääesikunta 
Ajankohtainen katsaus turvallisuus- ja puolustusasioista. Aihe tarkentuu myöhemmin. 
Toukokuu 2.5.2017 Kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajien liitto ry  
Rauhanturvaamisen merkitys Suomelle 60 vuoden kokemuksen valossa. 
Sotilaskoti on avoinna luentojen jälkeen.  
Kaikki kiinnostuneet, miehet ja naiset, ovat tervetulleita esitelmäiltaan. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy - Tervetuloa! Pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo 18 
Korsun edestä! Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista: www.pruk.fi 

  
            Suomenhevonen sodassa-esitelmä 20.4.2017 

            Tietokirjailija Ilmari Ojala pitää esitelmän: ”Suomenhevonen sodassa”. Esitelmä koostuu noin  
             30 kuvasta, jotka on lähes kokonaan talvi- ja jatkosodan aikana otettuja TK-kuvaajien töitä. 
             Tilaisuus on 20.4 klo 18.00 – 19.30 ja se pidetään Linnajoen koululla, kirjastoluokassa, osoit- 
             teessa Edelfeltinbulevardi 2. Tilaisuus on avoin yleisötilaisuus kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
             Lisätietoja: Puheenjohtajalta, Erkki Naumanen p.044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com 
 
Turvallisuuspolitiikan ilta 26.4.2017  

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. Lisätietoja antaa 
Raili Korpiluoma puh. 040 5506 331. 
 

Retki Loviisaan/ Svartholma 20.8.2017 
Meno Loviisaan turistiluokan bussilla ja Loviisassa n. 40 min sight seeing- kierros bussilla 
opastettuna. Sandra D noutaa ryhmän Laivasillalta Svartholmaan, opastettu risteily kestää n. 45 
min. Opastettu kierros ja historiikki Linnoituksella sekä ruokailu, aikavaraus n. 2,5 t. Nousu 
laivaan ja risteily kauniita saaristoreittejä Porvooseen, matkalla pysähdys joko Nyholmin tai 
Tillmannin kalajalostamolla Pellingissä ostamassa tuliaisherkut kotiin. Laivamatkan kesto n. 4,5 
h.  Kokonaiskesto on n. 9 h eli klo 9.00  -  18.00 – kokopäiväretki ! 
Lisätietoja: Puheenjohtajalta, Erkki Naumanen p.044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com 

 
Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017 
 
             Saksanniemen Järjestyslipuston 1ipuston 100 v juhlapäivä järjestetään sunnuntaina 17.9.2017. 
            Juhlapäivä aloitetaan seppelten laskulla Saksanniemen kartanon pihassa olevalle muistokivelle. 
             Pääjuhla on Porvoon keskustassa juhlavassa paikassa. Juhla on sekä kutsuvierastilaisuus että  
             avoin juhlatilaisuus kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja tulee kerhosivuille ja paikallislehtiin. 
 
 

AMPUMATOIMINTAA 
 

SRA – Sovellettu reserviläisammunta 
PRUK järjestää yhteistyössä Porvoon RES kanssa SRA-turvallisen ampujan kurssin huhtikuun 

http://www.pruk.fi/
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alussa (teoriaillat 4. sekä 6.4). Kurssilla on vielä muutama paikka vapaana. 
 
Porvoo on ollut hyvin edustettuna SRA-kilpailuissa viime sekä nyt alkaneella kaudella ja 
tarkoitus on jatkaa samaan malliin. Kilpailumatkoja tehdään kimppakyydeillä yhteistyössä 
Porvoon Reserviläisten kanssa ja päiväreissuille voi lähteä mukaan vaikka kisaturistiksi tai 
toimitsijaksi tutustumaan lajiin. 
 
Sovelletusta reserviläisammunnasta ja muusta toiminnallisesta ampumatoiminnasta 
kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä kerhon koulutusupseeriin sra.pruk@gmail.com tai 
0400 609 619/Toni Sarro. 
 
