
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 4/2015 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Kevät kolkuttelee ja harrastusmahdollisuuksien tarjonta kasvaa. Löytyy koulutusta, ammuntaa, 

toimintapäivää, majapäivää, jäseniltaa, keilailua ja jäsenmatkaa, eli monenlaista toimintaa ja 

varmastikin kullekin mieluisaa aktiviteettia. Monet tässä kirjeessä olevista tapahtumista on kuvattu 

tarkemmin oruk.fi sivuillamme tai asiaa paremmin kuvaavassa esitteessä. Esitteet ja tarkemmat 

kuvaukset ovat linkeissä parin klikkauksen päässä. Kannattaa käyttää hetki ja tutustua 

materiaaleihin huolellisesti. 

 

 

ISSUU - Aviator 2015 - SA-kuvat kertovat: Suomi Ilmasodassa by Harri Tuononen 

Jäsenemme Perttu Karivalo toi tietoomme seuraavan linkin ilmaisen lukuilon pariin.  

Tämän Aviatorin teema on Suomi Ilmasodassa. Se pyrkii kertomaan 
vuonna 2013 avautuneesta Puolustusvoimien kuva-arkistosta 
poimittujen kuvin ja niiden kuvatekstein siitä korvaamattomasta työstä, 
jonka ilma-aseemme teki talvi- ja jatkosodassa. Kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa, on vanha totuus joka pitää paikkansa SA-kuvienkin 
kohdalla. Totuutta kuvat eivät kuitenkaan aina kerro. Tässä sotakuvat 
eivät tee poikkeusta, päinvastoin. 

http://issuu.com/aviatorlehti/docs/aviator_sa_kuvat_2015 

 

 
RESERVIUPSEERIKOULUN 95-VUOTISJUHLA 6.6.2015 HAMINASSA 

Yhteinen bussimatka Oulusta Haminaan 5.-7.6.2015  
 
Perjantai 5.6. 
15:00 Lähtö Oulusta linja-autoasemalta.  
Matkaamme lakisääteisin tauoin Haminaan. Ennen puoltayötä majoitumme Reserviupseerikoululla. 
 
Lauantai 6.6. 
06.00 - 08.30 mahdollisuus aamiaiseen Ravintola Rokassa (muonituskeskus) hintaan 3,53 €, 
käteismaksu.  
 
09:00 Reserviupseerikoulun kunnianosoitus Kaatuneiden upseerien muistopatsaalla. 
10:00 Reserviupseerikoulun kunnianosoitus Myllykylän sankarihaudalla. 
11.00 Reserviupseerikoulun kunnianosoitus Haminan sankarihaudalla. 
 
12.30 - 14.00 PÄIVÄJUHLA HAMINA BASTIONISSA 
14.00 - 15.30 OHIMARSSI Kadettikoulunkadulla kursseittain. 
14.30 alkaen KENTTÄPÄIVÄLLINEN Muonituskeskuksessa ja Tykistökasarmin edessä. 
14.00 - 18.00 JOHTAJAKOULUTUKSEN ESITTELY ja KALUSTONÄYTTELY Tykistökasarmin 
kentällä. 

http://issuu.com/aviatorlehti/docs/aviator_sa_kuvat_2015


 
09.30 - 18.00 RUK-museo avoinna.  
09.30 - 11.30 ja 14.00 - 18.00 KASARMIT avoinna yleisölle. 
Päivä sisältää kurssien tapaamiset ja muun omaehtoisen toiminnan. 
 
Sunnuntaina 7.6.  
08.30- Mahdollisuus aamiaiseen Ravintola Rokassa (muonituskeskus) hintaan 5,93 € 
(vahvennettu), käteismaksu. 
09:15 Lähtö Haminasta 
Paluumatka on Mikkelin kautta. Mikkelissä mahdollisuus tutustua Päämajamuseoon ja/tai 
Jalkaväkimuseoon. Oulussa n. klo 19. 
 
