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Puheenjohtajan katsaus 31.10.2016 
 
Vuosi on jo pitkällä moninaisen maanpuolustuksellisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi            
on ajankohtaista suunnitella ensi vuoden ohjelmaa.  
 
Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme positiivisen korkealla perinteisen ja muun ohjelman suhteen.            
Tämän vuoden merkittävin ponnistus/saavutus oli Uudenmaan 34. maanpuolustuspäivän 2.10.2016 ja siihen           
liittyneen maapuolustusjuhlan suunnittelu ja toteutus yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja          
sidosryhmien kesken. Lisäksi oltiin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdessä MPK:n, Itä-Uudenmaan           
Maakuntakomppanian ja maanpuolustusyhteisöjen kanssa mittava Suisto 2016 – kotiseutuharjoitus, jossa oli           
sekä sotilaallista toimintaa että varautumisturvallisuutta tukevaa harjoitusohjelmaa koko        
maanpuolustusviikonlopun ajan. Puolustusvoimat olivat myös vahvasti mukana harjoituksessa.  
 
Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän toteutus oli erinomainen suoritus yhdessä paikallisten toimijoiden sekä           
Puolustusvoimain ja Suomenlahden merivartioston myötävaikutuksella toteutettuna. Maanpuolustuspäivän       
teemana oli: ” Maanpuolustusta ja turvallisuutta Porvoon mitalla”. Näin todella kävi, sillä            
maanpuolustuksellisten asioiden ohella kokonaisturvallisuus oli vahvasti esillä Itä- Uudenmaan         
pelastus-laitoksen, Poliisien. SPR:n ja Hamarin VPK:n toimesta. Maanpuolustusyhteisöt olivat hyvin          
edustettuina, samoin kuin Partiolaiset. Porvoon kaupungin ja Seurakuntien panos oli myös erittäin vahva päivän              
toteutuksessa. Suuret kiitokset Maanpuolustuspäivän toimikunnan puolesta Kaikille mittavasta työstä lukuisten          
kokousten ja talkoiden ym. toiminnan merkeissä Maanpuolustuspäivän ja koko maanpuolustusviikonlopun,          
mukaan lukien Suisto 2016 harjoitus onnistumisen suhteen. Suoriuduimme erinomaisesti mittavasta haasteesta ja            
voimme olla toimintaamme todella tyytyväisiä. Paljon olemme saaneet positiivista palautetta tapahtuman           
suhteen!  
 
Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna 16 henkilöä ja meitä kerholaisia on nyt 235. Toivotan hallituksen puolesta                
kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!           
Olemme hallituksessa iloisia, että paljon nuoria reserviupseereja on liittynyt tänäkin vuonna joukkoomme.  
 
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan uutta ohjelmaa.             
Ensi vuonna meillä on enemmän aikaa perinteiselle kerhotoiminnalle, kun tuo maanpuolustuspäivän suururakka            
on nyt kunniakkaasti toteutettu. Vuoden 2017 toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Haluamme            
järjestää monipuolista ohjelmaa ja ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan!  
 
Loppuvuoden toiminta-ohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin          
ohjelma on kerhosivuillamme: http://www.rul.fi/porvoo. 
 
Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on museolehtori Hannele Tenhovuori Porvoon museosta ja esitelmän aihe on: 
”Porvoon sodista, sota-ajasta, ilmatorjunnasta, pommituksista ja niiden vaikutuksesta kaupunkikuvaan”.  
Tervetuloa mukaan! 
 
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          

 

http://www.rul.fi/porvoo
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hyvin, kerhollamme on tässä vaiheessa 25 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, 
yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.  
 
Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa!  
 
Erkki Naumanen          Kerhon puheenjohtaja 2016 
 

 
SYYSKOKOUSKUTSU 

 
Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous paikkana Linnankoskenlukion iso auditorio,  
Piispankatu 24, torstaina 10.11.2016 klo 18.00 alkaen.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
Kokouksen alussa avoin yleisötilaisuus (alkaen klo18) ja esitelmöitsijänä Museolehtori Hannele 
Tenhovuori Porvoon museosta ja esitelmän aiheena: ”Kuulumisia kotirintamalta”. 
 
Klo 19:00 alkavassa kokouksessa valitaan mm. kerhon vuoden 2017 hallitus.  
Uusia hallituspaikkoja on tarjolla aktiivisille kerhomme jäsenille.  
 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 
 
Borgå Reservofficersklubbs vårmöte hålls på Linnankosken lukio, stora auditoriet,  
Biskopsgatan 24, torsdagen den 10.11.2016 kl 18.00. 
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Vid början av mötet håller museilektor Hannele Tenhovuori från Borgå museum ett föredrag över 
ämnet ”Nyheter från hemmafronten”.  Föredraget är på finska och tillställningen är öppen för  
alla intresserade. 
 
