
HYVÄT RESERVIUPSEERIT   
 
Listasin muutaman tärkeän asian ja tapahtuman, jotka toivon jäsentemme 
huomioivan.    
 
JÄSENKYSELY Lähetän ohessa linkin jäsenkyselyymme. Toivon jokaisen vastaavan 
kysymyksiin, aikaa se ei vie kuin muutaman minuutin. Vastauksilla on tärkeä 
merkitys kerhomme seuraavalle, vuoden 2014 hallitukselle, joka jatkaa 
kehitystoimia palautteenne ja ideanne huomioiden. Niille jotka eivät vielä ole 
ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan kerhon hallitukselle, lähetämme kyselyn ja 
jäsentiedotteen postitse. Joillekin teistä jäsenistä kysely saattaa tulla sekä 
kirjeenä että sähköpostina, mutta en usko sen haittaavan. Pahoittelen kuitenkin 
jo etukäteen lievää hämminkiä.   Toivon vastauksia viimeistään 22.11. mennessä.   
Linkki kyselyyn: https://www.surveymonkey.com/s/ORUK1927XXYZ Mikäli vastaamisen 
kanssa esiintyy ongelmia, pyydän olemaan yhteydessä varapuheenjohtaja Ari 
Vuolteenahoon ( ari.vuolteenaho@oruk.fi)   
 
ORUK SYYSKOKOUS Kerhomme sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 
13.11.2013 klo 18:00 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan tiloissa 
Pohjansalissa.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja 
vieraileva luennoitsija on eversti Heikki Hiltula. Luennon aiheena on Suomen 
sotilaspoliittinen tilanne. Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu. Tervetuloa!   
 
ORUK:N JÄSENILTA 18.11. KLO 18-20 Paikkana Aleksanterinkatu 13 A12 4.krs. Käynti 
pihan puolelta. Aiheena on: Professori Matti Lackman, "Jääkäriliike, Saksa ja 
Venäjä 1914-1918 ". Koska tilaisuus vaatii kahvia ja pullaa, olisi hyvä mikäli 
kiinnostuneet laittaisivat sähköpostiini (petteri.nara@oruk.fi) 
ilmoittautumisensa 17.11. mennessä. Vielä on muutama paikka jäljellä tähän 
varmasti mielenkiintoiseen esitelmään.   
 
ORUK:N JÄSENILTA 4.12. KLO 18-20 4.12.2013 ORUK:n jäsenilta City Sport Oulun 
toimipisteessä osoitteessa Tehtaankatu 1 klo 18.00-20.00. ORUK:n jäsenillan 
ohjelma sisältää: - Vapaata tuotetarjontaan tutustumista klo 18.00-19.00, 
tilaisuuteen osallistuville kerhon jäsenille alennuksia. - Yksityistilaisuus klo 
19.00-20.00. Yksityistilaisuuden ohjelmassa on urheiluun liittyvää 
pukeutumisneuvontaa ja hiihtoon liittyvä voitelukoulu, johon   paikkoja 
rajoitetusti.  Tämä tilaisuus vaatii ennakkoilmoittautumisen jäsenupseeri Harri 
Hallille, harri.hall@oruk.fi. llmoittautumisia otetaan vastaan sunnuntaihin 
1.12. saakka.   
 
POHJAN SOTILASSOITTOKUNNAN JÄÄHYVÄISKONSERTTI 5.12. KLO 18 Itsenäisyyspäivän 
aattoillan ja Pohjan sotilassoittokunnan jäähyväiskonsertti Madetojan salissa 
5.12. klo 18:00.     Lippuja tilaisuuteen linkin kautta: 
http://www.lippu.fi/Lippuja-pohjan-
sotilassoittokunta.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&actio
n=tickets&erid=1082715&xtcr=1&xtmc=pohjan   
 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN KANSALAISJUHLA KLO 13 Oulun kaupungin järjestämä 
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Madetojan salissa. Kunniamerkit. Vapaa pääsy. 
Kahvitarjoilu järjestetään ennen juhlaa klo 11:45 alkaen aulassa.    
 
RESERVILÄISTEN VARAUTUMISKOULUTUS 19.11.2013 Reserviläisille suunnattu 
varautumiskoulutus alkaa 19.11.2013. Koulutus toteutetaan moduulikoulutuksena. 
Vastuullisena järjestäjinä toimivat Kempeleen reserviläiset ja reserviupseerit, 
MPK sekä Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto. Kaikkiin neljään koulutustilaisuuteen 
osallistunut saa korvaavan KH -vuorokauden. Tapahtuman johtajana toimii Timo 
Uusimäki ja varajohtajana Jari Pakanen. Koulutuksen tarkoitus on saada tietoa 
varautumisesta  häiriötilanteeseen, ja tavoitteena  saada ihmiset ymmärtämään 
varautuminen kokonaisvaltaisesti ennen mahdollista häiriötä.  Moduuleiden 
ajankohdat ovat seuraavat; 1. Hiukkavaara MPK:n toimitilat, 19.11.2013 klo 18.30 
-20.30 2. Kempeleen Ekokylä/Volter OY, 10.12.2013 klo 18.30 - 20.30 3. Oulun 
Seudun Sähkö OY, Voimatie 2, Kempele, 14.1.2014 klo 18.30 - 20.30 4. Kempeleen 
Vesihuolto Oy, Kurikkatie, Kempele 11.2.2014 klo 18.30-20.30  Ilmoittautumiset 



MPK-järjestelmän kautta: http://bit.ly/16A2RE9  Lisätietoja myös: Timo Uusimäki 
040-5746453 ja Jari Pakanen 040-8331106   
 
LOPUKSI Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan näihin edellä mainittuihin 
tapahtumiin ja erityisesti vastaavan jäsenkyselyymme. Huomioikaa myös 
kivääriammuntavuoromme Hiukkavaarassa 1.12. klo 12:00 
 
Tavataan!   
 
ORUK   
Petteri Närä  
puheenjohtaja 
 


