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Piilojakeluna 191 / 236 jäsentä sekä 59 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 
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www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 
TALKOOPORUKKAA SAKSANIEMEN JÄRJESTYSLIPUSTON 100-VUOTISJUHLIIN 17.9. 

Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v muistopäiväjuhlinnan yhteydessä 17.9 on 
vapaaehtoisporukan tarvetta sekä teltan pystytyshommissa Runebergin 
puistossa että sisällä Kulttuuritalo Grandissa. 

1. Telttahomma Runebergin puistossa 

Ratsuväen Perinnesoittokunta tarvitsee esiintymisteltan Runebergin puistoon. 
Puistokonsertti on klo 12.30 -13.00. Teltan pystytys alkaisi sunnuntaina 17.9. 
esim. klo 9 aamulla. Pystytyksessä olisi auttamassa Porvoonseudun 
Rauhanturvaajien ryhmä, joka siirtyy pystytyksen jälkeen Saksanniemeen klo 
11.30 liikenteen ohjaustehtäviin kenttähartaustilaisuutta varten. Meidän 
porukkaa tarvittaisiin kolme - neljä henkilöä. Telttaan roudattaisiin tuolit 17 kpl 
Kulttuuritalo Grandista. Talkooporukka pääsisi kahveille ja juhlaan. Teltta 
purettaisiin juhlan jälkeen eli klo 15.30 jälkeen. 

 

2. Tehtäviä juhlassa Kulttuuritalo Grandissa 
Juhlaan tulee iäkästä porukkaa esim. Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistyksestä vieraita 21-22 henkilöä, iäkkäin 96 v ja paikallisia 
Veteraaneja. He tarvitsevat opastusta ja auttamista liikkumisessa juhlapaikalla. 
Meiltä olisi hyvä olla kaksi - kolme henkilöä auttamishommissa.  
 
Meillä olisi hyvä olla Saksanniemi-kirjojen myyntipiste juhlapaikalla, yksi 
henkilö tarvittaisiin hoitamaan myyntipistettä. Kaikkiaan tarvittaisiin porukkaa 
6-8 henkilöä. Kaikki pääsisivät käymään kahveilla ja juhlassa. 

 

Lisäksi tarvitaan kyyditysapua sotaveteraaneille. Yksi pariskunta pitäisi noutaa 
Lapinjärveltä ja palauttaa tilaisuuden jälkeen. 

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


 

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

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

KERHON AMPUMAMESTARUUSKISAT RATKOTTU 2.9. 

Kerhon ampumamestaruus ratkottiin yhdessä Porvoon Reserviläisten kanssa järjestetyssä 
kisassa. 
 
PRUK:n tulokset: 

Pienoispistoolitulokset: 

Toni Sarro,          Pruk                 352 

Matti Leivo,          Pruk                289 

Niko Rintala,        Pruk                249 

Tom Johansson,  Pruk               199 
 

Sotilaspistoolitulokset: 

Toni Sarro,             Pruk 295 

Mats Roos,             Pruk 294 

Kimmo Tuominen, Pruk 69 

Niko Rintala,          Pruk 62 

Tom Johansson,    Pruk 26 

 

Kaikkien kisaan osallistuneiden tulokset sekä kuvia tapahtumasta kerhon internet-sivuilla 
https://www.rul.fi/porvoo/toiminta/ammunta/ sekä Facebookissa: 
https://www.facebook.com/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borgå-Reservofficersklubb-ry-33
2778950097795 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KERHON SUUNNISTUSMESTARUUSKISAT 4.9. 

PRUK:n suunnistusmestaruuskilpailut 4.9. 2017 Humlassa 

1. Timo Virtanen        54.41 

2. Pekka Elomaa       54.45 

3. Timo Huhtala        1.06.00 

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

 

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 
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