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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Jäsenkirjeeni jää tauolle heinäkuun osalta. Jälleen elokuussa tarkastelen asioita syksyä silmäillen.
Teemme nyt kesän aikana muutoksia postitusjärjestelmäämme. Ne jotka eivät saa tämän
kuukauden kirjettäni sähköpostinsa välityksellä, pyydetään tarkastamaan omat tietonsa
eAsiointipalvelun kautta. Kirje löytyy myös oruk.fi -sivuilta sekä Facebookista.
Noin seitsemällä kymmenellä jäsenellämme on vielä jäsenmaksu maksamatta. Kehottaisin
kiirehtimään tämän asian hoidossa. Meille tuloutetut varat käytetään toimintamme kehittämiseen,
hankintaprojekteihin ja jäsentemme hyväksi.
Uusi Pohjanpoika-verkkolehti on jälleen ilmestynyt. Sitä pääsee kätevästi lukemaan linkin/osoitteen
kautta:
Linkki: http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_2_2015?e=8365242/13561205
PDF-versio:http://www.pohjanpoika.net/wp-content/uploads/2015/06/Pohjanpoika_2_2015_net.pdf
Ovatko tietosi muuttuneet – varmista jäsentiedotteiden saaminen
Haluaisimme varmistaa, että kaikki jäsenemme saavat asianmukaisesti sähköpostia ja tietoa
tapahtumistamme. Mikäli olet epätietoinen oletko antanut sähköpostiosoitteesi järjestelmään, niin
pyydän sinua tarkastamaan ja päivittämään tietosi e-asiointipalvelun kautta.
Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan e-asiointipalveluun. Jäsennumeron (=
käyttäjätunnus) löydät jäsenkortistasi, salasana ensimmäisellä kerralla on jäsenrekisterissä oleva
postinumerosi. eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ
Onko jäsenmaksusi unohtunut - maksamattomat jäsenmaksut
Porukassamme on vielä niitäkin joilta on jostakin syystä päässyt tämän vuoden jäsenmaksu
unohtumaan. Pyydän tarkastamaan maksutilanteen ja hoitamaan tarvittaessa asian kuntoon.
Uuden laskun voi tulostaa myös e-asiointipalvelun kautta: eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ
Toimintamme pyörii jäsenmaksujen turvin. Saamillamme tilityksillä voimme antaa jäsenillemme
vastinetta mielenkiintoisen toiminnan muodossa. Vastineeksi saa toki myös mainion Pohjanpoikaverkkolehden ja Reserviläinen -lehden. Vastineeksi voimme tarjota myös majaamme Rokualla
omakustannushintaan. Tarjontaan nähden jäsenmaksu on siis kaikelta osin perusteltu ja koko
vuodelta varsin kohtuullinen.

ASEHANKINNAT
Osana keväällä alkanutta asehankintaprosessia olemme tehneet ensimmäisen hankinnan
kerholaistemme käyttöön tapahtumissamme. Ampumajaoksesta Matti on käynyt hankkimamme
AR-15 reserviläiskiväärin jo testaamassa. Osumat eivät ole nyt kuin ampujasta kiinni. Tätä herkkua
pääsee testaamaan mm. sunnuntai-ammunnoissamme jatkossa. Omakustannushintaiset
patruunat tälle .223 kaliiberille ovat 50 snt./kpl.
Lisää mielenkiintoisia hankintoja on luvassa seuraavan vuoden aikana.

AMMUNNAT
Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista löytyy osoitteesta:
pohjanpoika.net/ampumakalenteri
Oulun Reserviläiset tarjoaa tilaisuuden erilaisiin ammuntoihin kesän aikana. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta.
Suosittelen seuraamaan myös näitä 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.
Omat sunnuntai-ammunnat jatkuvat sitten elokuussa 9.8. klo 12 pistooliammuntojen merkeissä
Hiukkavaaran radalla 3A. Ammuntoja luotsaavat Pertti Seppänen ja Petteri Närä. Omia aseita ei
tarvita ja patruunat löytyvät omakustannusperiaatteella kerhon puolesta.

POHJANPARTIO
Perinteinen toiminnallinen Pohjanpartio-harjoitus on järjestäjillä työnalla. Tapahtuma järjestetään
elokuun viimeinen viikonloppu 28.-30.8. Tapahtumasta ei ole saatavilla vielä tarkempaa
informaatiota, mutta kesän aikana kurssi avataan MPK:n sivuille. Kalenteriin se kannattaa kuitenkin
jo merkitä.
VÄNRIKKIPÄIVÄ
Tuleva, järjestyksessään kuudes Vänrikkipäivä on suunnittelupöydällä. Hiukkavaarassa,
ampumaratojen ja paviljongin maastossa järjestettävä harjoituspäivä on suunnattu PohjoisPohjanmaan alueen vänrikeille. Harjoituspäivä on 19.9. Viime vuonna kurssi täyttyi nopeasti ja
siihen ilmoittautui 60 osallistujaa. Tämän vuoden harjoitus joudutaan myös rajaamaan vastaavasti.
Tähän suosittuun harjoitukseen kannattaa ilmoittautua nopeasti. Kurssi avataan MPK:n
järjestelmään heinäkuun aikana.
Harjoituksen sisältö on jälleen monipuolinen. Suunnitelmissa on kivääri- ja pistooliammuntaa,
tulenjohtoa, ja ilmatorjuntakivääriin tutustumista. Jäseniksemme on liittynyt paljon tuoreita
vänrikkejä, tässä on oivallinen tapa pitää osaamista ajan tasalla.

VARUSKUNTAKAUPUNKI OULU
Pienoisnäyttely 2.6. – 26.7.2015
Kerhomme jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja ja liiton toinen
varapuheenjohtaja Sampo Puoskari on koonnut
meille hienon näyttelyn Pohjois-Pohjanmaan museolle
aiheesta Varuskuntakaupunki Oulu.
Tähän kannattaa tutustua. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

COOPERIN TESTIT
Testit eivät jää kesätauolle. Tarjoamme jälleen mahdollisuuden testata omaa ja miksei kaverinkin
kestävyyskuntoa! Ilmoittautukaa mukaan.
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 13.7. ja 14.9.
vetäjä jarmo.korhonen@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@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.

ROKULI-MAJA
Rokulin kesä täyttyy uhkaavasti. Varmista paikkasi leppeissä rantasaunan löylyissä, nuotiopaikalla
grillaukseen ja rosvopaistin haudutteluun. Kannattaa seurata myös majan varauskalenterin
mahdollisia peruutuspaikkoja. Jäsenetunamme omakustannehinta on vain 45 €/vrk koko majasta.
Majalle mahtuu yöpymään yhdeksän henkilöä.

Ota talteen uusi mainio majaesitteemme:
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/03/Upseerimaja-Rokuli-Esite-2015.pdf
tai http://www.oruk.fi/?page_id=54
Kylpylä jää huoltotauolle ja on suljettuna aikavälillä 28.6 - 20.7.2015. Heidän myyntipalvelunsa
kuitenkin toimii ja huolehtii majan avaimen talon edessä olevan postilaatikon kautta normaalisti
varausten yhteydessä.
Yhteistyössä Rokua Health & Span kanssa
Majalla kävijöille kylpylä tarjoaa avoinna ollessaan palveluja 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

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA

http://www.topsport.fi/index.php/

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

http://www.pelixir.fi/oulu/

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!
Hyvää kesää kaikille
ORUK
Petteri Närä
puheenjohtaja
Gsm: 0407174487
Email: petteri.nara@oruk.fi

