
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 196/237 jäsentä sekä 57 
yhteistyökumppania. 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

 

TAISTELUKOULUN TOUKOKUUN ESITELMÄ 08.05.2018 
 
Toukokuun esitelmätilaisuus Taistelukoululla Tuusulassa: 
08.05.2018     Prkenr      Pertti Laatikainen  Jääkäriliike ja jääkärit 
 
Yhteislähtö Korsun edestä klo 17.50. Ennakkoilmoittautumiset  Erkille, puh. 044 350 
8928 tai naumanenerkki01[at]gmail.com. 
 

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

SRA-KURSSI PORVOOSSA 8-9.5. 2018 

Porvoon reserviupseerikerho sekä Porvoon reserviläiset järjestävät Sovelletun 
reserviläisammunnan kurssin 8.-9.5. 2018. 
Kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta sekä kirjallisesta kokeesta jossa testataan SRA 
sääntöjen osaamista. Teoriakokeen hyväksytysti suorittaneille järjestetään 
ampumakoe Munkkalan ampumaradalla erikseen sovittuna ajankohtana. 

Ampumakoe suoritetaan pistoolilla sekä mahdollisesti osittain kiväärillä. 

 

Vaatimuksena kurssille osallistumiseen on: 
-reserviläisyhdistyksen jäsenyys 
-reserviläisen ampumaturva tai SAL-kilpailulisenssi 
-koska toiminnallisessa ammunnassa turvallisuusasioiden osaaminen korostuu täytyy 
kurssille osallituakseen olla jonkin verran kokemusta pistooliammunnasta. Kyseessä ei 
siis ole ampumisen alkeiskurssi. 
-kurssimaksu 50€ 

 

Lisätiedot kurssista sekä ilmoittautuminen yhteystietoineen sähköpostilla: 
sra.pruk[at]gmail.com 

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

 

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


 

RESERVILÄISAMPUMATILAISUUDET KESKIVIIKKOISIN PARILLISINA VIIKKOINA  

Seuraava reserviläisampumatilaisuus ke 16.5.2018. 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 käyttömaksut 2018: 

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

 

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

HAMINAN 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 

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

 KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ 20.5.2018. 

 Kaatuneitten muistopäivän su  20.5.2018 juhlallisuuksiin kaivataan toimitsijoita.. 

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

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

 PORVOON SOTAVETERAANIKERÄYKSEN 3/2018 KERÄYSTULOS 

Keräyksen kokonaistulos oli 2086,49 €  

Vertailun vuoksi keräystulokset 2017 -2011 olivat seuraavat: 

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

 

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

VETERAANIKERÄYS  LAUANTAINA 26.5.2018 

Keräys Porvoossa on osa kansallista keräystä Sotiemme veteraanit – Veteranerna från 
våra krig. Keräämämme rahat menevät Porvoonseudun veteraaneille ja leskille. 
Keräykseen osallistuvat kerääjät edustavat seuraavia yhdistyksiä: Borgånejdens 
Krigsveteraner rf., Porvoon rintamaveteraanit ry – Borgå frontveteraner rf. ja Porvoon 
Seudun Sotaveteraanit r.y. Kerätyt rahat jaetaan yhdistysten kesken niiden 
veteraanijäsenten lukumäärän suhteessa. 
 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus


 

Keräys on lauantaina 26.5.2018, kuten aikaisemmin kahdessa vuorossa klo. 9–12 ja 
klo. 12–15. 

Jos voit osallistua keräykseen lauantaina 26.5, niin ilmoita siitä mahdollisimman 
nopeasti, mieluiten sähköpostilla marten.hoge[at]pp.inet.fi . Jos mieluummin haluat 
soittaa, niin numeroni on 0400 69 16 69.‘ 

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

RESULIN RESERVILÄISFRISBEEGOLF 2018-KILPAILU 9.6.2018 VIHDISSÄ. 

 

Yksi Suomen hienoimmista frisbeegolfradoista on nyt reserviläisten käytössä. 
Liitteessä tarkemmat ohjeet kilpailusta. 
 
Kilpailun johtaja 
Kilpailun johtajana toimii Ville Kotamäki, 
PDGA #8947, kotaville[at]gmail.com, 050-5318607 

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 

 

 


