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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kiitän luottamuksesta, kun minut valittiin jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2013. Viime vuonna
kerhoomme liittyi paljon uusia jäseniä, joten esittelen lyhyesti itseni. Olen koulutukseltani insinööri ja ”emeritus” kehityspäällikkö Neste Oilista. Harrastukseni liittyvät maanpuolustuksellisen toiminnan ohella paljolti kuntoliikuntaan ja hyötykuntoiluun, kuten rakennustoimintaan. Harrastuksiini kuuluvat myös uinti, vaeltaminen,
lintujen havainnointi ja matkustelu.
Vuosi 2012 oli kerhotoiminnassamme menestyksellinen. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan
alueilla. Kerhomme jäsenmäärä ylitti ensimmäisen kerran 200 henkilön rajan vuonna 1935 perustetun perinteikkään kerhomme historiassa. Meitä kerholaisia on nyt 202 henkilöä. Tavoitteen saavuttaminen oli erinomaisen
yhteistyön tulos. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi! Osallistuminen
kerhotilaisuuksiin oli erittäin aktiivista koko vuoden ajan.
Kerhomme arvot ovat avoimuus ja yhteistyö. Näiden arvojen mukaisesti toimien pystymme yhdessä kehittämään edelleen kerhoamme niin, että tarjolla on monimuotoista ja kiinnostavaa toimintaa. Hallituksen kokoukset
ja kerhoillat pidetään kerhotilassamme eli Kotipesässä. Hallituksen kokouksiinkin voi osallistua vapaasti, kunhan ilmoittaa siitä etukäteen minulle tai sihteerille riittävän tarjoilun järjestämiseksi. Tällä hetkellä on menossa
jäsenkysely kerhosivuillamme sekä kaavakkeet perinteisten jäsenkirjeiden mukana. Kyselyyn vastaamalla voit
vaikuttaa kerhomme toimintaan ja tuoda esille omia kehittämisajatuksiasi.
Puolustusvoimien uudistus edistyy suunnitellusti. Meitä lähinnä suunnitelmassa ovat paikallispataljoonat, joita
on 20 pataljoonaa. Niihin sijoitetaan 20000 henkilöä. Maakuntakomppaniat kuuluvat jatkossa paikallispataljooniin. Paikallispataljoonat kootaan vapaaehtoisuuden periaatteella, ilman kirjallista sitoumusta. Paikallispataljoonien tehtäviin kuuluvat mm. kohteiden suojaus, valvonta ja vartiointi, joukkojen perustaminen sekä täydennys
ja virka-apu muille viranomaisille. Nämä ovat käytännössä paljolti samantyyppisiä toimintoja, joita harjoittelimme jo kotiseutuharjoituksissa 2000-luvun alussa. Uskon, että nyt ollaan uudistuksessa oikealla tiellä ja paikallispataljoonat voivat olla - vapaaehtoisuusperiaatteen mukaan - menestyksellisiä henkilöiden mukaan saamiseksi.
Toimitamme päätapahtuma on tänäkin vuonna RUL:n toimintapäivä, joka järjestetään lauantaina 18.5 Munkkalan ampuma-radalla sekä Hasselholmenin ranta-alueella. Toimintapäivä on tarkoitus toteuttaa yhdessä lähiseudun Reserviupseerikerhojen ja paikallisten Maanpuolustusyhdistysten kanssa. Tilaisuudessa on mielenkiintoista
ohjelmaa ja leppoisaa yhdessäoloa sekä saunomista. Kerhomme toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tässä
tiedotteessa ja ajankohtaisimmat tapahtumat löytyvät kerhosivuiltamme: www.pruk.fi.
Kevätkokouksessa on esitelmöitsijänä filosofian maisteri, reservin yliluutnantti, nuorempi konstaapeli, Elina Katajamäki ja esitelmän aiheena: ”Afganistania ymmärtämässä - arki ja kulttuuri kriisinhallitsijansilmin". Elina
palveli suomalaisessa kriisinhallintajoukossa 13 kuukautta vuosina 2010-2011. Tervetuloa mukaan!
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksissa saavutimme viime vuonna erinomaisia tuloksia. Kerhomme oli Uudenmaan Reserviupseeripiirin paras kerho mitattuna aktiivisuusindeksillä, joka lasketaan kerhon
kuntoilijoiden prosentuaalisen määrän ja saavutettujen kuntoilupisteiden mukaan. Kerhossamme vuonna 2012
oli 24 kuntokorttikirjaajaa ja edellisenä vuonna lukumäärä oli 14. Tänä vuonna meillä on jo 20 kuntokorttikirjaajaa. Tämäkin on hienoa toimintaa!
Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!
Erkki Naumanen

