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Puheenjohtajan katsaus 7.3.2016

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna
2016. Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana.

Tämä vuosi on kerhollemme erityisen merkityksekäs. Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän
suunnittelu ja toteutus on kerhollemme ja kaikille Porvoon eri maanpuolustusyhteisöille,
sidosryhmille ja toimijoille vuoden merkittävin maanpuolustuksellinen ponnistus.

Vuosi 2015 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla
toiminnan alueilla. Osallistuminen kaikkiin tilaisuuksiin oli erittäin aktiivista. Mittavin tapahtuma
viime vuoden aikana oli kerhomme 80 -vuotisjuhla 23.5.2015, onnistuen erinomaisen hyvin.
Kuninkaansaaren ja Vallisaaren risteily 23.8.2015 oli samoin menestys, uudella risteilyjen
osallistumisennätyksellä 73 henkilöä. Viime vuodesta tekee erinomaisen myös meille uuden SRA-
ampumakoulutuksen ja kilpailutoiminnan alkaminen kerhossamme. Samoin Piirin maastokilpai-
luihin osallistuminen sekä joukkue- että yksilötasolla oli uudistumistoimintaa kerhossamme.

Toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla selviää RUL:n tilastojen valmistumisen ja julkaisun jälkeen.
Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme taas sijoittuneet hyvin.

Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 231 henkilöä (vrt. 212). Viime
vuonna ylitettiin kolmannen kerran 200 henkilön maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun
kerhomme historiassa, 211 henkilöä (vrt. 203). Samalla varmistimme, että säilytämme myös ensi
vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa. Toivotan hallituksen
puolesta kaikki tässä jäsenkirjeessä - toimintaosioissa mainitut - uudet henkilöt lämpimästi
tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Maanpuolustuspäivän ja siihen liittyvän Maapuolustusjuhlan suunnittelu on hyvin edistymässä
yhdessä eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kesken. Ensimmäinen tiedotustilaisuus
medialle oli 2.3.2016. Puolustusvoimain ja turvallisuusviranomaisten osuus laitetaan ”pakettiin”
kevään aikana. MPK:n kanssa on suunnittelussa kursseja maanpuolustuspäivän viikonlopulle.
Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä on Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016.

Kevätkokoukseen olemme tarkoituksellisesti pyytäneet luennoitsijan Puolustusvoimista, kun maan-
puolustukselliset asiat ovat nyt valtakunnallisesti ja paikallisesti hyvin esillä. Kevätkokouksessa on
esitelmöitsijänä Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Petteri Jouko ja esitelmän
aiheena ”Suomen puolustussuunnitelmat ja valmius 2. maailmasodan jälkeen ja tänään”.
Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista esitelmää!

Kerhomme toiminnassa on kevätkaudella monimuotoista ohjelmaa. Toimintaohjelmaa on esitelty
tarkemmin tässä tiedotteessa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi.
Erikoisuutena on Korsuilta to 6.4.2016. Olemme tehneet ison työn muutossa WSOYTALOn
Kotipesästä Korsuun ja nyt on aika viettää rentoa iltaa, tutustuen uuteen kerhotilaan ja ekoaseen
testaukseen, vapaan seurustelun merkeissä. Pientä naposteltavaa on tarjolla!

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksissa saavutimme viime vuonna piiritasolla
erinomaisia tuloksia. Kerhomme oli jälleen Uudenmaan Reserviupseeripiirin aktiivisin kerho, jo
neljäs vuosi peräkkäin!

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!

Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja kausi 2012-2016
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PRUK:n v. 2016 hallituksen jäsenten yhteystiedot HUOM! UUDET SÄHKÖPOSTIOSOITTEET!!

