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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi on jo pitkällä moninaisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on nyt ajankohtaista suunnitella myös tulevan vuoden ohjelmaa.
Suuret kiitokset Nordea -pankille tämän jäsenkirjeen postituksen mahdollistamisesta kaikille kerholaisille Postin jakelun kautta.
Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme erinomaisella tasolla. Keskikesän lyhyen väliajan jälkeen
toiminta käynnistyi reippaasti elokuussa. Glosholmenin risteily oli menestys 65 osallistujan voimin. Samoin onnistui hyvin pistooliampumamestaruuskilpailut (ennätysosanotto) ja samana päivänä RUL:n
Toimintapäivä, jossa saimme hyvää tukea Medialta Munkkalan ampumaradan ympäristöluvan suhteen.
Kerhomme edustusto oli kolmen lipun kanssa Uudenmaan 31. Maanpuolustuspäivässä Hyvinkäällä
7.10.2013. Lisäksi kerhoiltamme ovat olleet suosittuja.
Kerhomme jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana 9 henkilöllä, ollen nyt 208 kerholaista. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!
Poimintoja Veteraanikokoelmasta Ur Veteransamlingen - näyttely 2013 toteutuu Taidetehtaalla 4.10.8.12.2013 välisenä aikana. Porvoon museo pystytti näyttelyn ja näyttelyn esittely tapahtuu Porvoon Veteraani- ja Maanpuolustusyhdistysten toimesta. Osallistumme osaltamme myös tällä kertaa näyttelyn
esittelyyn. Asiasta on lisätietoa tämän kirjeen toimintaosiossa.
Puolan Suomen uuden sotilasasiamiehen Cdr Krzysztof Ksi|ek’n esitelmätilaisuus on keskiviikkona
13.11.2013 klo 18:00 alkaen Linnankosken lukion auditoriossa. Esitelmätilaisuus toteutetaan yhdessä
Porvoon kansalaisopiston kanssa ja yhteistyökumppanina on ollut myös Suomi-Puola Porvoon yhdistys.
Esitelmän aiheena on ”Puolan puolustusvoimien rakenne nyt ja tulevaisuudessa”. Tilaisuus on avoin
yleisötilaisuus ja siinä on tulkkaus suomeksi.
Porvoon Mieslaulajat järjestää ”Konsertin itsenäiselle Suomelle” Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2013
klo 19.00 alkaen Taidetehtaalla. Porvoon Mieslaulajien toimesta on käännytty kerhomme puoleen kuljetusten järjestämiseksi Sotiemme Veteraaneille konserttiin. Otamme haasteen vastaan kunniakansalaistemme auttamiseksi tässäkin asiassa kts. toimintaosiossa.
Vuoden 2014 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan myös uutta ohjelmaa. Suositut kerhoillat jatkuvat jälkeen tammikuussa. RUL:n Toimintapäivä on jo perinteinen
tapahtuma toiminnassamme. Ensi vuoden toiminnan tarjontaa on esitelty tässä kirjeessä. Haluamme järjestää jäsenillemme monipuolista ohjelmaa ja ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan ilolla vastaan! Alkuvuoden jäsenkyselystä ideoitiin malliesimerkkinä Glosholmenin risteily. Lisäksi tämä jäsenkirje jaetaan nyt kirjallisessa muodossa kaikille, niin kuin jäsenkyselyn palauteosiossa toivottiin.
Vuosi 2015 on kerhomme 80 -vuotisjuhlavuosi ja juhlan suunnittelu aloitetaan jo ensi vuonna. Samoin
vuonna 2014 aloitetaan myös Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu yhdessä eri Maanpuolustusyhdistysten ja sidosryhmien kesken ja Maanpuolustuspäivä on Porvoossa vuonna 2016.
Loppuvuoden toiminta-ohjelmaa on esitelty tarkemmin tässä jäsenkirjeessä ja ajankohtaisohjelma tarjonta on luettavissa myös kerhosivuillamme: www.pruk.fi tai http://www.rul.fi/porvoo.
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Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on tällä kertaa kapteeni (res.) Teppo Luoto ja lyhyen noin 20 minuutin
esitelmän aiheena on; ”Neste Oil huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä”. Tervetuloa joukolla mukaan!
Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulun aikaa toivottaen
Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja 2013

