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’Sinkon sihti: 9.3.2017 
 
 
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 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 
Kerhon puheenjohtaja kausi 2018 
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PRUK:n v. 2018 hallituksen jäsenten yhteystiedot  

 

Puheenjohtaja Sami Sinkko 
Sami.Sinkko@lindstromgroup.c
om, 0400 383 804 

Varapuheenjohtaja Toni Sarro varapj.pruk@gmail.com, 0400 609 619 

Talousupseeri Teemu Turunen talous.pruk@gmail.com, 040 823 7307 

Varautumisupseeri Antti Rytivaara anttirytivaara@gmail.com, 050 4066 071 

Aseupseeri Jukka Jaatinen jukka.jaatinen@gmail.com, 045 322 9525 

Jäsenupseeri Juha Liukkonen juha.liukkonen@neste.com, 050 4584864 

Tiedotusupseeri Niko Rintala internet.pruk@gmail.com, 050 353 1120 

Nuorisoupseeri Thorbjörn Sirén siren@thsfinland.fi  

Some-upseeri Aino Talvi some.pruk@gmail.com 040 577 6736 

Yhteysupseeri Martin Glantz martin.glantz@gmail.com, 0400 800 416 

Sihteeri Teppo Luoto teppo.luoto@neste.com 050 4584570 

Lippu- ja järjestelyupseeri 
(hallituksen ulkopuolinen) Guy Kullberg villa.bertels@gmail.com 040 5361550 

 
 
 
KEVÄTKOKOUSKUTSU 
Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous kerhotila Korsusssa, maanantaina 19.3.2018 klo 
19:00 alkaen.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
KALLELSE TILL VÅRMÖTE 
Borgå Reservofficersklubb vårmöte hålls mondagen den 19.3.2017 kl 19.00 på klubbrummet 
Korsu. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
 

 
 
JÄRJESTÖTOIMINTAA 

● Liittyneet uudet jäsenet 2018 
● Merkkipäivät 2018 
● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet kevät 2018 
● Tuusulan taistelukoulun luennot kevät 2018 
● Yleisöluento 17.04.2018 Porvoossa: sotapolku.fi ja kantakorttikopiot  

 
AMPUMATOIMINTAA 

● SRA TOIMINTA 
● Reserviläisammuntatilaisuudet 2018 
● Munkkalan ampumaradan avoimet ovet 
● Munkkalan ampumaradan käyttömaksu 

 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
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● Maanantaihiihdot ja – marssit 
● Kuntokorttikilpailu 2018 
● Brandenstein-marssi 2018 

 
VARAINHANKINTAA  

● Saksanniemikirjoja vielä jäljellä  
● Rautasormusten myynti kerhossamme  

  
TIEDOTUSTOIMINTA 

● Reserviupseeriliiton kenttäpostia 
● Internet-sivut 

  
JÄRJESTÖTOIMINTAA 
  
           Liittyneet uudet jäsenemme 2018 

 
02/2018 luutnantti Valkama Lassi 
02/2018 luutnantti Mokka Reijo 

  
                       Jäsenmäärämme on nyt 230 jäsentä. 
                               Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan! 

 
Merkkipäivät 2018  
 
10.1.1943 75 Sylvander Pekka 3.5.1958 60 Vuorela Viljami  
12.1.1943 75 Kangas Kari 20.5.1943 75 Långvik Berndt  
13.2.1938 80 Kautto Otto 21.5.1968 50 Siitonen Mika 
17.2.1958 60 TähtinenJarmo 8.6.1958 60 Risku Ari 
27.2.1948 70 Wollsten Vesa 22.6.1933 85 Tallqvist
Karl-Johan  
29.2.1948 70 ForsmanKaj-Erik 27.7.1968 50 Kokko Juha 
6.3.1948 70 Sundman Christer 28.7.1968 50 Turunen Teemu 
10.3.1958 60 Rautiainen Jukka 13.8.1968 50 Ikonen Kimmo 
29.3.1968 50 Mällinen Pasi 21.10.1933 85 Pasanen Heikki  
31.3.1943 75 Sarento Kalevi 27.10.1948 70 Hoffrén Pertti 
12.4.1933 85 Rosendahl Kaj 8.11.1943 75 TuomalaRisto 
16.4.1958 60 Kauranne Tuomas 10.12.1958 60 Blomberg Mats  
19.4.1958 60 Sirén Thorbjörn 17.12.1958 60 Nurmi Pekka 
 