Puheenjohtaja Erkki Naumanen        044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com
Varapuheenjohtaja Mats Blomberg          040 5576 626 varapj.pruk[at]gmail.com
Muut hallituksen jäsenet:
Sihteeri Juha Liukkonen          050 4584 864 sihteeri.pruk[at]gmail.com
Lippu- ja järjestelyups.          Mats Blomberg           040 5576 626 varapj.pruk[at]gmail.com
Taloudenhoitaja Teemu Turunen         040 8237 307 talous.pruk[at]gmail.com
Kilpailu-upseeri Antti Pennanen           040 7579 099 kilpailu.pruk[at]gmail.com
                                                   Martin Glantz            0400 800 416 rata.pruk[at]gmail.com
Internet-sivut             Niko Rintala              050 3531120 internet.pruk[at]gmail.com
Jäsenupseeri            Fred Sahala       0400 414 910 rekisteri.pruk[at]gmail.com
Urheilu- ja koulutusupseeri    Jarkko Törmänen       044 9646850 kurssit.pruk[at]gmail.com
Nuorisoupseeri Jan Ewalds                 044 2846533 nuoriso.pruk[at]gmail.com
Koulutusupseeri            Toni Sarro                  0400 609619 sra.pruk[at]gmail.com

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous paikkana Linnankoskenlukion iso auditorio, Piispankatu 24,
torstaina 31.3.2016 klo 18:00 alkaen.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa avoin yleisötilaisuus (alkaen klo 18) ja esitelmöitsijänä Kaartin jääkärirykmentin apu-
laiskomentaja eversti Petteri Jouko ja esitelmän aiheena ”Suomen puolustussuunnitelmat ja valmius 2.
maailmasodan jälkeen ja tänään”.
KALLELSE TILL VÅRMÖTE
Borgå Reservofficersklubb vårmöte hålls på Linnankosken lukio, stora auditoriet, Biskopsgatan 24, torsda-
gen den 31.3.2016 kl 18:00. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Vid början av mötet håller biträdande kommendör för Gardesregementet öv Petteri Jouko en presentation
över temat "Finlands försvarsplanering och beredskap efter andra världskriget och i dag”.
Föredraget är öppet för alla intresserade.

JÄRJESTÖTOIMINTAA
· Liittyneet uudet jäsenemme 9/2015 - 3/2016
· Merkkipäivät 2016
· Muistopäivät ja perinnetilaisuudet kevät 2016
· Veteraanikeräys 2016
· Tuusulan taistelukoulun luennot kevät 2016
· Korsuilta 6.4.2016
· Ilmailumuseoretki 18.5.2016
· Mannerheim-museo retki Pyhännälle 18.6.2016
· RUL 85 vuotta

AMPUMATOIMINTAA
· SRA TOIMINTA
· Munkkalan ampumaradan käyttömaksu
· Reserviläisammuntatilaisuudet 2016

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA
· Maanantaihiihdot ja – marssit
· Kuntokorttikilpailu 2016
· Uudenmaan Reserviläispiirien maastokilpailu
· 1. Kevätyönmarssi Sipoossa 19.3.2016
· Brandenstein-marssi 9.4.2016
· Nuorten kuntosuunnistustapahtuma 12.5.2016
· Porvoon seudun kuntosuunnistus 2016

VARAINHANKINTAA
· Saksanniemikirjoja vielä jäljellä
· Rautasormusten myynti kerhossamme
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TIEDOTUSTOIMINTA
· Reserviupseeriliiton kenttäposti
· Internetsivut

JÄRJESTÖTOIMINTAA

             Liittyneet uudet jäsenemme 9/2015 - 2/2016
09/2015 Aliluutnantti Marcus Forsblom, Vänrikki Tim Robonson, Vänrikki Julius Linkinen,
Aliluutnantti Kevin Kulju
10/2015 Luutnantti Henrik Lökfors
12/2015: Vänrikki Henri Kultalahti, Yliluutnantti Kenneth Hägg,
Yliluutnantti Jukka Riekkinen, Luutnantti Petri Vaskonen, Luutnantti Reko-Antti Suojanen
01/2016 Kapteeni Jarmo Rytinki
02/2016 Vänrikki Nikolaj Nieminen
03/2016 Yliluutnantti Jari Veromaa
Jäsenmäärämme on nyt 224 jäsentä.
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan!

