
 

 

 

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå 
Reservofficersklubb r.y. 

 

Piilojakeluna 195/235  jäsentä ja 24 yhteistyökumppania 

Mikäli haluat jakelulistalta pois niin laita vastauspostia 
lähettäjälle. 

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

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

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 

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

Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit! 

VETERAANIKERÄYS 18.10.2019 JA LIPASKERÄYS 26.10.2019 

Veteraaniyhdistysten taholta on oltu yhteydessä kerhoomme ja pyydetty ’virka-apua’. 
Tulevaan Sotiemme Veteraanit -lipaskeräykseen 18.10.2019 on vajetta kuljettajista.  

Varusmiehet suorittavat itse keräyksen, kuljettajan tehtävänä vain viedä varusmiestä 
siirtymätaipaleet talosta taloon. Jos sinulla on mahdollisuus osallistua klo 16 alkaen 
kuljettajana, niin ilmoittauduthan joko mats.blomberg@porvoo.fi tai 
teemu.a.turunen@outlook.com 

Veteraanijärjestöt ovat 24.9. sopineet, että tänä syksynä järjestetään 
varusmieskeräyksen lisäksi perinteinen lipaskeräys lauantaina 26.10. Keräys 
suoritetaan kauppojen edustalla klo 9-15. Keräysvuorot ohjeellisesti 9-12 ja 12-15. 

Molempiin keräyksiin voi ilmoittautua allekirjoittaneelle, mieluiten sähköpostilla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää paikka- ja aikatoivomuksia, joita huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaisesti. 

Molempiin tarvitaan vielä reilusti lisää väkeä. 

Tervetuloa keräämään! – Välkommen som insamlare! 

Keräysvastaava – insamlingsansvarig Mats Blomberg 

040 5576626 

mats.blomberg@porvoo.fi 

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

LIHASKUNTO- JA KESTÄVYYSTESTIT PORVOOSSA 26.10.2019 

#lisääliikettä goes Porvoo 26.10.2019. 

Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit Porvoossa klo 10:00 - 14:00 Hamarin 
urheilukentällä. 

Kurssilla tehdään ensin lihaskuntotestit ja sen jälkeen Cooperin testi ja/tai 
UKK-kävelytesti. Kenelle kurssi soveltuu kaikille reserviläisille ja maanpuolustuksesta 
kiinnostuneille. 

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99973 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET SYKSY 2019 

● 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 

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

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. 

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

MUISTOPÄIVÄT JA PERINNETILAISUUDET 

Muistopäivät ja perinnetilaisuudet ovat tärkeä osa kerhomme toimintaa. 

Tarvitsemme lipunkantajia, sekä muita henkilöitä avustamaan tilaisuuksien sujuvassa 
ja juhlallisessa läpiviemisessä. Seuraavat syksyn 2019 juhlatilaisuudet ovat: 

● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porvoossa 6.12.2019 

● Jouluaaton kunniavartio Porvoon Näsin sankarihaudoilla 24.12.2019 

Varaa aikaa kalenteristasi ja ilmoittaudu Erkki Naumanen, puh. 044 350 8928 tai 
naumanenerkki01[at]gmail.com. 

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

JOULUSAUNA 17.12. 

Perinteinen kerhon joulusauna pidetään alustavasti 17.12. vielä vahvistamattomassa 
paikassa. Tarkempaa tietoa tapahtumasta myöhemmin. 

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

 

Maanpuolustusterveisin, 

Niko Rintala, PRUK ry tiedotusupseeri, kausi 2019 
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