
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 189/231 jäsentä ja 58 yhteistyökumppania. 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

............................................................................................................... 

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

 

’Sinkon sihti: 
 
Tuolla otsakkeella sukunimikaimani Erkki vuosia kirjoitti suomalaiseen 
talouselämäjulkaisuun kolumnejaan sijoittamisesta ja talouden 
näkymistä. ”Taitaa olla Sinkon sihti hukassa” on taas sanat jolla 
alokasaikani kouluttaja kuvasi ensimmäisen rk-ammunnan tulosta. 
Minulle jäi ikiaikaiseksi arvoitukseksi oliko hänen sanaleikkinsä 
ammuntatuloksen lisäksi myös talousorientoitunut. Tällä otsakkeella 
päätin kuitenkin ”brandata” viestini tästedes teille. 

Pohtiessani kerhon toimintatapoja ja tehtävää valmistautuessani tähän 
toimeen, esitin hallitukselle toimintamallia, jossa hallituksen jäsenet 
toimivat oman vastuualueensa suvereeneina omistajina 
toimintasuunnitelman ja budjetin määrittämissä rajoissa. Teille jäseninä 
tämä tulisi näkyä nopeana päätöksentekona, aktiivisena toimintana 
painopistealueillamme – kerhona joka vastaa teidän tarpeisiinne 
entistäkin paremmin. Tänä vuonna keskitymme teidän 
johtajavalmiuksienne eteenpäinsaattamiseen mm ammunnoin, 
pyrkimyksin tiivistää yhteistyötä maakuntakomppanian kanssa ja 
luonnollisesti kunnioittaen perinteitä ja veteraanien ja aiempien 
sukupolvien työtä. 

Olen saanut seurata hyvin läheltä reserviupseerikoulutuksen 
vaikuttavuutta. Vanhempi pojistani ylennettiin kotiuttamistilaisuudessa 
joulukuussa 2017, ja voin todeta koulutuksen olleen hyvin voimakkaasti 
yksilöjohtamistaitoihin keskittymistä, syväjohtamista, kykyä motivoida ja 
vaatia – taitoja joita siviilielämässäkin tarvitsee. Omalla kurssillani 193 
fokus oli paljon teknisempi, ja en voi edes kuvitella millaista se oli 
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https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795


 

1960-luvun lopulla isäni aikana, tai UK 40:llä jolta isoisäni valmistui 
tehtävään, jollaiseen en toivo kenenkään meistä koskaan joutuvan. 

 
Toivon sinun löytävän tästä kirjeestä, verkkosivuiltamme, tai 
facebook-sivuiltamme toimintaa, joka on sinulle mielekästä. 
Avainasiamme on vastata ajan haasteisiin, kehittää ja kehittyä – 
johtamisen tärkein tehtävä on varmistaa organisaation tulevaisuus. 
Haastan sinut jäsenenä pohtimaan kanssamme tuota tehtävää ! Haluan 
samalla kiittää aiempia hallituksia ja puheenjohtajia erinomaisesta 
työstä – PRUK on mahdollisuuksien kerho 

Sami 

PRUK ry puheenjohtaja, 2018 

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

VETERAANIKERÄYS 10.3.2018 

Veteraanikeräykseen 10.3 klo 9-15 Citymarketin edustalla tarvitaan  neljä henkilöä. 
Ilmoittautumiset tehtäviin Erkille,  puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01@gmail.com  

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

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOPÄIVÄ 13.3.2018 

Talvisodan päättymisen muistopäivän juhlallisuuksiin tiistaina 13.3.2018 tarvitaan 
kerhostamme 7 henkilöä. 

Kokoontuminen perinteisesti klo 13 ja lippulinnan järjestäytyminen klo 13.15 Näsinmäellä. 

Ilmoittautumiset tehtäviin Erkille,  puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MAANANTAIHIIHDOT 2018 

Maanantaihiihdot talven 2018 osalta ovat jälleen käynnissä. Tuttuun tapaan ma klo 18-19 
on suoritusten merkkausvihko Aurora-hallin luona olevan pikkukatoksen luona. Hiihtomatka 
väh. 3km. Ladut ovat erinomaisessa kunnossa 

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 
 