SYYSKOKOUSKUTSU 27.11.2013
Porvoon Reserviupseerikerhon- Borgå Reservofficersklubb r.y.:n syyskokous pidetään keskiviikkona
27.11.2013 klo 18:00 alkaen. Paikkana on Neste Oilin Porvoon jalostamon keskuskonttori. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuuden alussa klo 18.00 on Neste Oilin Porvoon jalostamon johtajan lyhyt esitys Öljynjalostuksesta
Porvoossa ja tämän jälkeen Teppo Luoto kertoo lyhyesti ”Neste Oilista Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä Suomessa”.
Noin kello 19 alkavassa varsinaisessa syyskokouksessa valitaan mm. PRUK ry:n vuoden 2014 hallitus.
Uusia hallituspaikkoja on jälleen tarjolla aktiivisille kerhomme jäsenille.
Tervetuloa
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 27.11.2013
Porvoon Reserviupseerikerho- Borgå Reservofficersklubb r.f.:s höstmöte hålls onsdagen 27.11.2013
kl 18:00. Platsen är centralkontoret vid Neste Oils Borgåraffinaderi. Vid mötet behandlas stadgeenliga
ärenden.
I början av tillfället kl 18:00 presenterar raffinaderidirektören kort oljeförädlingen i Borgå och därefter
berättar Teppo Luoto om ämnet "Neste Oil som ett försörjningskritiskt företag i Finland".
Vid höstmötet, som inleds ca kl 19, väljs bl.a. föreningens styrelse för år 2014. Nya styrelseplatser kan
erbjudas åt aktiva medlemmar i föreningen.
Välkommen
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Muistopäivät ja perinnetilaisuudet syksyllä 2013
Kerhomme on aktiivisesti osallistunut Porvoon Sankarihautausmaalla järjestettäviin seppelten laskutilaisuuksiin ja muihin perinnetapahtumiin. Tilaisuuksiin tarvitaan mm. lipunkantajia kerhomme vastuulla
oleville veteraanilipuille sekä lippu- ja kunniavartiotehtäviin.

Tulevat syksyn perinnetilaisuudet on lueteltu alla:
·

Saksanniemen järjestyslipuston muistotilaisuus 17.11.2013 klo 12:00 alkaen Saksalan koululla.

·

Itsenäisyyspäivän 6.12.2013 Kansalaismarssi; lippulinnan kokoontuminen Svenska Gårdenin
edessä klo 12:00 ja Kansalaismarssi lähtee torilta klo 12:15 Sankarihautausmaalle. Seppelten
lasku Sankarihautausmaalla klo 12:50. Porvoon kaupungin juhlatilaisuus klo 14:00 Taidetehtaalla. Katso tarkemmat tiedot kaupungin ilmoituksesta.

·

Jouluaaton kunniavartiot Porvoon Näsin hautausmaan Sankarihaudoilla klo 14:00-18:00.
Yhdyshenkilönä edellä mainituissa perinnetilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri Mats Blomberg. Varaa aikaa kalenteristasi ko. päiville ja ilmoittaudu sähköpostilla Matsille mailto:mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040-5576626.

