
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 189/230 jäsentä sekä 57 
yhteistyökumppania. 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

 

VETERAANIKERÄYKSEN 10.3.2018 TUOTTO 

Veteraanikeräykseen 10.3. osallistui 12 kerääjää neljästä eri yhdistyksestä. Keräyksen 
kokonaistulos oli 2086,49 €. Porvoon Reserviupseerikerhosta kerääjinä toimivat Jussi 
Vaurio, Kari Vahala, Niko Rintala ja Erkki Naumanen. 
 

Vertailun vuoksi keräystulokset 2017 -2011 olivat seuraavat:  

2610,86 €, 2100 €, 2296 €, 2736 €, 2317 €, 1656 €, 2051 €. Näissä summissa on 
mukana osaItä-Uudenmaan Maanpuolustuskillan hernekeiton myyntituotuotosta 50 € - 
70 €/vuosi vuoteen 2016 saakka. 

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

OLLIN MIEKKA PORVOOSEEN 
 

26.3.2018 pidetyssä URUP:n kevätkokouksessa palkittiin piirin aktiivisia kerhoja sekä 
reserviupseereita. Porvoon Reserviupseerikerho sai haltuunsa kiertopalkintona 
jaettavan Ollin miekan aktiivisena yleistoimintakerhona vuoden 2017 toiminnastaan. 
Perusteluissa mainittiin mm. ampumatoiminta, aktiivinen kokoustoiminta sekä 
Saksanniemen 100-vuotis muistojuhla. 

 

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

TAISTELUKOULUN MAALISKUUN ESITELMÄ 10.04.2018 
 
Huhtikuun esitelmätilaisuus Taistelukoululla Tuusulassa: 

 
10.04.2018     Ev evp     Ahti Lappi    Ohjussotaa 2000-luvulla. Miten torjutaan ohjukset 
ja lennokit 
 
Autoporukkaa on muodostettu ja kokoontuminen on Korsun edessä klo 17.50. Kyselyt 
kyydistä Erkille, puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01[at]gmail.com.  

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

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795


 

YLEISÖLUENTO 17.4.2018 SOTAPOLKU.FI JA KANTAKORTTIKOPIOT 

PRUK järjestää yhdessä Porvoon Kansalaisopiston kanssa ilmaisen luentoillan 
tiistaina 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. 

Lisätietoja Pekka Kunnas 044 5656 562 peku.kunnas[at]gmail.com 

 

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

 

RESERVILÄISAMPUMATILAISUUDET ALKAVAT HUHTIKUUSSA 

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet alkavat (vko 16) ke 18.4.2014. 

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. 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus


 

 
Munkkalan ampumaradan käyttömakstu ovat nousseet. Käyttömaksut 2018: 

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

 

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

MUNKKALAN AMPUMARADAN AVOIMET OVET 22.4.2018  

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

 

Lisätietoa Ampumaratayhdistyksen toiminnasta osoitteessa www.pamry.net.  

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

HAMNINAN AMPUMARADAN KÄYTTÖ 

Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käydä ampumassa Haminan ampumaradalla 
erikseen sovituilla vuoroilla. Haminassa käynti vaatii etukäteen toimitettuja 
henkilötietoja ja briiffausta radan käytöstä koska on sotilasaluetta. 

Lisätietoja asiasta antaa Toni Sarro puh.0400 609 619 sra.pruk[at]gmail.com 

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

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2018 

 Kansallisen veteraanipäivän  pe 27.4. juhlallisuuksiin kaivataan lipunkantajia sekä 
mahdollisesti kuljetusapua. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Erkki Naumanen, puh. 044 350 8928 tai 
naumanenerkki01[at]gmail.com. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In memoriam 
 
Kerhomme vanhin jäsen Sotaveteraani Ylil Thor Wiksten nukkui pois helmikuussa. 
Thor täytti 100 vuotta joulukuussa jolloin häntä haastateltiin mm. Östnyland lehteen          
(https://www.pressreader.com/finland/%C3%B6stnyland/20171215/281492161667587) 
  

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 

 
 


