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Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

 
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN SOTILASVALA- JA VAKUUTUSTILAISUUS 
PORVOOSSA 
 
Kaartin jääkärirykmentin saapumiserän 2/2017 sotilasvala- ja vakuutus- 
tilaisuus perjantaina 11.8.2017 Porvoossa 

Ohjelman aikataulu on seuraava: 
 
klo 10.15 kutsuvieraskahvitilaisuus, Porvoon kaupungintalo 
klo 11.20 sotilasvakuutus, Suiston kenttä (Meritullinkatu) 
klo 12.00 sotilasvala, Suiston kenttä 
klo 13.00 ohimarssin vastaanotto, Porvoon kaupungintalon edusta 

Tilaisuus päättyy n. klo 13.30.  

Puolustusvoimien kalustonäyttelyn yhteydessä on tarkoitus pitää PRUK:n esittelypiste. 
Esittelypisteelle kaivataan vapaaehtoisia esittelemään kerhon toimintaa, tekemään 
jäsenvärväystä sekä myymään Saksanniemi-kirjoja ja rautasormuksia. Esittelypiste on 
avoinna 11-14. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Erkki Naumanen 044 3508 928 pj.pruk@gmail.com 

 

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

KERHON RESERVILÄISAMMUNTATILAISUUDET  

Kerhon ampumatilaisuudet jatkuvat Munkkalassa 9.8.2017 

PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla 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. 
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SAKSANIEMEN JÄRJESTYSLIPUSTON 100-VUOTISJUHLAT 

Suomi 100 –juhlavuotistapahtumiin liittyen syyskuussa juhlitaan myös Saksaniemen 
Järjestyslipuston perustamista.  Juhla on kaksiosainen: sunnuntaina 17.09. on 
kenttähartaus Saksanniemen muistokivellä klo 12 ja heti sen jälkeen päiväjuhla kulttuuritalo 
Grandissa klo 14 alkaen.  

Syksyllä 1917 perustettiin Porvoon Saksalaan ratsupoliisikoulu, johon valittiin kaksi sataa 
vapaaehtoista nuorukaista koulutettaviksi poliiseiksi.  Perustettu poliisikoulu toimi senaatin 
tukemana ja sen johtajana toimi ratsumestari Gaston Ahrenberg. 

Tarve järjestyksen ylläpitoon ja uusien poliisin kouluttamiseen oli tuolloin suuri, sillä 
itsenäistyvä Suomi oli vajoamassa anarkiaan pyrkiessään irti hajoavasta Venäjän 
valtiorakenteesta. Tsaarinvaltaa edustanut poliisilaitos oli lakkautettu ja järjestystä yritti 
pitää yllä sen tilalle perustettu miliisi, monin paikoin huonolla menestyksellä. 
Kumousmielisten käynnistämän syksyn yleislakon aikana surmattiin kymmeniä ihmisiä ja 
myös maassa oleva venäläinen varusväki kapinoi upseereitaan vastaan.  

Järjestyslipuston merkitys itsenäistyvälle Suomelle oli suuri, sillä marraskuussa 1917 
tapahtuneen, venäläisten matruusien ja punakaartilaisten toimin tapahtuneen 
hajottamisensa jälkeen se kokoontui uudestaan Pohjanmaalle, josta siitä muodostettiin 
helmikuulla 1918 Suomen senaatin armeijaan Uudenmaan Rakuunarykmentti. 

Sunnuntaina kaksi tilaisuutta 

Saksaniemen Järjestyslipuston perustamisen 100-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina, 17.9. 
kello 12 alkaen sekä kenttähartaudella Saksaniemessä että iltapäiväjuhlalla kulttuuritalo 
Grandissa Porvoossa kello 14 alkaen. Kenttähartauden Saksanniemessä pitää 
kenttäpiispa Pekka Särkiö, tilaisuudessa puhuu Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Uutela. Tilaisuutta kunnioittavat Porvoon seudun 
maanpuolustusjärjestöt sekä alueella samaan aikaan suoritettavan 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ( MPK) järjestämän KILPI 2017:n asettama 
reserviläisten kunniavartio. 

Kulttuuritalo Grandissa juhlapuhujaksi on lupautunut puolustusministeri Jussi Niinistö, ja 
Porvoon kaupungin tervehdyksen esittää kaupunginjohtaja Jukka Pekka Ujula. 
Juhlallisuuksiin osallistuvat niin Uudenmaan Eskadroonan perinneratsukot kuin Ratsuväen 
Perinnesoittokuntakin.  Molempiin tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy. 

Muistojuhlan järjestäjinä toimivat  Porvoon Reserviupseerikerho, Vapaussodan Helsingin 
seudun perinneyhdistys, Porvoon kaupunki sekä  paikalliset maanpuolustusjärjestöt.  

Lisätietoja: 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki Naumanen 044 3508 928 pj.pruk@gmail.com 

Saksanniemi 100 –järjestelytoimikunnan tiedottaja Antti Kauranne 
2mail2andy@gmail.com 

Taustatietoa: https://saksaniemi100.wordpress.com/ 
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Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 

 
 