Syksyn 2013 esitelmät Taistelukoululla
Maanpuolustusjärjestöjen syksyn esitelmätilaisuudet pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun
Tuusulan kampuksen (ent. Taistelukoulu, Rantatie 66) tiloissa, Koivikko-auditorio, klo 19.00
alkaen seuraavasti:
·

12.11.2013 Juhani Vakkuri, maisteri, aiheena Suomen tykistön synty v.1918

·

10.12.2013 Pertti Laatikainen, prikaatikenraali, ESSLE:n komentaja, aihe vielä auki, Joulusauna

Porvoon Veteraaniperinnehuone-keräyksen esineistöä näytillä Taidetehtaalla 4.10 - 8.12.2013
Porvoon museo on päättänyt järjestää sotahistoriallisen esineistön vitriininäyttelyn Taidetehtaalla
viimevuotiseen tapaan ajalla 4.10-8.12.2013. Näyttely nimenä on ”Poimintoja Veteraanikokoelmasta Ur Veteransamlingen”.
Näyttely on otos keräämästämme veteraaniesineistöstä. Näyttelyesineistö on tänä vuonna kutakuinkin sama kuin viime vuonna. Kerholtamme on pyydetty talkooapua esineistön esittelyyn
Taidetehtaalla em. aikana. Näyttelyn esineistön esittelystä kiinnostuneita henkilöitä pyydetään
ottamaan
yhteyttä
kerhomme
puheenjohtaja
Erkki
Naumaseen,
sähköposti: erkki.naumanen[at]kolumbus.fi tai puhelin 044-3508 928.
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Itsenäisyyspäivän aaton 5.12.2013 sotaveteraanikuljetukset Taidetehtaalle
Porvoon Mieslaulajat järjestää ”Konsertin itsenäiselle Suomelle” Itsenäisyyspäivän aattona
5.12.2013 klo 19.00 alkaen Taidetehtaalla. Porvoon Mieslaulajien toimesta on käännytty kerhomme puoleen kuljetusten järjestämiseksi Sotiemme Veteraaneille konserttiin. Jos olet kiinnostunut tästä kunniatehtävästä veteraaniemme auttamiseksi, niin ota yhteyttä Erkki Naumaseen. Lippuja on saatavissa Mieslaulajilta sekä veteraaneille että kerholaisille hintaan 15 € /kpl.
Itsenäisyyspäivän aaton 5.12.2013 juhlaillallinen Porvoossa
Ilmoittautumisia Porvoon seudun maanpuolustusyhdistysten Itsenäisyyspäivän aattoillan juhlaillalliselle ottaa vastaan Raija Rissanen, p. 040-5897695. Tilaisuus alkaa klo18:00 Ravintola
Hanna Mariassa ja illalliskortin hinta on n. 45-50 €:a riippuen lopullisesta osallistujamäärästä.
Porvoon Reserviupseerikerhon joulusauna 11.12.2013 sanomalehti Uusimaan tiloissa.
Porvoon Reserviupseerikerhon perinteeksi muodostunut joulusauna järjestetään sanomalehti Uusimaan toimitiloissa keskiviikkona 11.12.2013 klo 18:00 alkaen. Omat pyyhkeet mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautuminen Teppo Luoto, eMail teppo.luoto[at]pp.inet.fi , p. 050-458 4570.
Porvoon Reserviupseerikerhoon liittyneet uudet jäsenet 1.10.2012 - 31.10.2013
Julkaisemme kerhoomme liittyneet henkilöt em. ajalla viime vuoden joulusaunassa sovitusti:
Bengt Karlsson, Antero Ollila, Pietiläinen Kari, Pietiläinen Johannes, Sakari Sumela, Olli Haapanen ja Pekka Vennonen, vuoden 2012 lopussa.
Leo Kallio, Ari Risku, Niko Karhu, Fred Sahala, Sami Telama, Jarkko Törmänen,
Niko Saviluoto, Aleksi Immonen ja Niko Muukkonen, vuoden 2013 aikana.
Tervetuloa Kaikki toimintaan mukaan!
Vuoden 2013 PRUK ry:n kilpailujen tuloksia
Porvoon Reserviupseerit ry:n avoimet pistooliammuntamestaruuskilpailut pidettiin
31.8.2013 Munkkalan amumaradalla. Ohessa tulokset.
1. Kari Vainio 256p
2. Matti Leivo 255p
3. Mats Blomberg 236p
4. Pekka Kunnas 235p
5. Pekka Elomaa 231p
6. Kristian von Bonsdorff 226p
7. Erkki Naumanen 183p
8. Kari Kangas 166p
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Porvoon Reserviupseerit ry:n suunnistusmestaruuskilpailut pidettiin 30.9.2013 Porvoon
Hamarin urheilukentän maastossa. Matkana oli 4,7km (A-rata). Alla tulokset.
(http://okorient.idrott.fi/sv/ ) -> Resultat
1. Pekka Elomaa 56,46
2. Kai Koistinen 1.01,21
3. Lars Meyer 1.02,55
4. Timo Virtanen 1.14,32
5. Kari Kangas ilman aikaa
Kerhomme jäsenille tarjottavia aktiviteetteja ja informaatiota vuodesta 2014
Ohessa on keskeisimmät jäsentoimintaamme liittyvät asiat tulevana toimintavuonna.
Tulevan toimintakauden aikana jäsenistölle tarjotaan seuraavia tapahtumia ja jäsentilaisuuksia:
·

