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Puheenjohtajan katsaus  

 
Kesän edelleen jatkuessa, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa keskikesän lyhyen 
välikauden jälkeen. 
  
Suuret kiitokset sponsorillemme Aktiasäätiö Porvoolle taas merkittävästä avustuksesta 
kerhollemme! 
  
Alkuvuosi on sujunut kaikilta osin erinomaisen hyvin. Perinteisten kerhoiltatilaisuuksien lisäksi 
on ollut isoja esitelmätilaisuuksia eri yhteistyösidosryhmien kanssa. Luennoitsijoina tilaisuuksissa 
ovat olleet MPK:n  Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Timo Mustaniemi 
kevätkokouksen yhteydessä ja huhtikuussa opetusneuvos, majuri res. Ilmari Ojala aiheena 
“Suomenhevonen sodassa”. Kesäkuussa 7.6 järjestettiin Uudenmaan Reservipiirien 
maastokilpailu yhdessä Porvoon Reserviläisten kanssa. Ampumatoiminta eri muodoissaan on ollut 
myös aktiivista ja 11.6 kerhomme järjesti yhdessä Porvoon Reserviläisten ja Porvoonseudun 
Rauhanturvaajien kanssa valtakunnallisen SRA-kilpailun Porvoossa. Perinteinen ja suosittu 
risteily oli Svartholman linnakesaarelle 20.8.2017. 
  
Kerhoon on liittynyt alkuvuonna 16 henkilöä ja jäsenmäärä on nyt  235. Toivotan hallituksen 
puolesta kaikki uudet henkilöt tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan 
pariin! 
  
Kerhomme mittavin tapahtuma tänä vuonna on Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v 
muistojuhlapäivän järjestäminen yhdessä Vapaussodan Helsinginseudun Perinneyhdistyksen 
kanssa. Juhlapäivä on sunnuntaina 17.9.2017. Juhlallisuuksia vietetään valtakunnallisena Suomi - 
Finland 100 tapahtumana. Tämä jäsenkirje on KUTSU kaikille kerholaisille muistojuhlapäivän 
viettoon ja juhlallisuudet on kuvattu tarkemmin toimintaosiossa. 
 
Kerhomme syyskokous on 9.11.2017. Kokouksessa valitaan kerhollemme uusi puheenjohtaja ja 
hallituspaikkoja on tarjolla yhdistystyöstä kiinnostuneille kerholaisille.  Kokemuksesta tiedän, että 
hallitustyö on mielenkiintoista ja antoisaa. Kannattaa osallistua kokoukseen! 

  
Muutoin syyskauden ohjelmassa on huomioitu – edellisten vuosien tapaan - yhteisöllisyys niin, 
että meillä on isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous 
marraskuussa ja joulusauna joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota 
on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimintaosiossa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi.  
  
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjaukset ovat myös sujuneet edelleen kerhomme 
osalta hyvin. Kerholla on tässä vaiheessa 26 kuntokorttikirjaajaa eli olemme noin viime vuoden 
tasolla (25), vähän ylikin ja perinteisesti Reserviupseeripiirin kärjessä. 
  
Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen! 
  
Hyvää loppukesää kaikille! 
  
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 5776 736            sihteeri.pruk[at]gmail.com 
Lippu- ja järjestelyups.,  
Varautumisvastaava Vesa Paatelma 041 5062 276 vesa.paatelma[at]gmail.com 
Taloudenhoitaja Teemu Turunen 040 8237 307 talous.pruk[at]gmail.com 
Kilpailu-upseeri Antti Pennanen 050 3926 612 kilpailu.pruk[at]gmail.com 
Koulutusupseeri Martin Glantz 0400 800 416 martin.glantz[at]gmail.com 
Koulutusupseeri Jukka Jaatinen 045 3229 525 jukka.jaatinen[at]gmail.com 
Urheilu- ja koulutusupseeri Jarkko Törmänen 040 4803 132 jarkko.tormanen[at]mpk.fi 
Internet-vastaava Niko Rintala 050 3531 120 internet.pruk[at]gmail.com 
Jäsenupseeri Fred Sahala 0400 414 910 fred.sahala[at]multi.fi 
Nuorisoupseeri Jan Ewalds 044 2846 533 nuoriso.pruk[at]gmail.com 
 

 
 
JÄRJESTÖTOIMINTAA 

● Ennakkotietoa syyskokouksesta  
● Liittyneet uudet jäsenemme 03/2017 - 08/2017 
● Merkkipäivät 2017 
● Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017 
● Syksyn kerhoillat 28.9.2017 ja 26.10.  
● Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivä Järvenpäässä 7.10.2017 
● Tuusulan taistelukoulun luennot syksy 2017 

 
AMPUMATOIMINTAA 

● SRA TOIMINTA  
● Munkkalan ampumaradan käyttömaksut: www.pamry.net 
● Reserviläisammuntatilaisuudet 2017  
● Kerhon ampumamestaruuskilpailu Munkkalan pistooliradalla lauantaina 2.9.  