Kerhon puheenjohtaja
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PRUK:in v. 2013 hallituksen jäsenten yhteystiedot

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Erkki Naumanen,
Mats Blomberg,

Muut hallituksen jäsenet:
Sihteeri
Teppo Luoto,
Koulutusupseeri
Martin Glantz,
Lippu- ja järjestelyups.Mats Blomberg,
Taloudenhoitaja
Veli-Pekka Varetsalo
Kilpailu-upseeri
Antti Pennanen
Tiedottaja/
Urheilu-upseeri
Juha Liukkonen,
Jäsenupseeri
Kari Vainio,
Kerhomestari
Pekka Kunnas,

044-3508928
040-5576626

,erkki.naumanen[at]kolumbus.fi
,mats.blomberg[at]porvoo.fi

050-4584570
0400-800416
040-5576626
050-4583632
040-7579099

,teppo.luoto[at]pp.inet.fi
, martin.glantz[at]gmail.com
,mats.blomberg[at]porvoo.fi
,veli-pekka.varetsalo[at]nesteoil.com
, antti.pennanen[at]pp3.inet.fi

050-4584864
0400-443805
0400-717107

,juha.liukkonen[at]nesteoil.com
,vainio.kari[at]gmail.com
,pekka.kunnas[at]renor.fi

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetään WSOYTALOn kokoustilassa (osoite: Mannerheiminkatukatu 20 A, Porvoo, sisäänkäynti Mannerheiminkadulta Bar Sohon ja Teboilin välisestä pääovesta), torstaina 21.3.2013 klo 18:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen alussa kerhomme jäsen Elina Katajamäki pitää esitelmän "Afganistania ymmärtämässä - arki ja kulttuuri kriisinhallitsijan silmin". Elina on filosofian maisteri, reservin yliluutnantti ja nuorempi konstaapeli, joka palveli suomalaisessa kriisinhallintajoukossa 13 kuukautta
vuosina 2010-2011.
Borgå Reservofficersklubbs vårmöte hålls på WSOY -huset (adress: Mannerheimgatan 20 A,
Borgå, ingång från huvuddörren vid Mannerheimgatan mellan Bar Soho och Teboil), torsdagen
den 21.3.2013 kl 18:00. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. I början av mötet håller vår
klubbmedlem Elina Katajamäki en föreläsning under rubriken ”Att förstå Afganistan - vardagen
och kulturen i en krishanterares ögon”. Elina, som är filosofiemagister, premiärlöjtnant res och
yngre konstapel tjänade i den finska krishanteringstruppen i Afganistan under 13 månader 20102011.
Tervetuloa/ Välkommen!
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Muistopäivät ja perinnetilaisuudet keväällä 2013
Kerhomme on veteraanijärjestöjen pyynnöstä avustanut heitä erilaisissa juhlatilaisuuksissa jo
vuosien ajan – niin teemme jatkossakin! Tarvitsemme lipunkantajia sekä muita henkilöitä (mm.
lippuvartioita) avustamaan tilaisuuksien sujuvassa ja juhlallisessa läpiviemisessä.
Seuraavat kevään 2013 perinnetilaisuudet ovat:
Talvisodan päättymisen muistopäivä keskiviikkona 13.3.2013
Kansallinen veteraanipäivä lauantaina 27.4.2013
Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 19.5.2013
Yhdyshenkilönä edellä mainituissa tilaisuuksissa toimii kerhomme lippu- ja järjestelyupseeri
Mats Blomberg. Varaa aikaa kalenteristasi ko. päiville ja ilmoittaudu Matsille,
sähköposti: mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040-5576626.

