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  ver. 1.0 

 Toimintakertomus vuodelta 2018 

 

1.   Yleistä ja toimintasuunnitelman mukaisten  päätavoitteiden 
toteutuminen vuonna 2018 
 
Yhdistyksemme tarkoituksena on ”toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien” 

 

Kerho on perustettu 1935 ja vuosi 2018 oli 83. toimintavuosi. 

Tavoittena oli yli 220 maksanutta jäsentä, tällaisia jäseniä ollen vuoden lopussa 217 kpl (2017: 
224kpl), jäsenmäärän ollessa kaikkiaan 236 (239), joista nuorisojäseniä 31 ja yksi kunniajäsen. 
Täten kerholla on URUP:n piirihallituksessa jäsenmäärään sidottuna kaksi edustajapaikkaa. 

Toimintasuunnitelman mukaisten päätavoitteiden toteutuminen: (kursivoituna otteet vuoden 2018 
toimintasuunnitelmasta) 

Nuorison edelleen aktivoiminen toiminnan pariin on toiminnan painopistealueena tärkeä ja 
esiselvityksenä on kerhon nuoriso-osaston perustamismahdollisuus. 

Digitaalista viestintää, ja toimintapainotteisuutta erityisesti ammunta huomioiden korostettiin. Uusille 
jäsenille järjestettiin oma erillinen tapaaminen hallituksen kanssa, jotta heidän äänensä tulisi 
kuuluviin. Toiveina tuon perusteella ammunta, ja toiminnalliset tapahtumat sekä kerhoillat. 
Nuoriso-osaston perustamisen tutkiminen päätettiin siirtää huomioiden RUL:n kanta 
jäsenyysedellytyksiin ns perinteisissä kerhoissa (viite: RUL verkkosivut) 
 
Juniorijaoston eli varsinaisen jäsenyyden esiasteen mahdollistaminen sääntömuutoksin niille, jotka 
eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta, on toimintavuoden 
pilottiprojekti, jonka PRUK toteuttaa Reserviupseeriliitolle. 
 

Tätä pilottiprojetia ei toteutettu. Ehdotus sääntöpäivityksestä käsitellään 2019 kevätkokouksessa 

 
Projektien eteenpäinvieminen mm. ampumaradan kunnostusprojekti ja mahdollinen SRA-radan 
rakentaminen tukee niin nuorisojäsenten aktivointia kuin jäsenhuoltoa yleensä. 

PRUK kehittää edelleen ampumatoimintaa ja järjestää kilpailun sovelletussa 
reserviläisammunnassa porvoolaisten yhteistyötahojen kanssa. 
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Ampumatoiminta oli hyvin aktiivista ja kerhon jäsenet saavuttivat menestystä erityisesti 
SRA-ammunnassa. Yhteistoiminta muiden kilpailuja järjestävien yhdistysten kanssa lisääntyi 
edellisvuodesta. 

 

Toiminnan suunnittelun lähtökohta on lisäksi ajan tasalla oleva toimintakalenteri/ vuosikello, jota 
ylläpidetään ja synkronoidaan muiden yhteistyötoimijoiden kalentereiden kanssa. 
 
Vuosikello toteutettiin ja se siirretään täysin läpinäkyvänä julkisiin, digitaalisiin kanaviin 
 

Toimintasuunnitelman päätavoitteiden ulkopuolelta hallitus keskittyi vuonna 2018 talouden ja 
toiminnan tasapainottamiseen siten, että perustoiminteet ja niiden edellytykset pystytään 
toteuttamaan jäsenmaksuin ja oletettavin avustuksin, ja muut suuremmat projektit toteutetaan 
projektikohtaisen rahoituksen menetelmin. Samalla taloushallinnossa siirryttiin toimintoperusteiseen 
suunnitteluun ja -seurantaan. 
 
Lisäksi hallituksen toimintamallissa siirryttiin toimintamalliin, jossa jäsenet vastaavat itsenäisesti, ja 
hallitus samalla joukkueena, kunkin alueen toiminnallisesta kehittämisestä ja toteutuksesta. 

Avainhaasteena tuleville vuosille on jäsenistön aktiivisen osallistumisen nostaminen. Erinomaisia 
positiivisia esimerkkejä tästä nähtiin vuonna 2018 mm Kantakortti ja Sotapolku tapahtumassa, 
syyskokouksen esitelmässä ja erittäin aktiivisessa perinnetoiminnassa. 

