
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 10/2015 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Syksy pimenee ja niin pimenivät myös kerhomme oruk.fi-sivut. Saamamme 12.10.2015 tiedotteen 

mukaan webhotelliin oruk.fi on murtauduttu ja sivumme ovat sulkeutuneet. Joudumme nyt 

korjaamaan ilkeämielisen aineksen aikaansaannokset ja se kestänee tovin. Tässä yhteydessä 

tutkimme mahdollisuutta päivittää sivuja muutoinkin. Sivujen uudelleen avaamista odotellessa on 

oivallinen tilaisuus pohtia erilaisia salaliittoteorioita. 

 

Rokuli-majan varauskalenteri on niin ikään sulkeutunut. Majakautta on jäljellä vielä pari viikkoa, 

vapaana siellä on lähinnä arkipäiviä. Mikäli tunnet tarvetta varata majaa, niin osoita tiedustelusi  

sähköpostiin petteri.nara(ät)oruk.fi. 

Kerho tiedottaa asioistaan nyt Facebookin sivujensa kautta. Toivoisin mahdollisimman monen 

ottavan Facebook-sivumme (Oulun Reserviupseerikerho) seurantaansa. Jäsenkirje ehtinee 

ilmestyä tälle vuodelle vielä kahdesti tämän jälkeen.     

 

Aina näin syksyisin katsomme kohden tulevaa vuotta. Syyskokouksessa (18.11.) hallitus esittää 

hyväksyttäväksi tarkennetun Toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Syyskokouksessa on tarkoitus 

hyväksyä yhdistykselle uudet säännöt. Vanhat yhdistyksen säännöt ovat vuodelta 1971. 

Syyskokous valitsee myös uuden hallituksen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Eli puhumme 

hyvin merkittävästä kokouksesta. Toivon kokoukseen mahdollisimman runsasta osanottoa. 

 

OULUN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N SYYSKOKOUS 18.11. 

Hiukkavaarassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa 

keskiviikkona 18.11.2015 klo 18:00. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä yhdistyksen sääntömuutosasia. 

Luennoitsijana on Reserviupseeriliiton II varapuheenjohtaja Sampo Puoskari. 

Luennon aiheena on "Suomen ilmavoimien lentokoneet toisessa maailmansodassa." 

Kokouksen yhteydessä on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

-hallitus- 

Joka ei ole vielä ehtinyt lukea uutta Pohjanpoika-verkkolehteä, niin asian voi korjata linkin kautta: 

http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2015c?e=8365242/30227198 

 

E-ASIOINTIPALVELU 

Osoitteen muutokset, sähköpostit tahi muut muutokset ja korjaukset sekä maksamattomat 

jäsenmaksut voit hoitaa kätevästi eAsiointipalvelun kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi 

kirjautumaan e-asiointipalveluun. Jäsennumeron (= käyttäjätunnus) löydät jäsenkortistasi, sala- 

sana ensimmäisellä kerralla on jäsenrekisterissä oleva postinumerosi. eAsiontipalveluun pääset 

TÄSTÄ 
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AMMUNNAT  

Sunnuntai-ammuntoja 

Ammunnat hoituvat patruunoiden osalta omakustannusperiaatteella a´ 0,25 - 0,50 € per kuula, 

joten varatkaa mukaan pikkurahaa tai pari seteliä. Järjestettävistä sunnuntai-ammunnoista löytyy 

yleensä tietoa oruk.fi -sivuiltamme: http://www.oruk.fi/?page_id=1553. Koska sivut eivät 

sattuneesta syystä nyt toimi, niin kehotan katsomaan pohjanpoika.net/ampumakalenteri -sivujen 

tarjoamaa tietoa. 

Seuraavat tapahtumat: 

su 18.10. klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m   

su 15.11.klo 12:00 Hiukkavaaran pistoolirata 3A/25m  

su 29.11.klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m 

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. Orukilaisilla on 

oikeus osallistua myös niihin. Harrastamaan pääsee siis varsin kattavasti ilman kerhokohtaisia 

raja-aitoja. Lista löytyy osoitteesta: pohjanpoika.net/ampumakalenteri 

  

 

OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAILUILLAT 

Jatkamme avoimia jäseniltojamme keilailun merkeissä vielä kahden tapahtuman verran tälle 

vuotta. Tilaisuudet ovat avoinna myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille. Tämä 

tapahtuma vaatii ennakkoilmoittautumisen ratajärjestelyiden vuoksi.   

Ajankohdat ja tapahtumatiedot:                         

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 per rata. Harjoitusheittoihin ja neljään sarjaan 

menee aikaa noin puolitoista tuntia. Hinta sisältää kengät ja pallot. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan: petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487 

Tervetuloa keilaamaan! 