Veteraanikeräys lauantaina 9.3.2013
Alueelliset maanpuolustusjärjestöt - Porvoon Reserviupseerikerhon koordinoimana - suorittavat
sotiemme veteraanien auttamiseksi veteraanikeräyksen lipaskeräyksenä lauantaina 9.3.2013,
Porvoon alueella.
Edellisten vuosien tapaan lipaskerääjämme ilmestyvät Porvoon keskeisimmille liikepaikoille
(Osla/Näsi, K-Supermarket/Tarmola, Citymarket/Keskusta, Lundin kauppakeskus/Keskusta)
päämääränään kerätä mahdollisimman suuri summa sotaveteraanien kuntoutustoimintaan.
Lipaskerääjien tarve on 12-15 reserviläistä. Tarkoitus on toimia 1,5h vuoroissa klo 9:00-15:00
välisenä aikana. Keräyksen tuotto käytetään Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraani liiton, Rintamanaisten liiton ja Kaatuneiden Omaisten Liiton jäsenten hyväksi.
Keräämme rahaa alueen sotaveteraanien hyväksi yhdessä muiden paikallisten reserviläisjärjestöjen kanssa.
Meidän vastuulla on Citymarketin edustan keräyspaikka. Keräysaika on klo 9-15 ja vuorojen pituus noin 1,5 h. Kerääjiä tarvitaan vielä ainakin yksi lisää eli 13.30-15.00.
Ilmoittaudu mukaan perjantaihin 8.3.2013 mennessä sähköpostilla:
mats.blomberg[at]porvoo.fi tai puhelimella 040-5576626.

Tuusulan Taistelukoulun luennot kevätkaudella 2013
Tuusulan Taistelukoululla, osoitteessa Rantatie 66.
Päärakennuksen Koivikko-auditoriossa pidetään maanpuolustusaiheisia luentoja seuraavasti:
12.3.2013, 9.4.2013 ja 14.05.2013.
Luennoitsijana 12.3.2013 on evl evp Jussi Lukkari ja aiheena Salpalinja.
Muut aiheet täsmentyvät kevään aikana. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Luennot alkavat aina kello 19:00.
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Maanantaihiihdot jatkuvat aina 8.4.2013 saakka
PRUK ry:n maanantai-hiihdot joka maanantai klo 18:30 alkaen.
Paikkana on Kokonniemen urheilukeskuksen ladut Porvoossa.
Kokoontuminen ja lähtö tapahtuvat Kokonniemen laskettelukeskuksen parkkipaikalta.
Ilmoita tulostasi etukäteen:
Teppo Luodolle, p.050 4584570 tai Erkki Naumaselle, p.044 3508928.
Huhtikuussa aloitetaan sitten Marssi-harjoittelu, kun lumet hiihtoon eivät enää riitä.
Seuraa ilmoittelua www.pruk,fi

