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Piilojakeluna 195 / 239 jäsentä sekä 58 
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! 

 

SYYSKOKOUS 9.11. 

 

Porvoon Reserviupseerikerho ry piti syyskokouksensa 9.11.2017. 

Yhdistyksen syyskokouspäätöksiä: 

Kerhon puheenjohtajaksi toimikaudelle 2018 valittiin Sami Sinkko.  

Kerhon uuden hallituksen tulevana toimikautena muodostavat seuraavat henkilöt: 

Sami Sinkko (puheenjohtaja), Toni Sarro (varapuheenjohtaja), Niko Rintala, Teemu 
Turunen, Jukka Jaatinen, Juha Liukkonen (uusi), Teppo Luoto (uusi), Aino Talvi (uusi), 
Thorbjörn Sirén (uusi), Antti Rytivaara (uusi), Martin Glantz (uusi). 

Piirihallitusedustajiksi valittiin Sami Sinkko ja Toni Sarro, varajäseninään Niko Rintala 
ja Teemu Turunen. Kerhon jäsen Kari Vahala jatkaa edelleen Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtajana. 

Kerho tarjoaa jäsenistölleen ensi vuonna monimuotoista osallistavaa toimintaa, kuten 
Suomen Reserviupseeriliiton Toimintapäivän. Nuorten reserviupseerien aktiivisten 
toimintamuotojen edelleen kehittäminen on tärkeä painopistealue vuonna 2018. Kerho 
pyrkii järjestämään yhdessä paikallisten reserviläisten kanssa sovelletun 
reserviläisammunnan (SRA) valtakunnalliset kilpailut Porvoossa. 

Tulevana vuonna Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficers- klubb r.y. 
jatkaa toimintaa vuonna 1972 vahvistettujen sääntöjensä mukaisesti ”toimimalla 
jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä maanpuolustustyössä, 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien”. Kerho toimii arvojensa, 
Avoimuus ja Yhteistyö – mukaisesti. 

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

SYKSYN VARUSMIESKERÄYS 

  

Maanantaina 27.11.2017 Porvooseen saapuu 30 kerääjä-varusmiestä Kaartin 
jääkärirykmentistä Santahaminasta. Näin tarvitaan 30 kuljettajaa autoineen ajamaan 

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


 

varusmiehet pääasiassa entisen Porvoon maalaiskunnan alueella, joka on jaettu 30 
piiriin.  

Jos voit osallistua autoinesi maanantaina 27.11. n. klo 15.30–20, niin ilmoittaudu 
mahdollisimman nopeasti, mieluimmin sähköpostitse marten.hoge@pp.inet.fi. Jos 
mieluummin soitat, niin numero on 0400 69 16 69.  

Keräännymme tänä vuonna samaan paikkaan kuin aikaisemminkin: Kokonniemen 
laskettelumäkeen. Ravintola Hölmöpulu mäen alapuolella on käytettävissämme koko 
keräyksen ajan. 

Käskynjako kuljettajille alkaa klo 15.30 ja silloin jaetaan myös piirijakokartat ja 
keräyslippaat. – N. klo 16.00 on käskynjako varusmiehille. Varusmiehet jaetaan 
kuljettajille, jonka jälkeen autot lähtevät matkaan. Keräysautojen pitäisi palata 
laskettelumäkeen n. klo 20:een mennessä. 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
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! Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista: www.pruk.fi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 
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