Hyvät reserviupseerit.
Oulun Reserviupseerikerhon juhlavuosi (80v) näyttää puheenjohtajan
silmin varsin tapahtumarikkaalta. Aatteellisia ja toiminnallisia
tapahtumia on runsaasti.
Ennakkovaroituksena kerron, että hallitus lähestyy kuluvan vuoden
aikana jäsenistöä jäsenkyselyn merkeissä. Haluamme tietää miten
voimme toimia paremmin, mitä toiveita tai kommentteja jäsenillämme on.
Hallitukselle voi toki lähettää palautetta ilman kyselyäkin. Se olisi
suorastaan toivottavaa. Kätevimmin homma hoituu sähköpostitse,
osoitteet löytyvät mm. nettisivuiltamme.
Voin ilolla todeta, että ORUK:n kevät tarjoaa esimerkillisen paljon
tapahtumia ja toimintaa. Nostan tässä taas muutaman asian esille.
Jäsenilta lähestyy
Vuoden ensimmäinen jäseniltamme pidetään 23.4. klo 1800
Aleksanterinkatu 13 A 12:ssa. Olemme saaneet luennoitsija Perttu Karivalon
puhumaan USA:n ilmavoimista ja sen lentokoneista. Tämä tilaisuus on
myös uusille jäsenillemme oivallinen tapa tutustua muihin kerholaisiin ja
kokoustiloihimme. Summerilla ovesta sisään ja neljänteen kerrokseen.
Kansallinen veteraanipäivä
Vuoden 2013 kansallisen veteraanipäivän teemana on: "Veljeä ei
jätetä, nuoria ei unohdeta". Oulussa veteraanipäivää vietetään
rukoushetkellä Oulun Tuomiokirkossa ja kansalaisjuhlatilaisuudella
Madetojan salissa klo 13:00. Tilaisuuden juhlapuhujana on Oulun
varuskunnan päällikkö eversti Matti Karjalainen.
Kansalaisjuhlaan on kaikilla vapaa pääsy.
Kuntokortti
Rohkaisen kaikkia liikkuvaisia täyttämään Reserviläisurheiluliiton
sähköistä kuntokorttia. Täyttämään pääsee osoitteen www.resul.fi
kautta. Tällä hetkellä ORUK:n jäsenistä 40:llä on kuntokortti
käytössä. Luku voisi toki olla isompikin. Urheilu-upseeri palkitsee
aina kevätkokouksen yhteydessä aktiivisimmat liikkujat.
Kerhomme kannalta on tärkeää prosenttiammuntaan laskettavat
suoritteet. Liitto palkitsee taloudellisesti tämän osalta aktiivisimmat
kerhot.
Suoritteeksi kelpaa kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät
ampumasuoritukset, joissa käytetään RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai
SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-,
kauris- tai karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa.
Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja
se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi. Kultakin osallistuneelta
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi
Parhaiten pääsemme kiinni hyviin prosenttituloksiin, kun jäsenemme
tulevat kokeilemaan ampumista vaikka kerhon järjestämiin valvottuihin
kilpailuihin, ampumaharjoituksiin, koulutus- ja koetilaisuuksiin. Yksinkin
ammuttaessa tapahtuma on hyvä kirjata kuntokorttiin.
Uskoisin, että Noptel ammuntaa voi kokeilla Erämessujen aikana
maanpuolustusjärjestöjen alueella.
Ampumatoiminta
Vuoden 2013 ampumatoiminta on alkanut vilkkaasti ja ensimmäinen kevään
pistoolivuoro pidettiin Hiukkavaarassa pari viikkoa sittten. Paikalla oli
kymmenkunta ampujaa. Saimme nauttia hyvän sään ja seuran lisäksi
munkkikahveista.
Pyrimme järjestämään lisää tutustumisvuoroja, jolloin kerhon
toimintavakuutus kattaa kaikki osallistujat ja henkilökohtaisia

ampumavakuutuksia ei tarvita. Mikäli olet kiinnostunut, niin seuraa
ilmoittelua kerhon web-sivuilla tai lähetä sähköpostia suoraan
ampumaupseerille osoitteeseen matti.kuonanoja@oruk.fi.