Kerhomme reserviläisammuntatilaisuudet alkavat 17.4.2013
Kilpailu-upseerimme Antti Pennanen järjestää ampumakoulutusta reserviläisille pistooli- ja kivääriaseilla Munkkalan ampumaradalla keskiviikosta 17.4. alkaen. Ammuntoja järjestetään aina
parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18:00 lähtien.
Oma ase ei ole välttämätön. Patruuna- ja taulumaksuna peritään 5€/kerta.
Lisätietoja ampumailloista ja ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN 2 päivää aikaisemmin
antti.pennanen[at]pp3.inet.fi tai puhelimitse Antille numeroon 040-7579099.
Kerhomme sotahistoriallinen matka Tallinnaan 20.-21.4.2013
Kerhomme jäsenille tarjotaan vain 150 €:a maksava sotahistoriaan keskittyvää matkaa Tallinnaan huhtikuun puolessa välissä.
Matkan alustavat tutustumiskohteet ovat seuraavat:
Kaitseliitin Männiku-ampumarata (Viron suojeluskunta), jossa mahdollisuus practicalammuntakilpailuun
Miehitysmuseo Toompea (http://okupatsioon.ee/) sekä
Vapaustaistelumuseo Vabadusvõitlejate (http://www.hot.ee/vvmuuseum/)
maanalainen Bastionien linnoitusjärjestelmä (http://linnamuuseum.ee/kok/en/)
Tallinnan keskustassa
Rimi Supermarket Norde Centrumissa.
Matka tehdään VikingLine XPRS-laivalla ja la/su yövytään St.Olav -hotellissa.
Laiva lähtee la 20.4 klo 11:30 Katajanokalta ja paluu Helsinkiin su 21.4 klo 19:00.
Yhteiskyyti pyritään järjestämään Porvoosta (klo 9:30) satamaan ja takaisin
Porvooseen (klo 20:30).
Ennakkoilmoittautumiset:
juha.liukkonen[at]nesteoil.com, puh. 050 4584 864 viimeistään 10.3.2013.
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RUL:n Toimintapäivä Munkkalan ampumaradalla ja Porvoon Hasselholmenissa lauantaina
18.5.2013
Suomen Reserviupseeriliitto ry täytti 80 vuotta toissa vuonna. Liitto halusi juhlistaa vuosipäiväänsä järjestämällä Johtamispäivä-tilaisuuksia ympäri Suomen. Nämä tilaisuudet osoittautuivat
niin suosituiksi, että niitä päätettiin jatkaa vuodesta 2012 eteenpäin ”Toimintapäivä”- nimellä.
Porvoon Reserviupseerikerho on päättänyt järjestää oman Toimintapäivä-tilaisuutensa
la18.5.2013 klo 10:00 alkaen Munkkalan ampumaradalla ja jatkuen Porvoon Hasselholmenissa
yhdessä lähiseudun Reserviupseerikerhojen ja paikallisten Maanpuolustusyhdistysten kanssa.
Tilaisuus alkaa kahvilla ja päättyy iltapäivällä yhteiseen muistelu- ja keskusteluhetkeen 1 ja 2
SalE:n porukan kanssa. Tilaisuus on osallistujalle ilmainen. Jos halukkuutta yöpymiseen esiintyy, kerhomme voi pystyttää puolijoukkueteltan Hasselholmenin maastoon.
Päivän aikana reserviläisillä on mahdollisuus osallistua sotilasammuntaan Porvoon Munkkalan
ampumaradalla. ja kerrata sekä oppia keskeisiä sotilasjohtamisen asioita leikkimielisessä rastikilpailussa ryhmissä. Reserviupseeriliitto myötävaikuttaa osaltaan tapahtuman järjestelyihin.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2013 mennessä urheiluvastaava Juha Liukkoselle (p. 0504584864, eMail juha.liukkonen[at]nesteoil.com tai kerhomme puheenjohtaja Erkki Naumaselle
(p. 044-3508928; eMail erkki.naumanen[at]kolumbus.fi ).
16. Kesäyön marssi Pirkkalassa 8.6.2013
16. Kesäyön marssi järjestetään vuonna 2013 Pirkkalassa lauantaina 8.6.2013 kello 12 alkaen.
Osallistujat lähtevät liikkeelle yhteislähdössä lauantaina puolen päivän aikaan Pirkkalan
vapaa-aikakeskuksesta. Reitit kiertelevät kokonaisuudessaan Pirkkalan ja osittain myös Lempäälän ulkoilualueiden maastossa.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys jatkaa marssin järjestäjänä nyt toista vuotta. Tänä vuonna päävastuussa on Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö ja lukuisat vapaaehtoiset toimijat.
Voit tulla marssimaan ystävän, työporukan, perheen tai joukko-osaston joukkueen kanssa.
Marssilla ei ole reittejä pyörätuolilla kulkeville. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle Kesäyön
marssi on yksi iso tapahtuma yhdistyksen vuosittain järjestämän yli 1 600 tapahtuman joukossa.
Osallistumismaksu on 40euroa/henkilö. Alle 15-vuotiaat voivat osallistua aikuisen seurassa
marssin perhereiteille maksutta. Marssin ilmoittautumisaika päättyy 2.6.2013.
Lisätietoja marssista www.kesayonmarssi.fi
Saksanniemen kirjoja on vielä jäljellä
Saksanniemen kirjoja ”Senaatin ratsupoliisista Marskin rakuunoiksi” on vielä saatavissa omaan
