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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Tarjoamme jälleen kerholaisillemme ja kumppaneillemme laadukkaita ja elämyksellisiä tapahtumia
myös tulevina viikkoina. Nostan seuraavassa esille muutaman ajankohtaisen asian.
Ensin peruuntuneet tapahtumat eli Rokulin ulkoilupäivä 14.3. on jouduttu perumaan liian vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Ensi viikonlopuksi maja on siis jälleen varattavissa. Myös Suksipartio
Sujakka 14.3 on jouduttu perumaan heikon lumitilanteen vuoksi.

KEVÄTKOKOUS
Oulun Reserviupseerikerho Ry:n kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa, Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa 18.3. keskiviikkona klo 18:00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vierailevana esitelmöitsijänä on
Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Esko Kurvinen.
"On selvää että myös tulevaisuudessa Suomella pitää olla omat uskottavat puolustusvoimat. Mutta
riittävätkö ne yksinään turvaamaan uskottavan puolustuksen ja luomaan riittävän ennaltaehkäisevän turvatakuun suomalaisille?", kysyy Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen,
kansanedustaja Esko Kurvinen esitelmässään, joka käsittelee Suomen Puolustusvoimien
pohjoismaista yhteistyötä, NATO kumppanuutta sekä liittoutumattomuutta ja liittoutumista.
Tilaisuudessa huomioidaan kerhotoiminnassa ansioitunut jäsen kerhon kunniamiekalla, sekä
palkitaan kuntopisteissä ansioituneet palkinnoin ja yli 150 pistettä saavuttaneet kunniakirjoin.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
-hallitus-

RUK-JUHLAT 6.6. HAMINASSA – ONKO JÄSENMATKALLE LÄHTIJÖITÄ
Haluamme tietää löytyykö jäsenistöstämme kiinnostuneita lähtemään mukaamme RUK:n 95vuotisjuhlien viettoon Haminaan kesäkuun alussa.
Juhlallisuuksien alustava ohjelma on 6.6 seuraava:
12.30 - 14.00 päiväjuhla Bastionissa
14.00 - 15.30 ohimarssi Kadettikoulunkadulla kursseittain
14.30 - kenttäpäivällinen Muonituskeskuksessa ja Tykistökasarmilla
09.30 - 18.00 RUK-museo avoinna yleisölle
14.00 - 18.00 Kalustonäyttely Tykistökasarmin kentällä
Juhlan musiikista vastaa Rakuunasoittokunta solistinaan tenori Pentti Hietanen. Juhlan juontaa
toimittaja, reservin luutnantti, Ville Klinga. Pukukoodi: tumma puku, kunniamerkit tai paraatipuku
Kuljetuksia ja majoitusmahdollisuuksia selvittääksemme tarvitsemme kiinnostuneiden ja matkalle

haluavien määrän. Eli matkaan käydään pienemmällä tai isommalla bussilla ja perillä ollaan
ainakin yksi yö. Matkalla on tarkoitus tutustua myös johonkin mielenkiintoiseen ja merkittävään
sotilaalliseen kohteeseen. Kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina osallistua.
Matka kustannuksineen tarkentuu. Kiinnostuneita pyydämme ilmoittautumaan Jari Maljaselle
mahdollisimman pikaisesti, mutta kuitenkin huhtikuun loppuun mennessä. Laita Jarille sähköpostia
osoitteeseen jari.maljanen(ät)oruk.fi

OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAUKSEN KELOPELIT
Järjestämme kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen jäsenille avoimet keilakilpailut
maaliskuusta kesäkuulle. Ilmoittaudu mukaan kisailemaan.
Osallistujista eniten keiloja kaataneelle ojennetaan komea kelopokaali-kiertopalkinto. Keilataan
kolme osakilpailua, joista kussakin heitetään neljä sarjaa. Kahden parhaan osakilpailun tulokset
huomioidaan.
Ajankohdat ja tapahtumatiedot:
1. Tapahtuma: ti 31.3. klo 17:30-, ilmoittaudu 28.3. mennessä
2. Tapahtuma: ti 26.5. klo 17:30-, ilmoittaudu 23.5. mennessä
3. Tapahtuma: ma 8.6. klo 17:30-, ilmoittaudu 5.6. mennessä
Paikkana toimii Oulun Alppilassa sijaitseva Pelixir-keilahalli (Tukkimiehentie 1).
Ratamaksu on 15 €/rata/tunti. Keilataan pareittain. Harjoitusheittoihin ja neljään sarjaan menee
aikaa noin puolitoista tuntia. Hinta sisältää kengät ja pallot.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan: petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487
Tapahtumasta esite: http://www.oruk.fi/?p=2747
Tervetuloa keilaamaan!

