
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 9/2015 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Jäsenvuosi on kehittynyt loppua kohden erityisen suosiollisissa merkeissä. Puntaroin asiaa 

tarkemmin juuri ilmestyneessä Pohjanpoika-verkkolehdessä. Tästä on hyvä kurvata vuoden 

loppusuoralle. Tuttuun tapaan nostan tässäkin kuukausikirjeessäni esille huomioimisen arvoisia 

seikkoja ja tapahtumia. Kerho tiedottaa tapahtumistaan myös omilla netti- ja Facebook-sivullaan. 

 

Uuden Pohjanpoika-verkkolehden mainioon lukupakettiin pääset käsiksi ohessa olevan linkin 

kautta: http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2015c?e=8365242/30227198 

 

VÄNRIKKIPÄIVÄ INNOSTI 

Järjestyksessään kuudes Vänrikkipäivä pidettiin Hiukkavaarassa, ampumaratojen ja paviljongin 

maastossa viime lauantaina 19.9. Harjoituspäivä oli suunnattu reservin vänrikeille. Tapahtuma-

päivään osallistui lopulta 43 vänrikkiä, järjestäjien edustajia ja kouluttajia oli 30.   

Harjoituksen sisältö oli jälleen monipuolinen. Harjoituksen maastovaiheen avasi sotilaspoliisikillan 

toimintanäytös. Rastiohjelmassa oli rynnäkkökivääri- ja pistooliammuntaa, rynnäkkökiväärin 

käsittelyä, tulenjohtoa ja ilmatorjuntakonekivääriin tutustumista sekä Puolustusvoimien tietoisku. 

Alueella vieraili myös sotilaskoti munkkeineen. Lounaaksi söimme hernekeiton ja pannarin. 

Harjoitus oli tuttuun tapaan osallistujille ilmainen. Harjoituksen järjestelyissä olivat mukana Oulun 

Reserviupseerikerho, Kempeleen Reserviupseerikerho, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri 

sekä MPK ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto sekä SPOL-kilta Oulusta. Vastaava 

harjoitus uusin sisällöin rakentunee myös ensi syksyksi. 

SYYSKUUN JÄSENILTA  

Tusinan verran jäseniämme pääsi tutustumaan Conlog Oy:n toimitiloihin ja tuotantoon 

Ylikiimingissä ti 22.9. Ohjelmassa oli Kari Kajulan yritysesittely kahveineen sekä tehdaskierros. Ilta 

oli antoisa ja avarsi myös maanpuolustuskentän moninaisuutta. 

LAKEUS CUP 2015 – VARAPUHEENJOHTAJA ARI VUOLTEENAHON TERVEISET 

Lakeus Cupin viides ja samalla viimeinen osakilpailu ammuttiin Hiukkavaarassa sunnuntaina 20.9. 
pilvisessä ja välillä sateisessakin säässä.  
  

Epävakainen sää ei vaikuttanut ainakaan laskevasti ampujien määrään, koska radoille oli saapunut 
38 kisaajaa. Ennen viimeistä osakilpailua olimme toisena jo reilusti Kempeleen perässä ja Rantsila 
huohotti niskaan vain kymmenen pisteen päässä (2544 - 2634). Jo ensimmäisen ryhmän tuloksia 
tarkastaessa huomasi, että Rantsila oli tullut ottamaan ORUK:n päänahan, koska niin tiukkaa 
tulosten tulkkausta ei ole aikaisemmin ollut. Jokaisesta pisteestä taisteltiin ja väiteltiin viimeiseen 
asti. 
  

Parin onnekkaan sattuman kautta saimme pidettyä etumatkan Rantsilaan ja se jopa kasvoi 
kuudella pisteellä ja lopputuloksissa pisteet olivat 3328 - 3312. Sattumasta vähän lisää eli 
houkuttelimme Vänrikkipäivän ammunnan voittajan kisaan ja aikaisemmin jo estyneeksi 
ilmoittautunut jäsenemme tulikin yllättäen mukaan ja pokkasi jopa pistoolissa kakkospytyn. Sampo 
Mattila pokkasikin sitten kolmospytyn. 

http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2015c?e=8365242/30227198


  

ORUK:n joukkueessa Lakeus Cupin osakilpailuissa ampuivat seuraavat henkilöt: Sampo Mattila, 
Tomi Saarela, Ahti Lukkarinen, Timo Niinikoski, Tuomas Niinikoski, Janne Nuojua, Matti 
Kuonanoja, Aki Korhonen, Anton Kyynärsalmi ja Ari Vuolteenaho. 
  
