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Sinkon sihti: 

 
 Tervehdys, ja hyvää loppukesää! 
 

Uskoakseni useimmat meistä ovat sekä nauttineet että tuskailleet kesän 2018 säiden kanssa. Korviini on 
yhä useammin kantautunut: ”.. ei tällaista ennen ollut….” – vaikuttaa yksilön silmin ilmaston (tai sään) 
muuttumiselta, jota ymmärtääkseni useimmat tieteellisesti seuraavat tahot viestinä vahvistavat. 
Tunnumme siis elävän muutoksessa. Muutos ei taida kuitenkaan rajoittua vain ilmastoon, vaan laajalti 
kaikkeen mitä ympärillämme on. 

 
Haastoin teitä hyvät jäsenet keväisessä ”Sinkon sihdissä” tuomaan julki ajatuksianne kuinka kerho 
vastaisi yhä paremmin teidän, ja tulevaisuuden odotuksiin. Kiitos jo tähän saakka saamastani palautteesta; 
palautetta on tullut mm perinnetyöstä ja yhteistyöstä esim paikallisten yritysten kanssa toimimisesta esim 
poikkeusoloihin varautumisessa. Rohkaisen teitä syksynkin aikana keskustelemaan minun tai muiden 
hallituksen jäsenten kanssa, jotta pidämme kerhomme elävänä ja kehittyvänä teille nyt, ja tulevaisuudessa 
– muuttuvassa maailmassa. Olemme kerhona ottaneet erinomaisia askelia yksilöiden tarpeisiin 
vastaamisessa, mutta erityisesti kuinka me kerhona voimme muiden tahojen kanssa myös 
organisatorisesti olla kehittämässä tahtoa ja osaamista tällä alueella meille arvomaailmallisesti tärkeiden 
osa-alueiden kimpussa – siitä haluaisin kuulla huomioitanne. On ilmeistä, että ne ajanjaksot joissa esim 
valtio-organisaatiot aktiivisesti tukivat paikallista vapaaehtoista maanpuolustustyötä eivät palaa. 
 
Syksyn toiminnasta ja mahdollisuuksista tietoa alla. 

 
 Sami 

 
PRUK:n v. 2018 hallituksen jäsenten yhteystiedot  

 
Puheenjohtaja Sami Sinkko         - Sami.sinkko[at]lindstromgroup.com 
Varapuheenjohtaja Toni Sarro 0400 609 619 sra.pruk[at]gmail.com 
Sihteeri Teppo Luoto - teppo.luoto[at]neste.com 
Talousupseeri Teemu Turunen 040 8237 307 talous.pruk[at]gmail.com 
Varautumisupseeri  Antti Rytivaara 050 4066 071 anttirytivaara[at]gmail.com 
Jäsenupseeri  Juha Liukkonen 050 4584864 juha.liukkonen[at]neste.com 
Koulutusupseeri Jukka Jaatinen 045 3229 525 jukka.jaatinen[at]gmail.com 
Yhteysupseeri Martin Glantz 0400 800 416 martin.glantz[at]gmail.com 
Nuorisoupseeri Thorbjörn Sirén - siren[at]thsfinland.fi 
Tiedotusupseeri Niko Rintala 050 3531 120 internet.pruk[at]gmail.com 
Some-upseeri Aino Talvi 040 577 6736 some.pruk[at]gmail.com 
 
LIPPU- JA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA (hallituksen ulkopuolelta) 

Erkki Naumanen 044 350 8928 naumanenerkki01[at]gmail.com 
Guy Kullberg 040 536 1550 villa.bertels[at]gmail.com 
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JÄRJESTÖTOIMINTAA 

● Ennakkotietoa syyskokouksesta  
● Liittyneet uudet jäsenemme 03/2018 - 08/2018 
● Lippujuhlapäivän 4.6.2018 ylennykset ja huomionosoitukset 
● Kerhoilta 25.10. 
● Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syyskaudella 2018 
● Uudenmaan 36. Maanpuolustuspäivä Nurmijärvellä 

 
AMPUMATOIMINTAA 

● SRA TOIMINTA  
● Reserviläisammuntatilaisuudet 2018 
● Munkkalan ampumaradan käyttömaksut: www.pamry.net 

 
KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 

● Kuntokorttikilpailu 2018 
● Kerhon suunnistusmestaruuskilpailu 2018 

 
VARAINHANKINTAA  

● Saksanniemikirjoja vielä jäljellä  
● Rautasormusten myynti kerhossamme  

  
TIEDOTUSTOIMINTA 

● Reserviupseeriliiton kenttäpostia 
● Internet-sivut 
● Facebook-sivut 

 
  
JÄRJESTÖTOIMINTAA 
  
             Ennakkotietoa syyskokouksesta 

 
Kerhon syyskokous järjestetään marraskuussa 21.11.2018. Paikka on vielä avoin. 