Merkkipäivät 2016
14.1. Olli Haapanen 50v / 16.1. Robert Holmberg 60v / 16.1. Alpo Hyppönen 75v /
3.2. Rabbe Wilkman 60v / 10.2. Guy Kullberg 70v / 23.2. Veikko Poutanen 75v /
 3.3. Risto Viita 75v / 27.3. Gunnar Backman 70v / 29.3. Erkki Riski 70v /
9.4. Kari Tossavainen 75v / 4.5. Jukka Lindström 50v / 24.5. Hans Halen 75v /
10.6. Harri Ek 70v / 14.8. Miika Eerola 50v / 17.8. Antero Ollila 70v / 25.8. Bengt Karlsson 75v
/ 2.9. Pekka Eskolin 75v /  9.9. Roger Andersson 70v / 2.10. Jouko Mäkelä 50v /
2.10. Raimo Tukia 75v / 31.10. Markku Roihio 75v / 9.11. Kari Pietiläinen 60v /
17.12. Jorma Pekonen 75v / 20.12. Esko Viinikainen 70v / 27.12. Teppo Luoto 50v
Tulemme julkaisemaan jatkossakin merkkipäiväsankarien nimet jäsenkirjeessä, mikäli et halua
nimesi julkistamista, ilmoita siitä sihteerille sihteeri.pruk[at]gmail.com

Esitelmätilaisuus 31.3.2016
Kevätkokouksen alustuksena järjestämme avoimen yleisötilaisuuden 31.3.2016 klo18 alkaen.
Esitelmöitsijänä on Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Petteri Jouko
ja esitelmän aiheena ”Suomen puolustussuunnitelmat ja valmius 2. maailmansodan jälkeen
sekä tänään”.
Tule mukaan ja kutsu ystäväsikin kuuntelemaan mielenkiintoista esitystä Linnakosken lukiolle.

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet keväällä 2016
Kerhomme on veteraanijärjestöjen pyynnöstä avustanut heitä erilaisissa juhlatilaisuuksissa jo
vuosien ajan – niin teemme jatkossakin! Tarvitsemme lipunkantajia sekä muita henkilöitä
(mm. lippuvartioita) avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.
Seuraavat kevään 2016 perinnetilaisuudet ovat:

· Talvisodan päättymisen muistopäivä, sunnuntai 13.03.2016
· Kansallinen veteraanipäivä, keskiviikko 27.04.2016
· Kaatuneiden muistopäivä, sunnuntai 15.05.2016

Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri
Mats Blomberg:
Tied. ja ilm. varapj.pruk[at]gmail.com tai puhelimella 040 5576 626.
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Veteraanikeräys 12.3.2016
Alueelliset maanpuolustusjärjestöt - Porvoon Reserviupseerikerhon koordinoimana - suorittavat
sotiemme veteraanien auttamiseksi veteraanikeräyksen lipaskeräyksenä lauantaina 12.3.2016
klo 9.00-15.00 Porvoon alueella.
Edellisten vuosien tapaan lipaskerääjämme ilmestyvät Porvoon keskeisimmille liikepaikoille
Näsin S-Market, K-Supermarket/Tarmola, Citymarket/Keskusta ja Lundin kauppakes-
kus/Keskusta. Tavoitteena kerätä mahdollisimman suuri summa sotaveteraanien kuntoutustoi-
mintaan.
Keräyksen tuotto käytetään Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, Rintamanais-
ten liiton ja Kaatuneiden Omaisten Liiton jäsenten hyväksi.
Kerääjinä Näsissä:
10:30–12 Niko Rintala, 12–13:30 Teemu Turunen, 13:30–15 Erkki Naumanen
Keskustassa keräysaikoja on vielä vapaana, samoin Näsissä ensimmäinen vuoro.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: varapj.pruk[at]gmail.com tai puhelimella 040 5576 626.

Tuusulan Taistelukoulun luennot kevätkaudella 2016
Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa pide-
tään maanpuolustusaiheisia luentoja seuraavasti:
Huhtikuu Ti 12.4.2016 / Toukokuu Ti 10.5.2016, alkaen klo 19.00.
Sotilaskoti on avoinna luentojen jälkeen.
Kaikki kiinnostuneet, miehet ja naiset, ovat tervetulleita esitelmäiltaan.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy - Tervetuloa! Pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo 18
kerhotilalta! Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista: www.pruk.fi

Korsuilta 6.4.2016
Olemme tehneet ison työn muutossa WSOYTALO:n Kotipesästä Korsuun ja nyt on aika viettää
rentoa iltaa, tutustuen uuteen kerhotilaan ja ekoaseen testaukseen.
Valmistautumisilta ampumatoimintaan, aloitetaan nyt Ekoaseella ja jatketaan ruutiaseilla 20.4
alkaen Munkkalassa. Vapaata seurustelua ja pientä naposteltavaa on tarjolla! Tervetuloa!!
Lisätietoja: Puheenjohtajalta, Erkki Naumanen p.044 3508 928 pj.pruk[at]gmail.com

