
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 193/237 jäsentä  

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

RESERVILÄISAMPUMATILAISUUDET SYKSYLLÄ 

Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet jatkuvat kesän jälkeen ke 22.8.2018. 

PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla. 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 käyttömakstu ovat nousseet. Käyttömaksut 2018: 

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

 

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

 

KERHON SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 

Porvoon Reserviupseerikerhon suunnistusmestaruus ratkotaan 27.8. Kokonniemessä 
kuntosuunnistustaptahtuman yhteydessä. 

Lähtö Tolkkistentien ja Jääkiekkotie 1 risteys. Från korsningen av Tolkisvägen och 
Ishockeyvägen 1. 

Lisäohjeita suunnistukseen 
https://www.porvoo.fi/porvoonseudun-kuntosuunnistus-2018 

 

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

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

Ennakkoilmoituksena tiedotetaan että Porvoon Reserviupseerikerho järjestää 
varautumisillan syksyn aikana. Tarkka ajankohta ja paikka varmistuu myöhemmin.  
 

Ehdotuksia aiheista ja osallistujista ottaa vastaan tapahtuman järjestelyistä vastaava 
varautumisupseeri Antti Rytivaara  

puh. 050 4066 071 anttirytivaara[at]gmail.com 

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

KERHOILTA LOKAKUUSSA 

Kerhoillat ovat jääneet tänä vuonna harvinaisiksi. Syksyllä tähän on tulossa muutos 
sillä Varautumisillan lisäksi pidetään kerhoilta to 25.10.2018 kerhohuoneella 
WSOYTALO, Korsu, Linnankoskenkatu 32 

Ohjelmasta tarkempaa tietoa lähempänä tapahtumaa 

 

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

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 

Syyskokous on suunniteltu pidettäväksi ke 21.11.2018. Virallinen kokouskutsu 
lähempänä tapahtumaa kun aika ja paikka varmistuvat. 

 

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

RADIOAMATÖÖRITOIMINTAA 

 
Oheinen tiedote on pyydetty jakamaan jäsenistölle. Radioamatööritoiminnasta 
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä tiedotteen laatijaan, radio.oh2op@gmail.com 
Aiheesta löytyy myös tutkielma RADIOAMATÖÖRITOIMINTA OSANA 
KRIISIVIESTINTÄÄ https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/105161/SK1100.pdf 

 

RHA68-metsästysradio su 19-20 

Itä-Uudellamaallakin on kuultavissa RHA68-metsästysradion yhteyskokeilu 
sunnuntaisin kello 19-20 viestintäviraston taajuusjakotaulukon kanavalla 16, 71,100 
MHz, mikä on useissa käsiradiopuhelimissa kanavavalitsimen kohta '12'. 

Kanava 16 on muina aikoina myös yleinen kutsukanava. 

Metsästysradioita on hirvestäjillä, autourheilijoilla, tiepalveluhenkilöillä, vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun jäsenillä ja radioharrastajilla. 

1.1.2017 alkaen niidenkään liikkuvien asemien käyttämiseen ei ole tarvittu 
lähetyslupaa eikä taajuusmaksua. 

 

LA-radio ma ja ke 21-22 

LA-radiopuhelinten yhteyskokeilu on maanantaisin kello 21-22 kanavalla 28USB 
(SSB-CB) ja keskiviikkoisin kello 21-22 kanavalla 22FM. Kutsumerkki on 
vapaavalintainen. 

mailto:radio.oh2op@gmail.com


 

PR-27-/CB-radiopuhelimen yleinen kutsukanava on harrastustarkoituksissa Suomessa 
yleensä 31FM. 

 

Amatööriradiolähetysten vastaanotto 

Myös amatööriradioita voi kuunnella mm. verkko-ohjelmistoradiovastaanottimilla: 
http://websdr.fi , http://websdr.fi/m.html Ulvilasta ja http://39.143.106:8901 , 
http://39.143.106:8901/m.html Karusesta. Kumpikin vastaanottimista kuuluu 
http://websdr.org :iin. 

Suomen puhutuin taajuus amatööriradiolla on 3699 kHz LSB kahdeksankymmenen 
metrin aaltoalueella, myös neljänkymmenen metrin aaltoalueen 7060 kHz LSB on 
käytetty toisenlaisilla radiosäillä. Amatööriradioaallot kantavat helposti 100 km - 300 
km seuraavaankin keskuskaupunkiin. 

Akkukäyttöisinä radiot toimivat myös verkkosähköttömässä tilassa matkapuhelinverkon 
menettämisen jälkeen. 

Taajuuksista lisää: 

hakusana: Radiotaajuuskirja 

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 

 
 


