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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Kuumin kesä taitaa olla vielä edessäpäin, viimeistään noin vuoden päästä. Sitä ennen voimme
keskittyä syyskauden tarjontaamme. Tapahtumia ja toimintaa on luvassa loppuvuodelle monessa
muodossa. Vänrikkipäivä, jäseniltoja, keilailua, majapäivä, ammuntaa ja kuntoilua. Vuoden toista
jäsenmatkaa syksylle vielä suunnitellaan, katsotaan sitten tuonnempana löytyykö sille hyvää
kohdetta ja aikaa toteuttaa. Kerho tiedottaa tapahtumistaan myös omilla netti- ja Facebooksivullaan, mutta seuraavassa muutamia tulevia tapahtumia ja muita asioita.
Teimme kesän aikana muutoksia postitusjärjestelmäämme. Muutosprojekti jatkuu vielä tämän ja
syyskuun jäsenkirjeen lähettämisen verran. Tavoitteemme on yksinkertaistaa kerhon sisäistä
tiedottamista. Siirrymme käyttämään pelkästään RUL:n jäsenrekisterin sähköpostiosoitteistoa
tulevien tiedotteiden lähettämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähetän jäsenkirjeen
ensin järjestelmän kautta ja sitten hieman myöhemmin vanhan postituslistamme mukaan toiseen
kertaa. Ne jotka saavat vasta tuon toisen postin, eivät ole RUL:n järjestelmässä oikealla
sähköpostiosoitteella tai heillä ei ole sinne annettua sähköpostia laisinkaan. Pahoittelut jo
etukäteen heille, joille seuraavat kaksi jäsenkirjettä tulevat kahteen kertaan. Näiden postitusten
jälkeen emme tule enää käyttämään vanhaa järjestelmäämme, vaan ne joiden sähköposti ei ole
virallisessa järjestelmässä putoavat jatkossa tapahtumatiedotteiden piiristä pois.
Mikäli teillä on epävarmuutta onko tietonne oikein RUL:n järjestelmässä, pyydän tarkastamaan
omat tiedot eAsiointipalvelun kautta seuraavasti.
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

Jäsenmaksusi saattaa olla unohtunut - maksamattomat jäsenmaksut
Luvattoman monella on vielä jäsenmaksu maksamatta. Kehottaisin kiirehtimään tämän asian
hoidossa. Meille tuloutetut varat käytetään toimintamme kehittämiseen, hankintaprojekteihin ja
jäsentemme hyväksi. Ne joiden osalta tämä pieni muodollisuus on päässyt
unohtumaan, pyytäisin 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.

TAPAHTUMIA
AMMUNNAT
Kerhon ampumamestaruuskilpailut 23.8.2015
Ammutaan sunnuntaina 23.8. klo 12 alkaen Hiukkavaaran kivääriradalla (Rata1/150m) ja
pistooliradalla (Rata3A/25m). Kilpailu koostuu neljästä eri ampumasuorituksesta, joiden yhteistulos
ratkaisee vuosittaisen kerhon ampumamestaruuden. Ikä- tai sukupuolisarjoja ei ole.
Ammuttavat lajit vastaavat säännöiltään tämän päivän reserviläislajeja ja pitävät sisällään niin
tarkkuusammuntaa kuin nopeutta vaativaa sovellettua ammuntaakin. Kilpailu ei vaadi erikoisosaamista.
Osallistumisoikeus on Oulun Reserviupseerikerhon jäsenillä. Ilmoittaudu 30 min ennen kilpailun
alkamista (11:30) kilpailunjohtaja Sampo Mattilalle pistoolirata 3A:lla.
Lajit:
1.Pistooli (25m, palvelusammunta 3)
2.Sovellettu pistooli (25m)
3.Kivääri (150m, palvelusammunta 1)
4.Sovellettu kivääri (150m)
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 6.9. klo 12:00-14:30 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä, Vuolteenaho
su 18.10. klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä
su 15.11.klo 12:00 Hiukkavaaran pistoolirata 3A/25m, Närä
su 29.11.klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä
Näihin ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla
kahvia. Kerholla on tarjota kolme reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön, sekä
joitakin kuulosuojaimia ja suojalaseja. Säänmukainen varustus.