Vid höstmötet som börjar 19.00 väljs bl.a. föreningens styrelse för år 2017.  
Aktiva medlemmar kan få plats i styrelsen. 
 

Jäsenkirjeen sisältö: 
 

JÄRJESTÖTOIMINTAA 
● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet  
● Liittyneet uudet jäsenemme 8/2016 - 10/2016 
● Jäsenkysely 2016! 
● Tuusulan taistelukoulun luennot syyskaudella 2016 
● Porvoon veteraanihuone 
● Ilmailumuseovierailu Vantaalle 9.11. 
● Luento Linnankosken lukiolla 10.11. 
● Joulutulet 17.12. 

AMPUMATOIMINTAA 
● SRA toiminta 
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KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
● Maanantaimarssit 
● Kuntokorttikilpailu 2016 

TIEDOTUSTOIMINTA 
● Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus 

 
 
 
JÄRJESTÖTOIMINTAA 
 

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet 
Perinnetilaisuudet ovat tärkeä osa kerhomme toimintaa. Tarvitsemme lipunkantajia sekä muita 
henkilöitä avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.  
 
Seuraavat syksyn 2016 juhlatilaisuudet ovat: 

● Saksanniemen Järjestyslipuston muistojuhlallisuudet 17.11.2016 klo 12 alkaen 
● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2016 klo 12 alkaen 
● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2016 klo 14–18 

Varaa aikaa kalenteristasi ja ilmoittaudu Matsille: varapj.pruk[at]gmail.com p.040 5572 626 
 

Liittyneet uudet jäsenemme 8/2016 - 10/2016 
08/2016 luutnantti Mikko Peltola 
10/2016 aliluutnantti Saku Väätänen 
Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan! 
 

Jäsenkysely 2016 
Jäsenkysely on hyvä keino ylläpitää ja kehittää yhdistyksen hyviä käytäntöjä.  
Samalla tulee vuorovaikutusta jäsenien kesken ja annetaan teille tilaisuus vaikuttaa 
yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen. 
Oletkin saanut sähköpostiisi suoran linkin, anna vastauksesi Ti 8.11 mennessä.  
Vastaamiseen menee aikaa n.10-15min. 
Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessamme torstaina 10.11.2016 

 
Tuusulan taistelukoulun luennot syyskaudella 2016 

Tuusulan Taistelukoululla klo19, osoitteessa Rantatie 66,  
päärakennuksen Koivikko-auditoriossa pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja seuraavasti: 
8.11. Kotirintama vuosina 1939-45. FM Juhani Vakkuri/VETRES Keski-Uusimaa 
13.12. Ajankohtaista puolustusvoimista, KAART JR komentaja/URUP 
Joulukuussa myös rantasauna lämpimänä, omat pyyhkeet. 
Huom. tilaisuuksiin pyritään järjestämään kimppakyydit Porvoosta, lähtö klo18 kerhotilalta. 
Kyydeistä tiedustelut: pj.pruk[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044 3508 928, miel. 
tekstiviestinä. PS. Muistathan Tuusulan Sotilaskodin edulliset ja maukkaat tarjoilut! 

 
Porvoon veteraanihuone 

Porvoon veteraanihuoneelle on koottu sota-ajan aineistoa seudun veteraaneilta.  
Näyttelyssä on myös sota-ajan siviilien elämään ja pula-aikaan liittyvää esineistöä. 
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Veteraanikokoelman ovat koonneet Porvoon seudun veteraaniyhdistykset ja       
maanpuolustushenkiset yhteisöt vuosina 2010 - 2012. 
Veteraanihuone on auki lauantaisin, sekä asiaan liittyvinä juhlapäivinä klo11-15         
osoitteessa: Rauhankatu 26 A, Terassitori. Käynti Rauhankadun puolelta porttikäytävän kautta          
tai Lundin kattoparkin tasanteelta portaat alas Terassitorille. 
Ryhmille myös muina aikoina sopimuksen mukaan, puh. 040 550 6331.  
Ilmainen sisäänpääsy!              Lisätietoa: Teemu Turuselta  talous.pruk[at]gmail.com 
 

