
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 5/2015 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Muutama poiminta touko-kesäkuulle. 

 

Vietimme toukokuun jäseniltaa 5.5. ammunnan merkeissä. Sampo Mattilan johdolla tutustuimme 

kerhon 9mm pistoolikalustoon ja ammunnan tekniikkaan. Ammuimme muutaman sarjan kahteen 

erilaiseen tauluun eri matkoilta. Väliajalla söimme mainiot hiilin grillatut makkarat, kera kahvin ja 

pullan. Iltaa saattoi pitää onnistuneena. Samassa maanpuolustushengessä jatketaan seuraavien 

listattujen tapahtumien ja asioiden kanssa.  

 

JÄSENASIOITA 

Jäsenasioilla jatkaakseni haluan tuoda esille muutaman tärkeän seikan. 

Onko jäsenmaksusi unohtunut - maksamattomat jäsenmaksut 
Porukassamme on vielä niitäkin joilta on jostakin syystä päässyt tämän vuoden jäsenmaksu 
unohtumaan. Pyydän tarkastamaan maksutilanteen ja hoitamaan tarvittaessa asian kuntoon. 
Uuden laskun voi tulostaa myös e-asiointipalvelun kautta: eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ 

Toimintamme pyörii jäsenmaksujen turvin. Saamillamme tilityksillä voimme antaa jäsenillemme 

vastinetta mielenkiintoisen toiminnan muodossa. Vastineeksi saa toki myös mainion Pohjanpoika-

verkkolehden ja Reserviläinen -lehden. Vastineeksi voimme tarjota myös majaamme Rokualla 

omakustannushintaan. Tarjontaan nähden jäsenmaksu on siis kaikelta osin perusteltu ja koko 

vuodelta varsin kohtuullinen. 

Ovatko tietosi muuttuneet - nykyisen jäsenen tietojen muutoslomake 

Haluaisimme varmistaa, että kaikki jäsenemme saavat asianmukaisesti sähköpostia ja tietoa 

tapahtumistamme. Mikäli olet epätietoinen oletko antanut sähköpostiosoitteesi järjestelmään, niin 

pyydän sinua kätevästi tarkastamaan ja päivittämään tietosi e-asiointipalvelun kautta. Myös 

ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista e-asioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi 

päästäksesi kirjautumaan e-asiointipalveluun. Jäsennumeron (= käyttäjätunnus) löydät 

jäsenkortistasi, salasana ensimmäisellä kerralla on jäsenrekisterissä oleva postinumerosi. 

eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ 

 

Jäsenhankintakilpailu  

Kerhomme jäsenhankintakilpailu on meneillään. Viime vuoden osalta kerhon puheenjohtaja sai 

liitolta palkinnoksi hienon Fiskarsin kenttälapion hankkimistaan viidestä noteeratusta uudesta 

jäsenestä. Lisäksi kerho palkitsi kolme parhaiten jäseniä hankkinutta Rokuli-majan lahjakortein. 

Kuluvana vuonna palkinnot ovat taas hulppeat. Liittotasolla kymmenen värväystä kiinnittää 

hankkijan miekkakantaan. Vähintään kymmenen uutta jäsentä hankkinut kilvoittelee 

upseerimiekasta, näistä tämän rajan ylittäneistä hankkijoista parhain palkitaan sitten sillä miekalla.   

 

Värvättyjen määrän ei tarvitse olla suuri hankkijan pärjätessä valtakunnallisellakin tasolla tässä 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/


jäsenhankintakilpailussa. Hyviä palkintoja saa vähemmilläkin jäsenillä kuin kymmenen. Ja kerho 

palkitsee omat hankkijansa vielä RUL:n lisäksi. Ehkä tämä kannustaa kutakin nykyistä jäsentämme 

kantamaan mukanaan jäsenhankintalomaketta tai puhelimessaan suoraa linkkiä 

jäsenhakukaavakkeeseen: 

https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx 

 

ERÄMESSUT OULUSSA 14.5. – 17.5. 

Kerhomme näyttäytyy osastollaan yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa nyt 

viikonloppuna Ouluhallin ulkoalueella. Tule vierailemaan, juttelemaan henkeviä ja vaikkapa 

arvuuttelemaan kuinka monta hylsyä on tällä kertaa saatu purkkiin mahtumaan. 

 

Tavataan messuilla torstaina, perjantaina ja lauantaina klo 10-18 ja sunnuntaina klo 10-17. 

Puheenjohtaja päivystää osastolla lauantaipäivän. 

  

Ilmoittautuminen päättyy. 

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. 
 
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 

https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx
mailto:jari.maljanen@elisanet.fi


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. 

 

JATSIA LIPPUJUHLAPÄIVÄN PÄÄTTEEKSI 

Lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati huipentuu Milljazz tapahtumaan, jonka jälkeen meille 

tarjotaan ainutlaatuista mahdollisuutta päästä kuulemaan jazz big bandin klubikeikkaa. 

Soittajaupseeri evp. Heikki Siikaluoman johtama TT Big Band vastaa Miljazz kävijöiden huutoon 
järjestämällä 4.6. Miljazz 2015 virallisen jatkoklubin nimeltään Marskin Jazzklubin Uudelle 
Seurahuoneelle. 
Luvassa on erinomaista big band musiikkia. TT Big Bandin solisteina lavalle nousevat nuoret 
oululaiset taiturit Sini Alatalo ja Antti Annola. 

