ORUK-JÄSENKIRJE 5/2018
Jouluaaton kunniavartio

HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 5/2018 aiheita ovat Oulun Reserviupseerikerho
ry:n syyskokous 28.10.2018 kuulumiset, perinteinen Jouluaaton kunniavartio,
Itsenäisyyspäivän lipunkantajat, kerhon reserviläisammunnat, ORUK-verkkokauppa,
jäsentietojen päivitys ja poimintoja MPK:n kurssitarjonnasta. Lisäksi vielä tiivistetysti Oulun
Reserviupseerikerho ry:n näkyminen sähköisessä mediassa: kotisivut ja facebook-sivut.
Tule mukaan Oulun Reserviupseerikerho ry:n toimintaan!

ORUK SYYSKOKOUS -KUULUMISET
Syyskokous pidettiin sunnuntaina 28.10.2018 klo 15:00 Aleksanterinkadun
reserviläistiloissa (Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu). Paikalla kokouksessa oli 17
kerhon jäsentä. Syyskokouksen jälkeen Eversti evp Heikki Hiltula piti herättävän esitelmän
Venäjän varustautumisesta.
Ripeän, sääntömääräisen ja mutkattoman kokouksen johti Juhani Niva, maj (res). Kerhon
varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen esitteli ytimekkään toimintasuunnitelman vuodelle
2019, joka hyväksyttiin kommentein ja siten vahvistettiin.
Vuoden 2019 jäsenmaksuiksi syyskokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti että
maksut pysyvät ennallaan. Varsinainen jäsenmaksu on siten 46,- / vuosi ja nuorisojäsenen
maksu 21,- / vuosi.
Talousarvio vuodella 2019. Kerhon talousupseeri Markku Hentilä esitteli talousarvion
vuodelle 2019. Vuoden 2019 talousarvio vahvistettiin yksimielisesti.
Hallituspaikat. Syyskokous päätti vuoden 2019 hallituksen lukumääräksi 12.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Aurinko kapt. (res) ja samoin
varapuheenjohtajaksi Jarmo Korhonen ylil. (res). Esitysten mukaisesti valittiin hallituksen
10 jäsentä seuraavasti; Markku Hentilä kapt. (res), Esko Junno maj (res), Taneli
Laukkanen vänr (res), Jari Maljanen maj (res), Timo Niinikoski kapt (res), Petteri Närä yli
(res), Ari Vuolteenaho kapt (res) ja Roope Vuontisjärvi vänr (res), sekä uusina jäseninä
Riikka Haataja vänr (res) ja Rauno Malinen ylil (res).

ORUK:n toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Kivirinta ja Juhani Niva sekä varamiehiksi
Markku Mikkonen ja Esa Pyyny. Piirikokousedustajat ja kokousten kutsumiset tehdään
2015 käyttöön otettujen uusien sääntöjen määräämällä tavalla.
Muut asiat. Liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi julkisti ORUK:n
ammuntamestaruuskilpailun voittajat. 1. palkinto ja pokaali Markku Estola, 2. palkinto ja
mitali Ilkka Holappa ja 3. palkinto ja mitali Taneli Laukkanen.

Itsenäisyyspäivän lipunkantajat
Itsenäisyyspäivänä 6.12. on seppeleenlaskutilaisuus klo 11.30 alkaen, johon tarvitaan
kerhon ja piirin lipuille kantajat. Ilmoittaudu sähköpostilla jari(ä)maljanen.fi tai
tekstiviestillä 0500 694854.

Jouluaaton kunniavartio
Perinteiseen tapaan valmistaudumme kerhomme osalta kunniakkaaseen jouluaaton
kunniavartioon Intiön hautausmaalla. Tarjoamme mahdollisuuden vapaaehtoisille
osallistua tähän tehtävään.
Etsimme halukkaita kunniavartioihin (neljä henkilöä/vartio). Kerhon kunniavartion
aikataulu: 19.40-20.00, 20.00-20.20 ja 20.20-20.40.
Ilmoittaudu sähköpostilla jari(ä)maljanen.fi tai tekstiviestillä 0500 694854. Ilmoita
varusteiden (lakki, lumipuku ja jalkineet) koot. Lippu-upseeri noutaa varusteet
Hiukkavaarasta ja toimittaa sitten osallistuville.

Lahjat pukinkonttiin
Lahjat jouluksi pukinkonttiin kerhon omasta ORUK-verkkokaupasta:
http://www.temrex.fi/oruk/

Kerhon ammunnat ja piirin kilpailut
Kaikki alueen ammunnat, kilpailut mukaan lukien, löytyy kotisivuiltamme
ampumakalenterista: https://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/
Kerhon reserviläisammunnoista voi tiedustella myös ampumaupseeri Timo Niinikoskelta:
timo.niinikoski@oruk.fi. AMMUNTASUORITTEET. Kalenterivuoden lopussa aloitetaan
jäsenistön ammuntasuoritteiden kerääminen prosenttiammuntatuloksia varten. Eli mikäli et
ole osallistunut kerhomme järjestämiin sunnuntai-ammuntoihin tai kilpailuihin ja olet
kuitenkin harrastanut ammuntaa jossakin muodossa tai käynyt vaikka metsällä
kalenterivuoden aikana, niin ilmoita suoritteesi kyseisen vuoden lopussa osoitteeseen
matti.kuonanoja(ät)oruk.fi

Muista päivittää tietosi
Pidäthän tietosi ajantasalla? Muista käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit
mm. päivittää omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä
tulostaa jäsenmaksulaskusi. Jäsenrekisteriin on hyvä päivittää esimerkiksi muuttuneet
reservin arvot sekä uusi sähköpostiosoite, siten liiton, piirin ja yhdistysten tiedotteet
löytävät paremmin vastaanottajalleen.
Myös ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset
jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät
jäsenkortistasi. eAsiointipalveluun pääset tästä.

Nijmegen 2019
Nijmegenin neljän päivän marssi järjestetään ensi kesänä jo 103. kerran. Tähän maailman
suurimpaan marssitapahtumaan osallistuu vuosittain yli 40.000 marssijaa. Vuonna 2019
Nijmeginissä marssitaan 16.-20. heinäkuuta. Suomesta Nijmegenissä on ollut marssijoita
jo monena vuonna. Kesällä 2018 Suomi osallistui ensimmäistä kertaa virallisena
delegaatiomaana, ja Puolustusvoimien satavuotisjuhlavuonna marssiin osallistui 164
suomalaista sotilasta. Ensi kesäksi tavoitellaan ainakin 200 sotilaan delegaatiota.
Joukkueet kootaan ja ilmoittautuminen hoidetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
sivujen kautta. Ilmoittautuminen on nyt avattu ja ilmoittautumisaikaa on 3.2.2019 saakka.
Ilmoittaudu hakemalla MPK:n koulutuskalenterista “Nijmegen marssi 2019” (Huom:
hakuaikaväli) tai suoraan täältä: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/98079
Lisätietoja antaa Caspar von Walzel (caspar.vonwalzel@mpk.fi tai 050 353 4714)

Oulun reserviupseerikerho sähköisesti
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kotisivut
www.oruk.fi
Oulun Reserviupseerikerho ry facebookissa ja wikipediassa
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_Reserviupseerikerho
ORUK-verkkokauppa
http://www.temrex.fi/oruk/
Oulun Reserviupseerikerho (Holvi)
https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/
Maanpuolustusterveisin
Oulun Reserviupseerikerho ry
Jarmo Korhonen
varapuheenjohtaja
0503306579
jarmo.korhonen@oruk.fi