 

2. Yhteistoiminta 
 

2.1 Paikallista yhteistoimintaa 
Reserviupseerikerho toimi vuonna 2018 toimintasuunnitelmansa mukaisesti verkottuneena 
yhdistyksenä, yhteistyössä useiden Uudellamaalla toimivien maanpuolustusjärjestöjen, 
yhdistyksien ja yhteisöjen kanssa.  

Porvoon Sota-ajan Muistoyhdistyksen toiminnassa kerho oli edelleen vahvasti mukana niin 
hallitustyöskentelyssä kuin vapaaehtoistoiminnassa Porvoon Veteraanihuoneella. 

Porvoon Veteraanihuoneelle on koottu sota-ajan aineistoa seudun veteraaneilta. Näyttelyssä on 
myös sota-ajan siviilien elämään ja pula-aikaan liittyviä esineitä.  

Porvoon Veteraanihuoneen toimintaa ja esineistöä on kehitetty edelleen vuoden 2018 aikana ja on 
annettu perehdytyskoulutusta yhteistoiminnassa Porvoon Museon henkilöiden kanssa Porvoon 
lähialueen opettajille. Seuraavana vaiheena on järjestää lähialueen koululaisryhmille opastettuja 
vierailuja veteraanisukupolven kokemusten ja tietojen siirtämisestä tuleville sukupolville.  

Porvoon Veteraanihuoneen esinekokoelman ovat koonneet Porvoon seudun veteraaniyhdistykset 
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ja maanpuolustushenkiset yhteisöt vuosina 2010 - 2012. Esineistö on karttunut myös 
Veteraanihuoneen avauksen - vuonna 2015 - jälkeen yksityisten lahjoittajien toimesta. 

Porvoon reserviupseerit on ollut vahva vaikuttaja perinnetoiminnan vaalijana:  

”Porvoon seudun 12 veteraaniyhdistystä ja maanpuolustushenkistä yhteisöä jätti vuonna 2009 
kirjelmän Porvoon kaupunginhallitukselle veteraanien perinnehuoneen perustamisesta. 
Tarkoituksena on pelastaa jälkipolville sota-ajan perinnettä. Veteraanien sukupolvi ikääntyy 
vääjäämättä. Asiantuntijoiden koulutuksen avulla useat kymmenet vapaaehtoiset saivat talteen 
ilahduttavan paljon erilaisia sotamuistoja ja niiden tarinoita”. 

 

Tärkeimmistä yhteistyötahoista mainittakoon seuraavat: 

 

Suomenlahden Merivartiosto 
Uudenmaan aluetoimisto 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
Porvoon Rintamaveteraanit ry – Borgå 
Frontveteraner rf 
Porvoon Seudun Sotaveteraanit r.y. 
Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå 
avdelning –  
Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon osasto 
Borgånejdens Krigsveteraner rf 
Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta ry - Östra 
Nylands Försvarsgille r.y. 
Porvoon Seudun Rauhanturvaajat ry 
Porvoon Reserviläiset ry 
Nylands Brigads Gille i Östnyland 
Itä-Uudenmaan sotilaspoikien ja lottatyttöjen 
perinnekilta ry - 
Traditionsgillet för Östnylands soldatgossar 
och flicklottor rf. 
Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri 

Porvoon kaupunki 

Porvoon kansalaisopisto 

Porvoon seurakunnat 

Aktia Säätiö 

Porvoon Osuuspankki 

Porvoon Sota-ajan Muistoyhdistys 

Rakuunakilta ky        Helsingin 
Rintamanaiset r.y. /Porvoon kerho 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry 
Vapaussodan Helsingin Seudun 
Perinneyhdistys ry 

Porvoonseudun ampumaratayhdistys ry 
Ratsumieskilta ry:n Uudenmaan 
Eskadroona 
Reserviupseeriliitto  

Uudenmaan Reserviupseeripiiri 

Keski- ja Itä-Uudenmaan muut 
reserviupseerikerhot 
Suomen Puolustusvoimat 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK /  

Reserviupseerikerho esittää yhteistyökumppaneilleen kunnioittavat kiitokset 
yhteistyövuodesta 2018 itäisellä Uudellamaalla.   
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2.2 Yhteistoiminta Reserviupseeriliiton ja Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin kanssa 
Kerhollamme oli 2018 kaksi jäsentä piirihallituksessa sekä piirin vuosikokouksissa. 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin piirihallituksen edustajina toimivat vuonna 2018 Sami Sinkko ja 
Toni Sarro (varalla Niko Rintala ja Teemu Turunen) sekä Kari Vahala (piirihallituksen 2. 
varapuheenjohtajana). Samat henkilöt toimivat myös edustajina piirin vuosikokouksissa. 
Suome Reserviupseeriliiton liittovaltuustossa (2016-2018) varajäseninä ovat toimineet Kari 
Vahala, ja Martin Glantz. Kari Vahala on myös toiminut liittokokousedustajana. 
 