Muistopäivät ja perinnetilaisuudet keväällä 2018  

 
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 2018 perinnetilaisuudet ovat: 
 

● Talvisodan päättymisen muistopäivä, tiistai 13.03.2018 
● Kansallinen veteraanipäivä, perjantai 27.04.2018 
● Kaatuneiden muistopäivä, sunnuntai 20.05.2018 

 
Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri 
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Guy Kullberg. Tied. ja ilm. villa.bertels@gmail.com tai puhelimella 040 5361550 
  

Tuusulan Taistelukoulun luennot kevätkaudella 2018 
 

Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66, päärakennuksen Koivikko-auditoriossa 
pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja klo 19 alkaen seuraavasti: 
 

● 13.03.2018      FM Juhani Vakkuri           Taistelu itsenäisyydestä. 
● 10.04.2018     Ev evp Ahti Lappi             Ohjussotaa 2000-luvulla. Miten torjutaan  

ohjukset ja lennokit? 
● 08.05.2018    Prkenr Pertti Laatikainen   Jääkäriliike ja jääkärit 

 
Sotilaskoti on avoinna luentojen jälkeen.  
Kaikki kiinnostuneet, miehet ja naiset, ovat tervetulleita esitelmäiltaan. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy - Tervetuloa! Pyritään järjestämään kimppakyydit, lähtö klo 18 
Korsun edestä! Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista: www.pruk.fi 
 

Yleisöluento 17.04.2018 Porvoossa: sotapolku.fi ja kantakorttikopiot  
 
PRUK järjestää yhdessä Porvoon Kansalaisopiston kanssa ilmaisen luentoillan torstaina 
17.04.2018 alkaen klo 18.00 Linnajoen koulun kirjastoluokassa osoitteessa Edelfeltinbulevardi 
2, 06100 Porvoo.  
Koulu on "kengätön koulu", joten ota sisätossut tai villasukat mukaan! 
 
Liisa Karpo kertoo miten  
- pääset mukaan sotapolulle ja 
- lisäät henkilön järjestelmään, 
- rekisteröidyt järjestelmään tai 
- toimit, kun haluat seurata hankkeen etenemistä, 
- etsit tiettyä henkilöä yli 105.000 jo mukanaolevasta sotapolun kulkeneesta. 
 
Voit siis ilmoittaa mukaan sodissa palvelleita, kantahenkilöstöä, lottia, lottatyttöjä/pikkulottia 
ja/tai sotilaspoikia. Tietojen syöttämistä varten tarvitset käyttöösi henkilön sotilaspassin tai 
kantakorttikopion, joista selviävät henkilön joukko-osastolyhenteet ja palveluajat, syntymä- ja 
kotipaikka, sotilasarvo jne. 
  
Kahden henkilön tulee hyväksyä netissä antamasi tiedot ennen kuin henkilön tiedot tulevat 
kaikkien nähtäville. Voit lisätä henkilötietoihin myös valokuvia. 
 
Joukko-osastojen sodan aikana kulkema reitti tapahtumineen on rakennettu digitaaliselle 
kartalle. Tämä tapahtuu siirtämällä keskitetysti joukko-osaston tiedot sotapäiväkirjoista 
karttapohjaan. Täten syntyy ainutlaatuinen sotapolku, jossa joukko ja siinä palvelleet ihmiset 
sidotaan aikaan, paikkaan ja tapahtumiin. 
Sotapolku.fi - hakemistosta löydät ne joukko-osastot, joiden sotapolut on jo viety järjestelmään. 