kerhoiltoja 3 kpl ”Kotipesässä” WSOYTALOlla

·

avoimien ovien tilaisuuksia 1 kpl kerhotiloissamme WSOYTALOlla

·

osallistumista kunniavartioihin ja lippulinnoihin erilaisissa maanpuolustustilaisuuksissa itäisellä Uudellamaalla

·

osallistumista MPK:n tarjoamaan koulutukseen. Huomio, että kerhomme on sitoutunut
maksamaan nuorisojäsenien osallistumismaksuja MPK:n kurssitapahtumiin (mm. maastovaellukset, johtamiskoulutuskurssit, …) myös vuoden 2014 aikana

·

yhdestä kahteen tutustumismatkaa bussilla tai laivalla Etelä-Suomen sotilas- ja sotamuseokohteisiin

·

osallistumista RUL:in toimintapäivään

·

ammunta- ja ampumakoulutustilaisuuksia sekä prosenttiammuntoja Munkkalan pistooliampumaradalla huhtikuun ja lokakuun 2014 välisenä aikana

·

talkootyötä Munkkalan pistooliradan kunnostamisessa yhdessä muiden ampumaradan käyttäjien kanssa

·

osallistumista keväällä ja syksyllä 2014 Sotiemme Veteraanit-keräyksiin yhteistyössä muiden alueen maanpuolustusyhteisöjen kanssa

·

tarjoamalla liikunnallisia tilaisuuksia (mm. maanantai-hiihdot talvella ja yhteisjuoksulenkit/marssit syyskaudella) sekä kilpailuja (mm. pistooliammunta- ja suunnistuskilpailut elosyyskuussa 2014)

·

kannustamalla jäsenistöään seuraamaan omia liikuntatottumuksiaan RESUL:in sähköistä
kuntokorttisovellusta hyödyntäen tavoitteena voittaa kerhollemme Uudenmaan Reserviupseeripiirin mestaruus kuntoiluaktiivisuudessa

·

Saksanniemen Järjestyslipuston muistopäivän 17.11.2014 toteuttamista
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osallistumista Itsenäisyyspäivän kansalaismarssin järjestämiseen 6.12.2014 ja Porvoon kaupungin juhlatilaisuuteen.