RUL:n toimintakalenteriin kerho kirjasi sähköisesti yhteensä 421 tapahtumakirjausta 
toimintavuoden 2018 aikana. (v.2017 600 kirjausta, v. 2016 646, v. 2015 678 kirjausta, v. 2014 
499  ja v. 2013 384 kirjausta). 
Uudenmaan 36. Maanpuolustuspäivään osallistuttiin Nurmijärvellä 6.10.2018 Kari Vahala, Guy 
Kullberg ja Erkki Naumanen kantoivat lippuja paraatissa ja ohimarssissa. Tilaisuuteen 
osallistuivat kerhosta myös Juhani Kotilainen ja Sami Sinkko. 
 

3. Kerhotoimintaa 
 

3.1 Kokoustoiminta ja muut jäsentapahtumat 
 

Kevätkokous pidettiin 19.3.2018 kerhomme Korsu-kokoustilassa. Kevätkokoukseen osallistui 18 
jäsentä kerhostamme. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä paneuduttiin Antti 
Rytivaaran johdolla PRUK ry:n alajaosto-ehdotukseen, jossa PRUK ry toimii paikallisen 
maakuntajoukon tukena. Antti Rytivaaralle annettiin kokouksessa valtuutus viedä alajaoston 
perustamisajatusta eteenpäin, mutta PRUK ry:n hallitukselle ei kuitenkaan tuotu valmista esitystä 
“alajaoston toiminnan käynnistämisestä” vuoden 2018 aikana. Täten asia ei myöskään näy v.2018 
toimintasuunnitelmassa tai talouspuolen dokumentaatiossa erillisinä tileinä, tms. lisäyksinä 
edellisiin toimintavuosiin.  

Syyskokous pidettiin 21.11.2018 paikkana Porvoon Veden toimitilojen kokoushuone. 
Syyskokoukseen osallistui 19 jäsentä kerhostamme. 

Ennen kokousta oli avoin yleisötilaisuus jossa esitelmöitsijänä oli Kari Talvitie ja  esitelmän 
aiheena oli "Jääkäreiden kotiinpaluu vuonna 1918. Esitelmää oli kuuntelemassa 23 henkilöä. 

Kerhoiltoja  järjestettiin yksi vuoden 2018 aikana. 25.10.2018 kerhoillassa katsottiin dokumentti 
Tammisunnuntai 1918. Ennen dokumenttia kerhomme jäsen Jussi Vaurio alusti dokumentin 
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tapahtumia lyhyellä esitelmällä. Jussille kiitokset ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä perehtymisestä 
aiheeseen sekä mielenkiitoisesta tiivistelmästä. 

Joulusauna  pidettiin perinteisesti Puolustusvoimain Tolkkisten varikon saunatiloissa 17.12.2018. 
Tilaisuudessa oli mukana 14 osallistujaa.  

 

3.2 Veteraaniyhteistyö 
 

Veteraanikeräys toteutettiin 10.3.2018 menestyksellisesti yhdessä Porvoon Reserviläisten,       
Porvoonseudun Rauhanturvaajien ja Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskillan kanssa. Keräyspaikat       
olivat Tarmolan K-Supermarket, Kauppakeskus Lundin edusta, Citymarketin edusta ja Näsin          
S-Marketin aula. Yhteensä eri yhdistyksistä kerääjinä toimi 12 eri henkilöä. PRUK ry:n kerääjät             
olivat vuonna 2018: Jussi Vaurio, Kari Vahala, Niko Rintala ja Erkki Naumanen. 

Kerätyt varat luovutettiin sotaveteraanipiirille jaettavaksi paikallisille sotaveteraaneille. 

Keräystulos oli 2086,49€. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että edellisten vuosien 2017 – 2012             
keräystulokset olivat 2610,86 €, 2100 €, 2296 €, 2736 €, 2317€ ja 1656 €. 

