
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 4/2014 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

RUL:n jäsenmaksulaskutus on myöhästynyt tälle keväälle. Muutamasta muuttujasta johtuen 

jäsenmaksulasku on jäänyt saapumatta muutamalle tuhannelle jäsenelle. Kerhommekin osalta 

huomattava määrä jäseniä jäi laskutuksen ulkopuolelle. Tästä syystä jäsenmaksu lähetettiin 

uudelleen maaliskuussa (eräpäivän olleessa 8.4.). Nyt suurin osa jäsenistämme on maksun 

todennäköisesti saanut, mutta vieläkin voi pieniä eriä puuttua. Näitä selvitellään edelleen. 

Karhulaskut lähetetään jäsenille tämän kuukauden lopussa, eräpäivä toukokuun puolenvälin 

tietämillä.  

Mikäli jollekulle jäsenistämme ei laskua ole vielä saapunut, pyytäisin olemaan yhteydessä 

allekirjoittaneeseen. Kerhomme toiminnalle kaikkien jäseniemme panos on erityisen tärkeää. 

 
VETERAANIKERÄYS KAIPAA VAPAAEHTOISIA 

Sotiemme veteraanit -keräys 10.5.2014. klo 12 -18. 

Apuamme tarvitaan vapaaehtoisten osalta, kuskeiksi ja vastuuhenkilöiksi. Keräyksen suorittavat 

varusmiehet ja meidän rooli on toimia kuskeina ja huollon järjestäjinä kerääjille. Tehtäviin tarvitaan 

upseeri/auto, joilla varusmiehet viedään keräyspisteisiin. 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 

Ilmoittautuminen tulee tehdä 29.4. klo 12 mennessä. Toivon runsaasti ilmoittautumisia.   

 

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄNVIETTO OULUSSA 27.4.2014 

Teemana on ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta” 

Veteraanipäivän vietto aloitetaan Oulussa juhlallisella lipunnostolla Linnansaaressa klo 9. 

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Oulun Seudun Rauhanturvaajat. 

Jumalanpalvelus toimitetaan Oulun Tuomiokirkossa klo 10. Veteraanipäivän juhlatilaisuus 

järjestetään Madetojan salissa klo 12 - 13. Tilaisuuden juhlapuhujana on kaupunginjohtaja Matti 

Pennanen. Oulun varuskunnan päällikkö eversti Matti Karjalainen tuo tilaisuuteen 

Puolustusvoimien tervehdyksen.  

Juhlatilaisuuden kahvitus alkaa klo 11 Madetojan salin ravintolassa. 

Juhlatilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy.  

 

JÄSENILLAT  
Toukokuussa meillä on jäseniltojen ja -tapahtumien osalta runsaasti tarjontaa. 
 
Cooperin-testi 
Jäsenille suunnattu cooperin -testitapahtuma pidetään maanantaina 12.5. klo 18. Paikkana on 
Lintulan urheilukeskuksen kuntorata ja kokoontuminen Lintulan urheilukeskuksen 
pysäköintipaikalla klo 18. Ilmoittaudu viimeistään 3 vrk ennen testipäivää testin vetäjälle 
sähköpostitse: (jarmo.korhonen(ät)oruk.fi). Testi järjestetään kun vähintään 3 osallistujaa on 
ilmoittautunut. Juoksuista on tarkemmin lisää tämän kirjeen lopussa. 



 
Johdettujen pistooliammuntojen jäsenilta 
Mainio hetki tutustua ammuntaan onnistuu jäseniltamme merkeissä. Kerho on vakuuttanut 
osallistujat, omaa vakuutusta ei siis välttämättä tarvita, kuten ei myöskään omaa asetta. Kynnys on 
siis matalalla. 
Jäsenilta ammunnan merkeissä järjestetään keskiviikkona 14.5. klo 17 Hiukkavaaran 
pistooliradalla 3A.  Tämä jäsenilta on suunnattu erityisesti niille jäsenille, joilla ei ole aikaisempaa 
pistooliammuntakokemusta 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. 
 
Rokulin majatapahtuma 

Majan kevättapahtuma on lauantaina 17.5. Tuttuun tapaan puuhailemme ylläpidon tehtävissä, 

kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme mainiossa rantasaunassamme. Tämä on 

ehdottomasti kevään kohokohta. Ilmoita osallistumisesi ke 14.5. (risto.virtanen(ät)oruk.fi) tai 

puhelimitse 045 1300 688 

Jäsenet kohtaavat hallituksen 

Järjestämme ”jäsenet kohtaavat hallituksen” -iltapalatilaisuuden keskiviikkona 21.5. klo 18 

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. Iltapalatilai-

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

 

AMMUNNAT 

Alueemme ammunnoista löytyy tietoa pohjanpoika.net -sivuilta, linkin takaa: 

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

tai oruk.fi sivuilta: http://www.oruk.fi/?page_id=15 

Sunnuntai-ammuntoja 

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

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

oruk.fi -sivuiltamme: http://www.oruk.fi/?page_id=1553 

Seuraavassa pari lähintä tapahtumaa: 

su 4.5.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran kiväärirata 1 (150m), Oruk (Närä) 

su 8.6.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran pistoolirata 3A (25m), Oruk (Kuonanoja) 

Ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia. 

Kerholla on tarjota kaksi reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön. 

Keskiviikko-ammunnat 

Oulun Reserviläiset ry järjestää johdettuja ampumaharjoituksia sekä pistoolilla, että kiväärillä. 

Osallistumisoikeus on reserviläisjärjestöjen jäsenillä. Tapahtumiin tulee ilmoittautua etukäteen 

Mpk-tietojärjestelmään. Seuraavat ammunnat: ke 14.5 Kivääriharjoitukset rata 1 (150m), ke 21.5 

Pistooliharjoitukset rata 3A (25m), ke 11.6 Kivääriharjoitukset rata 1 (150m). 

http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/
http://www.oruk.fi/?page_id=15
http://www.oruk.fi/?page_id=1553
http://mpk.fi/Default.aspx?tabid=942&yksikkoid=20


Kilpailuja 

Rohkaisen jäseniämme osallistumaan myös kilpailuihin. Kalenteri löytyy 

http://www.oruk.fi/?page_id=15  

 

KOULUTUKSET 

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

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

ORUK:n, Kempeleen Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin sekä 

MPK:n järjestämä, sotilaalliseen tehtävään perustuva ja värikuulasotana toteutettava Tuli ja liike II -

toimintapäivä järjestetään maastontiedusteluineen 13.- 14.6. Ilmoittautuminen harjoitukseen on 

menossa. Mukaan mahtuu 40 nopeinta reserviläistä.  

Suora linkki kurssille:  TULI JA LIIKE II –toimintapäivä 2014, Hiukkavaara, 13.-14.6. 

 

ROKULI 

Majan kesäkausi on varattavissa. Kannattaa pitää kiirettä etteivät sopivimmat ajat vilahda sivu 

suun. Kannattaa seurata myös mahdollisia peruutuksia kalenterista. Varaaminenhan tapahtuu 

kätevästi www.oruk.fi -sivun kautta ja sieltä löytyy rokuli /varauskalenteri. Avain noudetaan Rokua 

Health & Spasta. Kylpylä tarjoaa majan käyttäjille myös erilaisia alennuksia.  

 

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. 

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

http://www.oruk.fi/?page_id=15
http://www.mpk.fi/
https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=83093
http://www.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 
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