
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 9/2014 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Kuulasta ja aktiivista syksyä jo mennään. Aktiviteetteja on laidasta laitaan, sotilaallisten taitojen 

kohentamisesta aina koko perheen tapahtumiin. Toivon näistä löytyvän sopivaa ja mukavaa 

tekemistä mahdollisimman monelle.  

 

RAATTEENTIEN JÄSENMATKA  

Jäsenmatkamme (6.9) onnistui hienosti ja vieläpä loistavassa aurinkoisessa säässä. Mukana oli 

innostuneita ihmisiä Kempeleestä ja meidän kerhostamme sekä Oulun Maanpuolustusnaisista. 

Mukana oli useita pariskuntia, matkahan oli avec. Saimme kuulla neljä tuntia asiantuntevan 

oppaan luennointia siitä mitä silloin talvella -39 ja -40 tapahtui. Kokemus oli arvokas. Tämän 

matkan jälkeen on hyvä aloittaa uuden matkan suunnittelu ja rakentaminen – nyt toki johonkin 

uuteen kohteeseen.  

 

VÄNRIKKIPÄIVÄ 

Pohjois-Pohjanmaan alueen vänrikeille suunnattu koulutus- ja harjoituspäivä toteutuu ensi 

lauantaina 20.9. Kurssi täyttyi ennätysajassa. Olimme varanneet harjoitukseen 35 paikkaa, mutta 

ilmoittautuneita tuli 66. Teimme hieman muutoksia ohjelmaan, niin että saamme nyt tarjota kaikille 

ilmoittautuneille varmasti hienon harjoituspäivän.  Ohjelmassa on Puolustusvoimien luento sekä 

neljä toiminnallista rastia mm. ammunnan ja sotilastaitojen osalta. Järjestelyistä vastaavat 

kerhoyhteistyön merkeissä Oulun Reserviupseerikerho, Kempeleen Reserviupseerikerho, Pohjois-

Pohjanmaan Reserviupseeripiiri sekä MPK ja Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto. 

 

ROKULI  

Tälle vuodelle viimeinen majan käyttökuukausi käynnistyy lokakuun alusta. Huomioithan, että 

tarjoamme syksyn ajalle majaa alennetuin käyttökustannuskorvauksin. Lisätietoja ja varaaminen: 

www.oruk.fi -sivun kautta (Rokuli/varauskalenteri). Näin syksyllä Rokua Health & Spa tarjoaa 

viihdeohjelmaa varsin kattavasti. Majalta on kylpylälle matkaa noin 1,5km. 

ROKULI-TALKOOT 4.10. 

Rokuli-majan avoimien ovien päivää vietetään 4.10. klo 11 alkaen. Päivän ohjelmassa on 

reipashenkistä liikuntaa puutalkoiden ja muiden ylläpitotoimien osalta. Uusitulla nuotiopaikalla 

paistamme mehukkaat makkarat ja saunomiseen on mahdollisuus. Pyyhe ja pefletti mukaan. Tämä 

on oivallinen tapa viettää laatuaikaa vaikkapa koko perheen voimin. 

Ilmoittaudu majaisäntä Risto Virtaselle 1.10. mennessä. risto.virtanen(ät)oruk.fi tai telefoonilla  

045 1300 688. Osaamme varata makkarat ja muut. 

JÄSENILLAT – ESITELMÄT 

Alkutalven osalta pidämme jäsen- ja esitelmäillan tiistaina 4.11.2014 Aleksanterinkatu 13 A 12:ssa 

klo 18.00 - 20.00. (Aleksanterinkadun ja Pakkahuoneenkadun kulmassa, käynti Aleksanterinkadun 

puolelta). Tilaisuudessa esitelmöi: kirjailija Robert Brandberg, aiheina ”Eversti Reino Hallamaa” ja 

”Mannerheimin sotaan lähtö”. 

http://www.oruk.fi/


Tämä tilaisuus vaatii ennakkoilmoittautumisen puheenjohtaja Petteri Närälle, petteri.nara(ät)oruk.fi. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 30.10. saakka.  Jos käy niin onnellisesti etteivät kerhotilamme 

riitä, joudutaan rajaamaan osallistujien määrää tai miettimään paikan vaihtoa. Nopeus on tässä 

asiassa valttia.  