Kerholaiset ovat myös osallistuneet erilaisiin tukitehtäviin liittyen paikkakunnalla järjestettyihin         
muihin veteraanitapahtumiin ja -keräyksiin, kuljetustehtävissä ja kerääjinä. 

 

3.3 Muistopäivät ja perinnetilaisuudet sekä muu aatteellinen toiminta  
 

Muistopäivien ja perinnetilaisuuksien järjestelyistä vastasi vuonna 2018 hallituksen ulkopuolinen 
toimikunta johon kuuluivat Erkki Naumanen ja Guy Kullberg. 
 

Merkittävimmät tapahtumat, joihin osallistuttiin järjestelijöinä tai osallistujina: 

● Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3.2018 

● Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018 

● Kaatuneiden muistopäivä 20.5.2018 

● Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivä 6.10.2018 Nurmijärvellä 

● Saksanniemeen järjestyslipuston 101 v muistopäivä 17.11.2018. Muistopäivään osallistui 
kaikkiaan 44 henkilöä ja se oli yksi merkittävimmistä kerhotapahtumista vuoden 2018 
aikana. Kooste muistopäivästä on Oltermanni-lehdessä n:o 4/2018. 

● Itsenäisyyspäivän 6.12.2018 tapahtumat:  

o Seppeleenlasku Vapauden puolesta kaatuneiden muistokivelle 

o Kansalaismarssi torilta Porvoon Näsin hautausmaalle ja kunnianosoitukset 
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Sankarihautausmaalla  

o Lippuvartio Taidetehtaalla pidetyssä Porvoon kaupungin pääjuhlassa 

● Jouluaaton kunniavartiot Porvoon hautausmaan Sankariristillä 

● Seppeleen lasku Ev evp Raimo Mannisen haudalle ennen Jouluaaton kunniavartiota. 

 

3.4 Maanpuolustuskoulutus 
 

Maanpuolustuskoulutuksessa tukeuduttiin MPK:n sotilaallisia valmiuksia ylläpitävään      
koulutukseen ja Puolustusvoimien sotilaalliseen koulutukseen (mm. Paikallisjoukkoihin kuuluvien        
kerhomme jäsenten koulutus sekä PV:n ja MPK:n järjestämät kertausharjoitukset).  

 

Kerhon edustajia osallistui puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksiin pp.-pp.10.2018 Porvoossa,       
jossa tuleville varusmiehille vietiin lyhyt tervehdys reserviläisjärjestöistä. Puhumassa        
kerhostamme olivat Antti Rytivaara ja Toni Sarro. 

 

Kerholle luovutettiin vuoden 2018 alkupuolella myös Uudenmaan Reserviupseeripiirin puolesta         
“Vuoden maanpuolustuskoulutuskerho” -kiertopalkinto (“Pekka Lenkkerin pokaali”) vuoden 2017        
ansioista.  

 

3.5 Liikunta- ja ampumatoiminta 

 
Kilpailutoiminta 

 

● 29.6-1.7.2018 Järjestettiin SRA-kilpailut Porvoon Munkkalan ampumaradalla ja se oli osana 
suosiotaan kasvattavaa kansainvälistä SRA TST-CUPia. Kilpailun järjestelyt sekä 
talkootoiminta hoidettiin yhteistyössä Porvoon Reserviläisten kanssa, tuomaritehtäviin sekä 
kulunvalvontaan saatiin virka-apua Mäntsälän Reserviläisiltä, VaResilta sekä paikallisilta 
rauhanturvaajilta. Koko viikonlopun järjestelyihin sekä kilpailuun osallistui kaikkia n. 60 
henkilöä eri puolilta Suomea ja yli kaksikymmentä eri reserviläisyhdistystä oli jälleen 
edustettuna. Kilpailu oli taas erittäin onnistunut ja sai kiitosta osallistujilta sekä erittäin 
myönteistä mediahuomiota sosiaalisessa mediassa mm. Facebook sekä Oltermanni -lehdessä.  

