ORUK – JÄSENKIRJE 3/2019
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 3/2019 aiheita ovat; kerhon
reserviläisammunnat, kevätvuosikokous 28.3.2019, Upseerimaja Rokuli 2019, toimintapäivä 11.5.2019,
Hiukka 2019 24-26.5.2019, VAPEPA seminaari, Erämessut 2019 ja RUK kurssin 175 vuosijuhla. Lisäksi ORUK
etsii toimikuntiin/jaoksiin/harjoituksiin toiminnasta kiinnostuneita valokuvaajia, dronekuvaajia ja IT-osaajia.

AMMUNNAT
Kivääri
Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta lauantaina 16.3. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 1. Voit
ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Hannu Aurinko, p. 0400 333
400. Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99310/

Pistooli
Pistooliammunnat alkavat lauantaina 23.3. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 3A. Voit ampua omilla tai
kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, p. 050 536 7319. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99311/

Oulun Ase oy:n ase-esittely/pistooliammunta
Oulun Ase Oy:n ase-esittely tiistaina 16.4. klo 15:30-16:45, jonka aikana on mahdollisuus koeampua ko.
aseita. Ase-esittelyssä mm. seuraavat aseet CZ SP-01 Shadow, CZ Shadow 2 ja CZ P-10.
Varsinainen pistooliammunta alkaa klo 17:00, jolloin on käytössä kerhomme hallussa olevien aseiden
lisäksi Oulun Aseen esittelyaseet. Jos et halua osallistua ase-esittelyyn, voit tulla suoraan ammuntaosioon
klo 16:45. Ammuntaosion hinta on 10€/40 laukausta, lisälaukaukset 0,25€/kpl. MPK laskuttaa kulutuksen
mukaan. Lisätietoja ammunnanjohtaja Ari Vuolteenaho puh. 044 5446202, ari.vuolteenaho@oruk.fi
Kahvitarjoilu! Ilmoittaudu heti!
Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99322/
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.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Kevätvuosikokous järjestetään torstaina 28.3. klo 18.00-20.00 Aktia pankin tiloissa Hallituskatu 20.
Kokouksen yhteydessä maanpuolustusaiheinen esitelmä ja myös Aktia pankki esittäytyy.

KEVÄÄN PARHAAT HIIHTOKELIT KUTSUVAT MAJALLEMME ROKUALLE
Entistäkin pehmeämpi löylyelämys rantasaunassa, runsaat hanget hiihdellä, ajan pysäyttävä
majakokemus sota-ajan lauluineen. Kokeilemisen arvoinen juttu.
Esilämmitetty maja kutsuu vierailijoita. Tarjoamme jäsenille Oulun Reserviupseerikerhon majaa
hieman edullisemmalla käyttökorvauksella. Uutuutena otimme käyttöön myös ns. ”Halvat Päivät”
eli normaalista korvauksesta iso siivu pois su-to välisiltä varausajoilta kevään ja syksyn aikana.
Lähde kuntoilemaan tai muutoin vain viihtymään perheen tai kavereiden kanssa. Kumppanimme
Rokua Health & Spa tarjoaa avainpalvelun lisäksi myös muita virikkeitä alennetuin sopimushinnoin.
Tutustu majan tarjontaan oruk.fi -sivuilla ja tee oma varauksesi varauskalenteriin:
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Majatoiminta tiedottaa asioistaan majan omilla Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/ sekä oruk.fi -sivuilla ja jäsentiedotteissa.
Majatoimikunnan puolesta
Upseerimaja-Rokuli
Petteri Närä
majaisäntä
petteri.nara@oruk.fi

TOIMINTAPÄIVÄ
Ammunnallinen toimintapäivä lauantaina 11.5. klo 10-17. Tänä vuonna osallistuja määrä on rajoitettu 30:een
ja ilmoittautuminen MPK:n koulutuskalenteriin. Tapahtumassa ammutaan noin 100 patruunaa osallistujaa
kohden, joten kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Harjoitukseen kuuluvat koulutus, patruunat
ammuntoihin ja lounas/kahvit sekä siitä myönnetään 1 korvaava KH -vuorokausi. Toimintapäivän
osallistumismaksu 30€/henkilö.
Tule mukaan hienoon ammuntapäivään!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98595/

HIUKKA 2019 24.-26.5.2019 OULUSSA
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Oulun koulutuspaikka järjestää Puolustusvoimien tilaaman
HIUKKA 19 –harjoituksen 24.-26.5.2019. HIUKKA-19 toteutetaan taisteluharjoituksena, jossa kurssit
harjoittelevat omia toimiaan joukon osana paikallispataljoonan tilannekehyksessä.
Hiukka 2019 kurssit: Esikuntakurssi, Esikunta- ja viestikomppaniakurssi, Maakuntakomppaniakurssi,
Paikallisjoukkojen huoltokurssi, Perustamiskurssi, Pioneerikurssi, Sotilaspoliisikurssi, Taistelupelastajakurssi,
Tiedotuskurssi ja Tiedustelukurssi.

Kurssit on kohdennettu ensisijaisesti Puolustusvoimien kutsumille, mutta kurssille on mahdollisuus ilmoittautua myös MPK:n koulutuskalenterin kautta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto lähettää hyväksytyille kutsun. Kurssi on osallistujille maksuton ja siitä myönnetään kolme (3) kertausharjoitusvuorokautta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: hanna.hiltula@gmail.com ja https://mpk.fi/koulutuskalenteri/

VAPEPA-SEMINAARI
VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÖSEMINAARI, 23.3.2019, 8.30 – 16.00, OULU
Lähimmäisen apuna, viranomaisen tukena – vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten yhteistyökumppaneina!
Järjestöseminaari on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen järjestöille, joilla on edustus
Vapepan maakuntatoimikunnassa, sekä myös muille Vapepan toiminnasta kiinnostuneille valmiusjärjestöille.
Paikka: Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2, OULU.
Ilmoittautumiset 15.3 mennessä: https://www.lyyti.in/PPMK_seminaari_2019

ERÄMESSUT 2019
Pohjois-Suomen Erämessuilla 17.-19.5.2019 on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen messuosasto, johon
kokoamme myös ORUKin toiminnasta kertovan ja kiinnostavan esittely. Messujen yhteisestä suunnittelusta
ja johtamisesta vastaa Seppo Suhonen. Rakentaminen alkaa 16.5. ja purku tehdään kahdessa tunnissa
messujen päätyttyä. ORUKin jäseniä aktivoidaan osallistumaan messutöihin, messuosastolle.
Lisätietoja: rauno.malinen@oruk.fi tai seppo.suhonen1@luukko.com

RUK 175 Kornetti
RUK:n kurssi 175 kokoontuu 35-vuotistapaamiseen RUK:lle Haminaan 3.-4.5.2019. Merkitse tapahtuma
kalenteriin. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja Ari Vuolteenaho, puh. 044 5446202 tai
ari.vuolteenaho@oruk.fi .

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
Hannu Aurinko, puheenjohtaja
0400 333 400
hannu.aurinko@oruk.fi