Matkan hinta 70 €.  Sisältää mahtavan matkaseuran, matkan turistibussilla Oulu-Hamina-Oulu, 
sotilasmajoituksen liinavaattein ja kenttäpäivällisen lauantaina. 
Ilmoittautumisen takaraja 18.5.2015 klo 24:00. Ilmoittautuminen sähköpostilla 
jari.maljanen@elisanet.fi tai tekstiviestillä numeroon 0500 694 854. (Myös aikaisemmin suullisesti 
ilmoittautuneet).  
Lähetä lähtijän nimi ja yhteystiedot; puhelinnumero ja s-postiosoite. Ilmoittautuneille toimitetaan 
maksuyhteystiedot.  Lisätietoja antaa Jari Maljanen.  
Bussiin mahtuu vain viisikymmentä ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
  
Matkalle mukaan toivottaen 
Jari Maljanen 
Pohjois-Suomen kiltapiiri ja Oulun Reserviupseerikerho 
 

Esite tulostamista ja jakamista varten: 

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/04/Reserviupseerikoulun-95-vuotta.pdf  

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. 

 

TOUKOKUUN JÄSENILTA – JÄSENET KOHTAAVAT HALLITUKSEN 

Viime kevään tapaan jäsenillä on taas mahdollisuus tavata hallitus omassa tapahtumassaan 

tiistaina 5.5. klo 17:30 - 20:00. Tällä kertaa vietämme iltaa pistooliammunnan merkeissä, 

samalla on mahdollisuus tavata kerhomme hallituksen jäseniä, majatoimikuntaa ja ampumajaok-

sen porukkaa.   

Tutustumme kerhomme pistoolikalustoon, saamme henkilökohtaisen opastuksen ammuntaan ja 

pääsemme myös testaamaan käytännössä erilaisia aseita ja osumisen iloa. Illan aikana on 

mahdollista tutustua ammuntaan harrastuksena, saada vinkkejä ja neuvoja kerhomme 

ammuttajilta. 

 

Kerho tarjoaa osallistujille taulut, kahvit ja pullat sekä grillimakkarat. Ainoastaan tarvittavat 

patruunat osallistuja maksaa itse omakustannushintaan. Kunkin ampujan toivotaan varaavan 

muutaman euron mukaansa (0,25€/ptr). Kuulosuojaimet ja suojalasit ovat järjestäjän puolesta. 

Keväisen raikas ilma saattaa vaatia lämmintä vaatetusta ja jalkinetta.  

Mukavan tekemisen ja seurustelun ilta luvassa – ilmoittaudu mukaan ma 4.5. mennessä 

sähköpostilla (petteri.nara@oruk.fi)tai puhelimitse 0407174487 

 

mailto:jari.maljanen@elisanet.fi
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/04/Reserviupseerikoulun-95-vuotta.pdf
mailto:petteri.nara@oruk.fi


VETERAANIKERÄYS 

Veteraanikeräys toteutetaan Oulussa pe 24.4. – 25.4. Vapaaehtoisemme osallistuvat auttamaan 

keräyksen toteuttamisessa. Tehtävämme on toimia kuljetusapuna ja valvojana keräystä 

suorittaville varusmiehille. Kukin voi vielä osallistua keräykseen varaamalla pikkurahaa 

kauppamatkalle. Varusmiehet suorittavat keräystä mm. markettien yhteydessä.   

 

 

ROKULI-MAJAN AVOIMET OVET 2.5. 

Talkoohenkistä koko perheen ulkoilupäivää vietetään kerhomme majalla Rokualla lauantaina 2.5. 

klo 11-17. Ajo-ohjetta ja muuta tietoa majastamme löytyy oruk.fi-sivuilta ja esitteestä.  

Tämä on hieno tilaisuus tutustua majaamme ja majaperinteemme ylläpitoon kerhossamme. 

Ulkoilupäivään kuuluu kaikille sopivaa mukavaa puuhaa ja kunnossapidollisia harrasteita. Syömme 

hernekeittoa lounaaksi, kahvittelemme ja paistamme makkarat. Mahdollisuus on testata myös 

mainion rantasaunamme pehmeät löylyt. Omat pyyhkeet ja pefletit mukaan.  

Ilmoittaudu ke 29.4. mennessä petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse 0407174487. Osaamme 

varautua riittävin makkaroin ja hernekeitoin. Tervetuloa mukaan! 

 

ROKULI-MAJA 

Kesän lomakausi on varattavissa. Majan varauskalenteri on auki jo elokuulle saakka. Kannattaa 

seurata myös majan varauskalenterin mahdollisia peruutuspaikkoja. Jäsenetunamme 

omakustannehinta on vain 45 €/vrk koko majasta. Majalle mahtuu yöpymään yhdeksän henkilöä.  

