ORUK – JÄSENKIRJE 3/2017
HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Tässä uusimmassa jäsenkirjeessämme viimeisimmät uutisemme: Kerhon superviikonloppu,
seuraava ammuntatapahtuma, Upseerimaja Rokulin sesonki parhaimmillaan jne.

Kerhomme seuraava ammuntatapahtuma
Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta sunnuntaina 18.6. klo 12.30 Hiukkavaaran rata
1:llä. Totutusti voit ampua kerhon aseilla ja patruunoilla tai ottaa oman aseesi ja patruunat mukaan.
Jos käytät kerhon patruunoita, myymme patruunalipukkeita, joita vastaan saat ampua
omakustannushintaan, joten ota vähän rahaakin mukaan. Tarjoamme pullakahvit!

Kehomme superviikonloppu sujui mallikkaasti
Viikon (vko 21) lopulla Oulun Reserviupseerikerho osallistui aktiivisesti SRA-kisan järjestelyihin,
Upseerimaja Rokulin suurtalkoisiin ja Pohjois-Suomen Erämessuille. SRA-kisan järjestelyistä
vastasi ampumaupseeri Sampo Mattila, Upseerimaja Rokulin suurtalkoita koordinoi majaupseeri
Petteri Närä ja erämessujen maanpuolustusjärjestöjen osaston järjestelyistä vastasi lippu-upseeri
Jari Maljanen. Erämessuilla ORUK oli maanpuolustusjärjestöjen osastolla, jolla kävi kohtalaisesti
messuvieraita varsinkin torstaina.

Toimintapäivän hyvä suosio jatkui
Toimintapäivä järjestettiin tänä vuonna jo toukokuussa eli sunnuntaina 21.5. Osanottajia
ammunnan parissa oli kaikkiaan 29 henkeä, joten suosio oli totutun hyvä.

Matti Kuonanojalle SM-kultaa
Matti Kuonanoja saavutti SM-kultaa H-sarjassa perinneaseiden SM-kilpailussa 50m pistoolikisassa
tuloksella 275 pistettä. Jäsenemme pärjäsivät muutenkin hyvin vaikka muita mitaleita ei tullutkaan.
Onnittelemme! Kilpailun tulokset löytyy: https://www.keuruunampumaurheilukeskus.fi/perinneasetulokset/

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/

Varaa Upseerimaja Rokuli
Talkoolaisten uudistama Upseerimaja Rokulissa on nyt kunnon WC –tilat ja uutukainen liiteri
palvelemassa jäseniämme. Varaa jäsenhintainen lomasi varauskalenterista:
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/

Kerhotuotteet verkkokaupastamme
Kerhomme jäsenille suunnatut kerhotuotteet löytyy nyt verkkokaupastamme:
http://www.oruk.fi/jasenedut/oruk-verkkokauppa/
Tarjolla on monipuolisesti asusteita sekä muitakin tuotteita. Käy tutustumassa ja tilaa!

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

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 (ajankohdat ja paikat) Oulun, Reserviupseeripiirin ja Valtakunnan
alueella kerhon kotisivuilla: http://www.oruk.fi/reservilaisurheilu/
Lisää ajankohtaista tietoa löytyy kerhomme nettisivuilta www.oruk.fi tai FB-sivuiltamme
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/?fref=ts
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