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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Taas on kevät toimintaa ja aktiviteetteja täynnä. Tutustukaa tarjontaan ja osallistukaa, tulkaa
tapaamaan muita upseeriveljiä ja -siskoja. Jotta kerhoaktiivit järjestäjät saisivat toimilleen mieluisaa
vastinetta, toivoisin jäseniemme rohkaistuvan osallistumaan. Nostan tähän kärkeen pikaista
reagoimista edellyttävät tapahtumat.
ROKULIN MAJATAPAHTUMA – VIIMEINEN KUULUTUS
Majan keväinen talkootapahtuma on lauantaina 17.5. aamupäivästä klo11 lähtien.
Sain koivuhalkoja lahjoituksena. Halkojen kuljetus alkaakin olla jo järjestyksessä, mutta
halkomistyöliikuntaa olisi tarjolla. Majalta alas saunalle rakennettaviksi portaiksi olemme valinneet
järeät pihalaatat, tämä voimailutehtävä oikeuttaa kuntokortin täyttöön. Tiilistä tehty nuotiopaikka on
tarkoitus uusia. Tämä edellyttää meidän löytävän muurausalan spesialistin laastia laittamaan.
Puuhailun lomassa kahvittelemme pienin purtavin, paistamme makkarat ja loppuhuipentumana
käymme mainiossa rantasaunassamme. Omat pyyhkeet mukaan!
Tämä on ehdottomasti kevään kohokohta. Ilmoita osallistumisesi heti. (risto.virtanen(ät)oruk.fi)
tai puhelimitse 045 1300 688. Tähän majatapahtumaan voi ottaa myös vaimon ja perheen mukaan.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 1 vrk majankäyttöä. -Tervetuloa-

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ
Sunnuntaina 18.5. vietämme kaatuneitten muistopäivää. Tilaisuudessa seppeleenlaskutilaisuus
Oulun hautausmaalla klo 12. Kerhomme edustajat kantavat kerhon ja Reserviupseeripiirin lippuja
lippulinnassa.
Nämä ovat kunniatehtäviä ja näihin tehtäviin on ajoittain jopa ruuhkaa. Olisikin hyvä jos
aktiivit ja tällaisista tehtävistä jatkossa kiinnostuneet ilmoittaisivat nimensä puheenjohtajalle, niin
pystyttäisiin kierrättämään ko. tehtäviä mahdollisimman laajasti jäsenistömme piirissä.
Asiasta saa lisätietoja allekirjoittaneelta (petteri.nara(ät)oruk.fi tai 040 717 4487).

JÄSENET KOHTAAVAT HALLITUKSEN
Järjestämme ”jäsenet kohtaavat hallituksen” -iltapalatilaisuuden keskiviikkona 21.5. klo 18
Aleksanterinkadun kerhotiloissa. Kyseessä on vapaamuotoinen tapaaminen, jossa on mahdollisuus tutustua hallitustyön eri vastuualueisiin ja tapaamaan osa-alueiden vetäjät. Samassa
tilaisuudessa esittäytyvät myös majatoimikunta ja ampumajaos. Siis tuhtia tietoa kepeän
seurustelun ja iltapalailun lomassa.
Tähän tilaisuuteen kannattaa tuoda myös uusia jäsenehdokkaita kuulemaan ja näkemään. Eli
mikäli sinulla on joku ehdokas jota kiinnostaa kerhomme toiminta, niin tässä on mainio tilaisuus
tutustua asiaan lähemmin ja kokonaisuudessaan. Kaikki muistanevat, että meillä on jäsenhankintakilpailu meneillään tänä vuonna, palkinnot jaetaan parhaille sekä liiton että kerhon puolesta.
Iltapalatilaisuuteen tulee ilmoittautua allekirjoittaneelle (petteri.nara(ät)oruk.fi) 19.5. mennessä.