Erityiskiitos voidaan antaa Sampo Mattilalle, joka hoiti pääsääntöisesti järjestelyt ja vielä todella 
hyvin sekä pärjäsi kisoissa erinomaisesti. 
  

Lakeus Cup on tullut jäädäkseen, koska jokaiseen viiteen kisaan osallistui yli kolmekymmentä 
ampujaa, joka on varmasti piirin alueen ennätys. Joukkueita oli kaikkiaan yhdeksän. 
  

Kaikissa osakilpailuissa oli upea tunnelma, josta haluaisi nauttia myös ensi vuonna. Näillä eväillä 
lähdemme tuleviin kisoihin ja Kempeleen päänahkaa metsästämään.  
 

 

MUUTOKSET POSTITUSJÄRJESTELMÄSSÄ 

Olemme toteuttaneet muutoksia postitusjärjestelmäämme. Muutosprojekti jatkuu vielä tämän 

syyskuun jäsenkirjeen lähettämisen verran. Tavoitteemme on yksinkertaistaa kerhon sisäistä 

tiedottamista. Siirrymme käyttämään pelkästään RUL:n jäsenrekisterin sähköpostiosoitteistoa 

tulevien tiedotteiden lähettämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähetän jäsenkirjeen 

ensin järjestelmän kautta ja sitten hieman myöhemmin vanhan postituslistamme mukaan toiseen 

kertaa. Ne jotka saavat vasta tuon toisen postin, eivät ole RUL:n järjestelmässä oikealla 

sähköpostiosoitteella tai heillä ei ole sinne annettua sähköpostia laisinkaan. Näiden postitusten 

jälkeen emme tule enää käyttämään vanhaa järjestelmäämme, vaan ne joiden sähköposti ei ole 

virallisessa järjestelmässä putoavat jatkossa tapahtumatiedotteiden piiristä pois – ja se on harmi. 

Mikäli teillä on epävarmuutta onko tietonne oikein RUL:n järjestelmässä, pyydän tarkastamaan 

omat tiedot eAsiointipalvelun kautta seuraavasti: 

Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan e-asiointipalveluun. Jäsennumeron (= 

käyttäjätunnus) löydät jäsenkortistasi, salasana ensimmäisellä kerralla on jäsenrekisterissä oleva 

postinumerosi. eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ 

 

ONKO JÄSENMAKSUSI UNOHTUNUT  

Voimassa olevista jäsenyyksistä on vielä 64 maksamatta. Kehottaisin kiirehtimään tämän asian 

hoidossa. Meille tuloutetut varat käytetään toimintamme kehittämiseen, hankintaprojekteihin ja 

jäsentemme hyväksi. Toimintamme pyörii jäsenmaksujen turvin. Vastineeksi kerhomme tarjoaa 

todella paljon toimintaa ja erilaisia mahdollisuuksia. Niitä joiden osalta tämä pieni muodollisuus on 

päässyt unohtumaan, pyytäisin tarkastamaan maksutilanteen ja hoitamaan tarvittaessa asian 

kuntoon. Uuden laskun voi tulostaa myös e-asiointipalvelun kautta: 

eAsiontipalveluun pääset TÄSTÄ 

 

Seuraavassa tapahtumia.. 

 

 

 

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


TAPAHTUMIA 

ROKULI-MAJAN AVOIMET OVET JA SYYSTALKOOT 3.10. 
Talkoohenkistä koko perheen ulkoilupäivää ja yhdessäoloa on taas tarjolla lokakuun alkuun. 
Pidämme puuhapäivän lauantaina 3.10. klo 11-17. Tämä on myös oivallinen tilaisuus tutustua 
kerhomme omaan majaan ja samalla muihin kerhoaktiiveihin. Totuttuun tapaan juomme kahvit, 
syömme hernekeiton ja paistamme makkarat. Lämmitämme mahdollisesti myös mainion 
rantasaunamme, josta rohkeimmat voivat käydä uimassa. Pyyhe ja pefletti mukaan, mikäli 
rantasaunan herkulliset löylyt kiinnostavat. Tähän tapahtumaan kannattaa tulla, vaikka 
yhteiskyydeistä sopien. 
 
