
Hyvät reserviupseerit
Vietämme ensi sunnuntaina kaatuneiden muistopäivää. 
Kerhomme osalta tämä tarkoittaa osallistumista 
seppeleenlaskutilaisuuteen Oulun hautausmaan 
sankarihaudoilla. Voimme kaikella ylpeydellä kantaa 
lippuamme ja näin kunnioittaa niitä, jotka sodissamme 
uhrasivat itsensä meidän suomalaisten puolesta. 

Majatalkoot 18.5. klo 12- Rokulissa. Ilmoittautuminen 
viimeistään torstain 16.5. aikana.
Lauantaina olemme Rokulissa. Vietämme talkoopäivää. Tämä 
tapahtuma mahdollistaa laatuajan vieton, vaikka koko 
perheen voimin. Teemme majatoiminnan kannalta hyödyllisiä 
asioita, mutta paistamme myös makkaraa ja tutustumme mm. 
majan seinillä oleviin sota-aikaisiin kuva-aarteisiin. 
Kaikki jäsenemme yksin tai perheineen ovat tervetulleita.

Haluamme tietää paljonko varaamme makkaraa ja juotavaa. 
Ilmoittakaa tulonne viimeistään torstaina majaisäntä 
Risto Virtaselle 045 1300 688. 
(risto.ju.virtanen@gmail.com). 

Kesä on Rokuli-majan osalta sesonkiaikaa. Mikäli haluat 
varata majan käyttöösi, kannattaa olla nopea. Varaus käy 
kätevästi www.oruk.fi -sivujemme kautta. Avain noudetaan 
Rokua Health & Spa:sta. Kylpylä tarjoaa palveluita 
alennetuin hinnoin majan vuokranneille.

Erämessut 23.-26.5.
Ilmoita itsesi mukaan esittelemään reserviupseerien ja 
kerhomme toimintaa. Olemme yhteisosastolla mukana 
messuilla muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
Tavoitteemme on innostaa ihmisiä liittymään mukaan omaan 
toimintaamme.
Mikäli et ehdi tai halua esittelytehtäviin, mahdollisuus 
auttamiseen on osallistua osaston pystytys- ja 
purkamistehtäviin.
Pystytys tapahtuu 22.5. klo 12 alkaen Ouluhallin 
vierustalla ja purkaminen messujen sulkeuduttua 26.5.
ORUK tarjoaa osallistujille sotilaskotikahvit sekä 
esittelyajan perusteella ruoan. 
Tarkempia tietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa 
tiedotusupseerimme Jarmo Korhonen 050 3306579 
(jarmo.korhonen@oruk.fi). Tämänkin tapahtuman osalta 
kannattaa olla nopea. 



Perinnepistoolikilpailu 8.6. Hiukkavaarassa
Kilpailun tarkoitus on tarjota mahdollisuus ampua 
vanhoilla sotilaspistooleilla kilpaa ja tavata lajin 
harrastajia ja muita perinneaseista kiinnostuneita. 
Lajeja on kaksi ja voit halutessasi ampua vain toisen tai 
molemmat. 
Kilpailukutsu ohjeineen löytyy seuraavan linkin kautta: 
http://www.oruk.fi/doc/perinnepistooli_2013_kilpailukutsu
.pdf

Tuli ja liike -toimintapäivä reserviupseereille 15.6.
Ilmoittautuminen on käynnissä. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä alueen muiden upseerikerhojen, MPK:n sekä 
reserviupseeripiirin kanssa. 
Toiminnallinen päivä toteutetaan värikuula-asein 
taisteluharjoituksen merkeissä. Harjoitus
sisältää joukkueittain suoritetun puolustuksen (kohteen 
suojauksen) ja hyökkäyksen. Siinä perehdytään 
tilannejohtamiseen ja tilanteen mukaiseen toimintaan.
Harjoituksesta myönnetään yksi korvaava 
kertausharjoituspäivä.

Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n sivujen kautta, 
esimerkiksi oheisen linkin kautta:
TULI JA LIIKE, toimintapäivä reserviupseereille, Oulu 15.6.2013(http://bit.ly/13IqmXU )
Toivotan kaikki tervetulleeksi tapahtumiimme toimimaan ja 
erityisesti tapaamaan muita!
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