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ORUK järjestää jäseniltoja, tutustumiskäyntejä ja vie-
railuja. Se kouluttaa ja harjoittelee sekä ottaa aktiivisesti
osaa veteraanityöhön. Näkyvimpiä ovat Vänrikkipäivä,
toimintapäivät ja messuosallistumiset.

Kunniavartiot mm. jouluaattoina Intiön sankarihaudoilla
ovat näkyviä kunnianosoituksia itsenäisyytemme
puolesta taistelleille.

Aktiivista
maanpuolustushenkeä
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Liittymällä jäseneksi pääset osallistumaan vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön ja seuraamaan maanpuolustustyön
kehitystä ja toimintaa paalupaikalta.

Saat valtakunnallisen Reserviläinen lehden.

Saat piirin Pohjanpoika nettilehden.

Voit osallistua kerhon ammuntavuoroille sekä 
käyttää Hiukkavaaran ampumaratoja ja kerhon
aseita.

Voit käyttää kerhon upseerimaja Rokulia.

Voit osallistua kerhon järjestämiin tapahtumiin.

Voit ylläpitää kuntoasi ohjatusti ja motivoidusti.

Liity jäseneksi Reserviupseeriliiton ( RUL ) sivuilla
osoitteessa:

http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/

Upseerimaja Rokuli on Oulun Reserviupseerikerhon
erähenkinen ja elämyksellinen tukikohta Rokuan
Syväjärven rannalla. Jäsenenä sinulla on etuoikeus
upseerimajan käyttöön todelliseen asevelihintaan.

Rokulin päärakennuksessa on kaksi tupaa takkoineen,
keittiö ja seitsemän petipaikkaa. 60-luvulla rakennetussa
rantasaunassa on pieni kahden petipaikan kamari.
Upseerimaja on entisöity vanhojen aikojen tunnelmalla.
Majan ilme on sotilaallisen asiallinen ja toimiva.

Saunan lämmetessä on aikaa käydä vaikkapa soutele-
massa ja kalastelemassa. Pehmeiden löylyjen välissä on
nautinto pulahtaa raikkaan Syväjärven syleilyyn. Majan
ympäristössä aukeavat Rokuan ainutlaatuiset ulkoilu-
maastot ympärivuotisiin harrastuksiin.

Rokuli on mainio tukikohta kalastukseen, vaellukseen,
maastopyöräilyyn, marjastukseen, sienestykseen, hiihtoon,
vaellukseen tai rentoutumiseen Health&Spa kylpylässä.

Katso lisätietoja sivultamme www.oruk.fi / rokuli.

Reservin upseeri,
liity ORUK:n jäseneksi!

Upseerimaja
Rokuli on mainio

vapaa-ajan
tukikohta isollekin

porukalle ja
yhteisille

tapahtumille.

Oulun Reserviupseerikerho ry ORUK on alueensa
reserviupseerien palvelusajan jälkeinen aatteellinen ja
toiminnallinen yhdysside valtakunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa varten.

1933 perustetussa Suomen neljänneksi suurimmassa
reserviupseerikerhossa on yli 570 jäsentä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. säilyttämällä maan-
puolustushenkeä, kunnioittamalla edellisten sukupolvien
työtä, johtamalla ja järjestämällä reserviupseerien lisä-
koulutusta mm. MPK:n kanssa sekä tukemalla henkistä
ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää
toimintaa.

Oulun Reserviupseerikerho
ORUK esittäytyy

Käsiaseammunta,
harjoittelu ja kil-
pailut muodos-
tavat ison osan
aktiivisesta toimin-
nastamme.