 
MARS KONSERTTIIN 29.10. 
”Lapin sotilassoittokunta esiintyy Maanpuolustusiltamien hengessä Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa torstaina 29.10.2015 kello 19.00 alkavassa konsertissa. Noin tunnin mittainen 
konsertti kokoaa Kokkokankaalle sotilasmusiikin ystäviä, joille marssimusiikki on yhtä kuin 
sotilasmusiikki. Näitä kuulijoitamme haluamme nyt muistaa.  

Marssi on Otavan tietosanakirjan mukaan sotilaallista alkuperää oleva musiikin laji, joka syntyi 
helpottamaan marssimista paraatissa ja toimimaan kannustimena sodassa. Marssin ytimekäs 
rytmiikka ja usein helppotajuinen melodiikka viittaavat sen sukulaisuuteen tanssin kanssa. Marssi 
on ennen kaikkea käyttömusiikkia, jollaisena siihen liitetään joki lisämääre, kuten suru-, kunnia-, 
sotilas-, kruunaus- tai häämarssi. Marssin muotoa on käytetty usein kansallisissa tai sisällöltään 
ideologisissa lauluissa. Paljon yhteistä löytyy myös iskelmään. Slagerit kääntyivät suomenkieleen 
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alkujaan iskusäveliksi ja marssit iskevät jalan alle siinä missä valssi, humppa, jenkka kuin 
tangokin.” 
Näin kirjoittaa Lapin sotilassoittokunnan kapellimestari musiikkikapteeni Jaakko Nurila.  

Musiikkikapteeni Nurila ei paljasta ohjelmaansa esitettävän kappaleen tarkkuudella, mutta luvassa 
on musiikillisia terveisiä puolustusvoimien Tattoo-2015 ohjelmasta sekä heidän nuotistonsa 
"äänikirjojen" parhaimpia marsseja. Makuasioista voi mennä sitten keskustelemaan konsertin 
jälkeen. 
 
Kerhomme on isännöimässä tapahtumaa yhdessä Kempeleen Reserviupseerikerhon ja Pohjois-
Pohjanmaan Reserviupseeripiirin kanssa. Tervetuloa kaikki mukaan! 

 

MAANPUOLUSTUSVÄEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 

5.12.2015 klo 19.00 – 00.30. Ravintola Artteli, Veteraanikatu 2, Oulu. 

Tilaisuuteen mahtuu 130 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on 50€. 

 

Sitovia ilmoittautumisia pyydetään 17.11. mennessä 

osoitteeseen: markku.holopainen(ät)mail.suomi.net  

Lisätietoja tapahtumasta antaa Sampo Puoskari numerosta 044 703 1342. 

Tervetuloa juhlimaan Suomen itsenäisyyttä iltajuhlan merkeissä! 

Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys – Pohjois-Pohjanmaan vapaaehtoiset 

maanpuolustusjärjestöt. 

 

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.  

 

 

AMMUNTASUORITTEET 

Vuoden loppu lähenee. Aloitamme jäsenistömme ammuntasuoritteiden keräämisen 

prosenttiammuntatuloksia varten. Eli mikäli et ole osallistunut kerhomme järjestämiin sunnuntai-

ammuntoihin tai kilpailuihin ja olet kuitenkin harrastanut ammuntaa jossakin muodossa tai käynyt 

vaikka metsällä, niin toivon sinun ilmoittavan suoritteesi osoitteeseen matti.kuonanoja(ät)oruk.fi 
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PUNTIN LENKKI 

Kempeleen reserviupseerikerhon, Kempeleen reserviläisten, Oulun reserviupseerikerhon, 

reserviläispiirien, MPK:n ja RESUL:n yhteistyönä toteutettu Puntin Lenkki 2015 on saatu 

päätökseen.  

Tulokset yleinen:  Tulokset +65 
Sampo Mattila 346  Lauri Lajunen 258 
Kari Pentti 292  Pentti Mellenius 188 
Jarmo Korhonen 270  Esko Juola 181 
Raimo Karhu 257  Juhani Niva 179 
Kari Alenius 243  Veikko Röntynen 154 
 
Liikuntatapahtumaan osallistui 160 ahkeraa liikkujaa. Osallistujien kesken arvottiin tavarapalkinnot. 
Arpa suosi Antti Uusimäkeä, Jari Pakasta ja Virpi Järveliniä.  Kiitokset yhteistyökumppaneille ja 
osallistujille - Timo Uusimäki - 
 

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 

Nytpä tämä kirje ei ollutkaan niin raskas ja pitkä kuin aiemmin. Toivottavasti jotain mukavaa 

aktiviteettia kuitenkin tarttui mukaan. Nähdään tapahtumissamme.  

Terveisin 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara@oruk.fi 

http://www.topsport.fi/index.php/
http://www.pelixir.fi/oulu/
mailto:petteri.nara@oruk.fi