 

Myynnissä on tänä syksynä julkaistut kirjat samoista aiheista. Uskoisin käteisen olevan hyvä juttu.  

Kahvitarjoilu – tervetuloa! 

 

Muiden jäseniltojen suhteen selvitystyö on vielä meneillään. Niistä tietoa myöhemmin. 

 

ORUK – SYYSKOKOUS 

Oulun Reserviupseerikerho Ry:n syyskokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen 

Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 alkaen.   

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vierailevana luennoitsijana on 

everstiluutnantti Kimmo Rajala aiheesta ”Kainuun prikaati nyt ja vuonna 2015, Aluetoimiston vuosi 

2015”.   

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

 

AMMUNNAT 

ORUK- mestaruuskilpailut 

Tervetuloa sankoin joukoin kerhomme ampumamestaruuskilpailuihin. Nyt on hyvä tilaisuus pärjätä 

ja päästä palkinnoille. Osa kerhomme mestariampujista on matkoilla tai muutoin estyneenä.  

Kisat ammutaan sunnuntaina 21.9.2014 klo 12 alkaen Hiukkavaaran kivääriradalla (150m) ja 

pistooliradalla (25m). Kokoontuminen pistooliradan 3A eteen.  

 

Kilpailussa ammutaan reserviläiskiväärin ja pistoolin palvelusammunnat sekä molempien aseiden 

sovelletut osiot aikaa vastaan. Omia aseita ei tarvitse olla. 

Osallistumisoikeus: 
  Oulun Reserviupseerikerhon jäsenet 
  Ilmoittaudu 30 min ennen kilpailun alkamista kilpailunjohtajalle 
Lajit: 
  Pistooli (25m, palvelusammunta 3) 
  Sovellettu pistooli (25m) 
  kivääri (150m, palvelusammunta 1) 
  Sovellettu kivääri (150m) 

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 

Seuraavat tapahtumat: 

su 12.10.2014 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, sekä joitakin 

kuulosuojaimia ja suojalaseja. Säänmukainen varustus. 

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


Muita ammuntakilpailuja 

Rohkaisen jäseniämme osallistumaan myös kilpailuihin. Kalenteri löytyy osoitteesta: 

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

Muut ammunnat 

Alueemme ammunnoista löytyy tietoa pohjanpoika.net -sivuilta osoitteesta: 

http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/ tai oruk.fi sivuilta: 

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

 
 
COOPERIN TESTI 
Seuraava kerhomme järjestämä kunnon mittaustapahtuma pidetään seuraavasti: 
Paikka: 
Herukka – Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa, Ritaväylän varrella olevalla 
pysäköintipaikalla. 
Tietoa ja kartta: http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/ladut tai 
http://www.openstreetmap.org/relation/2001584. 
Ajankohta: 
Testipäivä on keskiviikko 8.10.2014 
Kelloaika 18.00. 
Varustus: 
Juoksukengät, sopiva juoksuvaatetus (sään mukainen) ja esimerkiksi vesipullo tai vastaava 
mukaan. 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu viimeistään 3 vrk ennen testipäivää testin vetäjälle sähköpostitse: 
harri.hall@oruk.fi. 
Testi järjestetään kun vähintään 3 osallistujaa on ilmoittautunut. 
Lisätietoa: Cooperin testit 2014 ja ORUK testiohje. 
 
 

 

KOULUTUKSIA ALUEELLAMME 

Jo aikaisemmin laitoin tietoa alueellamme olevista koulutuksista, mutta kertauksen vuoksi 

uudestaan. Nämä vaativat nopeaa reagointia. 

Kunnossa kaiken ikää – kenttäkelpoisuuskuntoon -kurssi Oulussa 27. - 28.9.2014. 
Ilmoittaudu 24.9. mennessä. 
Kurssi antaa valmiuksia toimia liikuntakouluttajana ja innostaa reserviläisiä liikkumaan.  
Kurssi on osa Suomi Mies - kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa ja se on osallistujille maksuton. 
Sisältö: 
- Ravintoon liittyvä luento 
- Inbody –testaus 
- Pitkäkestoisen rasituksen vaikutus elimistöön fyysisesti ja psyykkisesti 
- Ikääntymisen fysiologiset vaikutukset 
- UKK –kävelytesti 
- Puolustusvoimien uudistettu taistelutapa – vaatimukset kunnolle 
- Kuntotestaus ja liikuntakoulutus Puolustusvoimissa 
- Ihmisen kohtaaminen eri tilanteissa 
- Reserviläisurheiluliiton tarjoamat liikuntamahdollisuudet 
- Sauvakävelyharjoitus 
Koulutusohjelma jakautuu kahdelle päivälle ja tapahtumapaikkana on 
Hiukkavaaran Paviljonki osoitteessa Hiukanreitti 225. 
 

