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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Syksyn väriloisto tipahtelee pikkuhiljaa puista maahan ja räntä saa vallan. Nyt on hyvä hetki
katsastaa vaikkapa sisällä tapahtuvien aktiviteettiemme tarjontaa.

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI
Toivoisin kaikkien käyvän tutustumassa omiin tietoihinsa jäsenrekisterissä, tarkastamaan
esimerkiksi omat yhteystiedot ja tarvittaessa päivittämään ne ajan tasalle.
Voit käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. päivittää omia henkilötietojasi,
tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampumatai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi
kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
eAsiointipalveluun pääset TÄSTÄ

VÄNRIKKIPÄIVÄ – JÄSENYYS - JÄSENHANKINTAKILPAILU
En malta olla hehkuttamatta vielä onnistunutta Vänrikkipäivää, joka järjestettiin 20.9. Erityisen
kiitoksen saavat kaikki osallistuneet, aktiiviset vänrikit. Harjoituspäivä oli monelle kimmoke liittyä
yhdistykseemme. Se on hieno juttu. Oikeastaan tapahtuma käynnisti uusien opiskelijajäsenien
liittymisaallon. Se ilahduttaa. Olemme kerhossa valmiina tarjoamaan kattavasti erilaista ohjelmaa
ja tapahtumia myös nuoremmille jäsenillemme. Tervetuloa toimintaan mukaan.
Vielä on tätä vuotta jäljellä. Aikaa värvätä ja suositella uusia jäseniä siis on. Toivoisin kaikkien
kerholaisten osallistuvan talkoisiin ja jakavan kerhomme ilosanomaa sellaisille reserviupseereille,
jotka vielä ajelehtivat epätietoisina.
Liittyminen on helppoa linkin: https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx kautta.
Muistakaa pyytää merkitsemään teidät suosittelijaksi. Tällä helpolla tavalla osallistuu
jäsenhankintakilpailuun. Kilpailun parhaiten pärjänneet palkitsevat kerho ja liitto molemmat.
Maksamattomat jäsenmaksut
Vielä on aika paljon maksamattomia, erääntyneitä ja maksuhuomautuksella olevia jäsenmaksuja.
Patistelen mattimyöhäisiä suorittamaan tämän muodollisuuden mahdollisimman pikaisesti.

ROKULI
Kiitokset Rokuli-talkoissa 4.10.olleille. Apunne oli arvokasta. Vietimme taas mukavan talkoopäivän,
jospa keväällä taas kohtaamme samoissa merkeissä. Ja mikä parasta, porukkaan mahtuu vielä
aktiivisia erähenkisiä jäseniämme.
Maja sulkeutuu talvehtimaan lokakuun lopussa. Rokuli avataan näillä näkymin taas maaliskuun
alussa 2015. Perinteiseen tapaan teemme talvella liinavaatehuoltoon liittyvät huoltotoimet. Takan
päällä maaliskuusta saakka seissyt Mannerheim saapuu myös Ouluun talvehtimaan.

JÄSENILTA – ESITELMÄ
Alkutalven osalta pidämme jäsen- ja esitelmäillan tiistaina 4.11.2014 Aleksanterinkatu 13 A 12:ssa
klo 18.00 - 20.00. (Aleksanterinkadun ja Pakkahuoneenkadun kulmassa, käynti Aleksanterinkadun
puolelta). Tilaisuudessa esitelmöi: kirjailija Robert Brandberg, aiheina ”Eversti Reino Hallamaa” ja
”Mannerheimin sotaan lähtö”.
Tämä tilaisuus vaatii ennakkoilmoittautumisen puheenjohtaja Petteri Närälle, petteri.nara(ät)oruk.fi.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 30.10. saakka. Jos käy niin onnellisesti etteivät kerhotilamme
riitä, joudutaan rajaamaan osallistujien määrää tai miettimään paikan vaihtoa. Nopeus on tässä
asiassa valttia. Vielä on kuitenkin paikkoja jäljellä tähän jäseniltaan.
Myynnissä on tänä syksynä julkaistut kirjat samoista aiheista. Uskoisin käteisen olevan hyvä juttu.
Kahvitarjoilu – tervetuloa!