Ampumakilpailut
Myös kilpailutoiminta on käynnistynyt ja tarkoituksemme on saada
ORUK:lta hyvä edustus kauden tapahtumiin. Alueen ampumatapahtumat
löydät osoitteesta www.pohjanpoika.net/?page_id=84
Perinteinen Eskon Malja ampumakilpailu (la 4.5.2013) pidetään tänä
vuonna Hiukkavaarassa. Pyrimme saamaan ORUK:lta ainakin kaksi joukkuetta
paikalle. Lisätiedot osoitteesta www.mpk.fi ja Orukin urheilu-upseerilta
osoitteesta sampo.mattila@oruk.fi. Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen
päivään.
Vuosittaiset PSSL:n reserviläisten ampumamestaruuskarsinnat (la
11.5.2013) on ollut suosittu tapahtuma ja paikat ovat menneet nopeasti.
Ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa www.mpk.fi. Tässä
tapahtumassa ammutaan Puolustusvoimien aseilla, joten tähän tapahtumaan
ei tarvita omaa kalustoa.
SRA-SM karsintakilpailut (su 12.5.2013) pidetään Hiukkavaarassa.
Kilpailukutsu julkaistaan lähiaikoina osoitteessa www.pohjanpoika.net.
Voit osallistua myös karsintakilpailun valmisteluun ottamalla yhteyttä
osoitteeseen matti.kuonanoja@oruk.fi. Upseeripiirin neljä parhaiten
menestynyttä ampujaa muodostavat joukkueen ja he lähtevät Syndalenissa
pidettäviin SM-kisoisin (26.-28.7.2013).
ORUK järjestää perinnepistoolikisat (la 8.6.2013) ja harjoittelemme
kilpailuohjelmaa omilla pistoolivuoroillamme. Mikäli olet kiinnostunut,
ota yhteyttä osoitteeseen matti.kuonanoja@oruk.fi, säännöt löytyvät
osoitteesta: www.resul.fi/index.phtml?s=50
Tuli ja liike - Toimintapäivä.
Ennakkotietona mainitsen tulevasta Toimintapäivästä (15.6). Tämä
päivän kestävä reservin upseereille tarkoitettu tapahtuma toteutetaan
tänä vuonna hieman erilaisella konseptilla, mutta kuitenkin vanhaan
tuttuun tapaan alueen muiden reserviupseerikerhojen (Kempele, Haukipudas),
piirin ja MPK:n kanssa yhteistyössä toteutettuna.
Päivä toteutetaan taisteluharjoituksen merkeissä. Harjoitus sisältää
joukkueittain suoritetun puolustuksen (kohteen suojauksen) ja
hyökkäyksen. Siinä perehdytään tilannejohtamiseen ja tilanteen
mukaiseen toimintaan. Taistelut käydään värikuula-asein.
Laitamme lisätietoja tapahtumasta vielä huhtikuun aikana.
Ilmoittautuminen tulee tapahtumaan MPK:n sivujen kautta.
Majatalkoot 18.5.
Alkavan kesän varma merkki on Rokuli-majan kevättalkoot. Tänä vuonna
tapahtuma on 18.5. lauantaina. Kerho on saanut polttopuulahjoituksen ja
meillä on nyt erityisen paljon tehtävää lähinnä juuri puusavotan
merkeissä. Haastavaksi asian tekee se, että tuo polttopuu kasvaa ja
huminoi vielä Kestilän suunnalla. Tarkoitus on käydä porukalla
kaatamassa puut peräkärryihin ja ajaa ne sitten Rokuliin tarvittavin
jatkotoimin. Tarvitsemme reippaita ja ulkoilusta pitäviä jäseniämme
sekä savottahommiin että muihin majalla tapahtuviin tehtäviin. Asiaa
kerhon ja majatoimikunnan puolesta koordinoi majaisäntä Risto Virtanen
(puh. 045 1300 688 / risto.ju.virtanen@gmail.com). Ilmoittaudu mukaan, tämä on
myös hyvä tapa
tutustua uudistettuun majaamme.