AMMUNNAT
Piirien ampumatoimikunta ja kerhomme ampumajaos ovat nivoneet yhteen melkoisen paketin
ammuntoja. Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista vielä vahvistuu,
mutta osaltaan tietoa on jo mahdollista saada osoitteesta: pohjanpoika.net/ampumakalenteri
Ensimmäinen sunnuntai-ammunta on 29.3. klo 12 Hiukkavaaran pistooliradalla 3A - Ari
Vuolteenahon johdolla.
Oivallinen hetki tutustua pistooliammuntaan tai vaikka muutoin aloittaa harrastuskausi.
Omaa asetta ei välttämättä tarvita, kerholla on ammuttavaksi 9mm ja.22 pistooleja. Varaa mukaan
pikkurahaa, patruunoita luovutamme omakustannushintaan.
Muutoin varusteina toimivat parhaiten normaalit säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja jalkineet.
Kuulosuojaimet ja suojalasit löytyvät talon puolesta.
Suosittelen seuraamaan myös muiden kerhojen järjestämiä harjoitusammuntoja ja kilpailuja.
Orukilaisilla on oikeus osallistua myös niihin. Harrastamaan pääsee siis varsin kattavasti ilman
kerhokohtaisia raja-aitoja koko loppuvuoden ajan. Kilpailut ovat myös oivallinen tapa mittauttaa
oma kuntonsa ja tasonsa.

VETERAANITOIMINTA
Alustavan tiedon mukaan seuraava veteraanikeräys tapahtuu pe 24.4. – 25.4. Etsimme
vapaaehtoisia kerholaisiamme auttamaan keräyksen toteuttamisessa. Tehtävänä on toimia
kuljetusapuna ja valvojana keräystä suorittaville varusmiehille. Lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia ottavat vastaan jari.maljanen(ät)oruk.fi ja jarmo.korhonen(ät)oruk.fi

COOPERIN TESTIT
Tarjoamme jälleen mahdollisuuden testata omaa ja miksei kaverinkin kestävyyskuntoa!
ORUK:n cooperin testejä järjestetään 2015 toukokuusta lokakuulle välisenä aikana,
pääsääntöisesti joka kuukauden toinen maanantai kello 18.00 alkaen.
Testit alkavat lämmittelyllä ja sitten varsinaisella cooperin juoksutestillä (12 minuuttia).
Kokonaiskesto testillä noin 45 minuuttia.
Suorituspaikat ja ajankohdat 2015
Lintulan urheilukeskuksen kuntorata: kokoontuminen Lintulan urheilukeskuksen
pysäköintipaikalla klo 18. Testipäivät:11.5. ja 13.7. ja 14.9.
vetäjä jarmo.korhonen(ät)oruk.fi
Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa Ritaväylän varrella olevalla
pysäköintipaikalla klo 18.
Testipäivät:8.6. ja 10.8. ja 12.10.
vetäjä harri.hall(ät)oruk.fi
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu viimeistään 3 vrk ennen testipäivää testin vetäjälle sähköpostitse. Testi järjestetään kun
vähintään 3 osallistujaa on ilmoittautunut.
Varustus
Juoksukengät, sopiva juoksuvaatetus (kelien mukainen) ja esimerkiksi vesipullo tai vastaava
mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät ORUK:n tapahtumakalenterista.

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA
Nyt juoksuilmojen lämmetessä, urheilullisissa varustetarpeissa meitä auttaa vanha kumppanimme.
Alennukset ovat samat kuin aikaisemminkin, Top-Sport tarjoaa jäsenillemme vaatteet ja jalkineet 20% ja muut tuotteet -10% (alennus on normaalihinnoista, tuoteryhmäkohtaisin rajoituksin).
Varautukaa todistamaan jäsenyytenne jäsenkortillanne.

YHTEISTYÖKUMPPANIT - KEILAHALLI PELIXIR OULUN ALPPILASSA TARJOAA
Alennettuun hintaan kerhomme jäsenille:
-keilavuoro arkisin päivällä klo 16 saakka: 15€/rata/h
-keilavuoro arkisin illalla klo 16 alkaen: 19 €/rata/h
-keilavuoro la ja su: 22 €/rata/h
-hohtokeilaus: 30 €/rata/h
Kengät sisältyvät hintaan. Näyttäkää jäsenkorttianne kassalla!

TALVISOTAHIIHTO
Kempeleessä sujuteltiin mainio hiihtotapahtuma sunnuntaina 1.3. Hiihtoon osallistuneiden
kerholaistemme osalta ajattelin palkita onnekkaimman Robert Brantbergin signeeraamalla ja
palkitulla tiedustelueversti Hallamaasta kertovalla kirjalla. Koska muita kerholaisiamme ei ladulla
eikä osallistujissa näkynyt, päätin olla arpomatta kirjan liian ilmeisen lopputuloksen vuoksi.