Harjoituksia pyritään pitämään huhtikuusta eteenpäin kerhon vuorolla Munkkalassa, mutta 
myös tulevat kilpailut määrittelevät harjoitustahtia. 
Reserviläisen ampumaturvavakuutus on syytä olla voimassa vaikkei SRA ampujakorttia vielä 
olisikaan. www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
 
Tulevia SRA kilpailuja joissa on Porvoolaisedustusta: 
19.3. Etelä-Häme/TST-CUP, Hätilä 
2.4. Kalakukko-cup, Siilinjärvi 
29.4. Spol-cup I, Heinola 
21.5. Uudenmaan piirimestaruus, Hyvinkää 
27.5. E-H cup, Hätilä 
28.5. Grenader, Tartto Viro 
28.5. Spol-cup II, Heinola 
10.6. Spol-cup III, Heinola 
17.6. Vares cup 1, Loppi 
8.7. Spol -cup IV/TST-CUP, Heinola 
15.7. SRA Petäjävesi/TST-CUP 
22-23.7. SRA SM, Hätilä 
5.8. Vares cup 2, Loppi 
19-20.8. SRA Viron mestaruus/TST-CUP 
2.9. Spol-cup V, Heinola 
16.9. Vares cup III, Loppi 
17.9 Upinniemen SRA, Upinniemi 
17.12. Hyvinkään Hämärähomma VII 
 
PRUK on ollut vahvasti edustettuna myös valtakunnallisen SRA TST-cupin järjestelyissä. Sarja 
on vahvassa kasvussa ja osanottajia varmasti enemmän kuin kaudella 2016 olleet 107 
kilpailijaa. Lisätietoja sekä sarjan säännöt löytyy osoitteesta tst.ammunta.net 
 
Munkkalan ampumaradan käyttömaksu jäsenyhdistysten jäsenille 
Vuosimaksu vuonna 2017 on 30,- € ja maksetaan Porvoonseudun Ampumaratayhdistyksen 
tilille FI62 2006 2000 0092 70. 
Jos ampuja käy radalla vähemmän kuin kaksi kertaa vuodessa tai haluaa viedä kanssaan radalle 
vieraita, maksetaan pankkiin kertamaksu 15,- € /ampuja/pv. 
Maksukuitti mukaan ja se on esitettävä ampumaradalla valvojien pyynnöstä. 
Ampumaratayhdistys suosittelee vahvasti, että ampujalla on myös esimerkiksi 
Reserviläisampujan vakuutus www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
Turvallisia ampumasuorituksia! Martin Glantz, 0400 800416 martin.glantz[at]gmail.com 

http://tst.ammunta.net/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://tst.ammunta.net/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://gmail.com/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
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(Ampumaratayhdistyksen yhteyshenkilö) 
 
Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet alkavat (vko 16) ke 19.4.2017 
PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla keskiviikosta 19.4. alkaen. Ammuntoja järjestetään aina parillisten viikkojen 
keskiviikkona klo 18.00 lähtien. Oma ase ei ole välttämätön. 
 
Lisätietoja ampumailloista sekä ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää 
aikaisemmin jukka.jaatinen[at]gmail.com tai puhelimitse numeroon 045 322 9525.  
Suosittelemme vahvasti, jotta hankit reserviläisampujan vakuutuksen (25eur), ohjetta sen 
hankkimiseksi löytyy www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 
 

KOULUTUSTOIMINTAA 
 

MPK:n koulutuspaikka käynnistyi Porvoossa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK käynnisti vuoden 2017 alussa koulutuspaikan  
Porvooseen. 
Porvoon koulutuspaikka suunnittelee ja toteuttaa sotilaallista ja siviileille kohdennettua  
koulutusta koko itäisellä Uudellamaalla. Koulutuspaikan tärkein tehtävä on Puolustusvoimien  
uusien Paikallisjoukkojen koulutustoiminta. 
Koulutusta johdetaan Tolkkisissa sijaitsevasta 1 Logistiikkarykmentin toimipaikasta, jonne  
MPK saa kevään aikana käyttöönsä oman kiinteän toimirakennuksen. Porvoon koulutuspaikan  
esimiehenä toimii MPK:n palkkaama koulutuspäällikkö Jarkko Törmänen (ylil evp). 
Porvoon koulutuspaikka on MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin itäisin toiminta-alue. 