ORUK – SYYSKOKOUS
Oulun Reserviupseerikerho Ry:n syyskokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen
Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vierailevana luennoitsijana on
everstiluutnantti Kimmo Rajala aiheesta ”Kainuun prikaati nyt ja vuonna 2015, Aluetoimiston vuosi
2015”.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

AMMUNNAT
ORUK- mestaruuskilpailut
Kerhomme paremmuus ratkottiin 21.9. Suurena yllätyksenä ei tullut, että voiton korjasi urheiluupseerimme Sampo Mattila. Ensi vuonna on lupa laittaa järjestys uusiksi. Tulokset löytynevät
kerhomme sivuilta piakkoin.
Sunnuntai-ammuntoja
Ammunnat hoituvat patruunoiden osalta omakustannusperiaatteella a´ 0,25 € per kuula, joten
varatkaa mukaan pikkurahaa tai pari seteliä. Järjestettävistä sunnuntai-ammunnoista löytyy tietoa
oruk.fi -sivuiltamme: http://www.oruk.fi/?page_id=1553
Seuraavat tapahtumat:
su 9.11.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran kiväärirata 1 (150m), Oruk (Kuonanoja, Vuolteenaho)
su 30.11.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran kiväärirata 1 (150m), Oruk (Närä)
Ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia.
Kerholla on tarjota kaksi reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön, sekä joitakin
kuulosuojaimia ja suojalaseja. Säänmukainen varustus.
Muita ammuntakilpailuja
Rohkaisen jäseniämme osallistumaan myös kilpailuihin. Kalenteri löytyy osoitteesta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15

Muut ammunnat
Alueemme ammunnoista löytyy tietoa pohjanpoika.net -sivuilta osoitteesta:
http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/ tai oruk.fi sivuilta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15

KOULUTUKSIA ALUEELLAMME
Jo aikaisemmin laitoin tietoa alueellamme olevista koulutuksista, mutta kertauksen vuoksi
uudestaan tämä johon on vielä mahdollisuus osallistua. Tämä vaatii nopeaa reagointia. Tämä
harjoitus oli ainakin tänään 14.10. vielä avoinna MPK:n sivuilla.
Kartta- ja maastoharjoitus, Jääkärikomppanian hyökkäys -kurssi Oulussa 17. - 19.10.2014
Tule päivittämään tietosi jääkärikomppanian hyökkäystaistelusta maavoimien
taistelu 2015 mukaiseksi! Kohderyhmänä ovat jalkaväen reserviupseerit ja vanhemmat
reservin aliupseerit sekä jääkäri- ja jalkaväkikomppanioihin sijoitetut upseerit ja aliupseerit.
Kurssi alkaa perjantaina 17.10.2014 klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina 19.10.2014 klo 16.00.
Voit yöpyä myös kotona.
Kurssin sisältö
- Jääkärikomppanian organisaatio ja hyökkäystaktiikka
- Komppanian päällikön tehtävät valmistellussa hyökkäyksessä
- Ryhmätyöt
- Maastontiedustelu ja taktiset tarkastelut maastossa
Kurssi on osallistujille maksuton ja siitä annetaan kolme (3) korvaavaa KH -vuorokautta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/1plf0Hq

ESITELMÄ – ILMAVOIMIEN HAUKKA
Perttu Karivalo, joka tunnetaan sekä kerhomme jäsenenä, kuin myös mainion kesäisen
lentonäytösviikonlopun vastaavana pyysi välittämään seuraavan mielenkiintoisen mahdollisuuden
ja kutsun.
Lapin lennoston Killan Oulun osasto pitää osaston tavanomaisen kokouksen 15.10 ravintola
PERLASSA (Lyötynk.7) klo 14.00 alkaen.
Vieraana Lassi Karivalo Helsingistä, joka pitää esitelmän meneillään olevan
ilmavoimien HAUKKA -hävittäjän konservoinnista (Vantaan Ilmailumuseossa).
http://www.imy.fi/blogi/?k=haukka
Kokouspaikalla on tarjolla kahvia pullan kera, jonka jokainen maksaa itse.
Kahvitarjoilun takia pyydetään tulosta ilmoittamaan suoraan LL:n Oulun os. sihteerille
timov.heikkila@kolumbus.fi / 040 5844274.
Tervetuloa tilaisuuteen!

Vielä loppuhuipennus seuraavalla sivulla…

LOPUKSI
Tässäpä oli asiaa taas tällä erää. Seuraava varsinainen jäsenkirjeeni ilmestyy marraskuun
puolella. Erinäisiä tiedotteita saatamme laittaa tälläkin välillä. Kehotan kaikkia aktiivisuuteen ja
valppautta jäsenmaksun osalta. Tervetuloa tapahtumiimme.
Sitten vielä. Mainio ja palkittu Pohjanpojan uusin verkkolehti löytyy osoitteesta:
http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2014?e=8365242/9435478
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