
HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Akut aurinkoenergialla ladattuina lähdemme kohti loppukesän ja syksyn tapahtumia. Seuraavassa 
muutama poiminta tulevasta.
Toivon jäsenistömme seuraavan myös ilmoitustauluamme oruk.fi -sivuillamme.

Ammunnat:
Mukaan voi tulla vaikka ei olisikaan aiemmin ampunut tai omistaisi omaa asetta. Perehdytämme 
osallistujat aseisiin ja ammunnan kulkuun ja ammumme johdetusti.

Seuraavat pistooliammunnat järjestetään ensi sunnuntaina 11.8. klo 12-15 Hiukkavaarassa, rata 
3A:lla.

ORUK:n mestaruuskilpailut pidetään sunnuntaina 25.8.2013 Hiukkavaarassa. Tällöin kilpaillaan 
9mm pistoolein ja sotilaskiväärein palvelusammunnan ja sovelletun ammunnan osalta.  Kaikki 
jäsenemme ovat tervetulleita kilpailemaan.

Vänrikkipäivä 21.9.
Ilmoittautuminen on avautunut MPK:n osoitteessa Vänrikkipäivä 2013      http://bit.ly/15QlbJP        

(Mikäli linkki ei aukaise suoraan ilmoittautumissivustoa, kokeile pitämällä ctrl-näppäintä samaan 
aikaan pohjassa kun klikkaat linkkiä auki.)

Tämä järjestyksessään neljäs Vänrikkipäivä on ohjelmaltaan varsin toiminnnallinen. Ammutaan 
tilanteen mukaiset sovelletut ammunnat sotilaskiväärillä, pistoolilla ja haulikolla. Mukaan mahtuu 
myös kaksi sotilasaiheista rastia, oppia käytännön ja teorian muodossa. Tarjoamme aamukahvit, 
lounaan ja iltapäiväkahvit. Tämä koulutuspäivä on maksuton ja siitä luvataan yksi KH-päivä. 
Tapahtuma on perinteiseen tapaan suunnattu Pohjois-Pohjanmaan alueen reservin vänrikeille.

Vänrikkipäivän järjestelyistä vastaavat yhdessä Oulun Reserviupseerikerho, Kempeleen 
Reserviupseerikerho, Haukiputaan Reserviupseerikerho, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri, 
MPK ja Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto. -Tervetuloa-

Oulankajotos - kiireellinen
Kaikille maanpuolushenkisille vaelluksesta ja maastotaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille 
ja miehille suunnattu tapahtuma 24.8. klo 900 alkaen.
Ilmoittautumiset 11.8. mennessä MPK:n sivujen kautta.

Tapahtumalla pyritään aktivoimaan eri paikkakunnilla asuvia KOTU-laisia ja muita reserviläisiä 
toimintaan mukaan ja pitämään huolta kunnostaan Oulangan kansallispuiston kauniissa maisemissa. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=81501

Jäsenetumme, Rokuli-maja

Haluan muistuttaa hulppeasta majastamme Rokuan kankailla, kalaisan Syväjärven rannalla. Vielä 
on kesää jäljellä ja kuulaat syyskelit tulossa. Majamme tarjoaa erilaisen, kellon viisarit pysäyttävän 
ja historiaa henkivän kokemuksen. Vielä löytyy paikka, jossa saa itse tehdä tulet, laittaa saunan 
kylpykuntoon, kuunnella sota-ajan lauluja vanhaa ja perinteitä henkivässä mökkiympäristössä. 
Majan hinta jäsenillemme on vain 40 €/vrk. Suosittelen vierailemaan majallamme vaikka koko 
perheen voimin.

Mökin voi kätevästi varata oruk.fi -sivujemme varauskalenterin kautta. Avain noudetaan helposti 
Rokua Health & Span vastaanotosta. Kylpylä tarjoaa myös alennuksia omista palveluistaan 
mökkimme käyttäjille. Lisätietoja sivuiltamme.

ORUK-tuotteet
Syksy ja 80v- juhlavuosi. Teemme taas piakkoin isomman tuotetilauksen. Tuotteistamme 
kiinnostuneet voivat päivittää vaatekaapin sisältöä valikoimamme tarjoamilla vaihtoehdoilla. 
Ilmoittakaa tarpeenne kerhon varapuheenjohtajalle. 
Esitteemme ja tilausohjeet: http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2013/03/Oruk-mallisto-2013.pdf 

http://bit.ly/15QlbJP


Esite löytyy myös tuotesivumme kautta, mikäli linkki ei suoraan aukene.

Tuotemyynnistä saamamme tuotto käytetään majatoiminnan tukemiseen. Antamasi tuen vastineeksi 
saat salonkikelpoisia ja näyttäviä kerhoasuja.

Lopuksi
Siinäpä informaatiot tällä erää. Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan tapahtumiimme, tulevan 
keskustelemaan, tuomaan myös omia ideoita siitä mitä voisimme tarjota jäsenistöllemme.

Tavataan!

ORUK

Petteri Närä
puheenjohtaja