Talkoopäivään voi kätevästi yhdistää vaikka kylpyläyön. Rokua Health & Spa
tarjoaa jäsenistöllemme majoitusta 18.5-19.5 hintaan 55 €/hlö/vrk (sisältää
majoituksen 1 vrk, aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin käytön).
Valitettavasti 17-18.5 hotelli on jo täynnä. Yöpymisvaraukset on kunkin

helpoin tehdä itse, mainitse varatessasi Rokuli-talkoot.
Hotelli Rokuanhovissa löytyy vielä majoitusta koko viikonlopuksi,
hinta siellä on 98 €/kahden hengen huone/vrk (sisältää majoituksen
aamiaisen ja iltasaunan).
Ja muistutuksena vielä, että majatoimikunta hakee uusia voimia
majatoimintaan. Mikäli tunnet kiinnostusta, ilmoittaudu mukaan
Rokuli-ryhmään. Kerho tarvitsee auttavia käsiä tässäkin toiminnassa.
Lisätietoja antavat Risto Virtanen ja Petteri Närä. Maja-asiaan voi
perehtyä myös sivuillamme www.oruk.fi.
Erämessut
Toukokuun lopulla on tarjolla mahdollisuus päästä rakentamaan Erämessuille
maanpuolustusjärjestöjen esittelyaluetta. Talkoilla pystytämme teltat
ja rakennamme messuosastot. Tämä tapahtuu ke 22.5. Varsinaiset messut alkavat
23.5. ja
loppuvat 26.5. Purkutyöt tehdään jälleen talkoilla ja siihenkin tarvitaan
aktiiviapua.
ORUK:lla on oma messuosasto, jossa esittelemme toimintaamme. Ohjelma
täsmentyy vielä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan messuille
esittelijän roolissa, toivon sinun olevan yhteydessä tiedotusupseeri
Jarmo Korhoseen (jarmo.korhonen@oruk.fi). Tiedotamme asiasta vielä tarkemmin.
RUK111
Reserviupseerikoulun kurssi RUK 111 (30.11.1962-8.3.1963) kokoontuu 50vuotisjuhlakokoukseensa
Haminaan perjantaina toukokuun 17. päivänä 2013. Ohjelmassa mm. koulun
ja sen nykyopetuksen esittely, tutustuminen koulun tiloihin ja RUK:n
museoon sekä oppilaskunnan toimintaan. Kurssikokous ja veljespäivällinen
Upseerikerholla. Sotilasmajoitusmahdollisuus. Jos olet kiinnostunut
tapahtumasta, lähetä yhteystietosi alla olevalla osoitteella, niin saat
tarkemmat ohjelma- ja ilmoittautumistiedot. Yhteysosoite postitse: RUK 111; Pl.
14; 02210 Espoo tai mieluiten e-mail: reima.luoto@kolumbus.fi

ORUK -tuotteet
Vuoden ensimmäinen varustetilaus on tehty ja odottelemme tuotteiden
saapumista tällä viikolla. Varapuheenjohtaja Ari Vuolteenaho on
tilaajiin yhteydessä ja sopii tuotteiden jakoon liittyvät asiat kunkin kanssa
erikseen.
Näiden tuotteiden tuotto käytetään Rokuli-majan uudistus- ja
korjaustöiden toteuttamiseen. Vastineeksi tuesta kukin tilajaa saa
itselleen hyviä kerhotuotteita.
Kannattaa tarkastaa mitä tuotetarjouksia varustemyymälästämme löytyy.
Teemme vuoden toisen varusteoston mahdollisesti toukokuun aikana.
Tuotekuvasto löytyy linkistä: http://www.oruk.fi/doc/oruk-mallisto-2013.pdf
Jäsenmaksu
Haluaisin vielä tuoda esille, että joillakin jäsenistämme on tämän
vuoden jäsenmaksu päässyt unohtumaan. Asia kannattaa tarkastaa pikaisesti.
Kerhomme toiminta rakentuu jäsenillemme ja se onnistuu jäsenmaksutulojen
turvin.
Tervetuloa tapahtumiimme kuuntelemaan, toimimaan ja erityisesti tapaamaan
muita upseeriveljiä!
Petteri Närä
puheenjohtaja
petteri.nara@oruk.fi
040 717 4487

