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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Kerhomme kevät on alkanut vilkkaasti ja toimintaa on monella saralla. Ammunta harrastuksena on
vienyt mukanaan entistä useamman kerhomme jäsenen, kun kevään aikana olemme lyöneet uudet
kävijäennätykset reserviläisammunnoissa. Perinnetoimikunta on löytänyt melkeinpä aarteita
digitoidessaan suurta määrää dokumentteja, joita on löytynyt pääasiassa kerhohuoneeltamme
Aleksanterinkadulta. Harjoitustoimikunta on myös kokoontunut suunnittelemaan kerhomme
suurimpia harjoituksia eli kesän Toimintapäivää ja syksyn Vänrikkipäivää. Upseerimaja Rokuli on
avattu jälleen kesään ja varauksianne odottelee majaupseeri.
Mitä uutta tapahtuu lähitulevaisuudessa? Ethän unohda kevätkokoustamme, joka on jo ensi
viikolla? Parin viikon kuluttua on senioriupseeritoiminnan perustava kokous, joten sitten on myös
varttuneille upseereille oma foorumi yhdessä tekemiseen.

Kevätkokous
Oulun Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa keskiviikkona 30.3.2016 klo 18:00 alkaen.
Jos et ole koskaan käynyt kevätkokouksessamme, niin nyt sinulla on mahdollisuus päästä
seuraamaan ja päättämään yhteisistä asioistamme!
Illan lopuksi esitelmöi mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta eversti evp Heikki Hiltula.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Jäsenmatka
Viimeiset jäsenhintaiset liput myynnissä 31.3. asti, joten pidä kiirettä!
Vuosi 2016 on RUL:n 85v –juhlavuosi. Liiton päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa
Tattoon yhteydessä, johon ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet. Juhlapäivän ohjelma:
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
Oulun Reserviupseerikerho järjestää jäsenmatkan juhlatapahtumaan, lisätietoja lippu-upseeri Jari
Maljanen puh.0500 694854 jari.maljanen(ät)oruk.fi

Tule ammuntoihin!
Suuren suosion tänä vuonna saavuttaneet reserviläisammunnat ovat saaneet jäsenemme
liikkeelle. Alkuvuoden aikana on järjestetty jäsenillemme jo neljä ammuntatapahtumaa, joissa on
ollut kaikkiaan melkein 80 osanottokertaa. Toivon sinun osallistuvan ainakin yhteen ammuntaan
vuoden aikana. Mukaan pääset helposti, kun tulet vain paikalle. Kerholla on sekä kiväärejä että
pistooleja, joten omaa asetta et välttämättä tarvitse. Tapahtuma on ilmainen ja patruunat saat
omakustanneperiaatteella eli varaa vähän rahaa mukaan. Ota mukaan myös henkilöllisyystodistus,

jotta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi.
Seuraavat ammunnat Hiukkavaarassa:
-

sunnuntai 10.4. klo 13.00 kivääri rata 1
tiistai 19.4. klo 17.00 pistooli rata 3A

Lisätietoja ampumaupseeri Sampo Mattila puh.040 5373211. Kahvitarjoilu!

Toimintakalenteri
Olemme avanneet kotisivullamme toimintakalenterin, josta näet kerhomme tapahtumat ja niitä
päivitetään koko ajan.
Käy tutustumassa mielenkiintoiseen tarjontaamme: http://www.oruk.fi/toimintakalenteri/.
Kotisivultamme löydät myös ampumakalenterin, josta löydät Pohjois-Pohjanmaan piirin kilpailut ja
harjoitukset: http://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/.

Käytä kuntokorttia
Kuntokortti on hyvä tapa kirjata liikuntasuoritukset ja myöskin ammunnat metsästyksestä lähtien.
Jos et ole vielä rekisteröitynyt kuntokortin käyttäjäksi, tee se nyt helposti sivulla:
http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti.
Olemme palkinneet vuosittain kevätkokouksessamme ahkerimmat kuntoilijat eli kuntokortin
täyttäjät.

Senioriupseeritoiminta
Tämän vuoden uutuutena aloitamme Senioriupseeritoiminnan. Senioriupseerit ovat jo varttuneessa
iässä olevia jäseniämme, joille haluamme tarjota puitteet mielekkääseen toimintaan yhdessä
upseeriveljiemme kanssa.
Senioriupseeritoiminnan perustava kokous pidetään maanantaina 11.4. klo 17.00
Aleksanterinkadun kerhohuoneella os. Aleksanterinkatu 13 A 12 (ovisummeri alhaalla). Lisätietoja
puheenjohtaja Ari Vuolteenaho puh. 044 5446202. Tervetuloa!

Jäsenedut
Seuraavat yritykset tarjoavat jäsenetuja jäsenillemme: Keilahalli Pelixir, TopSport ja Rokulin
käyttäjälle Rokua Health & Spa.
Etsimme lisää jäsenetujen tarjoajia! Onko sinun yritykselläsi tarjota etuja 650 jäsenillemme? Ota
yhteyttä puheenjohtaja Ari Vuolteenaho puh. 044 5446202.

MPK:n kursseja
Oulun Reserviupseerikerho on järjestämässä tai muuten merkittävässä roolissa PohjoisPohjanmaan alueen sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla, joita ovat mm. Toimintapäivä,
Vänrikkipäivä ja Hiukka-harjoitus. Hiukka-harjoitus sisältää kahdeksan kurssia, joista luulisi
kaikille halukkaille löytyvän sopiva kurssi. Kurssitarjontaan kuuluu mm. esikunta-, sotilaspoliisi- ja
tiedustelukurssi. Käy tutustumassa kurssitarjontaan www.mpk.fi.