 

● Kerhon suunnistusmestaruuskilpailut järjestettiin Porvoon kaupungin viikkorastien yhteydessä 
Kokonniemessä 27.8.2018 
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TULOKSET 
      1. Pekka Elomaa      51.07 

2. Timo Virtanen       59.34 

3. Niko Rintala       1.15.20 

 

● Kerhon vuoden 2018 ampumamestaruuskilpailut pidettiin la  22.10. Munkkalan 
ampumaradalla yhdessä Porvoon reserviläisten kanssa. Vuonna 2018 järjestelyvastuu oli 
PRUK:lla 
 
Tulokset: 
22LR 4x10lks: 

● 1. Jari Myntti PRUK 352p. 

● 2. Toni Sarro PRUK 343p. 

● 3. Kimmo Vallgren PRUK 340p. 

● 4. Pekka Elomaa PRUK 283p. 

● 5. Ville Strandvall PRES 264p. 

● 6. Tuomo Pitsinki PRES 253p. 

Sotilaspistooli 4x10lks: 

● 1. Toni Sarro PRUK 319p. 

● 2. Jari Myntti PRUK 304p. 

● 3. Kimmo Vallgren PRUK 293p. 

● 4. Mats Roos PRUK 280p. 

● 5. Tuomo Pitsinki PRES 259p. 

● 6. Juhani Lehtonen PRES 239p. 

● 7. Kari Matilainen PRES 226p. 

● Porvoon Reserviupseerikerho oli valtakunnallisesti taas erittäin hyvin edustettuna vuoden 2018 
aikana SRA-ammunnan rintamalla. Kerholaisista kilpailutoimintaan osallistui aktiivisesti Toni 
Sarro, Jukka Jaatinen, Mats Roos, Vesa Paatelma, Jarmo Pitkänen, Aino Talvi sekä Kimmo 
Vallgren joista viisi ensin mainittua osallistui myös kansainväliseen TST-CUP:iin johon kauden 
aikana otti osaa 198 kilpailijaa Suomesta sekä Virosta. Lopputuloksissa Toni Sarron sijoitus 
parhaana Porvoolaisena oli 8:s. 

● Toni Sarro jatkoi edellisen vuoden malliin yhtenä TST-CUPin pääorganisaattoreista jonka 
vastuulla oli esim kaikki yhteistyöyritykset sekä Viron mestaruuskilpailuun osallistuneiden 
suomalaisten matkajärjestelyt. 
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● Erittäin kovatasoisessa SRA SM-kilpailuissa Uudenmaan reserviupseerien joukkueessa kerhoa 
edusti Toni Sarro sijoittuen henkilökohtaisissa tuloksissa sijalle 54/234 sekä TST-sarjassa sijalle 
15. 

Porvoolaiset SRA-ampujat osoittivat erinomaista aktiivisuutta osallistumalla monella 
paikkakunnalla SRA-kilpailuihin ja kilpailujen järjestelyihin sekä toimimalla mm 
kilpailutuomareina. 

 

Harjoitusampumatoiminta 

 

Harjoitusampumatoiminta keskittyi Munkkalan 25m pistooliampumaradalle sekä      
toiminta-ammuntaradalle. Harjoitusammunnat aloitettiin huhtikuussa ja niitä jatkettiin aina        
syys-lokakuulle parillisten viikkojen keskiviikkona, pois lukien kesäkuukaudet.  

Ammunnat toteutettiin projektiupseeri Jukka Jaatisen sekä koulutusupseeri Toni Sarron         
vetäminä.  

 

Ammuntoihin Munkkalassa osallistui keskimäärin 3 henkeä per ampumakerta. Tilaisuuksissa         
jokainen ampui keskimäärin n. 100 laukausta.  

PRUK:n jäsenten lisäksi harjoituksissa on ollut myös jäseniä Porvoon Reserviläisistä ja se on             
koettu mielekkääksi tavaksi kehittää yhteistoimintaa.  

Vuoden 2018 aikana järjestettiin lukuisia ampuharjoituskertoja painottuen erityisesti        
toiminnalliseen ammuntaan (SRA). 

 

SRA-koulutustoiminta 

 

Porvoossa järjestettiin huhtikuussa 2018 järjestyksessä kolmas SRA-kurssi johon osallistui vajaat          
parikymmentä kurssilaista eri puolilta Suomea ja joista kurssi toi myös muutamia uusia jäseniä             
kerhoon. Kurssivastaavana ja pääkouluttajana toimi Toni Sarro ja osa kurssijärjestelyistä tehtiin            
yhteistyössä aktiivisten Porvoon Reserviläisten SRA-ampujien kanssa. 

