
ORUK – JÄSENKIRJE 5/2019 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 5/2019 aiheita ovat; ORUK:n 

ylimääräinen kerhonkokous, kerhon reserviläisammunnat, Erämessut 2019, Suiston selviytyjät 2019-

tapahtuma ja Vänrikkipäivä 21.9.2019. Lisäksi ORUK etsii toimikuntiin/jaoksiin/harjoituksiin toiminnasta 

kiinnostuneita valokuvaajia, dronekuvaajia ja IT-osaajia. 

 

ORUK:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Kerhon ylimääräinen kokous pidettään Aleksanterinkatu 13 A 12, reserviläisjärjestöjen kerhotilassa, 

20.5.2019 klo 18.30 alkaen. Ylimääräisen kokouksen aiheena on ORUK hallituksen päätösesitys As Oy 

Santanurkan reserviläisillä olevan huoneiston ORUKin osuuden myyminen. 

 

AMMUNNAT JA KERHOILLAT 

Tarkkuuskivääri 

ORUK järjestää tarkkuuskivääriammunnan 18.5.2018 klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 2. Lisätietoja 

ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, timo.niinikoski@oruk.fi tai p. 050 536 7319. Ilmoittautuminen MPK:n 

järjestelmän kautta, joka avataan huomenna 8.5. Mukaan mahtuu 15 ampujaa. Tervetuloa tutustumaan 

tarkkuuskivääriammuntaan! 

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  p. 050 536 7319.   

 

ERÄMESSUT 2019 

Pohjois-Suomen Erämessuilla 17.-19.5.2019 on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen messuosasto, johon 

kokoamme myös ORUK:n toiminnasta kertovan ja kiinnostavan esittely. Messujen yhteisestä suunnittelusta 

ja johtamisesta vastaa Seppo Suhonen. Rakentaminen alkaa 16.5. ja purku tehdään kahdessa tunnissa 

messujen päätyttyä. ORUK:n jäseniä pyydetään osallistumaan ja aktivoitumaan messutöihin sekä 

messuosastolle. Lisätietoja: rauno.malinen@oruk.fi tai seppo.suhonen1@luukku.com 

 

SUISTON SELVIYTYJÄT 2019 

Oulun reserviläiset ovat haastaneet ORUK:n Suiston selviytyjät 2019 tapahtumaan 24.8.2019, johon tarvitaan 

vähintään yksi kolmehenkinen joukkue. Kyseessä on koko päivän tapahtuma, jossa harjoitellaan Vapepa 

taitoja erilaisten toimintarastien kautta. Tarkoitus on siis viettää mukava päivä yhdessä, kisaillen ja oppien, 

idyllisissä Oulun suistomaisemissa. 
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VÄNRIKKIPÄIVÄ 

Perinteinen Vänrikkipäivä pidetään lauantaina 21.9. klo 8-16. Tänä vuonna osallistuja määrä on rajoitettu 

60:een ja ilmoittautuminen avataan toukokuun alussa MPK:n koulutuskalenteriin. Tapahtumassa ammutaan 

noin 100 patruunaa osallistujaa kohden, kerrataan TST-ensiavun antaminen ja suoritetaan maastorasti 

tehtävineen, joten kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Harjoitukseen kuuluvat koulutus, patruunat 

ammuntoihin ja lounas/kahvit sekä siitä myönnetään 1 korvaava KH -vuorokausi. Lisätietoja 

harjoituksenjohtaja Hannu Auringolta, hannu.aurinko@oruk.fi p. 0400 333 400 tai varajohtaja Rauno 

Maliselta, rauno.malinen@oruk.fi p. 040 564 5876.  

Tässä ilmoittautumislinkki. https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98798/ 

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 
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