 
Toinen esitelmöitsijä on Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n pj Ari Vesalainen. Hänen aiheenaan 
ovat Kantakortit, niiden tiedot ja tulkinta sekä kopioiden tilaamisohjeet verkkopalvelun kautta. 
Hän käsittelee myös asevelvollisuuden kehittymistä Suomessa ja Sota-arkiston saloja sekä 
arkiston käyttömahdollisuuksia. 

mailto:villa.bertels@gmail.com
http://www.pruk.fi/
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Lisätietoja  Pekka Kunnas 044 5656 562 peku.kunnas@gmail.com 
  
AMPUMATOIMINTAA 
 

SRA – Sovellettu reserviläisammunta 
 
Porvoo on ollut hyvin edustettuna SRA-kilpailuissa viime sekä nyt alkaneella kaudella ja 
tarkoitus on jatkaa samaan malliin. Kilpailumatkoja tehdään kimppakyydeillä yhteistyössä 
Porvoon Reserviläisten kanssa ja päiväreissuille voi lähteä mukaan vaikka kisaturistiksi tai 
toimitsijaksi tutustumaan lajiin. 
 
Sovelletusta reserviläisammunnasta ja muusta toiminnallisesta ampumatoiminnasta 
kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä kerhon koulutusupseeriin varapj.pruk@gmail.com 
tai 0400 609 619/Toni Sarro. 
 

Reserviläisampumatilaisuudet 
 

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet alkavat (vko 16) ke 18.4.2018. 
PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla keskiviikosta 18.4. alkaen. Ammuntoja järjestetään aina parillisten viikkojen 
keskiviikkona klo 18.00 lähtien. Oma ase ei ole välttämätön. 
 
Lisätietoja ampumailloista sekä ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin 
jukka.jaatinen[at]gmail.com tai puhelimitse numeroon 045 322 9525. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä aiotko ampua omalla aseella / patruunoilla vai lainaatko kerhon asetta. Kerro myös 
onko vakuutusta ja onko ampumaratayhdistyksen ratamaksu suoritettu. 
 
Suosittelemme vahvasti, jotta hankit reserviläisampujan vakuutuksen (25eur), ohjetta sen 
hankkimiseksi löytyy www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 
 
 

Munkkalan ampumaradan avoimet ovet 
 
Porvoon seudun ampumaratayhdistyksen jäsenyhdistykset esittelevät Munkkalan ampumarataa 
sekä toimintaansa avoimien ovien päivänä sunnuntaina 22.4.2018 klo 11:00-18:00. 
 

Munkkalan ampumaradan käyttömaksu jäsenyhdistysten jäsenille 
 
Munkkalan ampumaradan käyttömakstu ovat nousseet. Käyttömaksut 2018: 

● Jäsenyhdistyksen jäsen 60€  
● Jäsenyhdistykseen kuulumaton henkilö 120€ 
● Päivämaksu 15€ 

 
Lisätietoa https://www.pamry.net/Ratamaksut 
 
  

http://tst.ammunta.net/
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KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
 
Maanantaihiihdot ja –marssit 

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

                  Brandenstein-marssi, Loviisa 7.4.2017  
 

Brandenstein-marssi on vuosittain MPK:n järjestämä kenttäkelpoisuustapahtuma Loviisassa. 
 
Tapahtuma kantaa 7.4.1918 Loviisan Valkon satamaan maihinnousseen saksalaisen Osasto 
Brandensteinin nimeä. Osasto löi Loviisan vallanneet punakaartilaiset jo saman päivän aikana ja 
se jatkoi taistellen etenemistä kohti Lahtea, jossa käytiin vapaussotamme yksi viimeisimmistä 
taisteluista. 
 
ILMOITTAUDU MUKAAN MPK-LINKISTÄ!: 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94939 

 
VARAINHANKINTAA 
 

Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä 
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa 
omaan kirjahyllyyn 20 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun 
järjestyslipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.  
 

Rautasormusten myynti kerhossamme 
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. 

 
TIEDOTUSTOIMINTA 

 
Reserviupseeriliiton kenttäposti 

Reserviupseeriliitto julkaisee vuodessa noin seitsemän kiertokirjettä, jotka sisältävät tietoa 
ajankohtaisista 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 
maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen ylläpitämiseksi Itäisellä Uudellamaalla.  
Palautteet nettisivujen kehittämisestä voi lähettää/ internet.pruk[at]gmail.com 
 

              Seuraava laaja jäsenkirje nro 2/2018 ilmestyy elokuussa. 
 
Maanpuolustusterveisin, Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
http://www.pruk.fi/

