ORUK – JÄSENKIRJE 4/2017
HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Tässä jäsenkirjeessämme viimeisimmät uutisemme. Tutustu!

Kerhomme seuraava ammuntatapahtuma
Kerhomme seuraava ammunta on pistooliammunta sunnuntaina 13.8. 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! Lisätietoja
ammunnanjohtaja Markku Estola puh. 040 4136483 tai markku.estola(ät)gmail.com

Lakeus Cup -kilpailun voitto kerhollemme
ORUK voitti viime vuotiseen tapaan viisi osakilpailua käsittäneen Lakeus Cupin. Ensimmäisessä
osakilpailussa saatu johto kasvoi 101 pisteen voitoksi. Kiitos kerhomme ampujille hienosta
suorituksesta! Cupiin osallistui kaikkiaan kymmenen alueen reserviläisyhdistystä. Lisätietoja löytyy
pohjanpoika.net –sivulta http://www.pohjanpoika.net/2017/04/01/po-po-piirien-cup-kisojen-tulokset2017/

Vänrikkipäivä syyskuussa
Tänä vuonna Vänrikkipäivä 2017 järjestetään Hiukkavaarassa lauantaina 16.9. klo 8-17. Tämä
erittäin suosittu vuosittainen tapahtuma on tarkoitettu nimensä mukaisesti vänrikeille. Joka vuosi
tapahtuma on saanut 45-60 vänrikkiä Hiukkavaaraan yhteiseen harjoitukseen, jossa on yleensä
ollut päätapahtumana ammunnat ja sotilastaitoja kehittävät rastit. Ilmoittautuminen on avattu
MPK:n sivulla ja vain 20 paikkaa jäljellä. Ilmoittaudu heti
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92149
Lisätietoja Ari Vuolteenaho puh. 044 544 6202, ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

Naisten ampumakurssi
MPK järjestää erittäin suositun naisille tarkoitetun ampumakurssin jälleen syyskuun alussa. Koko
viikonlopun kestävän kurssin tavoitteena on perehdyttää naiset kivääri ja pistooliammunnan
saloihin. Kurssille otetaan 30 kurssilaista. Kurssi sopii kaikille naisille, myös ensikertalaisille!!
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/93250

Nuku Rauhassa -kokonaistuvallisuustapahtuma Oulussa 25.-26.8. klo 10-20
Oulun torilla järjestettävä kaksipäiväinen kokonaisturvallisuustapahtuma rakennetaan toimintatorin
muotoon. Toimintatori koostuu maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvistä toimintapisteistä
ja toiminnallisista rasteista, jotka liittyvät mm. ensiapuun, paloturvallisuuteen, kyber- ja
informaatiopuolustukseen, kädentaitoihin ja fyysiseen suorituskykyyn. Lisäksi Oulun poliisi
järjestää tapahtumatorilla 26.8.2017 valtakunnalliseen Poliisin Päivään liittyvää ohjelmaa.

Kerhomme on tapahtumassa reserviläispiirien osastolla. Tervetuloa! Jos olet kiinnostunut
osallistumisesta järjestelytehtäviin ko. tapahtumassa ota yhteyttä Ari Vuolteenaho
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi tai puh. 044 5446 202

Sotiemme Veteraanit -keräys tarvitsee kuskeja
Aikaisempien veteraanikeräysten tapaan tarvitsemme jälleen kuljettajia viemään Kainuun Prikaatin
varusmiehiä keräyspaikoilleen Oulun alueella. Keräyksen ajankohdat ovat: tiistai 22. ja keskiviikko
23.8. Kuljetusajat ovat n. 15.00 varusmiesten vienti ja 20.00 haku keräyspaikoilta. Lisätietoja ja
kuljettajaksi ilmoittautuminen lippu-upseeri Jari Maljanen puh. 0500 694854 jari.maljanen(ät)oruk.fi

Pohjan Poika on ilmestynyt
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien yhteinen jäsenlehti 2-2017 on ilmestynyt kesän aikana. Lue
julkaisu: http://www.pohjanpoika.net/2017/06/25/lue-pohjanpoika-22017/

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!

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
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