Ennakkotietoa jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2014 – ”Pysynee vuoden 2013 tasolla”
Jäsenmaksun suuruudeksi syyskokouksessamme 27.11.2013 ehdotetaan 38,00 €:a (38,00
€/v.2013). Jäsenmaksun suuruus pysyy siis samana kuin kuluvana vuonnakin.
Jäsenmaksu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:
· Reserviupseeriliiton osuus
…12,00 €
· Reserviläinen lehden osuus
… 7,50 €
· Uudenmaan res.ups.piirin osuus … 5,50 €
· Oltermanni-lehden osuus
… 4,50 €
· Oman PRUK ry kerhomme osuus… 8,50 €.
Myös nuorisojäsenien eli vuoden 1986 jälkeen syntyneiden jäsenien jäsenmaksu pysynee ennallaan eli 20,50 €:ssa, muodostuen liiton, piirin ja reserviläislehden osuudesta 14,50 € sekä Oltermanni-lehden osuudesta 4,50 € ja oman kerhomme osuudesta 1,50 €.

Saksanniemen kirjaa vielä saatavissa
Saksanniemen kirjaa ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa omaan
kirjahyllyyn 30 euron hintaan. Kirjan on kirjoittanut jäsenemme Antti Kauranne. Kirja kertoo
Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjestyslipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.
Lisätietoja kirjasta ja sen hankintaprosessista saa kerhomme puheenjohtajalta Erkki Naumaselta ,
erkki.naumanen[at]kolumbus.fi p. 044-3508928 tai Kari Vahalalta, kari.vahala[at]lehtiyhtyma.fi,
p. 0400-711651. Tästä oiva maanpuolustusaiheinen lahja hankittavaksi pukinkonttiin. Alla linkki Suomen kotiseutuliiton Internet-sivuille, josta löytyy kirjan kirja-arvostelu:
http://www.kotiseutuliitto.fi/senaatin-ratsupoliiseista-marsalkan-rakuunoiksi

