
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 3/2014 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Maaliskuu on alkanut peruutuksien merkeissä. Poikkeuksellinen talvi varhaisen kevään kanssa 

peruutti Suksipartio Sujakan (15.3.) ja niin ikään oman ulkoilupäivämme (15.3.) Rokulissa. 

Ampumahiihdon (res.) SM-kisat (22.3.) Sankivaarassa jouduttiin siirtämään lumisempiin maisemiin. 

Tässä maaliskuun kirjeessä nostan esille taas muutamia ajankohtaisia asioita ja tulevia 

tapahtumia. Lisää tietoa tapahtumista löytyy tuttuun tyyliin nettisivuiltamme ja Facebookin kautta.  

Kehotan kaikkia osallistumaan kerhotoimintaan myös jäsenmaksun osalta. Eli muistutan niitä, joilta 

tämä pieni muodollisuus on päässyt unohtumaan.  

KEVÄTKOKOUS 

Oulun Reserviupseerikerho Ry:n kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen 

Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 26.3.2014 klo 18 alkaen.   

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vierailevana luennoitsijana on 

kapteeni Paul Javanainen aiheesta ”YK-sotilaana Afrikassa”.  

Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset.  

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

-hallitus- 

Toivon teidän olevan ajoissa paikalla. 

JÄSENILLAT  

Maaliskuussa: 

Todella silmiä avaava jäsenilta pidettiin Clarified Networks:lla (Codenomico) yritysvierailun 

merkeissä eilen(13.3). Mikko Kenttälä piti meille esitelmän kybersodankäynnistä. Aiheesta 

keskusteltiin vilkkaasti, paikalla oli kaikkiaan 18 osallistujaa. Kiitos isännille ja kiitos asiaa 

junailleelle Markku Hentilälle.  

Huhtikuussa: 

Jäsenillan kohtalo on vielä auki. Tiedotetaan sitten, kun tilanne selkiytyy. 

Toukokuussa: 

Jäsenille suunnattu cooperin testitapahtuma maanantaina 12.5. klo 18. Asiasta lisää tässä 

kirjeessä. 

Jäsenilta ammuntaan tutustumisen merkeissä järjestetään keskiviikkona 14.5. klo 17. 

Hiukkavaaran pistooliradalla.  Tämä jäsenilta on suunnattu erityisesti niille jäsenille, joilla ei ole 

aikaisempaa pistooliampumakokemusta tai ammunnoista on todella kauan aikaa. Illan aikana 

tutustutaan reserviläisammuntaan ja ammutaan sotilaspistooleilla. Patruunakustannukset ovat 5 

eur per ampuja. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ilmoittaudu Matti Kuonanojalle 

(matti.kuonanoja(ät)oruk.fi) 12.5. mennessä. 

Hetki on mainio tutustua ammuntaan johdetusti. Kerho on vakuuttanut osallistujat, omaa 

vakuutusta ei siis välttämättä tarvita, kuten ei myöskään omaa asetta. Kynnys on siis matalalla. 



Järjestämme ”jäsenet kohtaavat hallituksen” -iltapalatilaisuuden keskiviikkona 21.5. klo18 

Aleksanterinkadun kerhotiloissa. Kyseessä on vapaamuotoinen tapaaminen, jossa on mahdolli-

suus tutustua hallitustyön eri vastuualueisiin ja tapaamaan osa-alueiden vetäjät. Samassa 

tilaisuudessa esittäytyvät myös majatoimikunta ja ampumajaos. Siis tuhtia tietoa kepeän 

seurustelun ja iltapalailun lomassa. Tähän tilaisuuteen voi tuoda myös uusia jäsenehdokkaita 

kuulemaan ja näkemään. Meillähän on jäsenhankintakilpailu meneillään tänä vuonna. Tähän 

tilaisuuteen tulee ilmoittautua allekirjoittaneelle (petteri.nara(ät)oruk.fi) 19.5. mennessä.  

Rokulin kevättalkoot 

Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 17.5. 

Tuttuun tapaan talkoilemme ylläpidon tehtävissä, kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme 

tarvittaessa mainiossa rantasaunassamme. Tämä on ehdottomasti kevään kohokohta. Tätä voi 

mainiosti soveltaa maaliskuun ulkoilupäivän korvaajaksi koko perheelle. 

AMMUNNAT 

Seuraavat ammunnat Hiukkavaaran kivääriradalla (rata1) järjestetään sunnuntaina 16.3.2014 klo 

12:00 alkaen. Suosittelen olemaan paikalla klo 11:45 järjestelyiden takia.  

Tilaisuudessa on tarjolla tarkkoja osumia ja kuumaa kahvia. Kerholla on tarjota kaksi reserviläis-

kivääriä ampujien käyttöön. Ammunnat vetää ORUK.   

Vuorostaan pistoolein ammutaan sunnuntaina 23.3. klo 12 alkaen. Paikka on Hiukkavaaran 

pistoolirata 3A. Kerhollamme on tarjota tällä hetkellä neljä 9 mm pistoolia ampujien käyttöön. 