 

Prosenttiammuntatuloksemme (kirjatut) vuodelta 2018 oli 13 (v. 2017 17) jäsentä eli 5,5%            
(7,5 %) 227  maksaneesta jäsenestä ampui vuoden aikana vähintään 10 laukausta kerhomme 

ampumatilaisuuksissa mukaan lukien kilpailut. 

Vertailun vuoksi vuonna 2015 oli 19%, 2014 oli 9 %, vuonna 2013 vastaava luku oli 10%  
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Ampumaratayhdistys 

Toni Sarro jatkoi kerhon aktiivisena edustajana Porvoon seudun ampumaratayhdistys ry:n          
hallituksessa varapuhenjohtajana sekä Internet vastaavana vuonna 2018.  

 

Kuntokortti 

 

Reserviläisurheiluliiton ylläpitämän sähköisen kuntokortin aktiivisimmat käyttäjät kerhossa       
vuonna 2018 olivat: 

 

Sija Nimi Pisteet 2018 (2017) Piirin sija 

1. VELI-PEKKA VARETSALO  856 (682)    1. 

2. BÖRJE ERIKSSON  671 (674)                          2. 

3. LARS  MEYER  495 (446)                          5. 

4. MAURI RAUTIOLA  473 (477)                          6. 

5. HARRI SEPPÄNEN                  449 (160)                          8. 

6. PEKKA ELOMAA  434 (446)                           9. 

 

Piirin tasolla kerhon jäsenistä edellä mainitut 6 henkilöä olivat parhaimman 10 joukossa.  

Kerhona Porvoon Reserviupseerikerho ry sijoittui “sähköisen kuntokortti”-sovelluksen käyttäjänä        
ylivoimaiseksi ykköseksi 91.5 kuntopisteellä Uudenmaan reserviupseerikerhojen vertailussa. 

 

1. PORVOON RES.UPS.KERHO RY 91.5 

2. SIBBO RESERVOFFICERARE RF 54.0 

3. KLAUKKALAN RESERVIUPSEERIT RY 41.0” 

 

Maanantaimarssi ja – hiihdot  

Kerho järjesti Erkki Naumasen organisoimana lumikaudellaä hiihtotapahtumia Kokonniemen        
maastossa maanantaisin yhteensä 2 kertaa. Osanottajia oli vaihtelevasti 1-2 kerrallaan. 3 km            
suoritus kirjattiin. 
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3.6 Varautuminen 
 

Varautumispäivän järjestäminen oli yksi vuoden 2018 avainkohteista, ja sen järjestämiseen 
haettiin myös avustusta Aktialta ja Porvoon kaupungilta. Varautumispäivät oli tarkoitus toteuttaa 
syksyllä 2018, mutta ne toteutuivat yhteistyökumppanien aikatauluhaasteiden takia 
kaksipäiväisenä avoimena tilaisuutena tammikuussa 2019. 

 

4 .  Jäsenmäärä 
 

Kerhoon kuului toimintavuoden alkaessa 239 jäsentä ja sen päättyessä 236 jäsentä, sisältäen muun             
muassa kuluvana vuonna liittyneet nuorisojäsenet. Jäsenjakauma on seuraava: 

 

● Varsinaisia jäseniä     204 kpl 
● Nuoriso jäseniä            31 kpl 
● Kunnia-/vapaajäseniä 1 kpl    (Börje Eriksson) 

Uusia jäseniä liittyi kerhoomme vuoden 2018 aikana 15 kappaletta, mutta samalla ajanjaksolla            
menetimme 18 jäsentä. 
 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli vuoden 2018 lopussa 217 jäsentä eli maksaneissa jäsenissä            
laskua oli -7 jäsentä vuoteen 2017 (224) 2016 (210), (2015 (211), 2014 (203)).  

Kerholla oli URUP:n piirihallituksessa kaksi edustajapaikkaa vuodella 2018 em. jäsenmäärällä.  

Uudenmaan reserviupseeripiirissä kerhomme on edelleen toiseksi suurin yhdistys 217 maksaneella          
jäsenellä 18 yhdistyksen joukossa.  