Ota talteen uusi mainio majaesitteemme: 

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/03/Upseerimaja-Rokuli-Esite-2015.pdf  

tai http://www.oruk.fi/?page_id=54 

Yhteistyössä Rokua Health & Span kanssa 

Avainpalvelu on toiminut hienosti ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän helppoon tapaan 

noutaa majan avain. Samalla majalla kävijät ovat voineet hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja 

etuja. Rokua Health & Spa tarjoaa majamme käyttäjille edelleen noutopöydänruokailut ja kylpylän 

käytön alennettuun hintaan: 

-aamiainen 6,30 € 

-ateria arkisin ma-pe 13,60 € 

-ateria viikonloppuisin 15,20 € 

-kylpylän käyttö 7,80 € 

-kuntosali 6,00 € 

Lapset 6-14 v puoleen hintaan ja alle 6 v ilmaiseksi maksavien vanhempien kanssa. 

Hemmottelevia hoitoja kannattaa etukäteen varata netistä www.rokuashop.com, sieltä löytyy 

parhaat tarjoukset. Tapahtumat ja orkesterit löytyvät: www.rokua.com 

 

 

LIPUNKANTAJIA TARVITAAN 

Keräämme listaa vapaaehtoisista huomionosoituksiin ja lippulinnoihin. Seuraavat tapahtumat 

kaatuneiden muistopäivä 17.5. ja valtakunnan paraati / lippujuhla 4.6. Lisätietoja tilanteesta 

antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa: ane.ahgner@oruk.fi  

 

mailto:petteri.nara@oruk.fi
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/03/Upseerimaja-Rokuli-Esite-2015.pdf
http://www.oruk.fi/?page_id=54
http://www.rokuashop.com/
http://www.rokua.com/
mailto:ane.ahgner@oruk.fi


OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAUKSEN KELOPELIT 

Pidimme ensimmäisen kisaillan tiistaina 31.3. Jännittävien käänteiden jälkeen ensimmäisen osa-

kilpailun tulokset muotoutuivat neljän parhaan osalta seuraavasti: 

 

1. Petteri Närä (Oulun Reserviupseerikerho), neljä sarjaa yhteensä  561 pst.  

2. Kari Kanniainen (Oulun Reserviupseerikerho)   478 pst. 

3. Janne Parkkila (Oulun Reserviupseerikerho)   448 pst. 

4. Sari Rinne (Oulun Maanpuolustusnaiset)   405 pst. 

Peli ei ole ollenkaan vielä menetetty muidenkaan osallistumisien osalta. Systeemi on kaksi parasta 

kolmesta osakilpailusta, jotka otetaan pisteiden laskussa huomioon. Vielä on jäljellä kaksi 

osakilpailua ja ilmoittautuneita näihin on jo mukavasti. Vielä on myös jäljellä muutama vapaa 

paikka osallistua. Varmista kiinnityksesi hienoon kelopokaaliin heti (petteri.nara@oruk.fi)  

Tiedote asiasta: 

Järjestämme kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen jäsenille avoimet keilakilpailut 

maaliskuusta kesäkuulle. Ilmoittaudu mukaan kisailemaan. 

Osallistujista eniten keiloja kaataneelle ojennetaan komea kelopokaali-kiertopalkinto. Keilataan 

kolme osakilpailua, joista kussakin heitetään neljä sarjaa. Kahden parhaan osakilpailun tulokset 

huomioidaan. 

Ajankohdat ja tapahtumatiedot:                         

1. Tapahtuma: ti 31.3. klo 17:30-, ilmoittaudu 28.3. mennessä 

2. Tapahtuma: ti 26.5. klo 17:30-, ilmoittaudu 23.5. mennessä 

3. Tapahtuma: ma 8.6. klo 17:30-, ilmoittaudu 5.6. mennessä 

Paikkana toimii Oulun Alppilassa sijaitseva Pelixir-keilahalli (Tukkimiehentie 1).  

Ratamaksu on 15 €/rata/tunti. Keilataan pareittain. 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 

 

Tapahtumasta esite: 

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/03/ORUK-Keilauksen-kelopelit-esite.pdf  

tai http://www.oruk.fi/?p=2747 

Tervetuloa keilaamaan! 