Sodan aikaisten rautasormusten myynti kiihtyy – Hanki omasi tai anna lahjaksi!
Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on myynnissä kerhollamme rajoitettu erä. Rautasormus on
aito, vuonna 1940 taottu sormus.
Sota-aikana 300 000 suomalaista vaihtoi vihkisormuksensa rautaisiin maa- ja ilmapuolustussormuksiin, jotta kullalla voitaisiin hankkia mitä Suomi tarvitsi puolustaakseen itseään. Suomalaiset osallistuivat suurella innolla keräykseen. Aitoja, rautasormuksia jäi Suomen sotien aikana
vaihtamatta noin 30 000 kappaletta. Sormuksen sisäpinnalle on kaiverrettu vuosiluku 1940; Paino on noin 3 g; Koko-toivomuksen voi esittää; Materiaali: Alpakkaa. Huom! Tuote sisältää siis
nikkeliä ja voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote saattaa myös värjätä ihoa.Rautasormuksen
jäsenhinta on 20 €:a ja se toimitetaan sinulle tarvittaessa myös postitse
(postitus- käsittelykulut sisältyvät hintaan)
Yhteydenotot ja tilaukset Juha Liukkoselta juha.liukkonen[at]nesteoil.com; p. 050 4584 864.
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Ota sähköinen kuntokortti käyttöön liikuntasuorituksien seuraamiseen
Tämän vuoden marraskuun alkuun mennessä Reserviläisurheiluliiton kuntokorttikirjaajiksi on
aktivoitunut 24 kerhomme jäsentä, joka on sama tulos kuin koko vuoden 2012 aikana.
Nyt on haasteen paikka. Ole hyvä ja tee kirjauksia loppuvuoden kuntoilustasi alla olevan ohjeen
mukaan (toki alkuvuoden kirjauksia voi merkata jälkikäteen sovellukseen päiväkirjastasi). Tavoitteemme on säilyttää Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisimman kerhon asema
vuoden 2013 aikana mitattuna kuntokorttiin liikuntasuorituksensa kirjaavien henkilöiden määrällä. Kerhomme jäseniä kannustamme kilpailulla. Eniten kuntokirjauksia 2013 aikana tehnyt
jäsenemme palkitaan - samoin arvalla kaksi muuta kuntokirjaajaamme! Pistelasku tehdään Reserviläisurheiluliiton kuntokorttisääntöjen mukaan. Lajeja löytyy jokaisen makuun ja on hyvä
huomioida, että myös hyötykuntoilun (polttopuiden teko, metsästysretket, nurmikonleikkuu jne)
voit kirjata nyt kuntokorttisuorituksiksi (kuntoilulajien kohta nro 4).
Kuntoilusuoritusten seuraaminen ja kirjaaminen on nyt entistäkin helpompaa, sillä Reserviläisurheiluliitto on julkaissut sähköisestä kuntokortistaan myös kännykällä käytettävän mobiiliversion. RESUL:n kuntokortin mobiiliversion löydät surffaamalla matkapuhelimellasi osoitteeseen
www.resul.fi/m.
Kuntokortti
löytyy
myös
perinteisesti
internet-sivulta
http://www.resul.fi/kuntokortti. Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n
jäsenkortista.
Reserviupseeriliiton kenttäpostikirjeet (ex. kiertokirjeet)
Reserviupseeriliiton kenttäpostia kannattaa seurata pitkin vuotta. Ne löytyvät helposti Internetosoitteesta http://www.rul.fi/ > Reserviupseeriliitto > Tiedotus > Kenttäpostia. Kenttäpostikirjeistä löytyy erinomaisia vinkkejä erilaisiin maanpuolustusaktiviteetteihin.
Muista jäsenhankintakampanjamme vuonna 2013 ja 2014
Porvoon Reserviupseerikerho ry:n jäsenmäärä on tarkoitus ylläpitää hyvin yli 200 jäsenen. Tämän johdosta jos tiedät aktiivisia reserviläisiä itäisellä Uudellamaalla, niin yritä houkutella heidät mukaan aktiiviseen toimintaamme. Alla sinulle vinkkejä tehokkaaseen jäsenhankintaan:
• Tunnista potentiaalinen jäsen omasta kaveripiiristäsi, kertausharjoituksista, työpaikaltasi jne.
Myös PV:n ylennyslistoilta löytyy potentiaalisia uusia jäseniä.
• Ota yhteyttä. Henkilökohtainen yhteydenotto on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi.
• Tiedota säännöllisesti yhdistyksemme toiminnasta. Nettisivut, sähköpostitiedotteet, ym…ovat
kaikki tärkeitä, joten jaa näitä potentiaalisille jäsenehdokkaille.
• Tarjoa uusille jäsenille helppo mahdollisuus tulla mukaan käytännön toimintaamme, joita
tässäkin jäsentiedotteessa mainostamme. Kysy myös millaisesta toiminnasta mahdollinen
uusi jäsenemme olisi kiinnostunut
HUOMAA! Myös RUL on luvannut palkita jäsenhankkijoita seuraavasti:
”Toimintavuonna kolme uutta jäsentä tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä hankkinut jäsen palkitaan Reserviupseeriliiton laadukkaalla palkinnolla.”
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjonta 2013-2014
Seuraa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssi tarjontaa heidän Internet-sivuistoilta.
Sieltä löytyy kaikille kaikkea kokonaismaanpuolustuksen turvaamiseksi Suomessa.
Ohessa pika-linkki MPK:n Uudenmaan piirin sivulle ja heidän kurssitarjontaansa:
http://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=330

Tiedotustoiminta
Seuraava jäsenkirje nro 1/2014 ilmestyy ensi vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa.
Tämän lisäksi lähestymme sinua sähköpostipikatiedotteilla olennaisten maanpuolustustapahtumien tiimoilta sitä mukaa kun niitä PRUK ry:n hallituksessa ”rekisteröimme”
Muista seurata syksyn 2013 ajankohtaistapahtumia ja kevään 2014 tulevia tilaisuuksia kerhomme uusituilta Internet-sivulta … www.pruk.fi tai http://www.rul.fi/porvoo.
(huom! Molemmat osoitteet menevät aivan samalle sivustolle)

Maanpuolustusterveisin
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta
Teppo Luoto, sihteeri (kausi 2010-2013)