Ilmailumuseoretki Vantaalle 18.5.2016
Yhteisretki Porvoon seudun maanpuolustusyhdistysten kanssa, järjestäjänä PRUK.
18.5.2016 klo17:15 lähtö kerhotilalta, esittelykierros alkaa klo18
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta , pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928

Mannerheim-museo retki Pyhännälle 18.6.2016
Yhteisretki Porvoon seudun maanpuolustusyhdistysten kanssa, järjestäjänä Maanpuolustuskilta.
18.6.2016 lähtö kerhotilalta tai sovitusta paikasta.
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta , pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928

RUL 85 vuotta
RUL:n 85-vuotisjuhlallisuuksien päätilaisuus pidetään Hamina-Tattoon yhteydessä perjantaina
5.8.2016. RUL:n jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja marssishow-esitykseen alennettuun
40 euron hintaan. Alennus on voimassa vain 31.3.2016 asti. Parhaiten juhlapäivän ohjelmaan
sopivaan Tattoon iltanäytökseen klo 20 on RUL:n kiintiölippuja on enää rajoitetusti jäljellä.
Mikäli sinulla on kiinnostusta lähteä juhlimaan Hamina-Tattoo tapahtumaan ota yhteyttä kerhon
puheenjohtajaan: pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928
Mikäli lähtijöitä on tarpeeksi, selvitetään mahdollisuus piirin yhteiskuljetukseen bussilla.

Reserviupseeriliiton omat juhlallisuudet alkavat 5.8. klo 15 liiton laskiessa seppeleen Kaatunei-
den upseerien patsaalle. Tätä ennen voi käydä varuskuntakierroksella muistelemassa omia
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RUK:n aikoja. RUL 85 vuotta -juhla alkaa klo 16 RUK:n Maneesissa.
Reserviupseeriliiton jäsenistöllä ja heidän seuralaisillaan on mahdollisuus majoittua Kasarmilla.
Lisätietoa majoituksesta myöhemmissä uutiskirjeissä.
Linkkejä RUL:n juhlasta: www.rul.fi/rul-85-vuotta

AMPUMATOIMINTAA

SRA TOIMINTA
Sovelletusta reserviläisammunnasta ja toiminnallisesta ampumatoiminnasta kiinnostuneiden
kannattaa olla yhteydessä kerhon koulutusupseeriin Toni Sarroon sra.pruk@gmail.com tai
0400 609 619. Säännöllisempiä harjoituksia pyritään pitämään huhtikuusta eteenpäin kerhon
vuorolla Munkkalassa, mutta myös tulevat kilpailut määrittelevät harjoitustahtia.
Reserviläisen ampumaturvavakuutus on syytä olla voimassa vaikkei SRA ampujakorttia vielä
olisikaan. www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
SRA kilpailumatkoja tehdään kimppakyydeillä yhteistyössä Porvoon Reserviläisten kanssa ja
päiväreissuille voi lähteä mukaan vaikka kisaturistiksi tutustumaan lajiin.
Tulevia SRA kilpailuja joissa on Porvoolaisedustusta:
19.3 Vares cup I, Loppi
17.4 Uudenmaan piirimestaruus, Upinniemi
28.5 Vares cup II, Loppi
27.7 Hätilä16, Hämeenlinna
20.8 Vares cup III, Loppi
3.9 Etelä-Hämeen SRA, Hätilä
17.9 Upinniemen SRA, Upinniemi
1.10 Vares cup IV, Loppi
PRUK on ollut edustettuna myös SRA:n TST-cup järjestelyissä.
Lisätietoja sekä sarjan säännöt löytyy osoitteesta tst.ammunta.net

Munkkalan ampumaradan käyttömaksu
Vuosimaksu vuonna 2016 on 25,- € ja maksetaan Porvoonseudun Ampumaratayhdistyksen
tilille  FI62 2006 2000 0092 70.
Jos ampuja käy radalla vähemmän kuin kolme kertaa vuodessa tai haluaa viedä kanssaan radalle
vieraita, maksetaan pankkiin kertamaksu 10,- € / ampuja.
Alkuvaiheessa riittää maksukuitti ja se on esitettävä ampumaradalla valvojien pyynnöstä.
Ampumaratayhdistys suosittelee vahvasti, että ampujalla on myös esimerkiksi Reserviläisampu-
jan vakuutus www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
Turvallisia ampumasuorituksia! Martin Glantz, 0400 800416 rata.pruk[at]gmail.com
                                                                              (Ampumaratayhdistyksen yhteyshenkilö)