PUOLUSTUSVOIMIEN PAIKALLISPUOLUSTUKSEN INFOTILAISUUS
Kerholaisillemme on tarjottu ainutlaatuinen tilaisuus osallistua Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston
järjestämään informaatiotilaisuuteen koskien uutta paikallispuolustuksen asiaa.
Tilaisuus pidetään Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjansalissa Hiukkavaarassa
tiistaina 3.6. klo 17:30 alkaen. Tilaisuudessa paikallispuolustuksen järjestelyitä esittelee evl.
Kimmo Rajala. Paikalla kahvitarjoilu.
Ilmoittautumisia pyydetään 27.5. mennessä (petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse 0407174487)
Sijoittamiset
Kerholaisillemme on myös tarjottu mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa omien sijoituksiensa
suhteen. Aluetoimisto kartoittaa aktiiveja ja hyvin motivoituneita reserviläisiä eri tehtäviin.
Akuutti tarve on rakennusalan korkeakoulutetuista ja ko. ammateissa työskentelevistä sekä
yleisesti ottaen pioneeriaselajijohtajista. Aluetoimisto hakee ensisijaisesti alle 35 vuotiaita ja vasta
sen jälkeen meitä ikämiehiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vanhempia ei tarvittaisi ollenkaan,
vaan kartoituksen piirissä ovat myös vanhemmat upseerit (max.55v), esimerkiksi perustamiseen
liittyviin tehtäviin. Näistä mahdollisuuksista lisää tilaisuudessa.
Aktiiveilla on mahdollista ilmoittaa minulle kiinnostuksensa sijoituksien suhteen. Tämä tapahtuu
sähköpostitse. Kerään kiinnostuneista listan ja toimitan Aluetoimistolle. Tässä edellytetään
henkilötietojen lisäksi tietoa ammatista ja toimialasta, iästä jne. lyhyen ansioluettelon muodossa.
Myös 3.6. tilaisuudessa lienee mahdollista jättää em. kirjallinen materiaali suoraan Aluetoimistolle.
COOPERIN TESTI
ORUK:n järjestämä seuraava Cooperin testitapahtuma pidetään keskiviikkona 11.6. klo 18.
Paikkana on Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa, Ritaväylän varrella
olevalla pysäköintipaikalla klo 18. Ilmoittaudu viimeistään 3 vrk ennen tätä testipäivää testin
vetäjälle sähköpostitse: harri.hall(ät)oruk.fi. Testi järjestetään kun vähintään 3 osallistujaa on
ilmoittautunut.
ORUK:n Cooperin testejä järjestetään 2014 toukokuusta lokakuulle välisenä aikana, pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko kello 18.00 alkaen. Testit alkavat lämmittelyllä ja sitten
varsinaisella Cooperin juoksutestillä. Kokonaiskesto testillä noin 45 minuuttia. Lenkkarit, verkkarit
ja juomapullot mukaan.

TARJOLLA OLEVAT MUUT FYYSISEN KUNNON TESTITAPAHTUMAT
Vuodeksi eteenpäin on tarjolla useita vaihtoehtoja mitata kuntoaan monella tavalla.
Tulevia Cooper juoksu, UKK -kävelytesti sekä lihaskuntotestitapahtumia ovat järjestämässä
yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Oulun kaupunki, Oulun Pyrintö ja Oulun Yliopiston
Ylioppilaskunta. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille oululaisille.
Suorituspaikkoina ovat kesällä Raatin urheilukenttä (Raatintie 2, 90100 Oulu 9.5-10.10.2014)
ja talvella Ouluhalli (Ouluhallintie 20, 90130 Oulu, muina aikoina). Tapahtumiin on suunniteltu
sisältyväksi Cooper 12 minuutin juoksutesti sekä lihaskuntotesti toteutettuna Puolustusvoimien
testimenetelmin. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus UKK kävelytestiin. Osallistujat ovat vakuutettuja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolesta. Ilmoittautuminen tapahtuu mpk.fi -internetsivuilla tai
täyttämällä ilmoittautumislomake paikanpäällä. Kestoltaan kukin testirupeama on noin kahden
tunnin mittainen. Tapahtumat ovat arki- iltaisin klo 17:30 - 19:30.
Tapahtumien ajankohdat ovat seuraavat:
pe 6.6.2014, ma 14.7.2014, pe 8.8.2014, pe 12.9.2014, pe 10.10.2014, pe 8.11.2014,
pe 13.12.2014, pe10.1.2015, pe 7.2.2015, pe 7.3.2015, pe 4.4.2015

