
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 2/2017 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 
Yllättävän paljon tuli nyt jo jäsenasiaa. Tässä jäsenkirjeessä mm. toiminnallisen 

ammunnan alkeet, jäsenilta: Ajankohtaista turvallisuusrintamalta – Suojelupolisin 

ylitarkastaja Ilkka Entchev ja paljon muuta. Tutustu! 

Kevätvuosikokous 

Kevätvuosikokous järjestetään keskiviikkona 22.3. klo 18.00-20.30 Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimiston tiloissa os. Hiukanreitti 40 Hiukkavaara. Kokouksen yhteydessä majuri Mika 

Niemi kertoo PV:n kuulumiset. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Veteraanikeräyksen saldo 

Veteraanikeräys suoritettiin jälleen Kainuun Prikaatin varusmiesten ja alueemme 

reserviläisjärjestöjen avulla 21.-22.2. Kerhomme jäseniä oli jälleen järjestelytehtävissä ja 

varusmiesten kuljettajina keräyspaikoille. Keräyksen saldo oli kaikkiaan 10837€. Kiitos kaikille 

lahjoittajille ja keräykseen osallistujille. 

Kerhomme seuraava pistooliammunta 

Kerhomme seuraava ammunta on OMAS:n sisäradalla Raksilan paloaseman kellarissa 

(sisäänkäynti uimahallin parkkipaikan puolelta) tiistaina 14.3. klo 18-20. Totutusti voit ampua 

kerhon aseilla ja patruunoilla tai ottaa oman aseesi mukaan. Ratamaksu 5€/henkilö ja 

patruunalipuke 4€/40 laukausta. Ratoja on vain viisi, joten mukaan mahtuu vain viisitoista ensin 

ilmoittautunutta kerhomme jäsentä Ilmoittaudu ennakkoon ammunnanjohtaja Timo Niinikoskelle 

timo.niinikoski@gmail.com. Huom! Jäsenilta on vain kerhomme jäsenille. 

Jäsenmaksu on erääntynyt 

Jäsenmaksu on erääntynyt ja kiitos siitä, jos olet muistanut sen maksaa eräpäivänä. Löydät 

jäsentietosi ja jäsenmaksusi kirjautumalla jäsentietoihisi 

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

Oletko kiinnostunut toiminnallisesta ammunnasta? 

Urheilu-upseerimme Juho Leikas opastaa toiminnallisen ammunnan alkeet ja harjoittaa sinua 

tarpeen mukaan SRA-kokeeseen. Kysy lisää ja ilmoittaudu Juho Leikas, juho.leikas(ät)oruk.fi tai 

puh. 044 2901995  

Oletko kiinnostunut liikuntatoiminnasta? 

Jos olet kiinnostunut liikuntatoiminnasta esim. futsal/sähly –vuoroista, liikuntakokeiluista tai 

kilpailuista, käy liittymässä sähköpostilistalle. Linkki liittymislistaan: 

https://whm25.louhi.net/mailman/listinfo/urheilijat_oruk.fi 
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Jäsenilta: 

Ajankohtaista turvallisuusrintamalta – Suojelupolisin ylitarkastaja Ilkka Entchev 

Tätä jäseniltaa ei kannata ohittaa! Erittäin kiinnostava esitelmä on tarjolla jäsenillemme tiistaina 

21.3. kello 17‒19 Aleksinkulman Myllynurkka-kabinetissa os. Aleksanterinkatu 9 (sisäänkäynti 

pihan puolelta). Kahvitarjoilu! HUOM! Ennakkoilmoittautuminen 14.3. mennessä jäsenupseeri 

Tuomas Lipposelle tuomas.lipponen@oruk.fi. Kirjoita viestiin aiheeksi jäsenilta! 

MPK:n kursseja Hiukkavaarassa 

Kurssivääpeli – kurssi 24.-26.3. 

Kurssi on viikonlopun kestävä opintokokonaisuus joka antaa valmiudet toimia kurssien vääpelinä. 

Kurssin aikana tehdään nopeutetusti kurssin suunnittelu eri vaiheineen ja siihen liittyvät 

suunnittelun asiakirjat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen MPK:n sivulla: 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=92490 

SRA-kurssi 25.-26.3. 

Kauan odotettu SRA-kurssi vihdoinkin Oulussa! SRA -ampuja statukseen johtava koulutus 

Hiukkavaarassa 25.-26.3. Kurssin tarkoituksena on tuottaa uusia harrastajia sovelletun 

reserviläisammunnan pariin. Ilmoittaudu mukaan MPK:n sivulla: 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=91943 

Jäsenedut kerhomme jäsenille 

Uutuutena hieronta ja lihashuolto Jussi Torppa – 10 % huhtikuun loppuun asti puh. 040 741 1915 

tai sähköisesti www.oulunhieronta.fi 

Katso lisää etujamme: http://www.oruk.fi/jasenedut/ 

Kaveria ei jätetä, luovuta verta! 

"Kerhollemme on perustettu SPR:n veripalveluun oma veriryhmä nimellä ORUK. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että jos olette menossa luovuttamaan verta, niin lisätkää käyntinne toimipisteestä 

löytyvään vihkoon. Oulun toimipiste löytyy osoitteesta Isokatu 32. Yhdellä luovutuskerralla voit 

pelastaa kolme henkeä, joten kerrankin luovuttaminen kannattaa. Käykää siis auttamassa, koska 

kaveria ei jätetä! 

Verenluovutuksesta infoa: https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus 

Tässä oli jälleen tuhti paketti kerhomme ja yhteistyökumppaneidemme toiminnasta. Lisää 

ajankohtaista tietoa löytyy kerhomme nettisivuilta www.oruk.fi tai FB-sivuiltamme 

https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/?fref=ts 

Terveisin, 

Oulun Reserviupseerikerho ry 

 

Ari Vuolteenaho 

puheenjohtaja 

puh. 044 5446 202, ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi 
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