Muita ammuntoja
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.
Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista löytyy osoitteesta:
pohjanpoika.net/ampumakalenteri
Lisää tietoa myös omilta sivuiltamme osoitteesta: http://www.oruk.fi/?page_id=15

OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAILUN JÄSENILLAT 14.9. ALKAEN
Jatkamme syksyllä jäseniltojamme keilailun merkeissä, ilman kilpailullista asetelmaa. Kelopelitkeilakilpailu käydään taas ensi keväänä, joten tässä on hyvä tilaisuus vaikka harjoitella tai sitten
muuten vaan ja omaksi huvikseen todeta kaadot, pallojen pyöreys ja rännien imu. Ensimmäinen
tapahtuma järjestetään maanantaina 14.9. Tilaisuus on avoin myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille. Tämä tapahtuma vaatii ennakkoilmoittautumisen ratajärjestelyiden vuoksi.
Ajankohdat ja tapahtumatiedot:
1. Tapahtuma, syyskuu ma 14.9. klo 17:30 - 19:00, ilmoittaudu 11.9. mennessä
2. Tapahtuma: lokakuu ma 26.10. klo 17:30 - 19:00, ilmoittaudu 23.10. mennessä
3. Tapahtuma: marraskuu ma 23.11. klo 17:30 – 19:00, ilmoittaudu 20.11. 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@oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487
Tervetuloa keilaamaan!

VÄNRIKKIPÄIVÄ 19.9. LÄHESTYY
Tuleva ja järjestyksessään kuudennen Vänrikkipäivän järjestelyt etenevät. Hiukkavaarassa,
ampumaratojen ja paviljongin maastossa järjestettävä harjoituspäivä on suunnattu reservin
vänrikeille. Harjoituspäivä on lauantaina 19.9. Viime vuonna kurssi täyttyi nopeasti, kun siihen
ilmoittautui nopeasti 60 osallistujaa. Tämän vuoden harjoitus joudutaan myös rajaamaan
vastaavasti. Tähän suosittuun harjoitukseen kannattaa ilmoittautua nopeasti. Harjoitukseen
hyväksymisestä tulee sitten viesti sähköpostiin. Kurssi on avattu MPK:n järjestelmään:
Vänrikkipäivä 19.9.2015, Oulu
Harjoituksen sisältö on jälleen monipuolinen. Ohjelmassa on rynnäkkökivääri- ja pistooliammuntaa,
tulenjohtoa, ja ilmatorjuntakonekivääriin tutustumista sekä Puolustusvoimien tietoisku. Alueella
vierailee myös sotilaskoti munkkeineen. Kurssi sisältää muonituksen ja on osallistujille ilmainen.
Harjoituksen järjestelyissä ovat mukana kerhoyhteistyön merkeissä Oulun Reserviupseerikerho,
Kempeleen Reserviupseerikerho, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri sekä MPK ja PohjoisPohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto.
Jäseniksemme on liittynyt paljon tuoreita vänrikkejä, tässä on oivallinen tapa pitää osaamista ajan
tasalla. Vänrikkipäivän esitteen löydät: http://www.oruk.fi/?p=3055 tai suoraan linkistä
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/08/V%C3%84NRIKKIP%C3%84IV%C3%84-2015-esite.pdf

SYYSKUUN JÄSENILTA 22.9.
Vierailemme Conlog Oy:n toimitiloissa Ylikiimingissä ti 22.9. klo 18:00 alkaen. Ohjelmassa
yritysesittely kahveineen sekä tehdaskierros. Tervetuloa mukaan – sovitaan yhteiskyytejä
tarvittaessa. Tarvitsemme ennakkoilmoittautumiset to 17.9. mennessä varapuheenjohtaja Ari
Vuolteenaholle: tai ari.vuolteenaho@oruk.fi / puh. 044 5446 202
Conlog Oy on suomalainen turvallisuusalan järjestelmäalustoja, erikoiskontteja, laitesuojia ja
erikoisajoneuvoja suunnitteleva, valmistava ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja sen
toimitilat sijaitsevat Ahmasjärven yrityspuistossa Ylikiimingin Lamussa. Yrityksen liikevaihto on noin

viisi miljoonaa euroa. Conlog valmistaa ja toimittaa kalustoa muun muassa Suomen
puolustusvoimille, Finavialle sekä pelastustoimen kunnallisille yksiköille. Yrityksen toimenkuvaan
kuuluvat myös tuotekehitys- ja koulutustehtävät sekä kaluston huoltotoimet.

