
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna  187/227 jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

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

AMPUMATILAISUUDET 

Kevätkauden viimeinen ampumakerta 26.6.2019 

PRUK järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan 
ampumaradalla aina parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18.00 lähtien. Oma ase ei 
ole välttämätön. 

Ensi viikon jälkeen tilaisuudet jatkuvat jälleen elokuussa. 

Lisätietoja ampumailloista sekä ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää 
aikaisemmin (maanantaina) 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. 

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

SRA-VIIKKOKILPAILUT MUNKKALAN AMPUMARADALLA 

Joka toinen keskiviikko ammutaan muutama SRA-rasti kilpailu- sekä harjoitusmielessä 
paikallisyhdistysten aktiivien opastuksella. Ilmoittautuminen Shoot’n’scoren kautta 
https://shootnscoreit.com/sra/match/8892/  

Lisätiedot varapuheenjohtajalta. Toni Sarro sra.pruk[at]gmail.com 

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

TALKOOLAISIA TST-CUP SRA-KISOJEN PYSTYTYKSEEN JA LÄPIVIENTIIN 
29-30.6. 

Porvoossa pidettävien SRA-kisojen järjestelyihin kaivataan apukäsiä. Ensisijaisesti 
haetaan SRA-kortin omaavia henkilöitä joilla on myös mahdollisuus osallistua 
kilpailuun. Kulunvalvonta ja muihin toimitsijatehtäviin pääsee myös ilman 
SRA-statusta. Lisätitedot ja ilmoittautumiset Tonille, Toni Sarro sra.pruk[at]gmail.com 
tai 0400 609 619. 

 

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795
https://shootnscoreit.com/sra/match/8892/


 

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

OHJUSVENE PORVOO VIERAILEE PORVOOSSA 23.- 25.8.2019. 

Ohjusvene Porvoo vierailee Porvoossa  - kummikaupungissaan - elokuussa 
viikonloppuna 23.- 25.8.2019. Ohjusvene on auki yleisölle lauantaina 24.8 klo 10 -18 

 



 

alustavan infon mukaan. Porvoon maanpuolustusyhteisöt järjestävät yhdessä 
oheisohjelmaa toimintojen esittelyn muodossa Porvoon jokirannassa Kiva Ravintolan 
ja Aleksanterinkadun sillan välisellä alueella. Lisäksi alueelle on tilattu Sotilaskotiauto 
ja SPR:n auto.  
 
Ohjusvene Porvoon saapumispäivälle 23.8 on suunniteltu Ohjusvene Porvoon 
vastaanottoristeily Haikon selälle M/S Sandralla juhla-liputuksessa laivuri  Ari Kauton 
kipparoimana. Kullekin yhdistykselle on varattuna alustavasti 10 paikkaa. Yhdistykset 
kustantavat risteilyn ja kukin osallistuja maksaa kahvitarjoilunsa noin 6 €/ henkilö. 
Vastaanottoristeilystä voi tiedustella Erkki Naumaselta. Ilmoittautumiset risteilylle 
Erkille 10.8 mennessä, puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01[at]gmail.com. 

 

PRUK:n standille kaivataan myös vapaaehtoisia esittelemään toimintaa 24.8. Vuorojen 
pituus jakautuu vapaaehtoisten määrästä riippuen. Ilmoittautumiset esittelytehtäviin 
Erkille, puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01[at]gmail.com. 

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

JUMP IN! -TAPAHTUMA KOKONNIEMESSÄ 8.9.2019 

Jump In! -liikunnan ja hyvinvoinnin tapahtuma järjestetään Kokonniemessä uudella 
Uusimaa Areenalla sunnuntaina 08.09.2019 klo 10-16. PRUK on mukana 
esittelemässä omaa toimintaansa. Paikalle kaivataan erityisesti nuoria upseereita 
esittelytehtäviin.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset sami.sinkko[at]lindstromgroup.com 

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 

 
 

 


