
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 195 / 239 jäsentä sekä 58 
yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

............................................................................................................... 

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
Itsenäisyyspäivän kansalaismarssiin tarvitaan vielä yksi mies, kerhon lipun kantaja. 
Itsenäisyypäivän aikataulu: 

○ Klo 12.00 Kansalaismarssin lippulinna järjestäytyy Raatihuoneenkadulla 
Kulttuuritalo Grandin edessä.  

○ klo 12.15 Kansalaismarssi lähtee torilta sankarihaudoille. 
○ klo 12.50 Porvoon kaupungin, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen 

kunnianosoitus ja seppelten lasku sankarihaudoilla sekä lyhyt kenttähartaus, 
jonka jälkeen paluumarssi torille. Veteraaneille kuljetus Taidetehtaalle. 

○ klo 14 Porvoon kaupungin itsenäisyyspäivän juhla Taidetehtaalla, Läntinen 
Aleksanterinkatu 1. Itsenäisyyspäivänjuhlaan on vapaa pääsy, tervetuloa! 

 
● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2017 klo 14–18  

Joulun kunniavartiossa on vielä 6 tyhjää paikaa, ajoissa 1530-1600 (maastopuku), 
1630-1700 (maastopuku) ja 1730-1800 (siviiliasu) 

 
Varaa aikaa kalenteristasi ja ilmoittaudu Vesalle: puh. 041 506 2276 
vesa.paatelma[at]gmail.com   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JOULUTULET HUMLAN MAJALLA 9.12. 
 
Joulutulet Humlan ulkoilumajalla yhdessä Porvoon Reserviläisten kanssa osoitteessa        
Rotnäsintie 199 9.12. klo 16-19. Tilaisuus on kaikille avoin eikä ennakkoilmoittautumista           
vaadita. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JOULUSAUNA TOLKKISTEN VARIKOLLA 13.12. 
 
Kerhon perinteinen Joulusauna on keskiviikkona 13.12.2017 klo 18:00 alkaen Tolkkisten 
varikon saunatiloissa, osoite Skallholmintie 1, 06750 Tolkkinen. Ajo-ohje: Tolkkistentie 800 
kohdalta vasempaan (Tanssisaaren risteys) ja tien päähän rantaan portille, jonka lähellä on 
parkkipaikka. Ilmoittautuminen portilla, josta on opastus saunatiloihin. Omat pyyhkeet 

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


 

mukaan. Voileipä/kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen Erkki Naumaselle 
puh. 044 350 8928 tai pj.pruk(at)gmail.com, viimeistään perjantaina 8.12. Tervetuloa! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TUUSULAN TAISTELUKOULUN LUENNOT 2017 
 
Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa 
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja klo 19 alkaen seuraavasti: 

 
12.12. Kenrl Timo Kivinen Ajankohtaista puolustusvoimista 
 

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! Ilmoittautumiset  Erkki Naumaselle puh. 044 350 8928 tai 
pj.pruk(at)gmail.com. 

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

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 

 
 


