ORUK – JÄSENKIRJE 2/2018
HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Tässä jäsenkirjeessä käsittelen mm. seuraavia asioita: jäsenmatka ilmavoimat 100 -vuotta
juhlalentonäytökseen, pistooliammunnat Hiukkavaarassa, Rokulin talkoot, Keilauksen
kelopelit ja Toimintapäivä toukokuussa.
Jäsenmatka ilmavoimat 100v -lentonäytökseen
Suomen ilmavoimat 100v -lentonäytös järjestetään Tikkakoskella kesäkuussa. Ehkä se suurin ja
kaunein lentonäytös kautta historian! Menneisyys - nykyisyys ja tulevaisuus: historiallisia ja
nykyisiä koneita, myös Hornetin seuraajat esittäytyvät.
Järjestämme jäsenmatkan juhlavuoden lentonäytökseen lauantaina 16.6.2018. Bussi lähtee
Oulusta Ouluhallin parkkipaikalta 7.00 ja takaisin olemme n. 22.00. Kuljettajana
harjoitusupseerimme Hannu ”Sunny” Aurinko, jolta saa myös lisätietoja puh. 0400 333400 tai
hannu.aurinko@oruk.fi. Matkan hinta kerhon jäsenille ja heidän perheilleen on vain 37,50/henkilö
(matka ja pääsylippu), kun pelkän normaalin pääsylipun hinta on 28€.
Ilmoittautuminen ja matkan maksaminen: https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/ Huom!
Paikkoja vain 50, joten ilmoittaudu heti.
Lentonäytöksen kotisivut: https://finaf100.fi/

Keilauksen Kelopelit, yksi kilpailu – yksi mestari 28.4.
Oulun Reserviupseerikerho järjestää Keilauksen Kelopelit lauantaina 28.4. klo 14-16 Oulun
Keilahallilla os. Isokatu 97. Kilpailu on Oulun Reserviupseerikerhon, reserviläis- sekä
maanpuolustusjärjestöjen jäsenille tarkoitettu avoin keilakilpailu. Ilmoittautuminen 25.4. mennessä
petteri.nara@oruk.fi tai 044 7174487. Kilpailukutsu liitteenä. Rohkeasti mukaan - tervetuloa!

Pistooliammunta Hiukkavaarassa 29.4.
Kerhomme seuraava pistooliammunta on sunnuntaina 29.4. klo 11.45-15.00. Käytössäsi on kerhon
ja MPK:n pistoolit ja patruunat, joten omia aseita et välttämättä tarvitse. Voit ampua myös omilla
aseilla halutessasi. Tarjolla on mukavaa yhdessä oloa, kahvia, pullaa ja tietysti grillaamme
makkaraa.
Tämä päivä on tarkoitettu vain ORUK:n jäsenille ja heidän perheelleen. Tervetuloa!
Lisätietoja ammunnanjohtaja Ari Vuoteenaho puh. 044 5446202 tai ari.vuolteenaho@oruk.fi

Rokulin kevättalkoot – riemukkaat kulinarismin ja saunomisen päivät
Kehittämisprojektin viimeinen vuosi käynnistyy perinteisillä kevättalkoilla. Hyvää ruokaa ja
saunomista, sota-ajan lauluja ja hurttia huumoria. Talkoisiin voit osallistua sinulle sopivana päivänä
– yöpyminenkin on mahdollista. Tämä on rattoisa tapa viettää aikaa vaikka koko perheen voimin.
Tervetuloa mukaan! Valitse itsellesi sopiva päivä 10.-13.5. väliltä ja ilmoittaudu 6.5. mennessä.
Sovitellaan kyytejä ja yöpymiset.
Lisätietoja majaisännältä petteri.nara@oruk.fi tai 040 7174487. Kutsu liitteenä!

Toimintapäivä 26.5.
ORUK järjestää reserviläisten toimintapäivän Hiukkavaarassa lauantaina 26.5. klo 8-16. Tähän
mukavaan pistooli- ja kivääriammuntaan keskittyvään toimintapäivään voi ilmoittautua MPK:n
sivulta https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94736
Toimintapäivän hinta on vain 30€, joka sisältää aamukahvin, lounaan, pistooli- ja kivääriammunnan
n. 80 laukausta. Huom! Paikkoja rajoitetusti, 15 paikkaa jäljellä! Toimintapäivästä saa rinnasteisen
KH-päivän.

Kevätkokouksen tunnelmia
Kevätkokous pidettiin 20.3.2018 klo 18:00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolla. Paikalla
oli 30 kerhon jäsentä. Kokouksen alussa aluetoimiston päällikkö evl Mika Seppä esitteli
aluetoimiston organisointia ja PV:n koulutusta.
Ennätysripeän, sääntömääräisen ja mutkattoman kokouksen johti Juhani Niva, maj (res).
Kerhon varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja jota
täydennettiin myöhemmin Sampo Mattilan pyynnöstä ammuntojen kymmenellä SM voitolla joista
viisi henkilökohtaisia.
Talousupseeri Markku Hentilä esitteli kerhon taseen ja tuloslaskelman vuodelta 2017, joka näytti
2 314,23 euroa tuottoa, sekä toiminnantarkastuskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin ja
hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi jakoi mestariluokan mitalit, pokaalit ja kunniakirjat yli 150
RESUL pistettä keränneelle. Varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen luovutti piirin pronssisen
ansiomitalin, joka oli myönnetty vänr (res) Anu Heikkilälle.
Kokouksen puheenjohtaja Juhani Niva ja vuoden 2017 kunniamiekan haltija Esko Junno ojensivat
kerhon pääpalkinnon, vuoden 2018 kunniamiekan (nro 50) Jarmo Korhoselle.

Jäsenillat kiinnostivat jäseniämme
Järjestimme tässä kuussa kaksi jäseniltaa, jossa oli kaikkiaan n. 40 osallistujaa. Saimme kuulla
kiinnostavat esitelmät, joissa käsiteltiin Oulun valtausta ja Baikonurin avaruuskeskusta. Kiitos
esitelmien pitäjille upeista esitelmistä!

Lockheed Martin F-35 Lightning II-koneen esittely Oulussa 27.4.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.oruk.fi/2018/04/19/lockheed-martin-f-35-lightning-iikoneen-esittely-oulussa-27-4/

Kerhotuotteiden verkkokauppa
Katso kerhotuotteiden verkkokauppa: https://www.oruk.fi/jasenedut/oruk-verkkokauppa/

Olethan muistanut jäsenmaksun
Olet saanut nyt tämän vuoden jäsenmaksun, jonka eräpäivä oli 15.2. Olethan muistanut maksaa ja
siten varmistaa jäsenyytesi Suomen kolmanneksi suurimmassa upseerikerhossa. Kiitos, että olet
jäsenemme!

Tiedotuskanavat
Tiedotamme kerhon asioista jäsenkirjeillä ja –tiedotteilla sekä seuraavilla sivuilla:
www.oruk.fi
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
Meillä on myös muutama sivu Pohjanpoika –nettilehdessä:
www.pohjanpoika.net/pohjanpoika-lehdet-2018/

Tervetuloa tapahtumiin!
Terveisin,
Oulun Reserviupseerikerho ry

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