Ammunnat vetää KemRes.  

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

varatkaa mukaan pikkurahaa tai pari seteliä.  

Alueemme muistakin kuin sunnuntaiammunnoista löytyy tietoa pohjanpoika.net -sivuilta, linkin 

takaa: http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/ 

COOPERIN TESTIT 

Aloitamme cooperin testien sarjan. Halukkaat reserviläiset ja maanpuolustusjärjestöjen jäsenet 

voivat käydä testauttamassa kuntonsa. Huomioitavaa on, että tämän kaltaisista järjestetyistä 

joukkoliikuntatapahtumista saa kukin kuntokorttiinsa lisäpisteitä ja ns. tasokorotuksia.  Tässäkin 

asiassa kannattaa seurata oruk.fi -sivujemme ilmoituspalstaa. Eli… 

Tervetuloa testaamaan kestävyyskuntoa! 
ORUK:n cooperin testejä järjestetään 2014 toukokuusta lokakuulle välisenä aikana, pääsään-
töisesti joka kuukauden toinen keskiviikko kello 18.00 alkaen. Testit alkavat lämmittelyllä ja sitten 
varsinaisella cooperin juoksutestillä. Kokonaiskesto testillä noin 45 minuuttia. 
 
Suorituspaikat ja ajankohdat 2014 
Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa Ritaväylän varrella olevalla 
pysäköintipaikalla klo 18. 
Testipäivät: 11.6., 13.8. ja 8.10. vetäjä harri.hall(ät)oruk.fi 
 
Lintulan urheilukeskuksen kuntorata: kokoontuminen Lintulan urheilukeskuksen 
pysäköintipaikalla klo 18.  
Testipäivät: 12.5., 9.7., ja 10.9. vetäjä jarmo.korhonen(ät)oruk.fi 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu viimeistään 3 vrk ennen testipäivää testin vetäjälle sähköpostitse. 
Testi järjestetään kun vähintään 3 osallistujaa on ilmoittautunut. 

http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/


Varustus 
Juoksukengät, sopiva juoksuvaatetus (kelien mukainen) ja esimerkiksi vesipullo tai vastaava 
mukaan. 
 
VETERAANIKERÄYS KAIPAA VAPAAEHTOISIA 

Reserviläisliitto ja RUL ovat toteuttamassa keräystä veteraanien hyväksi. Ajankohdat vaihtelevat 

paikkakunnittain. Meidän apua tarvitaan vapaaehtoisten osalta. Aika on perjantaina 9.5. keräys klo 

15-20 ja lauantaina 10.5. klo 10-15. 

Keräyksen suorittavat varusmiehet ja meidän rooli on toimia kuskeina ja huollon järjestäjinä 

kerääjille. 

Tarvitaan muutama reserviläinen/auto, joilla varusmiehet viedään keräyspisteisiin ja marketeille. 

Kyseiset kuskit toimivat lippaiden vaihtajina ja keräysten ns. valvojina. 

Kerhomme puolesta asiaa hoitaa urheilu-upseeri Sampo Mattila. Hän ottaa vastaan 

ilmoittautumisia sampo.mattila(ät)oruk.fi tai numerossa 040 537 3211  

 

ROKULI 

Maja on avattu. Nyt ei oikein voi hehkuttaa enää keväisiä hiihtokelejä, mutta kivaa siellä on 

muutenkin käydä. Maja on kokeiluluonteisesti esilämmitetty. Majan varausikkuna on auki aina 20 

seuraavan viikon osalta, eli kannattaa käydä heti varaamassa myös kesäiset majalla käynnit. 

Kannattaa seurata myös mahdollisia peruutuksia kalenterista. Varaaminenhan tapahtuu kätevästi  

www.oruk.fi -sivun kautta ja sieltä löytyy rokuli /varaus-kalenteri. Avain noudetaan Rokua Health & 

Spasta. Kylpylä tarjoaa majan käyttäjille myös erilaisia alennuksia.  

KOULUTUKSET 

Tämän hetken kurssitarjonta löytyy parhaiten päivitettynä MPK:n sivuilta: www.mpk.fi.  ja 

Pohjanpojan viimeisimmästä numerosta. 

Koulutus- ja harjoitusasioissa meitä auttaa myös koulutusupseerimme mika.kivela(ät)oruk.fi  

POHJANPOIKA-LEHTI 

Tuo mainio tietolähde ilmestyi helmikuun lopulla. Mikäli et ole ehtinyt sitä vielä lukea, niin se löytyy 

oruk.fi -sivuilta / jäsensivut tai näppärästi klikkaamalla linkkiä:  

http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_1_2014?e=8365242/6874561 

 

Tavataan tapahtumissamme! 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 

 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara(ät)oruk.fi 

http://www.oruk.fi/
http://www.mpk.fi/
http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_1_2014?e=8365242/6874561

