
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 11/2015 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Yhdistyksemme syyskokous lähestyy. Päätämme ja käsittelemme merkittäviä asioita. Vuoden 

2016 hallitus on valinnan edessä ja yhdistykselle hyväksytään uudet säännöt, käsittelemme 

toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä päätämme jäsenmaksuista. Olkaa aktiivisia ja 

osallistukaa kokoukseen. Kokous toimii myös mainiona läpileikkauksena kerhomme toimintaan 

kaikkinensa.  

Kerhomme uudistetut nettisivut on saatu auki. Lisäämme materiaalia talven aikana mm. Rokuli-

majan varauskalenterin ja -järjestelmän osalta.  

Loppuvuodelle on vielä paljon tapahtumia, joihin voimme osallistua. Seuraavassa listaan taas 

perinteiseen tapaan tähän mennessä tiedossa olevat aktiviteetit. 

Siellä on kirjeen lopussa mainittuna ainutlaatuinen tilaisuus saada kolme KH-päivää hiihtämällä. 

Älkääkä unohtako Itsenäisyyspäivän juhlaillallista, joka on meille kaikille avoin tilaisuus.  

 

AMMUNNAT  

Sunnuntai-ammuntoja 

Seuraavat tapahtumat: 

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. Henkilöllisyys on pystyttävä 

esittämään tarvittaessa. 

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

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

tietoa myös oruk.fi-sivuiltamme.  

Muita ammuntoja 

Noin ylipäätänsä ja vastaisuudessa, 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 

  

AMMUNTASUORITTEET 

Vuoden loppu lähenee. Keräämme jäsenistömme ammuntasuoritteita prosenttiammuntatuloksien 

laskemista varten. Tällä vuosittain kerättävällä tuloksella eli kerhokohtaisella ammuntaharras-

tuneisuuden ”indikaattorilla” osallistumme kerhojen väliseen mittelöön liittotasolla. 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 

http://pohjanpoika.net/ampumakalenteri
mailto:matti.kuonanoja@oruk.fi


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- 

 

 

OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAILUILLAT 

Jatkamme avoimia jäseniltojamme keilailun merkeissä vielä yhden tapahtuman verran tälle vuotta. 

Tilaisuudet ovat avoinna myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille. Tämä tapahtuma vaatii 

ennakkoilmoittautumisen ratajärjestelyiden vuoksi.   

Ajankohdat ja tapahtumatiedot:                         

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! 

YHTEISTYÖKUMPPANI - KEILAHALLI PELIXIR OULUN ALPPILASSA TARJOAA 
Eli jäsenetuna silloin muulloin kuin jäsenilloissa, kun tunnette tarvetta käydä keilaamassa, ovat 
orukilaisille seuraavat alla olevat hinnat voimassa. 

 
 
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! 

 

KUNTOKORTTI 

Muistakaa täyttää ja päivittää kuntokorttia. Meitä on noin viisikymmentä kuntokorttia täyttävää tällä 

hetkellä. Mukaan mahtuu vielä, vaikka kaikki jäsenemme. Käytetään tätä mainiota palvelua.  

Kuntokortti löytyy osoitteessa http://www.resul.fi/index.phtml?s=117 

jossa pääset kirjautumaan ja kirjaamaan omat suoritukset. Kerho palkitsee aktiivisimmat kuntoilijat 

vuosittain kevätkokouksessa.  

 

mailto:petteri.nara@oruk.fi
http://www.pelixir.fi/oulu/
http://www.resul.fi/index.phtml?s=117


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€. 

Varmista paikkasi heti. Ilmoittautuminen päättyy jo ensi viikolla. 

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. 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN AJAN MUUT TAPAHTUMAT 

Kainuun prikaati osallistuu yhteistoiminnassa Oulun kaupungin sekä veteraani- ja maanpuolustus-

järjestöjen kanssa Oulussa järjestettäviin itsenäisyyspäivän tapahtumiin 4. ja 6.12.2015. Kainuun 

prikaatin osalta järjestelyvastuu Oulussa järjestettävissä tapahtumissa on Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimistolla. 

Reserviläisten ylentämistilaisuus Madetojan salissa 4.12.2015 klo 17:00 
Kutsuvierastilaisuus ylennettäville ja palkittaville. 
 
Kunnialaukaukset ja lipunnosto Linnasaaressa 6.12.2015 klo 9:00 
Kunnialaukaukset ja lipunnoston suorittaa Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ja Oulun seudun 
Rauhanturvaajat. 

Seppeleenlaskutilaisuus 6.12.2015 klo 11:30 

Seppeleenlaskutilaisuus järjestetään Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä klo 11.30. 

Sankarimuistomerkin seppeleenlaskutilaisuudessa lippulinnaa johtaa Pohjois-Suomen kiltapiirin 

puheenjohtaja Jari Maljanen.  

 

Vapaaehtoisia lipunkantajia lippulinnaan 

Kerhomme kantaa oman ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin lippuja. Lipunkantotehtävään 

vapaaehtoisia, tärkeästä asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä pikaisesti 

ane.ahgner(ät)oruk.fi 

 
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12.2015 klo 13:00 
Oulun kaupungin järjestämä Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Madetojan salissa. Vapaa pääsy. 
Kahvitarjoilu järjestetään ennen juhlaa klo 11.45 alkaen aulassa. 

 

 

 

 

 

 

mailto:markku.holopainen@mail.suomi.net


JOULUAATON KUNNIAVARTIO 

Perinteiseen tapaan valmistaudumme jo nyt kerhomme osalta kunniakkaaseen jouluaaton 

kunniavartioon. Haluan tarjota mahdollisuutta vapaaehtoisille ilmoittautua tähän tehtävään. 

Vartiovuoromme on ollut yleensä 20 minuutin mittainen ja ajoittunut noin klo 18 jälkeen. Erillinen 

Puolustusvoimien käsky tarkempine tietoineen tulee joulukuun alussa. Lumipukuvarustus tulee  

myös Puolustusvoimilta. 

Tarvitsemme neljä jäsentä ja kaksi jäsentä varalle. Nämä paikat menevät todella nopeasti, 

kannattaa kiirehtiä. Ilmoittaudu petteri.nara(ät)oruk.fi 

 

OLTERMANNI-HIIHTO – KYVYKKÄITÄ HIIHTÄJIÄ ETSITÄÄN 

Kainuun prikaati on saanut johdettavakseen Oltermannin hiihdon 1.-3.3.2016. Hiihto toteutetaan 

kolmepäiväisenä (3) kertausharjoituksena. Koska käskytys menee alle kolmen kuukauden, 

tarvitaan reserviläisen suostumus. Lomake sitä varten lähetetään ennakkoon halukkuutensa 

ilmoittaneille. Pohjois-Pohjanmaalle on varattu optio omaan max. 15 hengen joukkueeseen. Tämä 

on näytön paikka ja samalla on luvassa hiihtäen KH-vuorokausia. 

Eli onko meidän kerhossamme sellaisia hiihtäjiä, joilta kykyä ja motivaatiota löytyy, tässä on teille 
tilaisuus. Ilmoittautukaa minulle, petteri.nara(ät)oruk.fi / 0407174487 mahdollisimman pikaisesti, 
viimeistään 19.11. mennessä.  Puolustusvoimat/aluetoimisto valitsee ja muodostaa yhteisen 
Pohjois-Pohjanmaan reserviläisjoukkueen. 
 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA 

   

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

Nyt juoksuilmojen kylmettyä ja hiihtokautta odotellessa, 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. 

 

Nähdään tapahtumissa 

  

ORUK 

 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara@oruk.fi 

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

