
Hyvät reserviupseerit.

Tapahtumia ja mahdollisuuksia on tulossa taas varsin runsaasti. 
 

Nopeasti reagoiville on tarjolla kerhon ulkoilupäivä Rokualla,
Rokuli-majalla 16.3. Tässä pikaisia ilmoittautumisia ottaa vastaan
majaisäntämme Risto Virtanen numerossa 045 1300 688. Ilmoittaudu koko
perheen voimin pilkkikisailemaan tai muuten vaan viihtymään mainiolla
majallamme. Risto varaa makkarat ja antaa mielellään lisätietoja
tapahtumasta.

Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua Suksipartio Sujakkaan on torstaina
14.3. Ilmoita halusi hiihdolliseen rastitehtäväpäivään. Sujakka
järjestetään 16.3. Hiukkavaaran maastoissa. Sampo Mattila ottaa vastaan
ilmoittautumisia ja kasaa joukkueet numerossa 040 537 3211. Sampo antaa
tarvittaessa myös lisätietoja.

Seuraavat kivääriammunnat suoritetaan johdetusti Hiukkavaaran radalla 1,
sunnuntaina 17.3. klo 12. Ammuntapäivän komentaa varapuheenjohtajamme Ari
Vuolteenaho.
Kaikista ammuntatapahtumista löytyy tietoa osoitteesta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15

Oulun Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetään Hiukkaavaarassa
Pohjansalissa 26.3. klo 1800. Evl.Kimmo Rajala esitelmöi tilaisuudessa ja
kahvittaa kokousvieraat. Tervetuloa mukaan.

Vuoden ensimmäinen jäsenilta pidetään huhtikuussa 23.4. klo 1800
kerhohuoneistollamme Aleksanterinkatu 13 A 12:ssa, summerilla ovesta sisään
ja neljänteen kerrokseen. Tilaisuudessa esitelmöi Perttu Karivalo aiheesta:
"USA:n Ilmavoimien (USAF) sotilastaitolento-osasto Thunderbirds ja osaston
Suomen vierailu 2011.- mitä tarkoittaa 8 x F-16 taistelukoneen, 2 x C-17
kuljetuskoneen ja 110 sotilaan tukeutuminen uuteen kohteeseen?"

Majatoimikunta hakee uusia voimia majatoimintaan. Jos tunnet erämaan ja
harjumaisemien poltetta veressäsi, ilmoittaudu mukaan Rokuli-ryhmään. Kerho
tarvitsee auttavia käsiä tässäkin toiminnassa. Lisätietoja antavat Risto
Virtanen ja Petteri Närä.  Maja-asiaan voi perehtyä myös sivuillamme
www.oruk.fi.

Mikäli perheenne naisväkeä kiinnostaa maanpuolustuksellinen toiminta,
kannattaa olla yhteydessä Oulun Maanpuolustusnaisiin. OMN:llä on myös
virkeää jäsentoimintaa erilaisin tapahtumin ja koulutuksin. Heidän
sihteerinsä Sari Rinne antaa mielellään lisätietoja osoitteessa
rautiola.sari(ät)gmail.com.  

Varustemyymälämme (www.oruk.fi) on nyt päivittynyt kevään muotiväreihin ja
tuotteisiin. Kannattaa tarkastaa mitä tuotetarjouksia sieltä löytyy kevät-
ja kesäkaudelle. Teemme vuoden ensimmäisen varusteoston 20.3. Siihen
mennessä saapuneet tilaukset huomioidaan nopeammalla aikataululla. Seuraava
varusteosto tapahtunee toukokuun aikana. 
ORUK-tuotteista löytyy kuvasto ohjeineen seuraavasta linkistä:
http://www.oruk.fi/doc/oruk-mallisto-2013.pdf 

Haluaisin vielä tuoda esille, että joillakin jäsenistämme on tämän vuoden
jäsenmaksun suoritus päässyt unohtumaan. Asia kannattaa korjata pikaisesti.
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Kerhomme toiminta rakentuu jäsenillemme ja se onnistuu jäsenmaksutulojen
turvin. 

Tällä kertaa jäsenkirjeestä tuli raastavan pitkä. Mutta joka tapauksessa,
tervetuloa tapahtumiimme kuuntelemaan, toimimaan ja erityisesti tapaamaan
muita upseeriveljiä!

Petteri Närä
puheenjohtaja