kirjahyllyyn 30 euron hintaan. Kirja kertoo Porvoon Saksalassa 1917 perustetun järjestyslipuston tiestä Uudenmaan Rakuunarykmentiksi.
Kirjoja saa kerhomme puheenjohtajalta Erkki Naumaselta , erkki.naumanen[at]kolumbus.fi
p. 044-3508928 tai sihteeri Teppo Luodolta teppo.luoto[at]pp.inet.fi p. 050-4584570.
Maanpuolustusvinkki:
”Kirja on myös arvokas lahja hyvälle ystävälle tai Itä-Uudenmaan historiasta kiinnostuneelle
naapurille.”
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Rautasormusten myynti on alkanut kerhossamme muutaman vuoden tauon jälkeen
Sodanaikaisia aitoja rautasormuksia on nyt myynnissä kerhollamme rajoitettuna eränä.
Rautasormus on aito, vuonna 1940 taottu sormus. Sormus on muisto Suomen sotien ajalta. Sormuksen sisäpinnalle on kaiverrettu vuosiluku 1940. Painoa sormuksella on noin 3 grammaa ja
materiaali on alpakkaa.
(Huom! Tuote sisältää nikkeliä ja voi aiheuttaa allergisen reaktion. Saattaa myös värjätä ihoa.)
Rautasormuksen hinta on 40 euroa ja se toimitetaan postitse kotiinne. Kerhomme jäsenet saavat
lunastaa sormuksen 20 euron hintaan, johon sisältyvät jo mahdolliset postitus- ja käsittelykulut.
Yhteydenotot ja tilaukset: juha.liukkonen[at]nesteoil.com, p. 050 4584 864
KALENTERIVARAUS 1 - Pietarin risteily 28.-29.8.2013 Kansallisen Senioriliiton kanssa
Kerhomme jäsenille tarjotaan Pietarin risteilyä yhdessä Porvoon Kansallisten Senioreiden
kanssa . Matkan hinta on 227 €. Ilmoittautumisaika retkelle maaliskuun loppuun mennessä!
Lisätietoja Porvoon Kansalliset Seniorit ry:n Internet-sivuilta:
www.porvoo.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/kulttuuri-ja-matkat/matkat/
KALENTERIVARAUS 2 - Retki Panssarimuseoon Hämeenlinnaan
Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry:n vetäjä Raili Korpiluoma selvittää Porvoon eri Maanpuolustusyhdistysten yhteisretkeä Panssarimuseoon Hämeenlinnaan, alustavasti suunniteltu
ajankohta on lauantaina 5.10.2013.
Reserviupseeriliiton kenttäposti
Reserviupseeriliiton kenttäpostia kannattaa seurata pitkin vuotta.
Ne löytyvät helposti kotisivultamme www.pruk.fi vasen laita
tai sitten rul-osoitteesta www.rul.fi > reserviupseeriliitto > tiedotus > kenttäpostia.
Sieltä löytyy erinomaisia vinkkejä erilaisiin maanpuolustusaktiviteetteihin.
Teitkö Uuden vuoden lupauksia kuntosi parantamisen suhteen
Suomen Reserviläisurheiluliitto julkaisi vuonna 2009 sähköisen kuntokortin Internetiin. Palvelu
on saanut paljon positiivista palautetta ja se on innostanut lukuisia reservinupseereita ja
reserviläisiä yleensä kuntoliikuntatapahtuminen seuraamiseen.
Kuntokortti löytyy sivulta www.resul.fi/kuntokortti . Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy RUL:n jäsenkortista. Kuntokorttipalveluiden lisäksi jäsen voi sivulta tarkistaa
omat tietonsa ja toimittaa mahdolliset muutokset sähköpostilla RUL:n jäsenrekisteriin
järjestelmässä olevan linkin kautta. Myös mobiiliversio on avattu eli voit siis merkata suorituksesi kuntokorttiin jo lenkkipolulla! Surffaa puhelimellasi osoitteeseen www.resul.fi/m
Kirjaa kuntosuorituksesi. Näin menettelemällä takaat, että Porvoon Reserviupseerikerho
on Uudenmaan Reserviupseeripiirin kovakuntoisin kerho jatkossakin!
Eniten kuntokirjauksia 2013 aikana tehnyt jäsenemme palkitaan, samoin arvalla kaksi muuta
kuntokirjaajaamme. Lajeja löytyy jokaisen makuun ja hyötykuntoilun, kuten lumityöt, polttopuiden teko, nurmikonleikkuu, jne voi kirjata kuntoilusuorituksiin, kohtaan 4. Pistelasku tehdään kuntokortin sääntöjen mukaan.
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Yhteystietojen päivittäminen
Tavoitteenamme vuonna 2013 on kerhomme sähköpostiosoitteiden päivittäminen ja päivitysten
vieminen RUL:in jäsenrekisteriin. Tällä hetkellä meillä on noin 140 jäsen päivitetyt sähköpostiosoitteet, mutta vielä noin 60 jäsenemme on sähköpostitiedotuksemme ulottumattomissa!
Mikäli sinulla on tarve päivittää yhteystietojasi
(osoite, puhelinnumero, sotilasarvo, sähköposti jne) niin se käy kätevästi ottamalla yhteyttä
jäsenupseeriimme Kari Vainioon (vainio.kari[at]gmail.com).
Myös sivulla www.pruk.fi voit käydä tekemässä yhteystietopäivitykset ”Ota yhteyttä”lomakkeella.

