
 

 

 

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! 

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

 
KEVÄTKOKOUS 28.3. 

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Korsussa 28.3. Kokouksessa 
hyväksyttiin ehdotus uusista säännöistä ja ne toimitetaan eteenpäin Suomen 
Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttäväksi. 

Lisätietoa: 

https://www.rul.fi/porvoo/kokoussivusto/ 

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

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2019 

Kokoontuminen Näsinmäellä klo 13.00 ja Lippulinnan järjestäytyminen klo 13.15. 
Seppelten laskut/ hartaustilaisuus klo 13.30. 

Kahvitilaisuus klo 14 on Pomo-talon Iris Ravintolassa ja juhla klo 15 Armi auditoriossa. 
Liput viedään Armi auditorioon Näsinmäen tilaisuuden jälkeen. 

Kerholaisia tarvitaan seitsemän henkilöä tilaisuuden eri tehtäviin Näsinmäellä 
kunniansoituksissa. Ilmoittautumiset Erkille, Erkki Naumanen puh. 044 350 8928 
naumanenerkki01[at]gmail.com 

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

 

NUORTEN UPSEERIEN VETERAANIPÄIVÄN LAAVURETKI 

Nuorten upseerien veteraanipäivän laavuretki 

Arvoisa nuori reserviupseeri; Uudenmaan Reserviupseeripiiri järjestää nuorten 
upseerien kevätretken Lemmenlaakso laavulle 27.4. klo 12.00 alkaen. 

Patikoimme helppokulkuisessa maastossa laavulle, paistamme makkaraa ja 
kunnioitamme samalla retkellämme myös kansallista veteraanipäivää. Piiri tarjoaa 
makkarat ja tykötarpeet. Juomapuoleen kannattaa varautua omalla vesipullolla, jota 
tutun ohjeistuksen mukaan kannattaa nauttia jo patikoidessa. 

 

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


 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki nuoret upseerit jäsenyyteen katsomatta. Vaikka kutsu 
lähetetään nuorisojäsenillemme, voit kutsua mukaan myös upseeriystäväsi jotka eivät 
ole jäseniä. Emme tuputa heille jäsenyyttä, vaan retken idea on kerätä kasaan iso ja 
hyvä porukka patikoimaan keväiseen luontoon. 

Varustus: Säänmukainen ulkovaatetus hyvillä maastossa liikkumiseen sopivilla 
kengillä. Puukko tai veitsi makkaroiden kanssa askarteluun, sekä juomapullo. 

Tapaamispaikka: Lemmenlaakson frisbeegolf radan parkkipaikka, Skogsterintie 126, 
04430 Järvenpää. Lähdemme liikkeelle klo 12.00. 

Ilmoittautuminen: 

Ensisijaisesti Facebookissa piirin tapahtumaan: 
https://www.facebook.com/events/273107333634925/ 

Tai sähköpostilla piirin nuorisoupseerille osoitteeseen ville@race.fi. 

Ilmoittautumiset pyydetään makkaratarpeiden koon määrittämiseksi. 

Lisätiedot: 

Willem van Schevikhoven 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri, Nuorisoupseeri  
040-7700740 ville@race.fi 

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

 

TOUKOKUUN KERHOILTA 

Seuraava kerhoilta pidetään to  2.5.2019 

Ohjelma, eversti evp Ahti Lappi "Kokemuksia ilmasodasta 1991-2018" klo 1830.  

Tilaisuudelle pyritään vielä järjestämään isompaa tilaa muualta, varatilana on kerhotila 
Korsu 

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

 

AMPUMAKAUDEN AVAUS 15.5. 

Ampumakausi avataan pääsiäisen jälkeen. Koska ensimmäinen parillinen keskiviikko 
sattuu Vappupäivälle, on ensimmäinen kerta 15.5.2019 
PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla 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. 

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

 

TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET ALKUVUONNA 2019 

 



 

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 

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

 

VETERAANIKERÄYS 16.3.2019 TULOS 

Tulos oli ennätyksellisen huikea 2929,27 € !!. 

Tehokkain keräyspiste oli kerhomme keräyspiste Näsin S-Marketissa, seuraavana 
Rauhanturvaajien keräyspiste Tarmolan K-Supermarketissa, kolmas Citymarketin 
edusta (Ilkka Korpelan hoitamana) ja neljäs Lundin edusta Itä-Uudenmaan 
Maanpuolustuskillan hoitamana. 

Kerhosta keräämässä olivat olivat: Ari Kautto, Kari Vahala, Teemu Turunen ja Erkki 
Naumanen. 

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

 

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 

 
 

 