Ilmoittaudu Petteri Närälle ke 30.9. mennessä. petteri.nara@oruk.fi tai telefoonilla  
0407174487. Osaamme varata hernekeittoa ja grillimakkaraa riittävästi. Ajo-ohjetta ja muuta tietoa 
majastamme löytyy oruk.fi-sivuilta ja esitteestä (linkki ”muissa asioissa” tässä kirjeessä). 
-Tervetuloa mukaan- 

 
 
PIIRIPÄÄLLIKÖN JOTOS 10.10. – ILMOITTAUDU 7.10. MENNESSÄ 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö järjestää 
yhdessä Kempeleen Reserviläisten kanssa Piiripäällikön jotoksen Rokualla lauantaina 
10.10.2015.  Jotos on tarkoitettu kaikille KOTU -yksikköön kuuluville reserviläisille sekä kaikille 
muillekin asiasta kiinnostuneille. Jotoksen tavoite on aktivoida reserviläisiä pitämään huolta omasta 
kunnostaan. 
Jokainen osallistuja käyttää kurssilla omia varusteitaan (vaatteet, vedenpitävät kengät ja 
mahdolliset muut varusteet) sekä omia muona- ja juomatarvikkeitaan. Kurssilaisille tarjotaan 
lounaaksi MPK:n puolesta makkaraa ja mehua. Jotos tehdään kahdessa eri vaiheessa ja vaiheiden 
välillä pidetään pitkä tauko. Sen aikana nautitaan lounas sekä järjestetään toimintaa. 
 
Jotos ei ole kilpailu. Se on nautinnollinen ruskaretki. Käveltävä matka on noin 8-10 kilometriä, ja 
kävelyn aikana pidetään lyhyitä taukoja kerran tunnissa. Pitkä tauko pidetään suunnilleen jotoksen 
puolivälissä. Reitti lähtee Rokualta ORUK:in majalta kulkien Rokuan luonnonkauniissa maastossa. 
Jotos päättyy ORUK:n majalle, jossa on mahdollisuus saunomiseen. 

Tämä piiripäällikön jotos on nykyisen päällikön (Timon) viimeinen tässä toimessa, joten odotan 
runsasta osallistumista. Kurssin johtajana toimii Kari Pentti, jolta voit kysellä tarpeen vaatiessa 
lisätietoja. Puhelinnumero on 040-4115266. 

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu MPK:n nettisivujen kautta. (Linkki 
ilmoittautumiseen:  http://bit.ly/1KwRtt4 ) Kurssisivut ja samalla myös ilmoittautuminen ovat 
muuttuneet aikaisemmasta ja jos ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu, niin siitäkin voi kysellä 
tarpeen vaatiessa lisää kurssin johtajalta. Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 7.10.2015. 

Alustava aikataulu: 
  8:30                                  Kokoontuminen Rokualla ORUK.n majalla (ajo-ohje oruk.fi) 
  8:30 - 8:45                        Alkutoimet ja kurssinjohtajan alkupuhuttelu 
  9:00 - 11:00                      Jotos, vaihe I 
11:00 - 13:00                      Tauko 
13:00 - 15:00                      Jotos, vaihe II 
15:00 - 15:30                      Loppupuhuttelu, palaute ja saunominen 
 
Tervetuloa jotokselle! 
Kari Pentti – kurssin johtaja 

mailto:petteri.nara@oruk.fi
http://bit.ly/1KwRtt4


COOPERIN TESTI 12.10. 
Tarjoamme vielä yhden mahdollisuuden tälle vuodelle testata ja mitata oman kestävyyskunnon 
taso. 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. 
 
Suorituspaikka ja ajankohta 2015 
Herukka - Ahvenoja -kuntorata: kokoontuminen Ritaharjussa Ritaväylän varrella olevalla 
pysäköintipaikalla klo 18. 
Testipäivä: 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. 
 

