
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 189/229  jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

www.pruk.fi >>        FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

OHJUSVENE PORVOO VIERAILEE PORVOOSSA 23.- 25.8.2019. 

Porvoon Maanpuolustusyhteisöt; Porvoon Reserviupseerikerho, Porvoon 
Reserviläiset, Porvoon seudun Rauhanturvaajat, Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta, 
Nylands Brigads Gille, Porvoonseudun Sotilaspojat ja Lottatytöt järjestävät yhdessä 
oheisohjelmaa Porvoon jokirannassa toiminta-alueella lauantaina 24.8.2019 klo 10 - 16 
Ohjusvene Porvoon vierailun yhteydessä. Paikalle on lisäksi tilattu Sotilaskotiauto ja 
paikallinen SPR osallistuu autolla tapahtumaan. 

Toiminta-alueella, yhdistysten toimintapisteissä on mahdollista tutustua paikallisten 
maanpuolustusyhteisöjen eri toimintamuotoihin, kokeilla käden tarkkuutta ekoaseella, 
tehdä maanpuolustusaiheisia ostoksia, nauttia makoisat munkkikahvit edullisesti 
Sotilaskotiautosta ja grillimakkaroita Maanpuolustuskillan teltalla.  

Maanpuolustusyhteisöt järjestävät lisäksi Ohjusvene Porvoon vastaanottoristeilyn 
laivuri Ari Kauton kipparoimana Sandra D-aluksella juhlaliputuksessa perjantaina 
23.8.2019. Lähtö on Porvoon jokirannasta klo 16. Risteilypaikkoja voi tiedustella Erkki 
Naumaselta, puh. 044 350 8928 tai naumanenerkki01[at]gmail.com. 

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

KERHON SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 19.8. 

Kerhon suunnistusmestaruus ratkotaan maanantaina 19.8. Porvoon 
kuntosuunnistuksen yhteydessä paikkana Karhunkorpi ma 19.8.2019 17:00. Opastus 
alkaa Veckjärventien ja Karhunkorventien risteyksestä. 

Ilmoita lähdössä osallistuvasi PRUK:n kisaan ja kerho maksaa osallistumisesi. 
Mestaruus ratkotaan B-radalla 

Tarkemmat ohjeet kuntosuunnistuksesta 
https://www.porvoo.fi/porvoonseudun-kuntosuunnistus-2019 

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

AMPUMATILAISUUDET JATKUVAT ELOKUUSSA 

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

 

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


 

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 

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

KERHOILTA 4.9.2019 

Kerhotila Korsussa (käynti WSOYtalon sisäpihalta, Linnakoskenkatu 32) 4.9.2019 klo 
18.30 

Kerhoillan tavoitteena integroida jäsenet toiminnan suunnitteluun ja keskustella 
aiheista: 

● RUL 3 vuotispainopisteluonnos 
● PRUK Toimintasuunnitelma 2020 ideointia 
● PRUK hallitus 2020 keskustelu 

Keskustelua alustaa ja moderoi puheenjohtaja Sami Sinkko. Lisätietoa 

tapahtumasta Sami.sinkko[at]lindstromgroup.com 

Tule paikalle vaikuttamaan kerhon toimintaan tulevina vuosina! 

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

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 

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

RESERVIUPSEERIPÄIVÄ HELSINGISSÄ 5.10.2019 

RUL järjestää reserviupseeripääivän Katajanoka Kasinolla, Lavatokatu 1, Helsinki 
5.10.2019. Tämän vuoden ohjelmaa ei ole vielä julkaistu mutta noudattanee viime 
vuonna järjestetyn tilaisuuden kaavaa: 
https://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/reserviupseeripaiva-2/ 

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

VUOSIKOKOUS  25.11.2019 

Kerhon vuosikokous järjestetään 25.11. Virallinen kokouskutsu lähempänä 
tapahtumaa. 

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

Maanpuolustusterveisin, 

 

https://shootnscoreit.com/sra/match/8892/


 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 

 
 

 