ROKULI-MAJAN AVOIMET OVET JA SYYSTALKOOT 3.10.
Talkoohenkistä koko perheen ulkoilupäivää ja yhdessäoloa on taas tarjolla lokakuun alkuun.
Pidämme puuhapäivän lauantaina 3.10. klo 11-17. Tämä on myös oivallinen tilaisuus tutustua
kerhomme omaan majaan ja samalla muihin kerhoaktiiveihin. Totuttuun tapaan juomme kahvit,
syömme hernekeiton ja paistamme makkarat. Lämmitämme myös mainion rantasaunamme, josta
rohkeimmat voivat käydä uimassa. Pyyhe ja pefletti mukaan, mikäli rantasaunan herkulliset löylyt
kiinnostavat. Tähän tapahtumaan kannattaa tulla, vaikka yhteiskyydeistä sopien.
Ilmoittaudu Petteri Närälle ke 30.9. mennessä. petteri.nara@oruk.fi tai telefoonilla
0407174487. Osaamme varata hernekeittoa ja grillimakkaraa riittävästi. Ajo-ohjetta ja muuta tietoa
majastamme löytyy oruk.fi-sivuilta ja esitteestä (linkki ”muissa asioissa” tässä kirjeessä).
-Tervetuloa mukaan-

COOPERIN TESTIT 14.9 ja 12.10.
Tarjoamme vielä mahdollisuuden testata ja mitata oman kestävyyskunnon taso.
Seuraavassa jäljellä olevia testipäiviä, 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: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.
POHJANPARTIO
Perinteinen toiminnallinen Pohjanpartio-harjoitus on järjestäjillä työnalla. Tapahtumaa on jouduttu
siirtämään loka-marraskuulle. Tiedotamme tämän tapahtuman osalta tarkemmin sitten
myöhemmin. Asiaan voi perehtyä ja tilannetta seurata myös itsenäisesti MPK:n sivuilta.

MUITA ASIOITA
ROKULI-MAJA – VIELÄ ON KAUTTA JÄLJELLÄ
Syksyn marjastuskausi on jo käsillä ja majalla vielä tilaa. Majan varauskalenterista pääset
katsomaan vapaita ja sinulle soveliaita vuorokausia. 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

Yhteistyössä Rokua Health & Span kanssa
Kylpylä hoitaa puolestamme majan avainpalvelun. Nouto ja palautus ovat kylpylän vastaanotossa.
Majalla kävijät ovat voineet hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja etuja. Rokua Health & Spa
tarjoaa majamme käyttäjille 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

TULE MUKAAN TOIMINTAMME ETURIVIIN - TILAISUUDET KERHOMME JÄSENILLE
Vielä tällekin 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@oruk.fi

Veteraanitoiminta:

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

Majatoimikunta:

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

Ammunnan
toimitsijatehtävät:

Mahtava tilaisuus päästä ruudinhajuiseen toimintaan mukaan. Lukuisat
ammunnan tapahtumat, kilpailut ja niiden järjestelyt tarjoavat
mahdollisuuden toimitsijatehtäviin. Lisätiedot ja yhteyshenkilö:
sampo.mattila@oruk.fi

KUNTOKORTTI
Muistakaa täyttää ja päivittää kuntokorttia. Osoitteessa http://www.resul.fi/index.phtml?s=117
pääset kirjautumaan ja kirjaamaan omat suoritukset. Kerho palkitsee aktiivisimmat kuntoilijat
vuosittain.

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA

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

Nyt juoksuilmojen kylmetessä, 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!

LOPUKSI
Toimintamme on vireää ja mahdollisuuksia on runsaasti. Käyttäkää tilaisuudet hyödyksenne, niin
oman kerhon kuin naapurikerhojenkin tapahtumat. Tehkää ystävienne tai perheenne kanssa
aikamatka Rokuli-majallemme. Kokeilkaa ammuntaa, osallistukaan vänrikkipäivään, käykää
keilaamassa tai testaamassa kuntonne cooperin testissä.

Värikästä syksyä odotellessa!

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

