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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Seuraavien päivien ja viikkojen aikana on tiedossa tuhtia toimintaa maanpuolustushengessä ja 
voipa sanoa, että nyt on jokaiselle jotakin. Seuraavat viikot koostuvat mm. seuraavista 
tapahtumista: tärkeä reserviläisten yhteinen toimintapäivä ammunnan ja muun mukavan parissa, 
jäsenilta senioritoiminnasta sekä tutustuminen perinnetoimikuntaan ja tietysti Rokulin 
Rosvopaistipäivä sekä pistooliammuntoja. Rohkeasti mukaan!

Jäsenilta huomenna tiistaina klo 18.00!

Tervetuloa tutustumaan senioriupseeritoimintaan ja perinnetoimikuntaan!

ORUK:n perinnetoimikunta järjestää huomenna tiistaina 31.5. klo 18.00 kerhotiloissamme 
osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12 jäsenillan, johon jäsenet voivat tuoda materiaalia kerhon 
historiaan liittyen. Erilaiset asiakirjat, valokuvat, tai muu kirjallinen materiaali ovat arvokkaita 
kerhomme historiaa kartoitettaessa. Jos et ole ihan varma, voisiko laatikon pohjalla olevasta 
vanhasta paperista olla hyötyä, niin ei haittaa. Katsomme asiaa yhdessä tapaamisen aikana. 
Paikalla on kahvi ja pullatarjoilu. Tutustu perinnetoimikunnan toimintaan: 
http://www.oruk.fi/jaakarinmuistomerkki/ Kysymykset perttu.maatta@oruk.fi tai puh. 044 274 6545

Uusi senioriosasto 60 vuotta täyttäneille reserviupseereille! Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueelle on perustettu uusi osasto Pohjois-Pohjanmaan 
Senioriupseerit (PPSU). PPSU toimii Oulun Reserviupseerikerho ry:n (ORUK) alaisena osastona. 
Senioriupseerien tarkoituksena on toimia 60 vuotta täyttäneiden reserviupseerien aatteellisena ja 
toiminnallisena yhdyssiteenä ja edistää kokonaisturvallisuutta. PPSU järjestää ja tukee 
maanpuolustushenkistä toimintaa sekä vaalii reserviupseeriperinteitä. Jäsenillassa ti 31.5. klo 
18.00 kerhotiloissamme osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12 jäsenillan (Aleksanterinkadun 
reserviläistilat, ovisummeri alhaalla) sinulla on mahdollisuus kuulla PPSU:sta lisää, keskustella sen
tulevasta toiminnasta, esittää toiveita ja liittyä myös osaston riveihin sekä tutustua 
perinnetoimikunnan työhön.

Toimintapäivä 2016

Järjestämme perinteisen reserviläisten toimintapäivän 11.6. Hiukkavaarassa yhdessä Kempeleen 
ja Haukiputaan Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa.
Mielenkiintoisen päivän antiin kuuluu mm. ammuntaa sekä sotilas- ja erätaitoja kohottavia rasteja. 
Päivän ohjelma sopii kaikille kunnosta ja iästä riippumatta. Tapahtuma on maksuton ja mukaan 
otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu MPK:n sivulla 
https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=88219

Lisätietoja antaa harjoituksen johtaja Ari Vuolteenaho: ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi tai puhelimitse 044
5446202

Harjoittele pistooliammuntaa kanssamme! 

http://www.oruk.fi/jaakarinmuistomerkki/
https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=88219


Kerhomme seuraava ampumavuoro on pistooli Hiukkavaaran 3A radalla tiistaina 14.6. klo 17.00. 
Tervetuloa tutustumaan pistooliammuntaan!

Jäsenmaksu 

Vielä on muutama jäsenmaksu maksamatta! Jäsenmaksun maksamalla olet mukana yhdessä 
perinteikkäimmistä ja Suomen kolmanneksi suurimmassa reserviupseerikerhossa. Saamiemme 
jäsenmaksujen turvin kehitämme toimintaamme ja jäsenille tarjoamiamme palveluja, joten sinun 
suorituksesi on meille tärkeä. Pääset muokkaamaan tietojasi ja näet myös laskusi 
http://www.oruk.fi/2015/10/25/e-asiointipalvelu/

Mitaleja ropisi!

Viikko sitten 21.-22.5 ammuttiin perinneaseiden SM-kilpailut Mikkelissä. Pohjois-Pohjanmaan piirin 
reserviläisampujat voittivat kaikkiaan seitsemän henkilökohtaista ja viisi joukkuemitalia. Kerhomme 
jäsen yliluutnantti Matti Kuonanoja voitti pistoolin 30ls kuviokisassa suomenmestaruuden SE-
tuloksella 272 pistettä. Matin tuomisena oli lisäksi joukkuemitaleja. 
Jos haluat mukaan ammuntaharrastukseen, ota yhteyttä ampumaupseeriimme Sampo Mattilaan 
puh. 040 5373 211 tai sampo.mattila(at)oruk.fi 

Vuoden reserviläisliikkuja kapteeni Sampo Mattila

Reserviläisurheiluliitto on valinnut vuoden 2015 reserviläisliikkujaksi kapteeni Sampo Mattila Oulun 
Reserviupseerikerhosta! 