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet alkavat (vko 16) 20.4.2016
Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja ki-
vääriaseilla Munkkalan ampumaradalla keskiviikosta 20.4. alkaen. Ammuntoja järjestetään aina
parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18.00 lähtien. Oma ase ei ole välttämätön.

Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin
kilpailu.pruk[at]gmail.com tai puhelimitse Antille numeroon 040 7579 099.
Suosittelemme vahvasti, jotta hankit reserviläisampujan vakuutuksen (25eur), ohjetta sen hank-
kimiseksi löytyy www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus.

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA

Maanantaihiihdot ja –marssit
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Maanantaihiihdot Kokonniemen laduilla jatkuvat niin kauan kuin latuja riittää.
Kerhomme hiihdon suoritusvihko on Aurorahallin luona olevan opastaulun luona aina maanan-
taisin klo 18-19, jolloin siihen voi merkitä hiihtosuorituksen, väh.3 km.
Osallistujien kesken arvotaan kevätkokouksessa 2 yllätyspalkintoa.
Maanantaimarssit jalan aloitetaan kelien mukaan. Kokoontuminen Kokonhallin edessä.
Alkujutustelun jälkeen lähdetään marssimaan jalan omaan tahtiin ja oman kunnon mukaan.
Osallistumismerkintä vihkoon ja olet mukana tavara-arvonnassa. Kesätauko kesä-elokuu.
Lisätietoja puheenjohtajalta Erkki Naumaselta, pj.pruk[at]gmail.com p. 044 3508 928.

Tavoitteena hyvän fyysisen kunnon kehittäminen / ylläpitäminen sekä lähiajan tavoitteena Ke-
vätyön marssi (Sipoo 19.3.) sekä Brandensteinin marssi (Loviisa 9.4.)
Kesän tavoite voisi olla vaikkapa Kesäyön marssi (Turku 11.-12.6.)
Tervetuloa marssille!

Nuorten kuntosuunnistustapahtuma 12.5.2016
Torstai 12.5.2016 klo 16 – 18:30 välisenä aikana startti, rata 4 km, paikkana HUMLA.
Kartat tulevat kaupungilta, riittää kun tulet paikalle rata on valmiina.
Ohjattua opastusta suunnistukseen järjestetään ennen starttia ja mahdollisuus myös kimppa-
suunnistukseen. Kyseessä ei ole kilpailu vaan kuntosuunnistustapahtuma/-harjoitus.
Lisätietoa nuorisoupseeri Jan Ewaldsilta / email: nuoriso.pruk[at]gmail.com
TERVETULOA!!

Kuntokorttikilpailu 2016
RUL:n kuntokorttipalvelu on saanut paljon positiivista palautetta ja se on innostanut lukuisia re-
servinupseereita ja reserviläisiä yleensä kuntoliikuntatapahtuminen seuraamiseen.
Kuntokortti löytyy sivulta www.pruk.fi – Kuntokorttikirjaukset.

Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon asema
vuoden 2016 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden mää-
rällä. Eniten kuntokirjauksia 2016 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi
muuta kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.

              Uudenmaan Reservipiirien maastokilpailu
Kerhomme jäsen Pekka Elomaa on menestynyt hyvin viime vuosina piirin kilpailussa. Hänellä
ja kerholla on tavoitteena saada myös kolmihenkinen joukkue mukaan piirin maastokilpailuun.
Maastokilpailun suorituspisteet ja kokonaisaika tulevat kartanluvusta, suunnistuksesta sekä
ammunnasta.
Piirin maastokisa käydään tänä vuonna Janakkalassa 1.6.2016. Jos kiinnostuksesi heräsi mah-
dolliseen joukkuekilpailuun niin ota yhteyttä kerhon sihteeriin tai suoraan Pekka Elomaahan:
p.050 5110 208  / pekkaelomaa5[at]gmail.com
Ajantasainen Uudenmaan reservipiirien piirikilpailukalenteri löytyy:
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/

Kevätyön marssi 19.3.2016 Sipoossa
Sipoon Reserviläiset ry ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestävät 19.3.2016 Kevätyön
marssin. Tapahtuma on jo toinen laatuaan.
Kevätyön marssille lähdetään 19.3. lauantaina klo 14 (valoisan aikaan) ja marssi päättyy pisim-
millä matkoilla pimeällä.  Matkapituuksina on mahdollista valita 10, 20, 30 tai 40 kilometriä.

