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Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb r.y.

Arvoisat jäsenet ja sidosryhmät!

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. tasavallan
presidentti Sauli Niinistö ylensi reservissä 744 upseeria ja erikoisupseeria.
Kerholaisia ja itä-uusimaalaisia oli totutusti myös mukana.

Parhaimmat onnittelut ylennyksestä:

Majuriksi Petri Välkki
Yliluutnantiksi Antti Etelämäki, Toivo Kivirinta, Juha Liukkonen, Vesa Paatelma
Luutnantiksi Esko Honkinen

Jos tiedossa on yllämainittujen lisäksi ylennettyjä kerholaisia tai itä-uusimaalaisia, niin
ilmoittaisitte Erkille, pj.
Mikäli tunnet Etelämäen, Kivirannan, Honkisen niin ilmoittaisitte siitä myös Erkille, pj.
Tavoitteena rekrytointi kerhomme jäseneksi!

Lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistö on myöntänyt kaksi RUL:n kultaista
ansiomitalia Itä-Uusimaalle.
RUK:n johtaja eversti Markku Hutka Loviisa.
PRUK:n sihteeri yliluutnantti Juha Liukkonen Porvoo, (kotikunta Vantaa)

Porvoo Reserviupseerikerhon Lämpimät Onnittelut Kaikille Ylennetyille
ja RUL:n kultaisen ansiomitalin Saaneille !

Erkki Naumanen Pj. PRUK ry.

Sp-jäsentiedote 8/2016

RUL- kesäkuun uutiskirje >> Lue tästä, avautuu uuteen ikkunaan

PIIRILEHTI Oltermanni nyt myös sähköisenä! Lue oheisesta linkistä, paljon
maanpuolustusaiheista juttua myös Porvoosta!
http://www.rul.fi/uudres/files/2013/12/Piirilehti-Oltermanni-2-2016.pdf

RUL 85 vuotta

Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään
perjantaina 5.8. Hamina Tattoon yhteydessä.



Päätapahtuman kohokohtia ovat opastettu kävelykierros RUK:n alueella, 85-vuotisjuhla
Maneesissa sekä illan marssishow Hamina Bastionissa.

Lippuja vielä myynnissä

Perjantai-illan marssishow -esitykseen on enää pieni määrä lippuja myynnissä. Lippuja
voi ostaa Lippupalvelun nettikaupasta. Toimi siis nopeasti.

Käy katsomassa RUL 85 vuotta -juhlapäivän alustava ohjelma ja tarkemmat ohjeet
ilmoittautumiseen ja lippujen hankintaan Reserviupseeriliiton nettisivuilta.
Varaa itsellesi kasarmimajoitus

Voit viettää 5. - 6.8. yön kasarmimajoituksessa fiilistellen inttiaikoja.
Majoitus on maksuton, mutta vaatii ehdottomasti ennakkoilmoittautumista.

Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää Helsingistä bussikuljetuksen RUL 85 vuotta
tapahtumaan. Kuljetuksen yksityiskohdat ja ilmoittautuminen löydät täältä.

Lisätietoja: www.rul.fi/rul-85-vuotta
  ja www.haminatattoo.fi

Maanpuolustusta ja turvallisuutta Porvoon mitalla

Uudenmaan 34. maanpuolustuspäivä Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016

Päivän teema on ”Maanpuolustusta ja turvallisuutta Porvoon mitalla”

Uudenmaan maanpuolustuspäivä on merkittävin ja suurin vapaaehtoisten järjestämä
maanpuolustustapahtuma Uudenmaan maakunnassa.
Nyt jo 34. kerran järjestettävä maanpuolustuspäivä tarjoaa kansalaisille ajankohtaista
tietoa Suomen maanpuolustuksesta sekä turvallisuusviranomaisten ja
vapaaehtoisjärjestöjen toiminnasta kokonaisturvallisuuden hyväksi.