Ilmailumuseoretki Vantaalle 9.11. 
Retki Porvoon seudun maanpuolustusyhdistysten kanssa järjestetään Ke 9.11.2016. 
Lähtö on klo17.15 Korsun edestä. Opastettu tutustuminen museoon klo18-20. 
Ilmoittautumiset 6.11 mennessä:  pj.pruk[at]gmail.com sekä lisätietoja Erkiltä  p. 044 3508 928 
 

Luento Linnakosken lukiolla 10.11. 
Syyskokouksen alussa avoin yleisötilaisuus (alkaen klo18) ja esitelmöitsijänä Porvoon museon  
museolehtori Hannele Tenhovuori  Porvoon museosta ja esitelmän aiheena:  
”Kuulumisia kotirintamalta”. Esitelmä pitää sisällään tietoa sota-ajan Porvoosta sen  
ilmatorjunnasta, pommituksista ja siitä kuinka ne muokkasivat kaupunkikuvaa. 
Luentotilaisuus on kaikille avoin ja paikkana Linnankosken lukion iso auditorio. 
Tiedustelut koulutusupseeri Toni Sarrolta  sra.pruk[at]gmail.com tai p.0400 609 619. 

Joulutulet 17.12. 
Joulutulet yhdessä Porvoon reserviläisten kanssa Humlan majalla klo 16-19. 
Saunomismahdollisuus (oma pyyhe). 
Ennakkoilmoittautumiset Toni Sarrolle  sra.pruk[at]gmail.com tai p.0400 609 619.  

AMPUMATOIMINTAA 
SRA toiminta 

Sovelletusta reserviläisammunnasta ja toiminnallisesta ampumatoiminnasta kiinnostuneiden 
kannattaa olla yhteydessä koulutusupseeriin Toni Sarroon  sra.pruk[at]gmail.com tai  
p.0400 609 619. 
Säännöllisempiä harjoituksia pyritään pitämään kerhon vuorolla Munkkalassa, 
mutta myös tulevat kilpailut määrittelevät harjoitustahtia. 
SRA kilpailumatkoja tehdään kimppakyydeillä yhteistyössä Porvoon reserviläisten kanssa ja  
päiväreissuille voi lähteä mukaan vaikka kisaturistiksi tutustumaan lajiin. 

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
 

Maanantaimarssit  
Kerhon maanantaimarssit klo18 alkaen, lähtö Kokonhallin parkkipaikalta.  
Etukäteisilmoittautumista ei tarvitse, riittää kun ilmaannut paikalle. 
Kerhon hiihtokauden suoritusvihko on Aurorahallin luona olevan opastaulun luona aina 
maanantaisin klo 18–19, suoritusmerkintä vähintään 3km.  
Syyskauden osallistujien kesken arvotaan kevätkokouksessa 2 yllätyspalkintoa. 

Kuntokorttikilpailu 2016 
Kuntoilusuoritusten seuraaminen/kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa,  
sillä Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä 
käytettävän MOBIILI -version. Surffaa puhelimellasi osoitteeseen www.resul.fi/m 
Kuntokortti löytyy myös perinteisesti internetsivulta www.resul.fi/kuntokortti 

 

http://www.resul.fi/m
http://www.resul.fi/m
http://www.resul.fi/kuntokortti
http://www.resul.fi/kuntokortti
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Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n jäsenkortista. 
Kirjaudu palveluun ja kirjaa omat kuntosuorituksesi.  
Eniten kuntokirjauksia 2016 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi muuta 
kuntokirjaajaamme.  Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan. 

TIEDOTUSTOIMINTAA 
Sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus 

Kerhomme Internet-sivut löytyvät www.pruk.fi.  
Palautetta voit antaa internet.pruk[at]gmail.com tai puh.050 3531 120 / Niko Rintala .  
Olemme myös Facebookissa, voit hakea yhdistyksen ja seurata ajankohtaisia uutisia. 
Sähköpostitiedottamista tullaan jatkamaan noin kerran kuussa lähetettävillä 
ajankohtaistiedotteilla sekä tarvittaessa sp-pikatiedotteilla. 
Ole hyvä ja päivitä sähköpostiosoitteesi laittamalla viestiä: 
rekisteri.pruk[at]gmail.com tai puh. 0400 414 910 /jäsenupseeri Fred Sahala . 
 

Seuraava laajempi kerhon jäsenkirje nro 1/2017 ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa. 
 

Maanpuolustusterveisin , 
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta              Juha Liukkonen ,  kerhon sihteeri, kausi 2016 

 

http://www.pruk.fi/

