
  

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna  192/235 jäsentä  

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

UUDENMAAN 36. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ 6.10.2018 KLAUKKALASSA 

Uudenmaan 36. Maanpuolustuspäivä järjestetään Nurmijärven Klaukkalassa 
6.10.2018. Tapahtuman internet-sivut ovat osoitteessa 
http://www.maanpuolustuspaiva.net/. Sivuilta löytyy tapahtuman ohjelmarunko ja 
muuta tarpeellista informaatiota. 

Ohjelmaan sisältyvä paraatikatselmus ja ohimarssi alkaa 6.10.2018 klo 15.00. 
Paraatikatselmuksen paikkana on Nurmijärven Klaukkalan keskustassa sijaitseva 
monitoimitalo Monikko. Ohimarssi suoritetaan Klaukkalan keskustassa.  

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n jäsenkerhoja ja 
-yhdistyksiä jäsenineen ja perheenjäsenineen jne. pyydetään osallistumaan 
maanpuolustuspäivän tapahtumiin runsaslukuisesti. 

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

RESERVIUPSEERIPÄIVÄ 20.10.2018 KATAJANOKAN KASINOLLA 

Reserviupseeripäivä järjestetään Katajanokan Kasinolla Helsingissä lauantaina 
20.10.2018 klo 10-16. Puhujana tilaisuudessa on mm. Ylen toimittaja Tommy Fränti. 
Päivän aikana tutustutaan esimerkiksi kansainväliseen reserviupseeritoimintaan, 
SRA-ammuntaan ja uudistetun Kasinon historiaan. Reservin Mentorit järjestää samaan 
aikaan Kasinon tiloissa Mentorit Kasinolla -tapahtuman johon ovat tervetulleita sekä 
mentorit, nuoret että yhteistyökumppanit. Lisätietoa Mentorpäivästä osoitteessa 
https://www.reservinmentorit.fi/. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta tarjoilujen vuoksi 
ennakkoilmoittautumista pyydetään 15.10.2018 mennessä osoitteeseen 
jarjesto(at)rul.fi tai toimisto(at)rul.fi otsikolla ”Reserviupseeripäivä”. Paikkoja 
tilaisuudessa on rajoitetusti. 

Yst.terv. 
Susanna Takamaa 
Järjestösihteeri 
jarjesto(at)rul.fi 
+358 40 556 8798 

 

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795
mailto:jarjesto@rul.fi
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LOKAKUUN KERHOILTA 
Lokakuussa 25.10.2018  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 

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

AMPUMAPÄIVÄ SUNNUNTAINA 28.10.2018 

Ampumakauden päätteeksi PRUK järjestää ampumapäivän sunnuntaina 28.10. klo 12 
alkaen  Munkkalan ampumaradalla. Nyt viimeistään on hyvä tilaisuus tulla 
suorittamaan prosenttiammunta tälle vuodelle! 
 

Lisätietoja tapahtumasta antaa Martin Glantz, puh. 0400 800 416 
martin.glantz[at]gmail.com. 

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

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 

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

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

SAKSANNIEMEN JÄRJESTYSLIPUSTON MUISTOJUHLA 17.11.2018 

Saksanniemen Järjestyslipuston muistojuhlallisuudet 17.11.2018 klo 12 alkaen. 

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

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 

 
 