http://www.oruk.fi/?page_id=15
http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/
http://www.oruk.fi/?page_id=15
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/ladut
http://www.openstreetmap.org/relation/2001584
mailto:harri.hall@oruk.fi
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2014/03/Cooper2014.pdf
http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2014/04/ORUK-testiohje.pdf


Kurssi on osallistujille maksuton. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/Wah1K1 
 
Pohjanpartio Oulussa 4.-5.10.2014 – ilmoittaudu 21.9 mennessä 
Pohjan Partioon voivat osallistua kaikki reserviläiset puolustus- tai koulutushaarasta 
riippumatta. Kurssi on ilmainen kaikille reserviläisille.                        
 
Kouluttajina seitsemällä (7) rastilla toimivat osaavat kiltalaiset, reservinupseerit ja – aliupseerit. 
Monipuoliset rastien aiheet ovat eri aselajien koulutusta, mukana uutta tekniikkaa ja  
uuden taistelutavan mukaisia rastitehtäviä. Koulutuksessa keskitytään korkeatasoiseen 
käytännön opetukseen, ei pitkiin siirtymisiin. Harjoituksessa ammutaan mm. reserviläiskiväärillä 
ja sotilaspistoolilla. 
 
Reserviläisille jaetaan säänmukainen päällys- ja suojavarustus. Osallistujat muonitetaan sekä 
majoitetaan teltoissa, joihin on varattu jokaiselle makuupussi ja kenttäpatja. Jokainen ottaa 
mukaansa 
henkilökohtaiset peseytymisvälineet, alusvaatetuksen, tarvittaessa lämmintä lisävaatetusta, 
sukkia ja käsineet. 
 
Tiedustelut: Seppo Suhonen, puhelin: 040-552 4678 
 
Voit ilmoittautua yksin tai muodostaa oman partion (jokainen ilmoittautuu kuitenkin 
henkilökohtaisesti järjestelmään). 
Partiot muodostetaan ja täydennetään harjoituksen alussa. 
 
Harjoituksesta saat kaksi (2) korvaavaa KH -päivää. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/1zQsU4L 
 
Kartta- ja maastoharjoitus, Jääkärikomppanian hyökkäys -kurssi Oulussa 17. - 19.10.2014 
Tule päivittämään tietosi jääkärikomppanian hyökkäystaistelusta maavoimien  
taistelu 2015 mukaiseksi! Kohderyhmänä ovat jalkaväen reserviupseerit ja vanhemmat 
reservin aliupseerit sekä jääkäri- ja jalkaväkikomppanioihin sijoitetut upseerit ja aliupseerit. 
 
Kurssi alkaa perjantaina 17.10.2014 klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina 19.10.2014 klo 16.00. 
Voit yöpyä myös kotona. 
 
Kurssin sisältö 
- Jääkärikomppanian organisaatio ja hyökkäystaktiikka 
- Komppanian päällikön tehtävät valmistellussa hyökkäyksessä 
- Ryhmätyöt 
- Maastontiedustelu ja taktiset tarkastelut maastossa 
 
Kurssi on osallistujille maksuton ja siitä annetaan kolme (3) korvaavaa KH -vuorokautta! 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/1plf0Hq 
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LOPUKSI 

Omasta ja kerhon puolesta toivon, että mahdollisimman moni osallistuisi tuleviin tapahtumiin. Eivät 

kilpailutkaan ole niin vakavia etteikö niihin voisi tulla kokeilemaan ja mittaamaan oma 

onnistuminen.  Rohkaisen kaikkia.  

 

Uuden tiedon mukaan seuraava Pohjanpoika ilmestyykin 25.9. Lehteen voi käydä tutustumassa 

oruk.fi-sivuiltamme, mutta laitan siitä kuitenkin vielä erillisen tiedotteen linkkeineen sähköpostiinne. 

 

Maanpuolustushenkisin terveisin 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara(ät)oruk.fi 


