
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 3/2018 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

 

Tässä jäsenkirjeessä käsittelen mm. seuraavia asioita: jäsenmatka ilmavoimat 100 -vuotta 

juhlalentonäytökseen, pistooli- ja kivääriammunnat, frisbeegolf-kurssi/tapahtuma,  ja 

Toimintapäivän tunnelmia. 

 

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. Voit nousta myös seuraavista 

paikoista: Kaakkuri, Tupos ja Liminka sopimalla kuljettajan kanssa etukäteen. 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 jäljellä enää alle 20, joten ilmoittaudu heti. 

Lentonäytöksen kotisivut: https://finaf100.fi/ 

Frisbeegolf –kurssi/tapahtuma 30.6. 

Kerhomme järjestää frisbeegolf-kurssin lauantaina 30.6. alkaen klo 12:00 Oulussa. (paikka 

täsmentyy myöhemmin). Ota kaverisi mukaan ja tule tutustumaan frisbeegolfin saloihin! 

Tapahtuma sopii myös sellaisille, jotka eivät ole aikaisemmin lajia harrastaneet. Jos sinulla on 

omat kiekot, tapahtuma on maksuton, mutta jos käytät järjestäjän kiekkoja, niiden vuokra on 

6€/osallistuja (sisältää kolme kiekkoa).  

Ilmoittautuminen ja lisätietoja liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi roope.vuontisjarvi@oruk. HUOM! 

Tapahtumaan mahtuu vain 20 ensin ilmoittautunutta, joten ilmoittaudu heti. Rohkeasti mukaan - 

tervetuloa!  

Kivääriammunta (STANG) Hiukkavaarassa tiistaina 5.6. klo 17-20 

Kerhomme seuraava kivääriammunta on tiistaina 5.6. klo 17-20.  

Reserviläisen kivääriammuntataitojen kertaus (perusammunta) ja syventäminen (Stang, 

olosuhteisiin sovelletusti). Stang on vaativampi aikarajoitettu, nopeatempoinen ammunta 
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lippaanvaihtoineen tavallisesta poikkeavan kokoisiin ja/tai muotoisiin maaleihin kahdelta eri 

etäisyydeltä. Edellyttää perusampumataidon hallintaa. Käytössäsi on MPK:n kiväärit lippaineen, 

mutta ehkä paremman tuloksen saat, jos käytät omaa kalustoa. HUOM! Stang ammunnassa 

tarvitset 4-5 lipasta. Tähän ammuntaan osallistuminen vaatii etukäteen ilmoittautumisen MPK:n 

järjestelmän kautta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94746 

Itse tapahtuma on ilmainen, muta jos käytät MPK:n kalustoa ja patruunoita, kustannus on 

0,35€/laukaus, joka laskutetaan myöhemmin. Kulutus Stang mukaan lukien 60-100 laukausta. 

Ammunnat myöhemmin tänä vuonna 

Pistooliammunta 17.6. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94753 

TA-kivääri 12.8. Huom! Ilmoittautuminen avataan myöhemmin. 

Pistooliammunta 28.8. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94798 

Maanpuolustusjuhla Kempeleessä 4.6. 

Maanpuolustusjuhla järjestetään Kempeleessä maanantaina 4.6. klo 17:30. Paikka: Kokkokankaan 

seurakuntakeskus Kissanojantie 12 Kempele.  

Vapaa pääsy! Ohjelma liitteenä. 

Vänrikkipäivä 15.9. 

Vänrikkipäivän ilmoittautuminen on avattu! Mukaan mahtuu vain 60 reservin vänrikkiä 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!  

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94814 

Toimintapäivän 2018 tunnelmia  

ORUK järjesti yhteistyössä Kempeleen Reserviupseerikerhon kansa perinteisen Toimintapäivän 

Hiukkavaarassa lauantaina 26.5. klo 8-16. Tähän mukavaan pistooli- ja kivääriammuntaan 

keskittyvään toimintapäivään osallistui kaikkiaan 46 innokasta ammunnasta kiinnostunutta. Sää oli 

todella suosiollinen ja saimme nauttia auringon paisteesta. 

Osallistujilta keräsimme palautteen ja saimme arvosanan 4.5/5, joten onnistuimme järjestelyissä 

hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Kehittämiskohteitakin tietysti löytyi ja pyrimme niiden osalta 

yhä parempaan harjoitukseen jälleen ensi vuonna. Kiitokset upeista järjestelyistä kerhomme ja 

Kempeleen aktiiveille sekä MPK:lle tuesta. 

Vielä on tilaa Upseerimaja Rokulissa 

Missä on mahdollisuus matkata ajassa taaksepäin? Missä saa vielä itse lämmittää saunan tai 

kantaa vedet, käydä puuceessä tai tehdä nuotiotulet ahvenen paistoa varten? Missä lapsille voi 
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opettaa perinteisiä, hyviä kansalaistaitoja? Upseerimaja Rokuli tarjoaa kaiken tämän lisäksi 

kansallisromanttisen tunnelman, siellä aika pysähtyy ja arki pakenee. Ehdottomasti vierailun 

arvoinen elämys. 

Varaa loma-aikasi ajoissa ja muistathan jäsenetusi. Käyttökorvaus jäsenelle vain 45 €/vrk. 

Rokulin varauskalenteri: https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/ 

Liity majatoimikunnan hauskaan toimintaan. Seuraavat talkoot heinäkuussa 21.7. Ilmoittaudu 

mukaan hyvän ruoan ja seuran tapahtumaan 16.7. mennessä majaisäntä Petteri Närälle / 

petteri.nara(ät)oruk.fi / 0407174487. Tulossa on alkusyksyn suurtalkoot 1.9., laita kalenteriisi. 

Kerhotuotteiden verkkokauppa 

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

Olethan muistanut jäsenmaksun 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi ja siten varmistanut 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 
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