
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 189 / 234 jäsentä sekä 59 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

............................................................................................................... 

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 
 

KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ  21.05.2017 
 
Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 21.5.2017. Lipunkantoon kaivataan vielä lisää 
kerholaisia. Yhdyshenkilönä toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri Vesa Paatelma: 

Tilaisuus alkaa kokoontumisella Näsin hautausmaan parkkialueella 13.15. Tilaisuuden 
jälkeen mahdollisuus osallistua kahvitilaisuuteen Ruotsalaisessa seurakuntakodissa. 

Tied. ja ilm. vesa.paatelma[at]gmail.com tai 041 506 2276 

 

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

MPK AVOIMIEN OVIEN TILAISUUS 30.5. 
 
MPK järjestää avoimien ovien tilaisuuden Tolkkisissa. Tilaisuudessa 
saunomismahdollisuus. 
 
Ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot Jarkko Törmänen puh. 040 480 3132 
jarkko.tormanen[at]mpk.fi 

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

PUOLUSTUSVOIMIEN LIPPUJUHLAPÄIVÄN VASTAANOTTOTILAISUUS 3.6.2017 

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry järjestää Tuusulan Reserviupseerikerhon ry:n tukemana 
puolustusvoimien lippujuhlapäivän vastaanottotilaisuuden Tuusulassa Taistelukoulun 
upseerikerholla (Rantatie 66, Tuusula) 3.6.2017 klo 18.00 alkaen. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki reserviupseeripiirin jäsenet seuralaisineen (avec). 
 
Pukukoodi: Paraatipuku tai tumma puku ja kunniamerkit 
 
Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset Tuusulan Reserviupseerikerho ry:n 
puheenjohtajalle Harri Majamäelle viimeistään 30.5.2017 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen harri.majamaki@kolumbus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on syytä mainita 
selvästi mahdollisista ruoka- ja juoma-aineallergioista. 

 

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


 

Jokainen osallistuja maksaa illallismenun hinnan (30,00 €/ henkilö) ravintoloitsijalle, joko 
heti saapuessaan paikalle tai myöhemmin illan aikana. Illallismenun hinta ei sisällä muita 
juomia kuin alkumaljan ja jääveden. Jokainen osallistuja tilaa ja maksaa haluamansa 
ruokajuomat ja seurustelujuomat suoraan ravintoloitsijalta. 

 

Porvoosta kimppakyydillä, lähtö klo 17.00 Korsun edestä, ilmoittautuminen kyyteihin  ja 
tarkempaa tietoa ohjelmasta puheenjohtajalta, Erkki Naumanen p. 044 350 8928 tai 
pj.pruk(at)gmail.com.  

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

UUDENMAAN RESERVIPIIRIN MAASTOKILPAILU PORVOOSSA 7.6.2017 

 

Piirin maastokisa käydään tänä vuonna Porvoossa 7.6.2017. Pekka Elomaa kerhostamme 
toimii kilpailun johtajana. Toimitsijoita on ilmoittautunut riittävästi, kiitos kaikille osallistujille!  

Lisätietoja Pekka Elomaa p.050 5110 208 / pekkaelomaa5[at]gmail.com 

Ajantasainen Uudenmaan reservipiirien piirikilpailukalenteri löytyy: 
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/ 

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

 

SRA-KILPAILUT PORVOOSSA 11.6.2017 

PRUK:n sekä Porvoon reserviläisten aktiiviampujat järjestävät ensimmäiset sovelletun 
reserviläisammunnan kilpailut Porvoossa. Neljän ampumarastin sekä tavoitteena oleva, yli 
neljäkymmenen kilpailijan kisa ammutaan Munkkalan ampumaradalla 11.6. klo 12:00 
alkaen. Talkoolaisia tarvitaan rakentamaan 10.6. sekä toimitsijatehtäviin 11.6. 