 
Kaikkia hallitustyöstä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä puheenjohtajaan, 
 

Liittyneet uudet jäsenemme 03/2018-08/2018 
 

02/2018 Pellikka Petri  
04/2018 Renwall Daniel  
05/2018 Liukko Jarmo  
05/2018 Sinkko Severi  
05/2018 Hildén Jussi  
04/2018 Immonen Iiro  
06/2018 Kuusela Lasse  
07/2018 Hoffström Jonas  
 

                       Jäsenmäärämme on nyt 237 (+7) jäsentä. 
                       Porvoon Reserviupseerikerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan mukaan! 
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Lippujuhlapäivän 4.6.2018 ylennykset ja huomionosoitukset 
 
Kerhomme jäsenten lippujuhlapäivänä saamat ylennykset: 

 
Ismo Oksanen kapteeniksi 
Antti Pennanen yliluutnantiksi 

 
Muut palkitsimeiset: 
 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki (SVR R I) 

Kimmo Kajaste 
 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki (SVR R): 

Kunnas Veli Pekka 
 

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar): 
Jarkko Törmänen 

 
PRUK onnittelee ylennyksen ja huomionosituksen saaneita! 

 
 
Kerhoilta 25.10. 

 
Lokakuussa pidettävässä kerhoillassa esitetään DVD:n elokuva  
TAMMISUNNUNTAI 1918, joka Perustuu paljolti Antti Tuurin kirjaan Tammikuu 18. 
  
Se on dokumenttielokuva, kesto 50 min. Elokuva on tehty Vapaussodan ja  
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry: aloitteesta ja yhteistyössä MRP  
MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY:n kanssa, ohjaajana Ilkka Vanne. 
 
Tuurin kirjaan perustuva elokuva korostaa osia tammikuun 1918 tapahtumista. Videon on 
teettänyt ev. Jokisalo ja mm. kirja "Lapualaiset Vapaussodassa"  
antavat aiheeseen sopivaa pientä lisätietoa. 
 
Kerhomme jäsen Jussi Vaurio, on lupautunut pitämään lyhyen johdannon elokuvalle. 

 
Kerhoiltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille Porvoon 
seudun reserviupseereille ja reserviläistoiminnasta kiinnostuneille. 
 
Lisätietoja puheenjohtajalta Sami.sinkko[at]lindstromgroup.com 
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Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syyskaudella 2018 
 

Perinnetilaisuudet ovat tärkeä osa kerhomme toimintaa. Tarvitsemme lipunkantajia sekä 
muita henkilöitä avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä. 
 
Seuraavat syksyn 2018 juhlatilaisuudet ovat: 

● Saksanniemen Järjestyslipuston muistojuhlallisuudet 17.11.2018 klo 12 alkaen 
● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa   6.12.2018 klo 12.00 alkaen 
● Jouluaaton kunniavartio Näsin sankarihaudoilla 24.12.2018 klo 14.00-18.00 

 
Varaa aikaa kalenteristasi ja ilmoittaudu Erkille: 
Erkki Naumanen 044 350 8928 naumanenerkki01[at]gmail.com 

 
Uudenmaan 36. Maanpuolustuspäivä Nurmijärvellä 
 

Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivä Nurmijärven Klaukkalassa Lauantaina 6.10.2018.       
Maanpuolustuspäivän teemana on: ”Yhdessä rakennettu turvallisuus”  

 
Tilaisuuteen tarvitaan lipunkantajia. Ilmoittautumiset lippu- ja järjestelytoimikunnalle 
Erkki Naumanen 044 350 8928 naumanenerkki01[at]gmail.com 
 
Lisätietoa Maanpuolustuspäivästä ja ohjelmasta http://www.maanpuolustuspaiva.net/ 

 
AMPUMATOIMINTAA 
 

SRA-toiminta 
 
Suomen Upseerijoukkue saavutti hopeaa Virossa ammutussa SRA-kilpailussa. Kerhon        
varapuheenjohtaja Toni Sarro oli mukana kerhon edustajana. Kisan tulokset löytvät: 
https://shootnscoreit.com/ipsc/results/match/6799/teams/combined 
 
Toni edusti kerhoa myös SRA SM 2018 -kisoissa Heinolassa, tulokset: 
https://shootnscoreit.com/ipsc/results/match/7325/div/sop/  
 