 

5. Muistamiset ja huomionosoitukset 
 

Kerhomme aktiivinen toiminta vuoden 2017 osalta palkittiin RUL:in rahallisella tuella vuoden 
2018 keväällä.  Samoin keväällä 2018 meille luovutettiin Uudenmaan Reserviupseeripiirin 
toimintapalkinto (“ Olli Savolan miekka”), joka perustui RUL:in toimintalomakkeeseen 
kerättyihin merkintöihin (249,5 pistettä) vuoden 2017 aikana. Porvoon Reserviupseerikerho oli 
siis vuonna 2017 toiminnallisesti Uudenmaan Reserviupseeripiirin aktiivisin kerho. 
Valtakunnallisessakin vertailussa kerhomme toiminta vuoden 2017 aikana saavutti viidennen sijan 
sarja A:ssa. 

 

Kerholaisia palkittiin toimintavuoden 2018 aikana seuraavasti: 
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19.3.2018/Kevätkokous:  
 

● Lars Meyerille luovutettiin “Maanpuolustus  Peruskalliomme”-standaari 75- 
vuotismerkkipäivän johdosta 

● Ari Kautolle luovutettiin Kuksa kiitokseksi v.2017 Svartholman risteilystä sekä 
“rautasormus” 80-vuotismerkkipäivän johdosta 

● Unto Heinoselle luovutettiin Kuksa v.2017 75-vuotismerkkipäivän johdosta 
● Veli-Pekka Varetsalolle luovutettiin Kuntokorttikilpailun v.2017 kiertopalkinto 

 

                                        17.12.2018/Joulusauna: 

 

● Pekka Elomaalle luovutettiin v.2018 kerhomme Suunnistusmestaruus- 
kiertopalkinto 

 

Vuoden 2018 Reserviupseerina palkittiin (vuosittain jaettava kiertopalkinto): Kimmo Vallgren. 

 
  

6.  Tiedotustoiminta  
 
Jäsenkirjeitä ei vuonna 2018 postitettu vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. 
Sähköpostitse pidempiä jäsenkirjeitä lähetettiin 2 kappaletta. (2017 kolme kappaletta). 

 

Sähköpostitiedotteita, (tavoitteen mukaisesti n. kerran kuussa) lähetettiin yhteensä 10 
kappaletta jäsenistölle aina, kun akuuttia tiedostustarvetta esiintyi. (2017 12 kappaletta). 

 
Sähköpostipikatiedotteita lähetettiin kiireellisten asioiden tiedottamiseen yhteensä 4 
kappaletta.  Sähköpostitiedotteiden ulkoasusta ja lähetyksestä vastasi kerhon internet-vastaava 
Niko Rintala. 

Vuoden lopussa sähköpostiosoitteen omaavia jäseniä oli 193 (195), mutta kymmenkunta 
osoitteista palautti vrheilmoituksen joten  tavoitimme hieman n. 77% 236  jäsenestämme 
sähköpostin kautta. Edellisvuoteen verrattuna taso pysyi melko samana (2017 n. 80%) Lisäksi 
sähköpostijakelussa oli mukana n. 24 sidosryhmäkumppania. GDPR-lainsäädännön takia 
pyydettiin sidostyhmäkumppaneilta erillinen hyväksyntä tiedotteiden vastaanottoon, mikä pudotti 
määrän noin kolmannekseen (v. 2017 60 sidosryhmäkumppania) 

  

Kerhon Internet-sivut osoitteess www.pruk.fi toimivat RUL:n tarjoamalla alustalla.        
Internet-sivuja päivitettiin vuoden 2018 aikana 23 kertaa (2017 aikana 32 kertaa, 2016 34 kertaa).              

 

http://www.pruk.fi/
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Internetsivujen ylläpitäjänä toimi internet-vastaava Niko Rintala.  

 

Facebook-päivityksiä tehtiin v 2018 37 kappaletta (2017 68 postausta). Postauksia tekivät Juha            
Liukkonen, Niko Rintala, Toni Sarro, Sami Sinkko ja Aino Talvi.  

 

Kerhon virallisista kokouksista tiedotettiin Uusimaassa. 
 

Oltermannissa julkaistiin kerhomme toiminnasta seuraavat artikkelit: 

● Oltermanni 3/2018 
○ II Porvooon TST-Cup osakilpailu on jo perinnetapahtuma / Toni Sarro 
○ TST Team Finland Etelänmatkalla / Toni Sarro 

● Oltermanni 4/2018 
○ Saksanniemen järjestyslipustoa juhlittiin perinteisin menoin / Erkki       

Naumanen 

 

7.   Julkaisutoiminta 
 

Vuonna 2018 ei kerholla ollut omakustanteista julkaisutoimintaa. 