 
MPK-koulutustapahtumat 

MPK:n Porvoon koulutuspaikka järjestää itäisellä Uudellamaalla vuoden 2017 aikana mm.  
seuraavia koulutustapahtumia: 
 
11.3.2017 Loviisan Reserviläispäivä 2017 - Ampumakoulutusta reserviläisille 
20.3.2017 KAARTJR: Info- ja näytöstilaisuus, Santahamina 
25.-26.3.2017 Patruunoiden jälleenlatauskurssi 
8.4.2017 Brandenstein-marssi 2017 - Kenttäkelpoisuussuoritus reserviläisille 
27.-28.5.2017 Taktinen kivääri 1 - Taktinen ampumakoulutus reserviläisille 
8.-11.6.2017 HUNT-17 harjoitus - Yhteistoimintaharjoitus, Viro 
10.6.2017 Ampumapäivä naisille, Loviisa 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtumiin tämän MPK-sivun kautta: 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri 
 
Suurin osa MPK:n tilaisuuksista on reserviläiselle kertausharjoituskelpoista koulutusta! 

 
Voit myös kysyä lisää MPK:n alueellisesta toiminnasta itäisellä Uudellamaalla suoraan  
koulutuspäälliköltä: p. 040 480 3132 / jarkko.tormanen@mpk.fi 
 
Tervetuloa kertaamaan ja kouluttautumaan! 
Jarkko Törmänen / koulutuspäällikkö, MPK Porvoo 

 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 

http://gmail.com/
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
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Maanantaihiihdot ja –marssit 

Maanantaihiihdot Kokonniemen laduilla jatkuvat niin kauan kuin latuja riittää. 
Kerhomme hiihdon suoritusvihko on Aurorahallin luona olevan opastaulun luona aina 
maanantaisin klo 18-19, jolloin siihen voi merkitä hiihtosuorituksen, väh. 4 km 
Osallistujien kesken arvotaan kevätkokouksessa 2 yllätyspalkintoa. 
Maanantaimarssit jalan aloitetaan kelien mukaan. Kokoontuminen Kokonhallin edessä.  
Alkujutustelun jälkeen lähdetään marssimaan jalan omaan tahtiin ja oman kunnon mukaan. 
Osallistumismerkintä vihkoon ja olet mukana tavara-arvonnassa. 
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta, pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928 
 
Tavoitteena hyvän fyysisen kunnon kehittäminen / ylläpitäminen sekä lähiajan tavoitteena 
Brandensteinin-marssi 2017, pituus 25 km (paikka: Koskenkylä, Loviisa, pvm. 8.4.). 
Tervetuloa mukaan Itä-Uudenmaan omalle marssille! 
 

             Kuntokorttikilpailu 2017 
RUL:n kuntokorttipalvelu on saanut paljon positiivista palautetta ja se on innostanut lukuisia 
reservinupseereita ja reserviläisiä yleensä kuntoliikuntatapahtuminen seuraamiseen.  
Kuntokortti löytyy sivulta www.pruk.fi – Kuntokorttikirjaukset.  
 
Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon asema 
vuoden 2016 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden 
määrällä. Eniten kuntokirjauksia 2016 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi 
muuta kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan. 

 
              Uudenmaan Reservipiirien maastokilpailu Porvoossa 7.6.2017 

Piirin maastokisa käydään tänä vuonna Porvoossa 7.6.2017. Pekka Elomaa kerhostamme toimii 
kilpailun johtajana. Kilpailun toimitsijatehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia ja ilmoittautumiset 
krehossamme Pekka Elomaalle p.050 5110 208  / pekkaelomaa5[at]gmail.com 
Ajantasainen Uudenmaan reservipiirien piirikilpailukalenteri löytyy: 
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/ 

 
Kerhomme jäsen Pekka Elomaa on menestynyt hyvin viime vuosina piirin kilpailussa. Hänellä 
ja kerholla on tavoitteena saada myös kolmihenkinen joukkue mukaan piirin maastokilpailuun. 
Maastokilpailun suorituspisteet ja kokonaisaika tulevat kartanluvusta, suunnistuksesta sekä 
ammunnasta. 
 