TST-cupiin on osallistunut ennätysmäärä suomalaisia ja virolaisia reserviläisiä kuluvan 
kauden aikana. Porvoolaiset ovat olleet aktiivisesti sarjassa mukana sekä osallistuneet 
sarjan sekä yhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseen. Lisätiedot sarjasta sekä tulokset 
kauden tähän astisista osakilpailuista löytyy osoitteesta: 
http://tst.ammunta.net/index.php/pistetilanne 
 
Sovelletusta reserviläisammunnasta, TST-cupista sekä muusta toiminnallisesta 
ampumatoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä kerhon 
varapuheenjohtajaan/koulutusupseeriin sra.pruk ( ät) gmail.com tai 0400 609 619/Toni 
Sarro. 
 
Harjoituksia pyritään pitämään huhtikuusta eteenpäin kerhon vuorolla Munkkalassa, mutta 
myös tulevat kilpailut määrittelevät harjoitustahtia. 
Reserviläisen ampumaturvavakuutus on syytä olla voimassa vaikkei SRA ampujakorttia 
vielä olisikaan. www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
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Kerhomme reserviläisampumatilaisuudet parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
 
PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla keskiviikkoisin. 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 ampumaradalle matkapuhelinohjaus portteihin 
 

Porvoon seudun ampumaratayhdistys ry on asennuttanut uudet moottorit sekä 
kalenteri-/ohjausjärjestelmän ampumaradan portteihin. Järjestelmä otetaan käyttöön vielä 
syksyn aikana ja sen jälkeen ampumaradoille pääsee ainoastaan ampumaradan sallituina 
käyttöaikoina ja vuosimaksun maksaneet jäsenet tai heidän vieraanaan (päivämaksu). 
Porttien ohjaus toimii matkapuhelimella joten varmistathan, että ampumarada vuosimaksu 
on maksettuna ja puhelinnumerosi on PRUK ja/tai ampumaratayhdistyksen tiedossa. 
Lisätiedot järjestelmän käyttöönotosta ja yksinkertaiset käyttöohjeet tulevat löytymään 
ratayhdistyksen nettisivuilta www.pamry.net 
 
 

KUNTOILU- JA LIIKUNTATOIMINTAA 
 

             Kuntokorttikilpailu 2018 
 
Entisten vuosien tapaan tänäkin vuonna on meneillään kuntokorttikilpailu. 
 
Tietoa kuntokortista löytyy sivulta https://www.rul.fi/porvoo/kuntokorttikirjaukset/.  
 
Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon 
asema myös vuoden 2018 aikana, mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien 
henkilöiden määrällä. Olemme olleet kerhona niin tällä kuin kaikilla muillakin mittareilla 
vuodesta 2012 lähtien Uudenmaan piirin kovakuntoisin/liikunnallisin kerho 
 
Eniten kuntokirjauksia 2018 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan kevätkokouksessa, 
samoin arvalla kaksi muuta kuntokirjaajaamme. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen 
mukaan. 

 
 
  

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.pamry.net/
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Suunnistusmestaruuskilpailut  
 

Kerhon suunnistusmestaruus ratkottiin 27.8.2018 Kokonniemessä. Tulokset odottavat vielä 
hallituksen virallista vahvistamista. Epäviralliset tulokset alla: 

1) Pekka Elomaa 51.07 
2) Timo Virtanen 59.34 
3) Niko Rintala 1.15.20 
Ei loppuaikaa: Lars Meyer, Timo Huhtala 

 
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.  
Yhteydenotot ja tilaukset sihteerille: teppo.luoto[at]neste.com  

 
Rautasormusten myynti kerhossamme 

Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on nyt myynnissä kerhollamme rajoitettuna eränä.  
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 20 euroa ja se toimitetaan postitse kotiinne. Kerhomme jäsenet 
saavat lunastaa sormuksen 15 euron hintaan, johon sisältyvät jo mahdolliset postitus- ja 
käsittelykulut. Yhteydenotot ja tilaukset sihteerille: teppo.luoto[at]neste.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 ym. asioista voit lähettää sivustolta löytyvän 
palautelomakkeen kautta tai suoraan sivuista vastaavalle Niko Rintalalle / 
internet.pruk[at]gmail.com 
 

Facebook 
Lähiaikojen tapahtumista tiedotetaaan myös kerhon Facebook-sivulla: 
https://www.facebook.com/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borgå-Reservofficersklubb-ry-332778950097795 

 
              Seuraava laaja jäsenkirje nro 3/2018 ilmestyy marraskuussa 
 

Maanpuolustusterveisin, Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 

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