Antti Kauranteen vuonna 2010 julkaistua “Senaatin ratsupoliiseista Marskin Rakuunoiksi” -kirjaa 
ei saatu myydyksi yhtään kappaletta ja n. 100 jäljelle jääneen kirja erä alaskirjattiin.  

 

8. Talous 
 

Rahastonhoitajana kaudella 2018 toimi kapteeni Teemu Turunen. 

Toimintavuoden 2018 tulos oli 20,72 €  

(vuonna 2017 -924,26 € / vuonna 2016 +578,05 € / vuonna 2015 -320,06 €) 

 

Vapaasti käytettävissä olevista tuloista suurimman osan muodostivat jäsenmaksutulot. jotka olivat          
kaikkiaan 1672 €. Erittäin merkittävässä roolissa olivat myös SRA-toiminnan tuotot. 

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2018 oli 41 € sisältäen RUL-osuutta 14,00 €,  

Reserviläinen lehden osuutta 8,50 €, Uudenmaan Res.Ups. piirin osuutta 5,50 €,  

Oltermanni-lehden osuutta 4,50 € sekä oman kerhomme osuutta 8,50 €.  

Nuorisojäsentemme eli v. 1989 ja sen jälkeen syntyneiltä jäsenmaksu oli 22 € vuonna 2018. 
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Korsun tilavuokra oli vuodelta 2018 kaikkiaan 1 248,48€. 

 

Kauden aikana järjestetyt SRA-kilpailu ja -kurssi onnistuivat myös taloudellisesti erinomaisesti ja           
omalta osaltaan vaikuttivat vahvasti kerhon taloudellisen tilanteen kohentumiseen. Aiempienkin         
vuosien panostuksen ampumatoimintaan voi todeta tuottaneen näiltä osin tulosta. Kuluneena          
vuonna asiaan liittyen hankittiin kerholle SRA-toimintaan soveltuva haulikko (400€), sekä paljon           
tarvikkeita kilpailu- ja kurssitoiminnan tarpeisiin.  

Aktiasäätiö Porvoo tuki kerhomme toimintaa kaudella 1500€ avustuksella ja Reserviupseeriliitto          
myönsi projektitukea SRA-haulikon hankintaan. 

 

 

9. Hallinto 
 

Hallituksen kokoonpano (1+1+9) vastuineen vuonna 2018 oli seuraava: 

● Puheenjohtaja Sami Sinkko 

● Varapuheenjohtaja ja koulutusups. Toni Sarro 

● Rahastonhoitaja Teemu Turunen 

● Jäsenvastaava  Juha Liukkonen   

● Ampumaupseeri Jukka Jaatinen  

● Yhteysupseeri   Martin Glantz 

● Nuorisoupseeri  Thorbjörn Sirén 

● Varautumisupseeri Antti Rytivaara 

● Tiedotusupseeri Niko Rintala 

● Some-upseeri Aino Talvi 

 

 

LIPPU- JA JÄRJESTELYTOIMIKUNNASTA vastasivat hallituksen ulkopuolelta   
           Erkki Naumanen ja Guy Kullberg. 

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 9 kertaa ja yhden kerran sähköpostitse.Hallituksen 
kokoukset olivat kerhon arvojen mukaisesti avoimet kaikille jäsenille (edellyttäen 
etukäteisilmoittautumista). 

Toiminnantarkastajina toimivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt: 
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●       toiminnantarkastaja Raimo Ikonen 

● toiminnantarkastaja Pekka Kunnas 

● varatoiminnantarkastaja Juhani Kotilainen 

● varatoiminnantarkastaja Guy Kullberg 

 

Uudenmaan Piirin 2. varapuheenjohtaja toimi  Kari Vahala 

Piirihallituksen jäsenet vuonna 2018 olivat Sami Sinkko ja Toni Sarro 

Piirihallituksen varajäseninä vuonna 2018 toimivat Niko Rintala ja Teemu Turunen 

Uudenmaan Reserviupseeripiirin kokousedustajina toimivat vuonna 2018 Sami Sinkko sekä Toni Sarro 
(henkilökohtaisina varaedustajina Niko Rintala ja Teemu Turunen.). Näiden lisäksi Kari Vahala toimi 
2. varapuheenjohtajana. 

 

 

 

Porvoossa 9.3.2019 

Porvoon Reserviupseerikerhon hallitus 

 