Virallinen järjestelyvastuu on Uudenmaan Reserviupseeripiirillä ja Uudenmaan
Reserviläispiirillä. Käytännössä järjestelyt toteutetaan paikallisten
maanpuolustusjärjestöjen toimesta.
Mukana järjestelyissä ovat myös Porvoon kaupunki ja seurakunnat, Puolustusvoimat,
Poliisi, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK sekä
lukuisat vapaaehtoisjärjestöt.

Mukaan tapahtumajärjestelyihin tarvitsemme vapaaehtoisia, niin näyttelykentälle kuin
esim. näyttävään paraatiin!
Kysy lisätietoa Erkiltä ja ilmoittaudu mukaan ainutlaatuisen tapahtuman järjestelyihin.
Pienikin apu on suuri apu!



Lisätietoja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki Naumanen 044 3508928 /
pj.pruk[at]gmail.com

http://www.maanpuolustuspaiva.net/

SUISTO 2016
Porvoon maanpuolustusviikonloppu 30.9. - 2.10.

Koulutusta reserviläisille - ja myös siviileille.

Mukana Puolustusvoimat, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Selaa kursseja tältä sivulta - ja ilmoittaudu mukaan!
https://www.mpk.fi/  hae koulutukset aikavälillä 30.9 – 2.10.
Osa kursseista on jo täyttymässä, tule mukaan!

Lisää SUISTO-uutisointia:
https://www.facebook.com/Suisto-harjoitus-565684173593322/

Kilpailuja

PRUK on ollut edustettuna peräti kuudessa SRA-kilpailussa tällä kaudella:

· Lumisodan jatkosota Haminassa
· VaRes cup I, Loppi
· VaRes cup II, Loppi
· Uudenmaan piirimestaruus/SM piirikarsinta, Upinniemi
· SM piirikarsinta, Hyvinkää
· SPOL cup II, Heinola

Porvoosta oli Heinolan osakilpailussa 11.6. yhteensä neljä kilpailijaa ja kisan kärjessä
käytiin tiukka kamppailu sijoituksista:
1) Lari Manninen, Haminan seudun Res. 408,7165 pistettä ja 100 %
2) Pasi Huttunen, Porvoon Res. 388,6800 pistettä ja 95,0977 %
3) Toni Sarro, Porvoon Res.Ups 387,3851 pistettä ja 94,7809 %

Porvoolaiset kilpailijat ovat kunnostautuneet ja saaneet kiitosta myös avustamalla
järjestäviä yhdistyksiä tuomarointi sekä toimitsijatehtävissä.

Tulevia SRA-kilpailuja joissa porvoolaisedustusta:
2.7. SPOL cup III, Heinola
9.7. SRA Petäjävesi
26.7. Hätilä16, Hämeenlinna



Porvoon Veteraanihuone

’Porvoon Veteraanihuoneelle on koottu sota-ajan aineistoa seudun veteraaneilta.
Näyttelyssä on myös sota-ajan siviilien elämään ja pula-aikaan liittyviä esineitä.

Veteraanikokoelman ovat koonneet Porvoon seudun veteraaniyhdistykset ja maanpuolustushenkiset
yhteisöt vuosina 2010 - 2012.

Veteraanihuone on auki lauantaisin, sekä asiaan liittyvinä juhlapäivinä klo 11 - 15.
Rauhankatu 26 A 06100 Porvoo

Ryhmille myös muina aikoina sopimuksen mukaan, puh. 040 550 6331.

Vapaa pääsy

Reserviläispiirien maastokilpailut

Kerhomme jäsen Pekka Elomaa on menestynyt hyvin viime vuosina piirin kilpailussa.
Hänellä ja kerholla on tavoitteena saada lisää harrastajia sekä edelleen myös
kolmihenkinen joukkue mukaan piirin maastokilpailuun.
Maastokilpailun suorituspisteet ja kokonaisaika tulevat kartanluvusta, suunnistuksesta
sekä ammunnasta.
Lisätietoja Pekalta: PEKKAELOMAA5 [at] gmail.com

Maanpuolustusterveisin,
Juha Liukkonen,
PRUK ry sihteeri kausi 2016