                  Brandenstein-marssi 2017 8.4.2017  
Tavoitteena kenttäkelpoisuuden ja marssikunnon sekä sotilasperinteiden ylläpito. 
Kokoontuminen tapahtuu Koskenkylässä, osallistujille erikseen ilmoitetussa osoitteessa. 
Tapahtuman avaus ja marssikäsky klo 9:00. 
Sotilassarja: Marssin pituus 25 km, 10 kg:n kantamus. Omien M91 / M05 -varusteiden käyttö on 
suositeltavaa Sotilassarjaan osallistuvilta edellytetään kotimaista maastopukua, M62, M91 tai 
M05. M91-pukuja lainattavissa järjestäjältä, samoin M85 reppuja.  
Oman repun on oltava väriltään sotilasasuun sopiva (vihreä/maastokuv./musta). Jos pukua tai 
reppua ei omasta takaa löydy, ne järjestetään MPK:n toimesta (esitä pyyntö marssin johtajalle).  
HUOM: 1 Kh-vuorokausi tästä suorituksesta merkinnäksi! 
Lisätietoja: Jarkko Törmänen: jarkko.tormanen(at)mpk.fi - Ilmoittautuminen MPK:n 
koulutuskalenterin kautta: www.mpk.fi/ 

 
              Porvoon seudun kuntosuunnistus 2017 

http://www.pruk.fi/
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/
http://www.mpk.fi/


  
JÄSENKIRJE 1/2017                            9.3.2017                        Sivu 9/(9) 

 
 

Kauden ensimmäinen kuntosuunnistustilaisuus on huhtikuun puolessa välissä. 
Kuntosuunnistustapahtumista vastaavat paikalliset suunnistusseurat. Seuraa ilmoittelua 
kaupungin sivuilta. 
SUUNNISTUSKOULU 
Neljän ensimmäisen kuntosuunnistustilaisuuksien yhteydessä järjestetään 
suunnistuskoulu, jolloin kokeneet suunnistajat opastavat aloittelijoita kiertämällä lyhyen 
radan yhdessä. 
Säänmukaiset vaatteet ja jalkineet, (kompassi) ja läpinäkyvä muovitasku/-pussi kartan suojaksi. 
Matkaan voi lähteä klo 17.00 – 18.30    
Kartan saa järjestäjiltä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ratojen pituudet ovat: 6 km (2 tuntia kävellen), 4,5 km (1,5 h kävellen), 3 km (1 tunti kävellen) 
ja 1,5 km (erittäin helppo, 30 min kävellen). Osanottomaksu 6 eur aikuiset / 2 eur alle 16. 

 
VARAINHANKINTAA 
 

Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä 
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa 
omaan kirjahyllyyn 20 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun 
järjestyslipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.  
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta , pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928  
 

Rautasormusten myynti kerhossamme 
Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on nyt 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.  
 
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: sihteeri.pruk[at]gmail.com. 

 
TIEDOTUSTOIMINTA 

 
Reserviupseeriliiton kenttäposti 

Reserviupseeriliitto julkaisee vuodessa noin seitsemän kiertokirjettä, jotka sisältävät tietoa 
ajankohtaisista asioista, ohjeita sekä erilaisia liitteitä. Kannattaa seurata pitkin vuotta.  
Ne löytyvät helposti rul-linkistä: www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/ 

 
Internetsivut 

Kerhomme Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.pruk.fi. Tutustu sieltä toimintaamme 
maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen ylläpitämiseksi Itäisellä Uudellamaalla.  
Palautteet nettisivujen kehittämisestä ym. asioista voit lähettää sivustolta löytyvän 
palautelomakkeen kautta tai suoraan sivuista vastaavalle Niko Rintalalle / 
internet.pruk[at]gmail.com 
 

              Seuraava laaja jäsenkirje nro 2/2017 ilmestyy elokuussa. 
 
Maanpuolustusterveisin, Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 
 

http://www.pruk.fi/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/

