
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

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! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
HELMIKUUN KERHOILTA 

Ti 26.2. pidetään Korsussa (WSOY talon sisäpiha, Linnankoskenkatu 32) kerhoilta. 
Kerhoilta alkaa hallituksen kokouksen jälkeen klo 19:30 

Puheenjohtajamme Sami Sinkko esitelmöi aiheesta: 

  Havaintoja johtamisen opettaminen muuttumisesta RUK:ssa sukupolvien välillä.  

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

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOTILAISUUS 13.3.2019  

TILLSTÄLLNING TILL MINNET AV VINTERKRIGETS SLUT 13.3.2019 

Perinteinen seppeltenlasku sankarihaudoille talvisodan päättymisen muistopäivänä 
keskiviikkona 13. maaliskuuta klo 13.30. Kokoontuminen on Näsinnmäen 
parkkipaikalla klo 13.00 ja lippulinnan järjestäytyminen klo 13.15. 

Kerhostamme tarvitaan seitsemän henkilöä lippulinnan eri tehtäviin. 
Ilmoittautumiset Erkille, Erkki Naumanen puh. 044 350 8928 
naumanenerkki01[at]gmail.com 

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

VETERAANIKERÄYS 16.3.2019 

Maanpuolustusyhteisöjen Veteraanikeräys  lauantaina 16.3.2019 klo 9-15. 
Perinteisesti mukana on neljä yhdistystä eli Porvoon Reserviupseerikerho, Porvoon 
Reserviläiset, Porvoonseudun Rauhanturvaajat ja Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta.  

PRUK:n keräyspiste on Näsin S-Marketin aulassa. 

Keräykseen tarvitaan kerholaisia vuoroihin klo 9-10.30, 10.30-12.00, 12.00-13.30 ja klo 
13.30-15.00. 
 
Lippaiden ja liivien ennakkojako on Korsussa perjantaina 15.3 klo 17-18.30. Voimassa 
olevat keräyslupatarrat ovat lippaissa. 

Veteraanikeräyksessä  saa käyttää sotilasasua - maastopuku - arvomerkein. 

Keräykseen ilmoittautumiset Erkille,  

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

 

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


 

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

TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET ALKUVUONNA 2019 

12.3.2019  Epäsymmetristä sotaa Vietnamissa  Eversti evp Ahti Lappi 
9.4.2019 Suomalainen hybridivarautuminen  Eversti Vesa Valtonen 
14.5.2019 Olisiko asekätkentäkortin voinut pelata toisella tavalla?  

Kirjailija Juhan-Ville Kaarnakari 

Erkiltä voi tiedustella kimppakyytiä, Erkki Naumanen puh. 044 350 8928 
naumanenerkki01[at]gmail.com 

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

MAANANTAIHIIHDOT 

Porvoon Reserviupseerikerhon maanantaihiihdot klo 18 alkaen Kokonniemen 
hiihtokeskuksen erinomaisilla laduilla. Hiihtotyyli on vapaa ja hiihtomatka vähintään 3 
km. Suoritusten merkkausvihko on klo 18-19.15 hiihtoradan alkupäässä – 
valaisinpylväässä – Uusimaa-Areenan jälkeisen hiihtoparkkipaikan luona. 

Samassa paikassa on klo 18 – 18.15 on mahdollisuus saada neuvontaa 
hiihtovarusteisiin ja hiihtoratoihin liittyen, sitten hiihdetään tunnin ajan. 

Hiihdot jatkuvat maanantaisin niin pitkään kuin lumitilanne sallii. 

Kaikkien maanantaihiihtoihin osallistujien – vähintään yksi suorituskerta – kesken 
arvotaan keväällä kolme tavarapalkintoa. 

Hiihto on erinomaista ja rentouttavaa kuntoilua koko keholle ja siellä unohtuvat 

herkästi päivän työasiatkin! Perheenjäseniä voi hyvin ottaa hiihtämään mukaan. 
Lapsillekin on sopivia ratoja. 

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

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 

RUL:n vanha jäsen – päivitä jäsentietosi 

Voit päivittää jäsentietosi käyttäen jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. 
päivittää omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä 
tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampumaturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin 
kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. 
Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

eAsiointipalvelu löytyy osoitteesta: 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet 

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 

 
 

 


