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Seuraa ilmoittelua sivuiltamme!
Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit
Ajankohtaista asiaa:
•

Glosholmenin risteilyn palauteinfo

•

Lähiajan kerhon aktiviteetit (ilmoittautumisia kaivataan)

31.8. Kerhon pistooliammuntamestaruuskilpailut (avoimet)
31.8. RUL-Toimintapäivä
•

14.9. Panssarimuseovierailu

•

20.-22.9. ResUL:n Syysjotos TYRNI Vantaalla

•

25.9. Kerhoillat jatkuvat Kotipesässä

•

30.9. Kerhon suunnistusmestaruuskilpailut

Glosholmenin risteilyn palauteinfo
Sunnuntaina 18.8. Linnakesaariristeilylle osallistui 64hlö!
Merimatkan aikana saimme kuunnella laivuri Ari Kauton mielenkiintoisia tarinoita saariston historiasta.
Koko päivän ajan myös säänhaltijat oli puolellamme, keli oli mitä parhain.
Perillä Glosholmenissa tutustuimme saaren rannikko-puolustuslinnakkeeseen, merivartioston kalustoon
sekä linnakkeen historiaan Merivartioston henkilöiden opastuksella.

Mieleenpainuvimpana kokemuksena voisi mainita kiipeämisen korkeaan tutkatorniin.
Tornista on upeat näkymät laajalle Porvoon saaristoon sekä avomerelle yli Itämeren!
Puolimatkassa (Glosholmenin laiturissa, laivalla) nautimme herkullisen lohikeittoaterian ja ennen
paluumatkaa kahvit kera herkullisen leivoksen.
Lähtöhetken paluumatkalle kruunasi merivartioston helikopterin ylilento!
Paluumatkalla saimme nauttia ilta-auringon lämmöstä ja meren lempeistä mainingeista.

Kiitos mukana olijoille ja järjestäjille sekä laivan ms Sandra D henkilökunnalle sekä kipparille,
yliluutnantti (res) Ari Kautolle!
(JL)

Lähimmät Porvoon Reserviupseerikerhon aktiviteetit:
31.8. Kerhon avoimet pistooliammuntamestaruuskilpailut klo10 – 13, paikka Munkkalan ampumarata
AJO-OHJE >>
(5 kohdistuslaukausta + 3 x 10 kilpalaukausta)
Ilmoittautuminen viim. 2 päivää aikaisemmin kerhon kilpailu-upseeri Antti Pennaselle
antti.pennanen[at]pp3.inet.fi / p.040 7579 099
31.8. RUL Toimintapäivä klo10 alkaen rastitehtävät Munkkalan ampumaradan maastossa AJO-OHJE >>
http://www.porvoonres.fi/munkkala.html
Ilmoittautuminen kerhon urheilu-upseeri Juha Liukkoselle 23.8. mennessä
(huom. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu!)
juha.liukkonen[at]nesteoil.com p.050 4584 864
Ohjelma:
Munkkalassa klo10-13 RASTITEHTÄVIÄ
•

Toiminnallista ammuntaa

•

Aseen käsittelyä

•

Käsikranaatinheitto eri asennoista maaliin

•

Ensiapu

Mahdollisesti kahvitarjoilu.
Siirtyminen Hasselholmaan klo13->
•

Suunnistustehtävä

•

Etäisyyden arviointi

Hasselholman ranta-alue n.klo14•

Kuntotestaus, lihaskunto (PV)

•

Kahvit

•

Makkaranpaistoa, jotain salaattia lisukkeeksi.

Saunamahdollisuus n.klo15-

14.9.2013 Panssarimuseovierailu Hämeenlinnaan
Porvoon seudun maanpuolustusyhdistykset järjestävät vierailumatkan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Railille:
Raili Korpiluoma, puhelin 040 550 6331.

20.-22.9.2013 ResUl:n SYYSJOTOS VANTAALLA
Vielä ehtii ilmoittautumaan Reserviläisurheiluliiton syysjotokselle Vantaalle.
Luvassa jälleen mielenkiintoinen ja sopivan haastava maastotapahtuma.
Kovakuntoisille partioille Törni -sarja ja normaalikuntoisille sopiva Suomen Sotilas -sarja.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen 10.9. mennessä. Lisätietoja: www.tornijotos.fi

25.9.2013 Kerhoillat jatkuvat klo18 alkaen Kotipesässä!
Ensimmäisessä kerhoillassamme pohdimme sotiemme veteraanien kertomusten
dokumentointiprojektin toteuttamista tulevina vuosina..
Tervetuloa!

30.9.2013 PRUK ry:n Suunnistusmestaruuskilpailut Porvoon kuntosuunnistustapahtuman yhteydessä.
Hamarin urheilukentältä lähtö klo17-18:30 välisenä aikana.
Ilmoitat vain olevasi PRUK ry jäsen niin ei tarvitse maksaa osallistumismaksua.

Maanpuolustusterveisin,
Juha Liukkonen, tiedottaja
www.pruk.fi