Huomioitavaa kuitenkin on, ettei kestävyyskuntotestiä (Cooper 12 min juoksu tms.) ja
lihaskuntotestiä saa toteuttaa samana päivänä maakuntakomppanian ja tilastoitavien
reserviläisten osalta, eikä tätä suositella myöskään muille.
Asiasta lisätietoja www.haastaitsesi.fi sekä Facebook
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
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
Seuraava tapahtumaa:
su 8.6.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran pistoolirata 3A (25m), ORUK (Kuonanoja)
Ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia.
Kerholla on tarjota kaksi reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön.
Ammuntakilpailuja
Rohkaisen jäseniämme osallistumaan myös kilpailuihin. Kalenteri löytyy osoitteesta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15

TULI JA LIIKE II -TOIMINTAPÄIVÄ
ORUK:n, Kempeleen Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin sekä
MPK:n järjestämä, sotilaalliseen tehtävään perustuva ja värikuulasotana toteutettava Tuli ja liike II toimintapäivä järjestetään maastontiedusteluineen 13.- 14.6. Tiedottaminen ja ilmoittautuminen
harjoitukseen on menossa. Mukaan mahtuu 40 nopeinta reserviläistä.
Lisätietoja ja suora linkki kurssille: TULI JA LIIKE II –toimintapäivä 2014, Hiukkavaara, 13.-14.6.

ROKULI
Rokuan maisemat soveltuvat hienosti vaativiinkin maastopyöräilyrupeamiin tai kävelylenkkeihin
hienoissa kangasmaastoissa. Kalastus on mahdollista Syväjärvestä ja lohikalaakin pääsee
narraamaan kylpylähotellin lammesta (lupa erikseen). Maja toimii hyvänä tukikohtana näissä
harrasteissa. Rokuli-majan sauna on vertaansa vailla, tilaa lauteilta löytyy suuremmallekin
porukalle ja löylyt ovat höyryisän pehmeät.
Kesän ajalle on vielä vapaita vuorokausia ja jäsenetuhintakaan (45€/vrk) ei liene liikaa. Kannattaa
pitää kiirettä etteivät sopivimmat ajat vilahda sivu suun ja tietysti seurata myös mahdollisia
peruutuksia varauskalenterista. Varaaminen tapahtuu kätevästi www.oruk.fi -sivun kautta
(Rokuli/varauskalenteri). Avain noudetaan Rokua Health & Spasta. Kylpylä tarjoaa majan käyttäjille
myös erilaisia alennuksia. Itse olen käyttänyt kylpylän maastopyörien vuokraamoa ja kylpylän
ohjelmatarjontaa.
Todella hieno paikka ja vain 80 kilometrin ja tunnin päässä Oulusta

LOPUKSI
Vielä lopuksi maininta ja pyyntö tarkastaa onko jäsenmaksun lasku saapunut ja maksettu. RUL:lla
on ollut postitusten osalta tiettyjä vaikeuksia.
Oulun Reserviupseerikerho on saanut kentältä kiitosta hyvin toteutettujen tapahtumien osalta.
Tämä toimintamme taso alkaakin olla jo tunnettu tavaramerkki. Haluamme pitää tästä kiinni myös
jatkossa. Tapahtumien järjestäminen jatkossakin edellyttävät osallistujia. Siksi on tärkeää että
jäsenistö osallistuu. Hallitus on aloittanut syksyisen jäsenmatkan suunnittelun käytännön
toteuttamisen tasolla, asiasta lisää myöhemmin.

Tavataan tapahtumissamme!
ORUK

Petteri Närä
puheenjohtaja
Gsm: 0407174487
Email: petteri.nara(ät)oruk.fi