Tiedotustoiminta
Kerhomme INTERNET-sivut löytyvät osoitteesta www.pruk.fi.
Tutustu sieltä toimintaamme maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen ylläpitämiseksi Itäisellä Uudellamaalla.
Myös FACEBOOKISSA meillä on oma sivusto, käy ”tykkäämässä”, löytyy kerhon nimellä.
Seuraava jäsentiedote nro 2/2013 ilmestyy elokuussa.
Sähköpostitiedotteita lähetetään tarvittaessa, n.kerran kuussa.

…ja vielä lopuksi …Osallistu ja vaikuta
Toimintavuotemme 2013 suunnitelmassa oli jäsenkyselyn toteuttaminen.
Nyt me sen toteutamme, sillä jäsenkysely on hyvä keino ylläpitää ja kehittää yhdistyksen hyviä
käytäntöjä. Samalla tulee vuorovaikutusta jäsenien kesken ja annetaan teille tilaisuus vaikuttaa
yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen.
Oletkin saanut sähköpostiisi suoran linkin, mutta jos on vielä vastaamatta niin vastauksesi voit
antaa Internetissä lomakeosoitteessa: www.pruk.fi/lomake.html?id=3
Anna vastauksesi 15.3.2013 mennessä. Vastaamiseen menee aikaa n.15-20 min.
Kyselyn tulokset julkaistaan kevätkokouksessamme torstaina 21.3.2013.

Maanpuolustusterveisin
Porvoon Reserviupseerikerhon hallituksen puolesta
Teppo Luoto, sihteeri

