
  

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna  194/236 jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

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

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! 

Ammunta alkaa klo 12, omat eväät ja 15€ ratamaksua mukaan. Kerho tarjoaa 
maalitaulut ja ensimmäiset 20 laukausta, sen jälkeen 0,30€/9x19ja 0,40€/7,62x39 

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

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

MPK:N KURSSITARJONTAA 

MPK:n kurssitiedote koskien kuntien alueellisten valmiuskeskusten 
(AVAK) koulutustilaisuutta 27.11.2018 Tuusulassa Taistelukoululla.  

Ko. kurssi on tarkoitettu niille reserviläisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat 
osallistumasta kuntien alueellisten valmiuskeskusten toimintaan. Kurssilla 
kerrotaan AVAK:ien toiminnasta, koulutuksesta ja myöhemmin keväällä 2019 
järjestettävästä koulutuskokonaisuudesta. 

Tarkempi kuvaus sekä ilmoittautumisohjeet 
https://www.rul.fi/porvoo/toiminta/koulutustoiminta/ 

Keskitetyn kouluttajakoulutuksen kevään kurssit ovat nyt haettavissa 
Haku tapahtuu hieman toisin kuin aiempina vuosina. Nyt voit esittää itseäsi suoraan 
piiritoimistoon etela-suomi@mpk.fi. Ilmoita haluamasi kurssi ja lyhyt perustelu miksi 
juuri sinä olisit sopiva koulutettava ja sitoutumismahdollisuutesi MPK:n kouluttajaksi. 
Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään samaan sähköpostiin.  

Esitykset/kysymykset on lähetettävä sunnuntaihin 28.10.2018 klo 23.39 mennessä. 

Kurssilista löytyy https://www.rul.fi/porvoo/toiminta/koulutustoiminta/ 

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


  

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

TUTUSTUMISKÄYNTI ASENÄYTTELYYN HELSINGIN TÖÖLÖSSÄ 
MARRAS-JOULUKUUSSA 

Helsingissä toimivan everstiluutnantti L. Pohjanheimon Asekokoelma-säätiön 
puheenjohtaja Ronny R. on valinnut säätiön kokoelmista näyttelyyn edustavan 
kokoelman erilaisia ampuma-aseita ja keisarillisen Venäjän armeijan käytössä olleita 
miekkoja sekä kaukasialaisia saskoja ja kinzaleja. Etenkin itämaisissa teräaseissa, 
kuten turkkilaisessa kilitshissä, balkanilaisessa jataganissa, persialaisessa samsirissa, 
jemenilaisessä jambiassa ja intialaisessa tulwar-miekassa katse kiinnittyy taidokkaisiin 
koristeisiin. 

Pohjois-Pohjanmaan museoon talletetusta noin 330 esineen ”Pohjanheimon 
Kokoelmasta” näyttelyyn on valittu monipuolinen otos. Esillä on talonpoikaisesineistöä, 
merenvahapiippuja, helmikirjontatöitä, koristekeramiikkaa, salongin kalusto ja 
Pohjanheimon perheelle kuuluneita käyttöesineitä. 

Helsingin Töölössä opastettu 6-10 henkilön tutustumiskäynti voi olla lauantaina tai 
sunnuntaina marras-joulukuussa 2018. Mahdollisia päiviä ovat 24.-25.11. sekä 8.-9. ja 
15.-16.12.2018. 

Sopivan päivän haarukointiin on luotu verkkokysely joka löytyy osoitteesta 

https://goo.gl/forms/YLhly88rAnKBJdBv2 

Voit ilmoittaa osallistumishalukkuudesta sekä toivotusta päivästä myös suoraan Pekka 
Kunnakselle 28.10. alkaen. 

Pekka Kunnas, 044 565 6562, peku.kunnas[at]gmail.com 

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

ESITELMÄTILAISUUS KATAJANOKAN KASINOLLA 7.11.2018 

Suomen Reserviupseeriliitto järjestää yhdessä Suomen Atlantti-Seuran kanssa 
Nato-esitelmätilaisuuden Katajanokan Kasinolla (Laivastokatu 1, Helsinki) 
keskiviikkona 7.11. klo 18.00. Leo Michel esitelmöi aiheesta "Mahdollisuudet ja 
haasteet transatlanttisessa puolustuksessa" (Opportunities and Challenges in 
Transatlantic Defense). Esitelmässä käsitellään mm. Suomen kumppanuutta Naton 
kanssa. Luento pidetään englanniksi. 

Leo Michel on Atlantic Councilin asiantuntija. Hän  on aikaisemmin toiminut pitkään 
erilaisissa tehtävissä USA:n puolustushallinnossa ja CIA:ssa. 

Kahvitarjoilu ennen esitelmää klo 17.00 alkaen Katajanokan Kasinolla. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Rajallisen 
tilan johdosta osanottajien on ilmoittauduttava viimeistään 5.11. RUL:n toimistoon: 
toimisto@rul.fi tai 09 4056 2054.  Lisätietoja seminaarista löytyy RUL:n nettisivuilta. 

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

TAISTELUKOULUN SYKSYN ESITELMÄTILAISUUKSIA  

Syksyn esitelmätilaisuudet Taistelukoululla Tuusulassa: 

 

● 13.11.2018        Evl evp. Markku Hämäläinen Itämeren piirissä kaikki hyvin? 
● 11.12.2018        Evl Vesa Sundqvist                     Ajankohtaista puolustusvoimista. 

 



  

Kerhostamme ainakin Erkki Naumanen on aktiivisesti osallistunut tapahtumiin ja 
häneltä voi kysellä yhteiskyydistä.  puh. 044 350 8928 tai 
naumanenerkki01[at]gmail.com.  

 

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

 

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 

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

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 

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

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

RESUL:N KILPAILUKALENTERI 2019 

Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri vuodelle 2019 löytyy kerhon 
urheilutoimintasivuilta osoitteesta https://www.rul.fi/porvoo/toiminta/hiihto/ 

Samasta paikka löytyy myös kilpailukutsu  

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 

9.-10.3.2019 Porin Prikaatissa - Huovinrinteellä(Säkylä) 

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2018 

 
 

https://www.rul.fi/porvoo/toiminta/hiihto/

