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Puheenjohtajan katsaus  

 
Vuosi on jo pitkällä moninaisen maanpuolustuksellisen ja perinnetoiminnan merkeissä ja 
loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista suunnitella ensi vuoden ohjelmaa.  
 
Suuret kiitokset sponsoreillemme ja yhteistyökumppaneillemme: Aktiasäätiö Porvoo, Porvoon 
kaupunki, Kulttuuritalo Grand, Oy Olle Andersson Ab, Konsultia Oy, Rakuunakilta ry., Renor Oy 
ja yksityishenkilöt,  jotka mahdollistitte Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v muistojuhlapäivän 
erinomaisen onnistumisen! 
 
Tämän vuoden merkittävin ponnistus/ saavutus oli Saksanniemen Järjestyslipuston 100- 
vuotisjuhlallisuuksien suunnittelu ja toteutus yhdessä Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistyksen kanssa. Juhlapäivä 17.9.2017 onnistui kaikkien juhlallisuuksien osalta 
Saksanniemen muistokivellä ja Porvoon keskustassa erittäin hyvin. 
 
Samana viikonloppuna 15.-17.9 toteutettu Kilpi-2017 paikallisharjoitus onnistui myös hyvin  ja 
kerholaisilla oli merkittävä rooli sekä harjoituksen johtamisessa että osallistumisessa. 
 
Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna 20 henkilöä ja meitä kerholaisia on nyt 239 eli 
ennätyksellisen paljon. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi 
tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!  
 
Vuoden 2018 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan 
uutta ohjelmaa. Ensi vuonna meillä on enemmän aikaa perinteiselle kerhotoiminnalle, kun kol- 
men vuoden perättäinen juhlallisuuksien putki on kunniakkaasti hoidettu. Vuoden 2018 toimin- 
nan aktiviteetteja esitellään syyskokouksessa ja laajassa jäsenkirjeessä vuoden 2018 alussa. 
 
Loppuvuoden toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja 
ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: http://www.rul.fi/porvoo.  
 
Syyskokouksessa esitelmöitsijänä ovat Itä-Uudenmaan Maakuntakomppanian edustajat 
Stefan Appel ja Antti Rytivaara ja esitelmänä: "Maakuntakomppanian kehitysnäkymät". 
Syyskokouksessa valitaan kerhollemme uusi puheenjohtaja ja määritetään toiminnan suuntaviivat. 
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa kerhomme tulevaisuuteen. Toivon runsasta osallistumista 
syyskokoukseen! 
 
Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on jo vakiintunutta toimintaa kerhossamme ja lisää lajin 
harrastajia toivotaan mukaan harjoituksiin ja kilpailuihin.  
 
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen 
kerhomme osalta hyvin, kerhollamme on tässä vaiheessa 28 (25 v. 2016) kuntokorttikirjaajaa.  
Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menesty- 
mistä Reserviupseeripiirin kärjessä.  
 
Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa!  
 
Erkki Naumanen, Kerhon puheenjohtaja kausi 2012- 2017 
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SYYSKOKOUSKUTSU  
Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous paikkana: Aktia Pankki/Vintti, Porvoo. 
Sisäänkäynti Piispankatu 23 B, 3 kerros, torstaina  9.11.2017 klo 18:00 alkaen.  Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituspaikkoja on tarjolla hallitustyöstä kiinnostuneille 
kerholaisille. 
Ennen kokousta on avoin yleisötilaisuus (alkaen klo 18) ja esitelmöitsijänä Itä-Uudenmaan 
Maakuntakomppanian edustajat Stefan Appel ja Antti Rytivaara. Esitelmän aiheena on 
"Maakuntakomppanian kehitysnäkymät". 

