
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 195/235  jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

https://www.rul.fi/porvoo/      FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

UUDENMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIN VÄNRIKKIPÄIVÄ 28.9.2019 
 
Tervetuloa Uudenmaan Reserviupseerikerhon vänrikkipäivään. Kutsumme nuoret 
vänrikit viettämään kesäpäivää miljöössä ja sellaisten asioiden parissa, joihin ei 
siviilissä joka päivä törmää. Etusijalla on mukava yhdessäolo, ja asiasisällön osalta 
painottuvat mm. sijoitukset, vapaaehtoinen ja käsketty kertaaminen, sekä muu 
maanpuolustustoimintaan ja ammuntaan liittyvä asia. 
 

Yhteistyössä Uudenmaan Reserviupseeripiirin kanssa päivää toteuttavat 
Puolustusvoimat sekä MPK. 

Lisätiedot: Willem van Schevikhoven, Uudenmaan Reserviupseeripiiri, 
nuorisoupseeri, 040-7700740 

*Ilmoittautuminen (Google forms netissä)** Tästä -> 
https://forms.gle/iqqT2WRaR7v796os9 

**FB-tapahtuma, lisätiedot ja päivitykset (saa myös jakaa)** 
https://www.facebook.com/events/358976924763348/ 

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

UUDENMAAN 37. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ LOHJALLA 5.10.2019 

Uudenmaan 37. maanpuolustupäivä järjestetään tänä vuonna Lohjalla. 

Kerhosta kaivataan tilaisuuteen lipunkantajia kerhon lipulle sekä veteraanilipuille, 
Ilmoittautumiset Erkki Naumanen, puh. 044 350 8928 tai 
naumanenerkki01[at]gmail.com. 

http://www.maanpuolustuspaiva.net 

Huom! Tilaisuus on samaan aikaan kuin Reserviupseeripäivä Helsingissä 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESERVIUPSEERIPÄIVÄ HELSINGISSÄ 5.10.2019 

RUL järjestää reserviupseeripäivän Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, Helsinki 
5.10.2019.  

Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuteen: 

 

https://www.rul.fi/porvoo/
https://www.facebook.com/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry-332778950097795
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795
https://forms.gle/iqqT2WRaR7v796os9
https://www.facebook.com/events/358976924763348/
http://www.maanpuolustuspaiva.net/


 

https://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/reserviupseeripaiva-helsinki/ 

Huom. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä! 

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

TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET SYKSY 2019 

● 8.10.2019 Jalkaväen taktiikan kehittyminen 1900-luvulla Eversti evp 
Hannu Liimatta 

● 12.11.2019 Talvisodan muistaminen – 80-vuotta FM, kapt res Juhani 
Vakkuri 

● 10.12.2019 Avoin toistaiseksi 

https://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/ 

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

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

VETERAANIKERÄYS 18.10.2019 

Porvoon seudun veteraanijärjestöt järjestävät varusmieskeräyksen. 

Perjantaina 18.10.2019 Porvooseen saapuu 30 kerääjää-varusmiestä Uudenmaan 
prikaatista Dragsvikissä. Tähän tarvitaan 30 kuljettajaa autoineen kuljettamaan 
varusmiehiä pääasiassa entisen Porvoon maalaiskunnan alueella, joka on jaettu 30 
piiriin. 

Jos voit osallistua autoinesi perjantaina 18.10. klo 15.30–noin klo 20, niin ilmoita Mats 
Blombergille mahdollisimman nopeasti, mieluimmin sähköpostitse 
mats.blomberg@porvoo.fi Jos mieluummin soitat, niin Matsin numero on 040 557 
6626. 

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

SAKSANNIEMEN JÄRJESTYSLIPUSTON 102 v MUISTOPÄIVÄ 17.11.2019 

klo 12.00 alkaen Saksanniemen kartanossa. Kerholaisia tarvitaan tilaisuuden 
järjestelytehtäviin. 

Järjestelyt hoidetaan viime vuoden mallin mukaisesti ja sekä Vapaussodan Helsingin 
seudun perinneyhdistys että Rakuunakilta osallistuvat meidän kerhomme ja 
paikallisten vieraiden kanssa muistopäivään. 

Ilmoittautumiset Erkki Naumanen, puh. 044 350 8928 tai 
naumanenerkki01[at]gmail.com. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VUOSIKOKOUS  25.11.2019 

Kerhon vuosikokous järjestetään 25.11. Virallinen kokouskutsu lähempänä 
tapahtumaa. 

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

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 

 
 

 

https://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/reserviupseeripaiva-helsinki/
https://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/

