
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 5/2017 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 
 

Tässä jäsenkirjeessä viimeisimmät uutisemme. Tutustu! 

Kerhomme seuraava ammuntatapahtuma 

Kerhomme seuraava ammunta on pistooliammunta sunnuntaina 22.10. klo 12.00 Hiukkavaaran 

rata 3A. 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. Kahvitarjoilu!  

Ilmoittaudu mukaan: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94417 

Lisätietoja puheenjohtaja Ari Vuolteenaho puh.044 5446202 

Syyskokous, uusi hallitus ja palkitut 

Kerhomme syyskokous pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston koulutustilassa 

keskiviikkona 4.10. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Niva ja sihteerinä Esko Junno. 

Kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2018. Puheenjohtajana jatkaa Ari Vuolteenaho kapt (res) ja 

varapuheenjohtajana Jarmo Korhonen yliltn (res). Muut hallituksen jäsenet Hannu Aurinko kapt 

(res), Markku Hentilä ylil (res), Esko Junno maj (res), Taneli Laukkanen vänr (res), Tuomas 

Lipponen ltn (res), Jari Maljanen maj (res), Timo Niinikoski kapt (res), Petteri Närä yliltn (res) ja 

Roope Vuontisjärvi vänr (res). Kokouksessa palkittiin ansioituneita kerhomme jäseniä Pohjois-

Pohjanmaan piirien pronssisella ansiomitalilla yliltn (res) Ahti Lukkarinen ja kapt (res) Timo 

Niinikoski. 

Vänrikkipäivän tunnelmia 

Tänä vuonna Vänrikkipäivä 2017 järjestettiin Hiukkavaarassa lauantaina 16.9. klo 8-17 jo 

seitsemännen kerran. Tämä erittäin suosittu vuosittainen tapahtuma on tarkoitettu nimensä 

mukaisesti vänrikeille. Vänrikkipäivään osallistui kaikkiaan 55 vänrikkiä ja kouluttajineen 

kokonaisvahvuus nousi 75 henkilöön. Päivän aikana koulutettiin mm. sovellettua pistooli ja 

kivääriammuntaa, tarkka-ammuntaa nykyaikaisilla TA-kivääreillä, miinojen ominaisuuksia ja 

panssarintorjuntaa. Päivän lopuksi palkittiin parhaiten ammunnoissa menestyneet. 

Tarkka-ammuntaa Hiukkavaarassa 

Järjestimme heti Vänrikkipäivän jälkeen tiistaina 19.9. tarkka-ammuntaan tutustumisen 

Hiukkavaaran 300 m radalla. Vajaassa vuorokaudessa tapahtuma tuli täyteen ja osallistujia oli 

melkein 30 henkeä. Jokainen pääsi kokeilemaan nykyaikaisia tarkka-ammuntakiväärejä, jotka 

olivat jo Vänrikkipäivän koulutuksessa. Tämän tyyppiselle koulutukselle olisi ilmeinen tarve 

alueella. 

 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94417


Kiinnostavia MPK:n kursseja 

MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) järjestää erittäin mielenkiintoisia kursseja syksyn aikana! 

Tutustu ja tule kurssille! 

Kouluttajakoulutus 1 Hiukkavaarassa 

Haluatko lisätä kouluttajavalmiuttasi tai osallistua MPK:n toimintaan kouluttajana? Tässä on kurssi 

sinulle! https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92170 

Tykistön ja KRH:n kursseja Niinisalossa 

KRH tuliasemakurssi 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90866 

Tykistön tulenjohdon kouluttajakoulutus 

Jos sinulla on tulenjohtokoulutus, tässä on oiva kurssi päästä reservin kouluttajaksi ja kerryttää 

kertausharjoitusvuorokausia. 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90935 

Tuliasema ja viestikurssi 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90948 

Tykistön taso- ja mittauskurssi 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90881 

Tykkimieskilta kaipaa apua 

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ampuu kunnialaukaukset kaksi kertaa vuodessa 4.6. ja 6.12. Oulun 

Linnasaaressa. Jaoksen muodostaa 2kpl 76mm tykkejä ja ammunta tapahtuu vuoronperään aina 

yhdet laukaukset 10 itsenäisyysvuodelle eli tulevana itsenäisyyspäivänä molemmat tykit ampuvat 

10 laukausta. Nyt pikkuhiljaa jäsenistö alkaa vanheta ja toivomme saavamme porukkaan 

nuorempia tykkiupseereita ja muutkin aselajit kelpaavat. Vanhat parrat opettavat nuoremmille 

tykkien niksit ja uusi polvi jatkaa perinnettä tulevina vuosina. Lisätietoja Harry Lindström  

puh. 040 0688081, harryy.lidstrom(ät)netti.fi tai Ari Vuolteenaho puh. 044 5446202, 

ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi  

Pohjanpoika on ilmestynyt 

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien yhteinen jäsenlehti 3-2017 on ilmestynyt. Lehdestä löydät 

mm. kerhomme jäsensivut ja paljon muuta.  

Lue julkaisu: http://www.pohjanpoika.net/pohjanpoika-lehdet-2016/ 

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/ 
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Tarjolla on monipuolisesti asusteita sekä muitakin tuotteita. Käy tutustumassa ja tilaa!  

Kerhomme infokanavat 

Lisää ajankohtaista tietoa löytyy kerhomme nettisivuilta www.oruk.fi  

Tapahtumakalenteri: http://www.oruk.fi/toimintakalenteri/ 

Kerhomme FB-sivut: https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/?fref=ts 

Upseerimaja Rokulin FB-sivut: https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/?fref=ts 

Senioriupseerien FB-sivut: https://www.facebook.com/groups/111346242603057/ 

Käy tykkäämässä FB-sivuistamme! 

Aurinkoista syksyä ja tervetuloa tapahtumiimme! 

Terveisin, 

Oulun Reserviupseerikerho ry 

 

Ari Vuolteenaho 

puheenjohtaja 

puh. 044 5446 202 

ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi 
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