 
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 
Borgå Reservofficersklubb höstmöte hålls torsdagen den 9.11.2017 kl 18.00 på Aktia 
Banken/Vinden i Borgå. Adress: Biskopsgatan 23 B, 3. vån. Vid mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden. Nya styrelsemedlemmar önskas i styrelsen. Välkommen med! 
Före vårmötet håller Itä-Uudenmaan Maakuntakomppanian edustajat Stefan Appel och 
Antti Rytivaara föredrag med titteln "Maakuntakomppanian kehitysnäkymät". 
Föredraget är öppet för alla intresserade. 

 
 
 
 

JÄRJESTÖTOIMINTAA 
  

● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet 
● Liittyneet uudet jäsenemme 08/2017 - 10/2017 
● Joulusauna Tolkkisten varikon saunatiloissa 13.12. 
● Tuusulan taistelukoulun luennot syksy 2017 

 
 
AMPUMATOIMINTAA 

● SRA- toiminta  
● Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet päättyneet 

 
 
KOULUTUSTOIMINTAA 

● MPK-koulutustapahtumat 
 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 

● Kuntokorttikilpailu 2017 
 
VARAINHANKINTAA  

● Saksanniemikirjoja vielä jäljellä  
● Rautasormusten myynti kerhossamme  

  
TIEDOTUSTOIMINTA 

● Reserviupseeriliiton kenttäpostia 
● Internetsivut 
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JÄRJESTÖTOIMINTAA 
 

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet 
 
Muistopäivät ja perinnetilaisuudet ovat tärkeä osa kerhomme toimintaa. 
Tarvitsemme lipunkantajia, sekä muita henkilöitä avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja  
juhlallisessa läpiviemisessä. Seuraavat syksyn 2017 juhlatilaisuudet ovat: 

● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2017 klo 12 alkaen 
● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2017 klo 14–18  

Varaa aikaa kalenteristasi ja ilmoittaudu Vesalle: puh. 041 506 2276 vesa.paatelma[at]gmail.com  
  

Liittyneet uudet jäsenemme 08/2017 - 10/2017 
 

  
09/ 2017 yliluutnantti Harri Kangas 
10/ 2017 kapteeni Petri Reponen 
10/ 2017 kapteeni Mika Siitonen  

  
Jäsenmäärämme on nyt 239 (+3) jäsentä. 
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan! 

 
Joulusauna Tolkkisten varikon saunatiloissa 13.12. 
 
Kerhon perinteinen Joulusauna on keskiviikkona 13.12.2017 klo 18:00 alkaen Tolkkisten vari- 
kon saunatiloissa. Ajo-ohje: Tolkkistentie 800 kohdalta vasempaan (Tanssisaaren risteys) ja tien 
päähän rantaan portille, jonka lähellä on parkkipaikka. Ilmoittautuminen portilla, josta on opas- 
tus saunatiloihin. Omat pyyhkeet mukaan. Voileipä/kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on ennakko- 
ilmoittautuminen Erkki Naumaselle puh. 044 350 8928 tai pj.pruk(at)gmail.com, viimeistään 
perjantaina 8.12. Tervetuloa! 
 

   
Tuusulan Taistelukoulun luennot syyskaudella 2017 
 

Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa 
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja klo 19 alkaen seuraavasti: 
 
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 

 
 
 
 
 

http://www.pruk.fi/
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AMPUMATOIMINTAA 
 

SRA-toiminta 
 
Tulevia SRA kilpailuja joissa on Porvoolaisedustusta: 
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 

 
Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet päättyneet 

 
PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla. Ammuntakausi vuodelta 2017 on päättynyt, ammunnat jatkuvat taas 
keväällä 2018. 
 
Munkkalan ampumaradan nettisivut: www.pamry.net 
 
 

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! 
 
Tervetuloa kertaamaan ja kouluttautumaan! 
 
 

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
 
             Kuntokorttikilpailu 2017 

 
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 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://tst.ammunta.net/
http://tst.ammunta.net/
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri
http://www.pruk.fi/
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mukaan. 
 
 

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 

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 1/2018 ilmestyy ensi vuoden alussa 
 
Maanpuolustusterveisin, Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 
 
 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
http://www.pruk.fi/