Vuoden reserviläisliikkuja -palkinto on perustettu liiton 40-vuotisjuhlavuonna 2010. Tarkoituksena 
on innostaa ja kannustaa liiton jäsenyhdistysten jäseniä liikkumaan ja merkitsemään ne 
sähköiseen kuntokorttiin. Lisätietoa: http://resul.fi/lajiesitte…/vuoden-2015-reservilaisliikkuja/

Jäsenmatka: Tykit jylisi Rovajärvellä

Oulun Reserviupseerikerho ry järjesti yhdessä Pohjois-Suomen tykkimieskillan kanssa 
jäsenmatkan Rovajärvelle Kainuun Prikaatin tykistön kovapanosammuntoihin. Pääsimme 
vierailemaan sekä tuliasemassa että tulenjohtopaikalla. Olihan hienoa kokea jykevien 130K54 
tykkien lähtölaukaukset ja se olikin monelle retken mieleenpainuvin elämys. Tylsä ei ollut 
kotimatkakaan, kun pääsimme kuuntelemaan maailmanmatkaaja Karhumaan kertomuksia 
lukuisilta matkoiltaan maailman kaikkiin maihin. Lisää jäsenmatkamme tunnelmia: 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1342516185763515.1073741854.595460403802434&type

Käytä ja täytä kuntokorttia

Muistakaa täyttää ja päivittää kuntokorttia. Osoitteessa http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti pääset 
kirjautumaan ja kirjaamaan omat suoritukset. Kerho kannustaa jäseniään säännölliseen 
liikuntaharrastuksen ylläpitoon palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat. Viisi eniten 
kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 
pistettä keränneet palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä keränneet 
suurmestariluokan mitalilla. Reserviläisurheilutapahtumista Oulun alueella: 
http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/

http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/
http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1342516185763515.1073741854.595460403802434&type
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1342516185763515.1073741854.595460403802434&type
http://resul.fi/lajiesitte%E2%80%A6/vuoden-2015-reservilaisliikkuja/
http://www.oruk.fi/2015/10/25/e-asiointipalvelu/


Jäsenmatka

Tattoo ja RUL:n 85-vuotisjuhlat

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/

Järjestämme jäsenmatkan juhlatapahtumaan, lisätietoja lippu-upseeri Jari Maljanen puh.0500 
694854 jari.maljanen(ät)oruk.fi

Pohjanpartio syksyllä

Kouluttaa reserviläisille uuden ryhmä – joukkue tason taistelutekniikan kouluttamista ja käytännön 
harjoittelua. Pohjanpartio soveltuu nuorille reserviläisille sotilasarvoon, aselajiin ja koulutushaaraan
katsomatta. Ilmoittautumiset MPK:n sivulla: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=88230

Tervetuloa mukaan!

Oulun Reserviupseerikerho ry

Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

********************************************************************

ROKULIN ROSVOPAISTI
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Upseerimajan avoimet ovet
Ja rakennustalkoot

Vietämme uuden rosvopaistimontun vihkiäisiä la 18.6. klo 
11:00 alkaen. Tilaisuus on samalla majan avoimien ovien päivä
– koko perheen tapahtuma. Väliaikaohjelmana tapahtumassa 
reipashenkistä talkootoimintaa. Tule tutustumaan majaan, 
majatoimikuntalaisiin, muihin aateveljiin ja -siskoihin sekä 
Rokuli-majan hienoon ympäristöön. Ruokailemme ja 
saunomme päivän aikana.

Tilaisuus on tarkoitettu jäsenillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme perheineen. 

Ilmoittaudu ennakkoon majaisännälle torstaihin 9.6. mennessä,
mikäli sinulla on tarvetta ja halua yhteiskuljetukselle, 
bussikyydille mahdollista pientä ja muodollista korvausta 
vastaan. Mikäli saamme kylliksi kyytiläisiä, varaamme 
kuljetuksen.  Omin neuvoin paikalle saapuvien tulee 
ilmoittautua tiistaihin 14.6. mennessä – varaamme 
ilmoittautumisien perusteella riittävästi paistia monttuun 
kypsymään. Ilmoittaudu petteri.nara(ät)oruk.f tahi 
0407174487. 

   Petteri Närä
   - majaisäntä -

       https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/

https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
mailto:petteri.nara@oruk.fi