Lisätietoa sovelletusta reserviläisammunnasta ja kilpailutoiminnasta varapuheenjohtaja 
Toni Sarrolta sra.pruk(ät)gmail.com 

 

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

SVARTHOLMAN RISTEILY SUNNUNTAINA 20.8.2017  

 

Porvoon Reserviupseerikerho järjestää yhdessä Porvoon eri Maanpuolustusyhteisöjen ja 
Veteraanien kanssa Svartholman risteilyn. Perheenjäsenet ja siviilihenkilöt ovat tervetulleita 
retkelle mukaan.  Lähtö Porvoosta Loviisaan on klo 9.00 turistiluokan bussilla ja Loviisassa 
on n. 40 min sight seeing- kierros bussilla opastettuna.  

Sandra D noutaa ryhmän Laivasillalta Svartholmaan, opastettu risteily kestää n. 45 min. 

Opastettu kierros ja historiikki Svartholman Linnoituksella sekä lohikeittoruokailu, 
aikavaraus n. 2,5 t. Nousu laivaan ja risteily kauniita saaristoreittejä Porvooseen. Matkalla 
pysähdys  joko Nyholmin tai Tillmannin kalajalostamolla Pellingissä ostamassa 
tuliaisherkut kotiin.  Laivassa grillataan makkaroita. 

Laivamatkan kesto on n. 4,5 h. Retken kokonaiskesto on n. 9 t eli eli klo 9.00  -  18.00 ja se 
on kokopäiväretki!  

Alustava hinta-arvio on n. 50 €/ henkilö, jos retkeläisiä on vähintään 60 henkilöä. Hinta 
tarkentuu alkukesän aikana ja matkalle tulee ennakkomaksu.  Veteraaneille ja lapsille on 
alennettu hinta. Lisätietoja: Puheenjohtajalta, Erkki Naumanen p. 044 350 8928 tai 
pj.pruk(at)gmail.com.  

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



 

KUNTOKORTTIKIRJAUKSET 

 
Viime vuonna olimme jälleen aktiivisuusindeksillä mitattuna Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin paras kerho vaikka kirjaajien lukumäärä laskikin edellisvuodesta 
kahdella 29:ään kirjaajaan. 
 
Alkuvuodesta kirjauksia on tullut jo lupaavasti mutta haastamme kaikki kerholaiset mukaan 
kuntokorttikilpailuun. Jo yksikin kirjaus vuoden aikana auttaa kerhoa, sillä aktiivisuutta 
mitataan suhteessa koko jäsenistöön. 

Lisätietoja ja ohjeet kerhon verkkosivuilta https://www.rul.fi/porvoo/kuntokorttikirjaukset/ 

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

KEVÄÄN RESERVILÄISAMMUNNAT ALKANEET  

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet ovat alkaneet.  
 
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. 

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

 

SRA 

Sovellettu reserviläisammunta on hyvässä vauhdissa porvoolaisjoukkueilla. Kauden 
ensimmäiset osakilpailut on jo ammuttu Padasjoella, Hätilässä, Upinniemessä sekä 
Heinolassa. Kauden ensimmäisessä Spol cup osakilpailussa Heinolassa Porvoolaiset 
pärjäsivät hyvin ja kotiintuomisina oli avoimen luokan 3:s sija ja kokonaiskilpailun 4:s sija 
(Toni Sarro). 

Tulevana sunnuntaina 21.5 ammutaan Hyvinkäällä Uudenmaan piirimestaruudesta ja 
kilpailussa on liki kymmenen edustajaa Porvoon yhdistyksistä. 

Huhtikuussa Porvoossa järjestetystä SRA-kurssista yli puolet on jo suorittanut 
ampumakokeen ja leveyttä edustusrintamaan ollaan saatu kun ensimmäiset kurssilaisetkin 
ovat jo osallistuneet kilpailuihin. 

Kilpailureissuja tehdään yhteistyössä Porvoon RES kanssa ja mukaan voi lähteä vaikka 
kisaturistiksi. 

 

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 

 
 