 

AMMUNNAT  

Sunnuntai-ammuntoja 

Ammunnat hoituvat patruunoiden osalta omakustannusperiaatteella a´ 0,25 - 0,50 € 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 18.10. klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä  

su 15.11.klo 12:00 Hiukkavaaran pistoolirata 3A/25m, Närä  

su 29.11.klo 12:00 Hiukkavaaran kiväärirata 1/150m, Närä 

Näihin ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla 

kahvia. Kerholla on tarjota kolme reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön, sekä 

joitakin kuulosuojaimia ja suojalaseja. Säänmukainen varustus. 

Muita ammuntoja 

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.  

Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista löytyy osoitteesta: 

pohjanpoika.net/ampumakalenteri 

Lisää tietoa myös omilta sivuiltamme osoitteesta: http://www.oruk.fi/?page_id=15  

 

 

http://www.oruk.fi/?page_id=1553
http://pohjanpoika.net/ampumakalenteri
http://www.oruk.fi/?page_id=15


OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAILUILLAT 

Keilailukausikin saatiin avattua ensimmäisen tapahtuman osalta 14.9. Jatkamme jäseniltojamme 

näissä merkeissä vielä kahden tapahtuman verran tälle vuotta. Keilaamme ilman kilpailullista 

asetelmaa. Kelopelit-keilakilpailu käydään taas ensi keväänä, joten tässä on hyvä tilaisuus 

harjoitteluun. Tilaisuudet ovat avoinna myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille. Tämä 

tapahtuma vaatii ennakkoilmoittautumisen ratajärjestelyiden vuoksi.   

Ajankohdat ja tapahtumatiedot:                         

2. Tapahtuma: lokakuu ma 26.10. klo 17:30 - 19:00, ilmoittaudu 23.10. mennessä 

3. Tapahtuma: marraskuu ma 23.11. klo 17:30 – 19:00, ilmoittaudu 20.11. mennessä 

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

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

Tervetuloa keilaamaan! 

 

OULUN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N SYYSKOKOUS 18.11. 

Hiukkavaarassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa 

keskiviikkona 18.11.2015 klo 18:00. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä yhdistyksen sääntömuutosasia. 

Luennoitsijana on Reserviupseeriliiton II varapuheenjohtaja Sampo Puoskari. 

Luennon aiheena on "Suomen ilmavoimien lentokoneet toisessa maailmansodassa." 

Kokouksen yhteydessä on kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 

-hallitus- 

 

MUITA ASIOITA 

ROKULI-MAJA – LOKAKUU ON KAUDEN VIIMEINEN KUUKAUSI  

Viimeinen majakuukausi pyörähtää kohta käyntiin. Majan varauskalenterista pääset katsomaan 

vapaita ja sinulle soveliaita vuorokausia. 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 

Kylpylä hoitaa puolestamme majan avainpalvelun. Nouto ja palautus ovat kylpylän vastaanotossa. 

Majalla kävijät ovat voineet hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja etuja. Rokua Health & Spa 

tarjoaa majamme käyttäjille noutopöydänruokailut ja kylpylän käytön alennettuun hintaan: 

-aamiainen 6,30 € 

-ateria arkisin ma-pe 13,60 € 

-ateria viikonloppuisin 15,20 € 

-kylpylän käyttö 7,80 € 

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


-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 

 

KUNTOKORTTI 

Muistakaa täyttää ja päivittää kuntokorttia.  Osoitteessa http://www.resul.fi/index.phtml?s=117 

pääset kirjautumaan ja kirjaamaan omat suoritukset. Kerho palkitsee aktiivisimmat kuntoilijat 

vuosittain.  

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT - ALENNUSTA HANKINTOIHIN TOP-SPORTISTA 

   

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

Nyt juoksuilmojen kylmetessä, 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 

Nähdään tapahtumissamme. Kokeillaan ammuntaan, ulkoillaan Rokulissa, testataan kuntoa tai 

sitten tarkkuutta keilauksessa. Vaihtoehtoja riittää. Nämä ovat juuri sitä vastinetta jota kerho haluaa 

jäsenilleen tarjota ja jota se tapahtumien muodossa nyt pystyy tarjoamaan. Käyttäkää tilaisuudet 

hyödyksenne.  

Terveisin 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara@oruk.fi 
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