TILAISUUS KERHOMME JÄSENILLE
Tälle vuotta on mahdollista päästä toimintamme eturiviin mukaan monessa asiassa. Alla olevan
listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä tilaa aktiiveille.
Lipunkantotehtävät:

Kerhon omat lipunkantotehtävät mm Itsenäisyyspäivän lippulinnassa
Yhteyshenkilö: ane.ahnger(ät)oruk.fi

Veteraanitoiminta:

Kerhon yhteistyönä veteraaneille tarjottavat lipunkanto-,
seppeleenlasku-, hautajaistehtävät, jne.
Yhteyshenkilö: jarmo.korhonen(ät)oruk.fi

Majatoimikunta:

Upseeriperinteitämme vaalivaa majatoimintaa ulkoilun, pienen
puuhastelun ja grillailun lomassa. Toimintaan yhdistyvät koko perheen
tapahtumat. Yhteyshenkilö: petteri.nara(ät)oruk.fi

Ammunnan
toimitsijatehtävät:

Erämessut:

Mahtava tilaisuus päästä ruudinhajuiseen toimintaan mukaan. Lukuisat
ammunnan tapahtumat, kilpailut ja niiden järjestelyt tarjoavat
mahdollisuuden toimitsijatehtäviin. Lisätiedot ja yhteyshenkilö:
sampo.mattila(ät)oruk.fi
Maanpuolustusjärjestöjen messuosasto aktivoituu jälleen 14.5.-17.5.
ORUK:lla on siellä oma esittelypisteensä. Tässä on oiva tapa kohdata
ihmisiä ja innostaa heitä toimintaamme mukaan. Yhteyshenkilö
messuasioissa on: jarmo.korhonen(ät)oruk.fi

Veteraanijärjestöihin on otettu yhteyttä ja keskusteltu yhteistyöstä. Oulussa on vielä 300
sotaveteraania ja tarvetta vapaaehtoisille on paljon. Yhteistoiminnasta on jo sovittu ORUK:n ja
Rintamaveteraanien kesken. Sotaveteraanit-järjestön kanssa neuvottelut ovat vielä osittain kesken.
Kerhomme lähtee mukaan myös järjestöjen kannattajajäseneksi. Tämä toiminta kaikkinensa on
vähintä mitä voimme tehdä.
Tämä on oivallinen tapa kunnioittaa, muistaa ja auttaa sotiemme veteraaneja. Veteraanityömme on
osallistumista seppelepartiotoimintaan, lippulinnoihin ja hautajaisiin jne. Kiinnostuneiden kannattaa
ilmoittautua tiedotus- ja perinneupseerillemme jarmo.korhonen(ät)oruk.fi jolta saa myös lisätietoja
sisällöstä tarkemmin.

PERIKUNNAN ASEET
ORUK auttaa mielellään, mikäli perikunnalla on jäämistössä aseita, joista halutaan eroon tai joista
halutaan luopua hyvään tarkoitukseen. Otamme vastaan lahjoituksia ja voimme keskustella myös
kaupoista. Kerhona tarvitsemme monipuolisesti erilaisia aseita harrastus- ja kilpailutoimintamme
kehittämiseen, muun muassa perinneaseammunnat ovat voimakkaasti kehittyvä ammunnan
muoto. Kannattaa olla yhteydessä minuun: petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487

ROKULI-MAJA
Majakausi näyttää alkaneen aktiivisissa merkeissä. Varauksia on jos runsaasti. Kannattaa seurata
myös majan varauskalenterin mahdollisia peruutuspaikkoja. Jäsenetunamme omakustannehinta
on vain 45 €/vrk koko majasta. Majalle mahtuu yöpymään yhdeksän henkilöä. Kevätkauden maja
on esilämmitetty ja sinne miellyttävää mennä.
Ota talteen uusi majaesitteemme: http://www.oruk.fi/?page_id=54
Kylpyläyhteistyö jatkuu
Kylpyläyhteistyö jatkuu myös tulevana kautena. Avainpalvelu on toiminut hienosti ja olemme olleet
erittäin tyytyväisiä tähän helppoon tapaan noutaa majan avain. Samalla majalla kävijät ovat voineet
hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja etuja.
Rokua Health & Spa tarjoaa majamme käyttäjille edelleen noutopöydänruokailut ja kylpylän käytön
alennettuun hintaan:
-aamiainen 6,30 €
-ateria arkisin ma-pe 13,60 €
-ateria viikonloppuisin 15,20 €
-kylpylän käyttö 7,80 €
-kuntosali 6,00 €
Lapset 6-14 v puoleen hintaan ja alle 6 v ilmaiseksi maksavien vanhempien kanssa.
Hemmottelevia hoitoja kannattaa etukäteen varata netistä www.rokuashop.com, sieltä löytyy
parhaat tarjoukset. Tapahtumat ja orkesterit löytyvät: www.rokua.com
Rokulin kevättalkoot 2.5.
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 2.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme mainiossa rantasaunassamme.
Luvassa on myös kunnossapidollisia harrasteita.

LOPUKSI
Jostakin syystä asiaa tähän kirjeeseen lipsahti taas varsin paljon. Jotain kuitenkin saattoi jopa
unohtua, mutta niitä puutteita paikkaillaan sitten erillisin tiedottein. Uskoisin kullekin löytyvän
mielekästä tekemistä.
Tavataan tapahtumissamme!

ORUK
Petteri Närä
puheenjohtaja
Gsm: 0407174487
Email: petteri.nara@oruk.fi