 

AMMUNNAT 

Piirien ampumatoimikunta ja kerhomme ampumajaos ovat nivoneet yhteen melkoisen paketin 

ammuntoja. Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista löytyy osoitteesta: 

pohjanpoika.net/ampumakalenteri    

Ammunnan järjestelyt ja toimitsijatehtävät etsivät vapaaehtoisia Mahtava tilaisuus päästä 

ruudinhajuiseen toimintaan mukaan. Lukuisat ammunnan tapahtumat, kilpailut ja niiden järjestelyt 

tarjoavat mahdollisuuden osallistua. Lisätiedot ja yhteyshenkilö: sampo.mattila@oruk.fi    

 

mailto:petteri.nara@oruk.fi
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/03/ORUK-Keilauksen-kelopelit-esite.pdf
http://www.oruk.fi/?p=2747
http://pohjanpoika.net/ampumakalenteri
mailto:sampo.mattila@oruk.fi


Suosittelen seuraamaan myös muiden kerhojen järjestämiä harjoitusammuntoja ja kilpailuja. 

Orukilaisilla on oikeus osallistua myös niihin. Harrastamaan pääsee siis varsin kattavasti ilman 

kerhokohtaisia raja-aitoja koko loppuvuoden ajan. Kilpailut ovat myös oivallinen tapa mittauttaa 

oma kuntonsa ja tasonsa.  

Oulun Reserviläiset tarjoaa tilaisuuden kivääriammuntoihin ke 13.5. klo 17-. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86804 

Oulun Reserviläiset tarjoaa tilaisuuden pistooliammuntoihin 20.5. klo 17-. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86805 

 

COOPERIN TESTIT 

Tarjoamme jälleen mahdollisuuden testata omaa ja miksei kaverinkin kestävyyskuntoa! 
Ensimmäinen testipäivä lähestyy, ilmoittautukaa mukaan. 
 
ORUK:n cooperin testejä järjestetään 2015 toukokuusta lokakuulle välisenä aikana,  
pääsääntöisesti joka kuukauden toinen maanantai kello 18.00 alkaen.  
Testit alkavat lämmittelyllä ja sitten varsinaisella cooperin juoksutestillä (12 minuuttia).  
Kokonaiskesto testillä noin 45 minuuttia. 
 
Suorituspaikat ja ajankohdat 2015 
Lintulan urheilukeskuksen kuntorata: kokoontuminen Lintulan urheilukeskuksen 
pysäköintipaikalla klo 18. Testipäivät:11.5. ja 13.7. ja 14.9.  
vetäjä jarmo.korhonen(ät)oruk.fi 
 
Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa Ritaväylän varrella olevalla 
pysäköintipaikalla klo 18. 
Testipäivät:8.6. ja 10.8. ja 12.10.  
vetäjä harri.hall(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. Tarkemmat ohjeet löytyvät ORUK:n tapahtumakalenterista. 
 

 

 ERÄMESSUT OULUSSA – VAPAAEHTOISIA TARVITAAN 

Maanpuolustusjärjestöjen messuosasto aktivoituu jälleen 14.5.-17.5. Erämessuille Ouluun. 

Myös ORUK:lla on siellä oma esittelypisteensä. Tässä on oiva tapa kohdata ihmisiä ja innostaa 

heitä toimintaamme mukaan. Ilmoittaudu mukaan esittelytehtäviin, opastus, materiaalit ja muu tuki 

löytyvät paikan päältä. Tarvitsemme myös messuosaston rakentamisen ja purkamisen tehtäviin 

vapaaehtoisia. Teltat saapuvat alueelle 13.5. noin klo 12. Ja purku alkaa messujen päätyttyä 17.5. 

klo 17. Tarkempia tietoja messuasioissa antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa kerhomme 

yhteyshenkilö jarmo.korhonen@oruk.fi  

 

 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86804
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86805
mailto:jarmo.korhonen@oruk.fi


TOIMINTAPÄIVÄ 13.6.2015 

Reserviupseerikerhojen toimintapäivä järjestetään jälleen yhteistyössä Oulun 

Reserviupseerikerhon, Kempeleen Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa. Ajankohta on lauantai 13.6. kello 8.30-16.00. 

Harjoituspäivän suorituspaikat ovat Hiukkavaaran Paviljongin ympäristössä ja ampumaradalla. 