 
KOULUTUSTOIMINTAA 

● MPK-koulutustapahtumat 
 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 

● Kuntokorttikilpailu 2017 
● Kerhon suunnistusmestaruuskilpailu 2017 

 
VARAINHANKINTAA  

● Saksanniemikirjoja vielä jäljellä  
● Rautasormusten myynti kerhossamme  

  
TIEDOTUSTOIMINTA 

● Reserviupseeriliiton kenttäpostia 
● Internet-sivut 
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JÄRJESTÖTOIMINTAA 
  
  
             Ennakkotietoa syyskokouksesta 

 
Kerhon syyskokous järjestetään marraskuussa 9.11 Aktiapankin Vintillä. Ennen kokousta 
on perinteinen esitelmätilaisuus. 

 
Ensi vuonna moni pitkäaikainen hallituksen jäsen lopettaa, joten hallitukseen kaivataan 
uutta verta. Kaikkia hallitustyöstä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä 
puheenjohtajaan, Erkki  

Naumanen p.044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com. 
 

Liittyneet uudet jäsenemme 03/2017 - 08/2017 
 

03 /2017 yliluutnantti Seppänen Harri  
03 /2017 majuri Välkki Petri  
04 /2017 kapteeni Järvinen Juha  
04 /2017 teknikkoluutnantti Paljakka Jorma 
04 /2017 kapteeni  Tuominen Kimmo 
05 /2017 luutnantti  Pitkänen Jarmo 
05 /2017 vänrikki  Savolainen Jonne 
05 /2017 yliluutnantti  Saarenpää Janne 
05 /2017 vänrikki  Koivunen Christoffer 
 

                       Jäsenmäärämme on nyt 235 (+7) jäsentä. 
                       Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan! 
 

Merkkipäivät 2017  
  
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 
 
Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017  
 
KUTSU kaikille kerholaisille Saksanniemen 100 v muistopäivän juhlatilaisuuksiin 
 

Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v muistojuhlapäivä järjestetään sunnuntaina       
17.9.2017. 
Juhlapäivä aloitetaan klo 12.00 seppelten laskulla Saksanniemen kartanon pihassa olevalle          
muistokivelle ja kenttähartaudella, jossa saarnaa kenttäpiispa Särkiö. Ohjelma jatkuu         
Ratsuväen perinnesoittokunnnan, Lappeenrannasta puistokonsertilla Runebergin puistossa      
klo 12.30-13.00.  
Pääjuhla on Porvoon keskustassa Kulttuuritalo Grandissa klo 14.00 alkaen ja          
juhlapuhujana on  
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puolustusministeri Jussi Niinistö. Juhla on sekä kutsuvierastilaisuus että avoin         
juhlatilaisuus  
kaikille kiinnostuneille valtakunnallisena Suomi - Finland 100 tapahtumana.  
Pääjuhlassa on pukukoodina; tumma puku, paraatipuku tai perinnepuku,        
kunniamerkit.  
 
 

Syksyn kerhoillat 28.9.2017 ja 26.10. 
 
Kerhomme syksyn kerhoillat käynnistyvät syyskuussa torstaina  28.9. klo 18 alkaen 
KORSU-kerhotilassamme. 
Syyskauden toinen kerhoilta on torstaina 26.10. klo 18 Korsussa. Aiheet ja esitelmöitsijät 
ovat vielä avoimia. Seuratkaa ilmoittelua nettisivulta ja Uusimaa-lehden toimintaa 
palstalta. 
Kerhoiltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille Porvoon 
seudun reserviupseereille ja reserviläistoiminnasta kiinnostuneille. 
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta, pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928 
 

Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivä Järvenpäässä 7.10.2017 
 

Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivä järjestetään Järvenpäässä teemalla ”Kotiemme       
turvaksi, yhdessä”. Tilaisuuteen tarvitaan lipunkantajia. Ilmoittautumiset lippu- ja        
järjestelyupseeri  Vesa Paatelma puh. 041 506 2276 vesa.paatelma[at]gmail.com 

 
Lisätietoa Maanpuolustuspäivästä ja ohjelmasta http://www.maanpuolustuspaiva.net/ 

 
Tuusulan Taistelukoulun luennot syyskaudella 2017 
 

Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa 
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja klo 19 alkaen seuraavasti: 
 
10.10. Hannele Lindstén: Sotilaskotiliiton toiminnasta 
14.11. Tietokirjailija Cingiz Safiulla: Mannerheim 75 vuotta 4.6.1942 – lennot ja vieraat 
12.12. Avoinna 
 
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 

 
 

AMPUMATOIMINTAA 
 

SRA-toiminta 
 

SRA-toiminta on ollut hyvin vauhdikasta Porvoon seudulla ja paikallisten         
kilpailuaktiivisuus on ollut hyvällä tasoa eri puolilla Suomea järjestetyissä kilpailuissa. 
PRUK:sta on ollut seitsemän aktiivia toiminnassa mukana ja muutama mitalisijakin on           
kauden aikana tullut. 