Rokuli-majan uutisia
Majakausi on päässyt hienosti vauhtiin, vaikka uutta varausjärjestelmäämme ei ole vielä päästy
avaamaan. Kevättalven varauksia voi tehdä suoraan majaisännälle, osoittaen ne sähköpostiin
petteri.nara(ät)oruk.fi. tai puhelimitse sopien (0407174487).
Majaan liittyvää uutisointia, juttuja ja kuvia on helpointa seurata majan oman Facebook-ryhmän
kautta. Jos et ole ennen päässyt majalla vierailemaan, on se nyt mahdollista vaikkapa sivuilta
löytyvän videon välityksellä. Käy tutustumassa: https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
Vaikka majatoimikunta haiskahtaa vahvasti byrokraattiselta termiltä, niin sitä sen toiminta ei
suinkaan ole. Majatoimikunnan tehtävä on olla mukana kehittämässä majatoimintaa ja vaalimassa
sen perinteitä. Majatoiminta on erityisesti viihtymistä hyvässä porukassa, iloisia yhteisiä
talkootapahtumia kerhon majalla, hyvän asian äärellä. Hernekeitto, makkaranpaisto ja rantasauna
kuuluvat aina ohjelmaan. Toimikunnan perinteet yltävät vuoteen 1949 saakka.
Majatoimikunta etsii riveihinsä uusia jäseniä. Ryhmäläinen pääsee nauttimaan myös
henkilökohtaisista eduista majan vuokrauksen osalta. Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä
majaisäntään, alkuun on saatavilla vaikkapa esite majatoimikunnan kuvioista.
Majan käyttökorvauksella katetaan edelleen majan ylläpitokulut, sähkön, polttopuiden, maavuokran
osalta. Omakustannushinta jäsenillemme pysyy edelleen 45 €:ssa/vrk/maja. Majatoimikuntaan
kuuluville sisältyy lisäksi ylimääräinen alennus.
Rokulin kevättalkoot 7.5. – mainio perheen ulkoilupäivä
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 7.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme tarvittaessa mainiossa
rantasaunassamme. Lisää informaatiota kevättalkoista tuonnempana.
Rokulin Rosvopaisti 18.6. – upseerimajan avoimet ovet
Rakennetun rosvopaistikuopan vihkiäisiä vietetään la 18.6. Tilaisuus on samalla majan avoimien
ovien päivä. Jäsenet ja kumppanimme pääsevät tutustumaan majaan, sen ympäristöön sekä
muihin aateveljiin ja -siskoihin. Selvittelemme parhaillaan mahdollista yhteiskuljetusta.
Tapahtumasta lisää keväällä tässä puheenjohtajan jäsenkirjeessä sekä Upseerimaja Rokulin
facebook-sivuilla. Petteri Närä, majaisäntä puh. 040 7174487 petteri.nara(ät)oruk.fi

ORUK – keilauksen Kelopelit
OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAUKSEN KELOPELIT ALKOIVAT
Kelopokaalin ja varsinkin sen sisällön tavoittelun ensimmäinen koitos käytiin 16.3. Osallistujia oli
Oulun Maanpuolustusnaisista, Oulun Reserviläisistä ja Oulun Reserviupseerikerhosta.
Kaksi osakilpailua on vielä jäljellä ja kun muistamme, että Kelopelien lopputuloksessa huomioidaan
vain kaksi parasta kolmesta henkilökohtaisesta suorituksesta, niin hyvin ehtii vielä mukaan. Lisäksi
olemme kaikki amatöörejä keilojen kaadossa ja pisteiden saalistuksessa, joten palkinnoille pääsy
on kaikille vielä ihan mahdollista. Kukin vähemmän keilailua harrastanut saa 20 pistettä tasoitusta
per sarja, tämä tekee kilpailusta jännittävän ja tasaisen.

Tulokset kolmen kärjen osalta 16.3:
Esko Junno/ORUK
570 pst
Petteri Närä/ORUK
549 pst
Sami Sainio/OuRes
535 pst
Keilailutapahtumat Pelixir Oulu (Tukkimiehentie1):
Huhtikuussa
Viikolla 14 / 6.4./ ke klo 17:30 alkaen ORUK:n avoimet Keilailun Kelopelit-osakilpailu II
Toukokuussa
Viikolla 18 / 4.5./ ke klo 17:30 alkaen ORUK:n avoimet Keilailun Kelopelit-osakilpailu III
Tapahtumat ovat avoinna kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen jäsenille, ikään ja
sukupuoleen katsomatta. Ratavarauksien vuoksi tapahtumat vaativat ennakkoilmoittautumisen
vähintään 3 vrk ennen, mielellään heti. Ilmoittautumisia ja lisätietoja petteri.nara(ät)oruk.fi. tai
puhelimitse 040 7174487.
Kelopelit-kilpailuissa keilataan vuorollaan 1,5 tuntia ja heitetään neljä sarjaa. Radoilla ollaan
pareittain. Tapahtumat ovat kaikkinensa rentoja eikä osallistumisen osalta tarvitse olla huolissaan
vaikkei olekaan kokeillut keilausta aikaisemmin. Opastusta ja vinkkejä heittojen salaisuuksiin on
myös mahdollista saada. Pelixirin jäsenedut löydät kotisivultamme http://www.oruk.fi/jasenedut/
Tervetuloa keilaamaan!
Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää, kun vuoden toiminta on saatu todella hyvään vauhtiin. Onko
sinulla ideoita, kehitysehdotuksia tai herännyt kysymyksiä? Olen vain puhelinsoiton päässä tai
sähköpostitse voi myös lähestyä.
Aurinkoista kevättä!
Oulun Reserviupseerikerho ry
Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