Toimintapäivä sisältää monimuotoisen ja sovelletun kivääreillä ammunnan, sotilas- ja erätaidollisia 
tehtäviä, kevyttä liikuntaa sekä kahvit ja lounaan. 

Kullakin osallistujalla toivotaan olevan olosuhteet huomioiva varustus, lämmintä vaatetta sekä 
tarvittaessa sadevarustus sekä asianmukaiset jalkineet. Yhdessä harjoituspäivän osiossa liikutaan 
myös metsässä. Harjoituspäivän ammuntoihin on järjestäjän puolesta kuulosuojaimet sekä 
tarvittaessa ampujan lasit. 

Tapahtuma on maksuton ja mukaan otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 7.6. saakka. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Toimintapäivä 2015 

Lisätietoja antaa myös harjoituksen johtaja Petteri Närä: petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse 
0407174487. 
Tervetuloa mukaan! 

 

 

PERIKUNNAN ASEET 

ORUK auttaa mielellään, mikäli perikunnalla on jäämistössä aseita, joista halutaan eroon tai joista 

halutaan luopua hyvään tarkoitukseen. Otamme vastaan lahjoituksia ja voimme keskustella myös 

kaupoista. Kerhona tarvitsemme monipuolisesti erilaisia aseita harrastus- ja kilpailutoimintamme 

kehittämiseen, muun muassa perinneaseammunnat ovat voimakkaasti kehittyvä ammunnan 

muoto. Kannattaa olla yhteydessä minuun: petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487 

 

TILAISUUDET KERHOMME JÄSENILLE 

Tälle vuotta on mahdollista päästä toimintamme eturiviin mukaan monessa asiassa. Alla olevan 

listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä tilaa aktiiveille.  

Lipunkantotehtävät: Kerhon omat lipunkantotehtävät mm Itsenäisyyspäivän lippulinnassa 

Yhteyshenkilö: ane.ahnger@oruk.fi 

Veteraanitoiminta: Kerhon yhteistyönä veteraaneille tarjottavat lipunkanto-, 

seppeleenlasku-, hautajaistehtävät, jne. 

Yhteyshenkilö: jarmo.korhonen@oruk.fi 

Majatoimikunta: Upseeriperinteitämme vaalivaa majatoimintaa ulkoilun, pienen 

puuhastelun ja grillailun lomassa. Toimintaan yhdistyvät koko perheen 

tapahtumat. Yhteyshenkilö: petteri.nara@oruk.fi 

Ammunnan 

toimitsijatehtävät: Mahtava tilaisuus päästä ruudinhajuiseen toimintaan mukaan. Lukuisat   

   ammunnan tapahtumat, kilpailut ja niiden järjestelyt tarjoavat   

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86093
mailto:petteri.nara@oruk.fi
mailto:ane.ahnger@oruk.fi
mailto:jarmo.korhonen@oruk.fi
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   mahdollisuuden toimitsijatehtäviin. Lisätiedot ja yhteyshenkilö:   

   sampo.mattila@oruk.fi    

Erämessut: Maanpuolustusjärjestöjen messuosasto aktivoituu jälleen 14.5.-17.5. 

ORUK:lla on siellä oma esittelypisteensä. Tässä on oiva tapa kohdata 

ihmisiä ja innostaa heitä toimintaamme mukaan. Yhteyshenkilö 

messuasioissa on: jarmo.korhonen@oruk.fi 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA 

   

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

Nyt juoksuilmojen lämmetessä, 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 

Toimintamme on vireää ja mahdollisuuksia on runsaasti. Käyttäkää tilaisuudet hyödyksenne, niin 

oman kerhon kuin naapurikerhojenkin tapahtumat. Tapahtumia järjestetään juuri teitä varten. 

Tehkää ystävienne tai perheenne kanssa aikamatka Rokuli-majallemme. Kokeilkaa ammuntaa, 

osallistukaan toimintapäivään, käykää keilaamassa tai testaamassa kuntonne cooperin testissä. 

Osallistukaa hulppean nostalgiselle Haminan matkalle. Vaihtoehtoja löytyy, se on hyvä juttu. 

Hyvää kevättä ja tavataan tapahtumissamme! 

 

ORUK 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara@oruk.fi 
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