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Piilojakeluna  192/234 jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

16.1.2019 ’Sinkon sihti: 

Suhtaudun reservinupseeriuteen tehtävänä jossa luon esimerkilläni toimintamalleja – 
näin muistan viestin vuodelta 1990 RUK:n kouluttajayliluutnanteiltani. Olen viime 
viikkona usean asian kirvoittamana palannut alla olevaan juhlalliseen vakuutukseen tai 
sotilasvalaan 

Juhlallinen vakuutus/ sotilasvala 

”Minä N.N. lupaan ja vakuutan 

(valassa) kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, 

(vakuutuksessa) kunniani ja omantuntoni kautta, 

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella 
maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja 
parasta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana 
puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan 
laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan 
kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä 
viranomaisille ilmoittaa. 

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin 
kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. 

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja 
asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös 
asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, 
ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn 
tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. 

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan 
oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän 
toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani 
pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. 

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.” 

Hyvää alkanutta vuotta 2019, Sami 

 

 

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795
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TURPO 2019 SEMINAARI 

2.2.2019 pidetään Maanpuolustuskiltojen liiton 43. turvallisuuspolitiikan seminaari. 

Seminaarin tämänvuotisena aiheena on meitä kaikkia koskettava 
VAPAAEHTOISUUS – UHATTU VOIMAVARA. 

Seminaarin hinta on 25 euroa (sisältäen kahvituksen ja ruokailun) ja siihen voi 
ilmoittautua 21.1.2019 klo 15.00 asti osoitteessa 
http://mpkl.fi/turpo-ilmoittautuminen. 

Seminaari järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa lauantaina 
2.2.2019 klo 8.50-15.45 (kahvitarjoilu 8.15–8.50) ja sen tarkemman ohjelman näet 
tämän viestin liitetiedostona. Osallistujan on oltava jäsen jossakin 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestössä 
(https://mpk.fi/mika-on-mpk/jasenjarjestot/). 

Turpo2019_ohjelma liitetidostona 

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

YRO OUTREACH SEMINAR 

Suomen Reserviupseeriliitto tarjoaa nuorille reserviupseereille mahdollisuuden 
osallistua kansainväliseen toimintaan helmi-maaliskuussa Tuusulassa. Naton 
reserviupseeriyhdistyksen CIOR:n YRO Outreach Seminar kokoaa Tuusulaan 
27.2.-2.3.2019 lähes neljäkymmentä nuorta reserviupseeria kymmenestä eri 
maasta. RUL:n kautta 2-3 nuorta reserviupseeria pääsee osallistumaan 
seminaariin Suomen delegaatiossa. Haku delegaatioon on avattu ja hakea voi 
31.1.2019 asti. 

YRO Outreach Seminar 2019 hakuilmoitus liitteenä. 

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

TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET ALKUVUONNA 2019 

12.2.2019 19:00 ”Kahden armeijan eversti Alpo Marttina” Ltn res, DI Pekka 
Lehtonen 

Erkiltä voi tiedustella kimppakyytiä, 

Erkki Naumanen puh. 044 350 8928 naumanenerkki01[at]gmail.com 

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 

 
 

 