http://www.pruk.fi/
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Porvoolaiset SRA-ampujat järjestivät ensimmäiset sovelletun reserviläisammunnan      
kilpailut Munkkalan radoilla 11.6.2017. Valtakunnallisen SRA TST-CUP:in osakilpailuun        
otti osaa kaikkiaan kuutisenkymmentä henkilöä yli kahdestakymmenestä yhdistyksestä eri         
puolilta Suomea. Järjestelyt onnistuivat kaikin puolin hyvin ja Uusimaa -lehdessäkin          
julkaistiin kilpailun jälkeen hyvinkin myönteinen, koko aukeaman lehtijuttu SRA         
ammunnasta. 
Uusia kilpailuja on jo toivottu aina piiri tasoa myöten ja sellaisia suunnitellaan ensi             
vuodelle. 
Kerhon varapuheenjohtaja Toni Sarro edusti PRUK:a SRA SM kilpailuissa Hätilässä          
heinäkuun lopulla sekä Tarttossa ammutuissa Viron SRA mestaruuskilpailussa 20.8. 
 
Sovelletusta reserviläisammunnasta ja muusta toiminnallisesta ampumatoiminnasta 
kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä kerhon varapuheenjohtajaan/koulutusupseeriin 
sra.pruk ( ät) 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: 
2.9. Spol-cup V, Heinola 
16.9. Vares cup III, Loppi 
17.9 Upinniemen SRA, Upinniemi 
17.9 XI Huissi syys-SRA/TST-CUP 
7.10 PoPo SRA/TST-CUP, Oulu 
17.12. Hyvinkään Hämärähomma VII/TST-CUP 
 
PRUK on varapuheenjohtajan sekä muiden SRA-aktiivien kautta ollut vahvasti 
edustettuna valtakunnallisen SRA TST-cupin järjestelyissä. Sarja on edelleen hyvässä 
nosteessa ja tämän vuoden osakilpailuihin on ottanut osaa jo 145 kilpailijaa molemmilta 
puolilta Suomenlahtea ja se asia on myös noteerattu liittotasolla. Lisätietoja, osakilpailut 
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 
(Ampumaratayhdistyksen yhteyshenkilö) 
Toni Sarro 
(Ampumaratayhdistyksen hallituksen jäsen, internetvastaava) 
 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://gmail.com/
http://tst.ammunta.net/
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://tst.ammunta.net/
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Munkkalan ampumaradan uudet nettisivut: www.pamry.net 
 

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
 
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. 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä aiotko ampua omalla aseella / patruunoilla vai 
lainaatko kerhon asetta. Kerro myös onko vakuutusta ja onko ampumaratayhdistyksen 
ratamaksu suoritettu. 

  
Suosittelemme vahvasti, jotta hankit reserviläisampujan vakuutuksen (25eur), ohjetta sen 
hankkimiseksi löytyy www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 

 
Kerhon ampumamestaruuskilpailu 2.9. 

 
● Ampumamestaruuskilpailu järjestetään Munkkalan pistooliradalla lauantaina 2.9.      

Kilpailu järjestetään yhteistyössä muutaman lähiseudun yhdistyksen sekä Porvoon        
Reserviläisten kanssa jotka ovat sovitusti järjestelyvuorossa. 
Kilpailussa ammutaan pienois- sekä sotilaspistooli-sarjat joissa molemmissa 10        
harjoituslaukausta sekä 4x10 laukauksen kilpasarjat. Kilpailuun rekisteröinti alkaa la klo          
10:45 ja itse kilpailu klo 11:00. Ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa: sra.pruk (ät)           
gmail.com 
 
 
 

KOULUTUSTOIMINTAA 
 

MPK-koulutustapahtumat 
 
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 
 

             Kuntokorttikilpailu 2017 
 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri
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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 2017 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien 
henkilöiden määrällä. Eniten kuntokirjauksia 2017 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, 
samoin arvalla kaksi muuta kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen 
mukaan. 

 
Suunnistusmestaruuskilpailut  4.9.2017 

 
Porvoon Reserviupseerikerhon suunnistusmestaruuskilpailut ovat maanantaina 4.9 
Humlan ulkoilumajalla osoitteessa Rotnäsintie 199, Porvoo.  Järjestäjäseurana on Ok. 
Orient. 
Suunnistusradan pituus on 4,5 km. Kaikilla rasteilla on EMIT-leimasimet. 
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä (paikanpäällä), että edustat Porvoon 
Reserviupseerikerhoa, niin saat osanottomaksun (6 €) ”kerhomme piikkiin”. 
Lisätietoa kerhon urheilu-upseerilta  Jarkko Törmäseltä, kurssit.pruk[at]gmail.com. 
Kerhon suunnistusmestari palkitaan kiertopalkinnolla kerhon syyskokouksessa 
 
 

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 20 euroa ja se toimitetaan postitse kotiinne. Kerhomme jäsenet 
saavat lunastaa sormuksen 15 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 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
http://www.pruk.fi/
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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 3/2017 ilmestyy marraskuussa 
 
Maanpuolustusterveisin, Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 
 

http://www.pruk.fi/