Koska kyseessä on puolivirallinen puolustusvoimien jatkoklubi, tarjoaa järjestäjä ORUK:n jäsenille 
erinomaisen mahdollisuuden varata liput tapahtumaan hyvissä ajoin. Liput on meille 10 €.  
Myös ruokailuun on mahdollisuus Seurahuoneella ennen varsinaista konserttia. Alla tarkemmin 
buffet menun tarjonta ja hinta.  

Koska TT Big Band järjestää konsertin omalla riskillä, he toivovat riittävää osanottoa tälle nyt 
ensimmäistä kertaa pidettävälle Marskin Jazzklubille. He toivovat saavansa tästä vuosia kestävän 
perinteen big band musiikin ystäville. Me orukilaiset voimme siis osaltamme vaikuttaa tähänkin 
asiaan. Tämä saattaa olla erinomainen tapaamispaikka juuri ennen kesän lomia ja kiireitä.  

Ennakkoilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman pian. Tapahtuman julkinen markkinointi 
käynnistyy parin viikon sisällä. Ilmoita kiinnostuksesi ja ruokailutarpeesi tapahtuman tuottajalle ja 
trumpetistille: toni.marjanen@gmail.com (0400 812 043) 

 
Uuden Seurahuoneen erinomainen alkuillan buffet on tässä: 
VIP-paketin kokonaishinta on 49 euroa vain jäsenillemme, sisältäen siis sisäänpääsymaksun ja 
buffetmenun. Tapahtuman tuottaja Toni Marjanen ottaa vastaan ennakkoilmoitukset suoraan. 
 
Seurahuoneen buffetmenu, tälle menulle minimi on 40 henkilöä: 
BUFFETMENU 40 €/hlö. 
 
Alkuruoat:   Pääruoka:   Jälkiruoka: 
Savukalaterriiniä  Haudutettua karitsaa,  Vaniljapannacotta 
Mätimoussea  paahdettuja juureksia ja 
Paahtopaistia  rosmariinikastiketta 
Vihersalaattia 
Mozzarellasalaattia 
 
Talon viinit 37 €/pullo, 7,20 €/lasi 

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/04/Reserviupseerikoulun-95-vuotta.pdf
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OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAUKSEN KELOPELIT 

Vielä on jäljellä kaksi osakilpailua. 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@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    

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 

Suosittelen seuraamaan myös näitä 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. 

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    

 

JÄSENTEMME AMPUMASUORITUKSET - PROSENTTIAMMUNNOIKSI VUONNA 2015 

Tähän tarvitsemme teidän apuanne. Koska liitolta saatamme saada toimintaperusteista tukea, niin 

myös ammunta-aktiivisuuden, eli tässä tapauksessa prosenttiammuntojen osuus pitää sinne 

raportoida. Koska aktiivisuutta on hieman hankalaa määritellä muulta kuin ammuntapöytäkirjojen 

mailto:petteri.nara@oruk.fi
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osalta, niin pyytäisin teitä raportoimaan, mikäli olette ampuneet ja ammutte alla mainituin ehdoin, 

muualla kuin ORUK:n järjestämissä ammunnoissa. Ja ainahan suoritukset kannattaa merkitä 

Resul-kuntokalenteriin.  

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, joissa käytetään 
RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai 
karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa. 
Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi.  
 
Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä kohdassa mainittujen liittojen, 
piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta 
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi. 

Eli ne, jotka ampuvat sen kymmenen laukausta yllä mainitulla tavalla, laittaisivat viestiä ampuma-

jaoksellemme sähköpostiin: info@oruk.fi. Siis metsästäjät myös huomio. Tätä tilastollista tietoa 

tarvitaan taas vuoden lopussa. Kiitos! 

 

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. 

Toimintapäivän suunnitelma sisältää tarkka-ammuntaa kiikarikiväärillä, monimuotoisen ja 
sovelletun reserviläiskivääreillä 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 aseet, 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! 

 
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. 
 
 

mailto:info@oruk.fi
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Suorituspaikat ja ajankohdat 2015 
Lintulan urheilukeskuksen kuntorata: kokoontuminen Lintulan urheilukeskuksen 
pysäköintipaikalla klo 18. Testipäivät 13.7. ja 14.9.  
vetäjä jarmo.korhonen@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@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. 
 

 

ROKULI-MAJA 

Vappuna Syväjärvi oli vielä pääosin jäässä. Nyt tilanne on jo toisin ja uimaankin mahtuu. 

Rosvopaistimonttu odottaa mehukkaita lihakimpaleita kypsymään ja saunan pehmeät löylyt 

ottajaansa.  

Kesän lomakausi on varattavissa. 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 

Avain noudetaan Health & Spasta kirjautuen samalla Rokuliin. Majalla kävijöille kylpylä tarjoaa 

palveluja 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 

 

AKTIIVEILLE KERHOMME JÄSENILLE 

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

listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä tilaa aktiiveille.  

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

   mahdollisuuden toimitsijatehtäviin. Lisätiedot ja yhteyshenkilö:   

   sampo.mattila@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 

Ei minulla muuta tällä kertaa. Hauskaa kesän odotusta ja tavataan tapahtumissamme! 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara@oruk.fi 
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