Lähtöpaikkana toimii Sipoon vanha kirkko.Kirkon osoite on Brobölentie 68, 04130 Sipoo.
Tapahtuman johtaja: Petteri Seppänen Seppanenmattipetteri[at]gmail.com p.0503377196

              Brandenstein-marssi 9.4.2016 Loviisassa
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Tavoitteena kenttäkelpoisuuden ja marssikunnon sekä sotilasperinteiden ylläpito.
Kokoontuminen Loviisassa osallistuville ilmoitettavassa paikassa klo 8:45 mennessä
Tapahtuman avaus ja marssikäsky klo 9:00.
Sotilassarja: Marssin pituus 25 km, 10 kg:n kantamus. Omien M91 / M05 -varusteiden käyttö
on suositeltavaa Sotilassarjaan osallistuvilta edellytetään kotimaista maastopukua, M62, M91
tai M05. M91-pukuja lainattavissa järjestäjältä, samoin M85 reppuja.
Oman repun on oltava väriltään sotilasasuun sopiva.  Jos pukua tai reppua ei omasta takaa löy-
dy, ne järjestetään. 1 Kh vuorokausi tästä suorituksesta merkinnäksi!!
Lisätietoa Jarkko Törmänen: kurssit.pruk[at]gmail.com ja ilmoittautuminen MPK:n koulutus-
kalenterin kautta: www.mpk.fi/

              Porvoon seudun kuntosuunnistus 2016
Kauden ensimmäinen kuntosuunnistustilaisuus on huhtikuun puolessa välissä. Kuntosuunnistus-
tapahtumista vastaavat paikalliset suunnistusseurat. Seuraa ilmoittelua kaupungin sivuilta.
SUUNNISTUSKOULU
Neljän ensimmäisen kuntosuunnistustilaisuuksien yhteydessä järjestetään suunnistuskou-
lu, jolloin kokeneet suunnistajat opastavat aloittelijoita kiertämällä lyhyen radan yhdessä.
Säänmukaiset vaatteet ja jalkineet, (kompassi) ja läpinäkyvä muovitasku/-pussi kartan suojaksi.
Matkaan voi lähteä klo 17.00 – 18.30
Kartan saa järjestäjiltä ilmoittautumisen yhteydessä.
Ratojen pituudet ovat: 6 km (2 tuntia kävellen), 4,5 km (1,5 h kävellen), 3 km (1 tunti kävellen)
ja 1,5 km (erittäin helppo, 30 min kävellen). Osanottomaksu 6eur aikuiset / 2eur alle 16

VARAINHANKINTAA

Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa
omaan kirjahyllyyn 25 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjes-
tyslipuston 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 40 euroa ja se toimitetaan postitse kotiinne. Kerhomme jäsenet saavat
lunastaa sormuksen 20 euron hintaan, johon sisältyvät jo mahdolliset postitus- ja käsittelykulut.
Yhteydenotot ja tilaukset: sihteeri.pruk[at]gmail.com       p. 050 4584 864

TIEDOTUSTOIMINTA

Reserviupseeriliiton kenttäposti
Reserviupseeriliitto julkaisee vuodessa noin seitsemän kiertokirjettä, jotka sisältävät tietoa ajan-
kohtaisista 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 maan-
puolustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen ylläpitämiseksi Itäisellä Uudellamaalla.
Palautteet nettisivujen kehittämisestä ym. asioista voit lähettää sivustolta löytyvän palautelo-
makkeen kautta tai suoraan sivuista vastaavalle Niko Rintalalle / internet.pruk[at]gmail.com
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              Seuraava laaja jäsenkirje nro 2/2016 ilmestyy elokuussa.

Maanpuolustusterveisin,
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta:
Juha Liukkonen, sihteeri / sihteeri.pruk[at]gmail.com


