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

KEVÄÄN RESERVILÄISAMMUNNAT ALKAVAT 19.4.2017 

 

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. 

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

 

SOTAHISTORIALLINEN YLEISÖLUENTO PORVOOSSA 20.4.2017 

 

Porvoon Reserviupseerikerho ja Porvoon Seudun Sotaveteraanit, mukana tukena Porvoon 
kansalaisopisto, järjestävät sotahistoriallisen esitelmätilaisuuden Linnajoen koulun 
kirjastoluokassa, Edelfeltinbulevardi 2, Porvoo torstaina 20.4.2017 klo 18.00 – 19.30. 

 

Tilaisuus on avoin yleisötilaisuus kaikille sotahistoriallisista asioista kiinnostuneille. 

 

Tervetuloa! 

 

Isänmaan pelastamiseen tarvittiin myös suomenhevosia 

 

Suomen sodissa 1939 -45 kuoli suunnilleen saman verran hevosia kuin koko suomen- 
hevoskanta on nykyisin, runsaasti yli 20 000 yksilöä. Talvisota oli kokonaan hevosvetoinen, 
jatkosodassa moottorointi oli saatu alkuun. Erityisesti tykistön hevostappiot olivat suuret 
kesän 1944 torjuntataisteluissa. Ratsuväki taisteli jalan mutta siirtymiseen sekin käytti 

https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795
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jatkosodan alkuvaiheissa hevosiaan. Kun 1990-luvlla toteutettiin suomenhevoselle – 
sotahevonen kiitospatsas, sen innokkaimpia puolestapuhujia olivat sotiemme veteraanit, 
jotka olivat läheltä nähneet tämän ”aseveljen” merkityksen. 

 

Huhtikuun 20. päivänä suomenhevosesta sodassa kertoo tietokirjailija Ilmari Ojala, joka 
perustaa esityksensä rintamavalokuvaajien ottamiin TK-kuviin. Ne esitetään kankaalle 
videotykin välityksellä. 

 

Opetusneuvos Ojala oli 22 vuotta Porvoon kansalaisopiston rehtorina, nyt hän on ollut 23 
vuotta eläkkeellä. 

 

Lisätietoja antaa Erkki Naumanen puh. 044-350 8928. 

 

ÖPPEN FÖRELÄSNING OM KRIGSHISTORIA I BORGÅ 20.4.2017 

 

Borgå Reservofficersklubb och Porvoon Seudun Sotaveteraanit, med stöd av Porvoon 
kansalaisopisto, ordnar ett krigshistoriskt föredragstillfälle i biblioteksklassen i Linnajoen 
koulu, Edelfeltinbulevardi 2, Borgå torsdag 20.4.2017 kl 18.00-19.30. Föredraget hålls på 
finska. Tillfället är öppet för alla som är intresserade av krigshistoria. Välkommen! 

 

 

 



 

Också finnhästarna behövdes till fosterlandets räddning 

 

Under Finlands krigsår 1939-45 dog ungefär lika många hästar som hela finnhäststammen 
idag, drygt mera än 20 000 hästar. Vinterkriget var helt beroende av hästdragare medan 
man under fortsättningskriget delvis påbörjat motoriseringen. Speciellt stora var 
hästförlusterna i artilleriet under de stora avvärjningsstriderna 1944. Kavalleriet stred till fots 
men använde sina hästar till förflyttningar under början av fortsättningskriget. När man på 
1990-talet förverkligade en staty för att tacka finnhästen – krigshästen, var de ivrigaste 
förespråkarna just krigsveteranerna, som på nära håll sett betydelsen av den här 
”vapenbrodern”. 

 

Den 20 april berättar fackliterära författaren Ilmari Ojala om finnhästen under kriget 
utgående från frontfotografernas fotografier. Bilderna visas med videokanon. 

 

Undervisningsråd Ojala var under 22 år rektor vid Porvoon kansalaisopisto, och har nu varit 
23 år i pension. 

 

Tilläggsuppgifter: Erkki Naumanen, tfn 044-350 8928. 

 

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

 

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ  27.04.3017 

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. 

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4 

Päivän ohjelma: 

•        klo 13.00, yhteiskuljetus sankarihaudoille lähtee turistipysäkiltä, Rauhankatu 20 

•        klo 13.15, lippulinna järjestäytyy hautausmaan pysäköintialueella 

•        klo 13.30, seppelien lasku ja lyhyt kenttähartaus 

•        klo 14.00 Kahvitarjoilu, Iriksen Linna-salissa 

•        klo 15.00 Veteraanipäivän juhla Iriksen Armi-auditoriossa 

○ Tervehdyssanat, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula 
○ Kuorolaulua, Porvoon Mieslaulajat 
○ Kunnianosoitukset 
○ Juhlapuhe, Uudenmaan prikaatin komentaja Kjell Törner 
○ Kuorolaulua, Porvoon Mieslaulajat Maamme -laulu 

 

Seuraavat kevään 2017 perinnetilaisuudet ovat: 

•          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 

 



 

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

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 

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

 

TAISTELUKOULUN TOUKOKUUN ESITELMÄ 02.05.2017 
 
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! 
 
Yhteiskuljetuksiin ilmoittautuminen pj Erkki Naumanen, p. 044-3508928 tai 
pj.pruk(at)gmail.com Lähtö Korsun edestä klo 18.00. 

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

UUDENMAAN RESERVIPIIRIN MAASTOKILPAILU PORVOOSSA 7.6.2017 

 

Piirin maastokisa käydään tänä vuonna Porvoossa 7.6.2017. Pekka Elomaa kerhostamme 
toimii kilpailun johtajana. Kilpailun toimitsijatehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia, 
ilmoittautumiset kerhossamme Pekka Elomaalle p.050 5110 208 / 
pekkaelomaa5[at]gmail.com 

 

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

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 

 
 


