
 

 

 

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! 

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

Puheenjohtajan joulutervehdys 20.12.2017 

Tämä vuosi on ollut kerhollemme yksi menestyksekkäimmistä vuosista yhdessä 
yhteistyökumppaniemme kanssa Suomi 100 - juhlavuoden hengessä; Yhdessä – 
Tillsammans. 

Kaikki toiminnot, joihin olemme tarttuneet ovat sujuneet erinomaisen hyvin ja olemme 
osaltamme osallistuneet aktiivisesti Suomen juhlavuoden järjestelyihin. Vuoden 
merkkitapahtuma oli Saksanniemen Järjestyslipuston 100 - vuotisjuhlapäivä 
17.9.2017. Juhlallisuudet järjestettin yhdessä Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistyksen kanssa ja puolustusministeri Jussi Niinistö oli päätapahtuman 
juhlapuhujana. 

Perinteisen kerhotoiminnan lisäksi olemme järjestäneet yhteiskumppanien kanssa 
Uudenmaan Reservipiirien maastokilpailut ja sovelletun reserviläisammunta (SRA) 
valtakunnalliset kilpailut Porvoossa. Perinnetilaisuudet ovat jatkuneet näyttävästi eri 
muodoissaan kuten kerhoillat ja muut tapahtumat. Esitelmätilaisuudet ovat olleet myös 
suosittuja, samoin kesällä tehty Svartholman risteily. 

Kerhomme jäsenmäärä on ollut edelleen kasvussa, ollen nyt ennätykselliset 239 
jäsentä. Kerhon kaikki osa-alueet; perinnetyö, jäsenhuolto, kerho-, koulutus–,kuntoilu- 
ja ampumatoiminta ovat sopivassa tasapainossa keskenään. 

Siirryn sivuun puheenjohtajan tehtävästä kuuden perättäisen vuoden jälkeen. Minulle 
tämä on ollut hieno ja antoisa työsarka kaikilta osin. Kerhomme toiminta on ollut 
todella aktiivista ja innostunutta ja olemme verkostoituneet moneen suuntaan. Haluan 
kiittää kaikkia kerholaisia ja yhteistyökumppaneita kaikista näistä hienoista vuosista. 
Erinomaisella yhteistyöllä olemme saaneet paljon näkyvää aikaan. Kerhollemme on 
valittu syyskokouksessa erittäin hyvä ja monitaitoinen hallitus, joten jään tyytyväisenä 
sivuun hallitustyöstä, osallistuen jatkossakin kerhotoimintaan. 

Vuosiurakkamme on jo pitkällä ja tämän vuoden viimeisenä tilaisuutena on ohjelmassa 
jouluaaton kunniavartio sankariristillä. Tämä on perinne, joka on alkanut toisena 
jatkosodan jälkeisenä jouluaattona 1945 ja on jatkunut yhtäjaksoisesti siitä saakka. 

Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme 
toimintaa ja suuntaamme katseemme tulevaisuuteen. Ensi vuonna on suunnitelmissa 
monimuotoista ja mielenkiintoista ohjelmaa kaikenikäisille kerholaisille. Toivotan 
lämpimästi onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle perinteikkään 
kerhomme parissa! 

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


 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018! 

Erkki Naumanen 

puheenjohtaja, kausi 2012 -2017 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MUISTOPÄIVÄT JA PERINNETILAISUUDET 
 

● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2017 klo 14–18  
Joulun kunniavartioon tarve vielä kolmelle henkilölle: 

○ 16.30-17.00 1 paikka maastopukuiselle 
○ 17.30-18.00 2 paikkaa siviiliasuiselle. 

 
Ilmoittautumiset  
 
vesa.paatelma[at]gmail.com tai 
0415062276 

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

TASAVALLAN PRESIDENTTI on ylentänyt itsenäisyyspäivänä seuraavat upseerit 
reservissä: 

Kerhostamme ylennettiin Kapteeniksi:  

Jaatinen Jukka Olavi              Porvoo 

Kerhomme ulkopuolisia ylennettyjä ja Askolassa ja Porvoossa ovat: 

Kapteeniksi: 
Silvennoinen Tom Johannes   Porvoo 

Yliluutnantiksi:  

Himanen Jari Kai Kalervo       Porvoo 
Kilpirinne Veli Eero                       " 



 

Riihijärvi Toivo Tapani            Porvoo 
Perikangas Kai Johan            Askola 

Luutnantiksi: 

Ahonen Calle Tapio                Porvoo (ME) 

 

Onnittelut 6.12.2017 ylennetyille sekä kerholaisille että ulkopuoliselle. 
 

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

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta, 

Niko Rintala, PRUK ry Internet-vastaava, kausi 2017 

 

 
 


