
ORUK – JÄSENKIRJE 6/2019 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 6/2019 aiheita ovat; kerhon reserviläis-

ammunnat, Suiston selviytyjät 2019-tapahtuma, nuorten upseerien aktivointipäivä Hiukkavaarassa, 

Vänrikkipäivä 21.9.2019 ja Rokulin maja. Lisäksi ORUK etsii tiedotustoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä 

päivittämään kerhon sosiaalisen median viestimiä ja valokuvaajia, dronekuvaajia ja IT-osaajia. 

 

AMMUNNAT JA AMMUNTAVUOROT 

Kivääri 

Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta huomenna sunnuntaina 30.6. klo 12-16 Hiukkavaarassa 

radalla 1. Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Hannu Auringolta 

puhelin 0400-333 400. Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: 

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99565/ 

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.   

Ammuntavuorot 

Orukille tulee säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille 11.7.2019 alkaen 

vuoroviikkoina klo 16-20 välisenä aikana. 11.7. aloitetaan ammunnat 3A pistooliradalta ja 18.7. on vuorossa 

kiväärirata 1, 25.7. on pistoolirata 3A ja aina viikoittain vaihtuen lokakuun loppuun saakka. Tavoitteena on, 

että aktiiviset ampujat pääsevät mukaan säännölliseen harjoittelurytmiin. Harjoitusvuoroihin pitää 

ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta tai ampumaradalla. Lisätietoja tähän saa allekirjoittaneelta 

hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. 

 

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. Kaikki kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen 

hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. 

 

NUORTEN UPSEERIEN AKTIVOINTIPÄIVÄ HIUKKAVAARASSA  

ORUK aloittaa nuorten upseereiden aktivoinnin vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja tällainen 

tapahtuma tulee olemaan Hiukkavaarassa 10.8. klo 14-22. Aktivointipäivänä nuorille upseereille tullaan 
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tiedottamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksestä, ORUK:n toiminnasta ja järjestetään 

pistooliammunta, jossa opetetaan ampumaan pistoolilla ja tarjotaan mahdollisuus kokeilla pistooli-

ammuntaa. Tapahtuman jälkeen PV:n Valkeisen sauna on käytettävissä klo 18. Ajatuksena on, että ORUK 

tarjoaa pientä purtavaa ja juotavaa saunan yhteyteen. Paikalle tulee MPK:n edustus kertomaan MPK:n 

toiminnasta. Tapahtumaan otetaan 25 nuorta vänrikkiä, jotka ovat siirtyneet reserviin vuosien 2017, 2018 ja 

2019 aikana. Ilmoittautuminen tullaan avaamaan MPK:n järjestelmään ensi viikon aikana. 

Lisätietoja taneli.laukkanen@oruk.fi, roope.vuontisjärvi@oruk.fi tai riikka.haataja@oruk.fi . 

 

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 maalinpaikannuslaitteen (MPI 

15) 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESÄN LÄMPÖ JA VALOISAT YÖT KUTSUVAT MAJALLEMME ROKUALLE 

Kovin mielellämme kuuntelemme vanhoja sota-ajan iskusävelmiä majalla ollessamme. Katselemme samalla 

kaihoisasti silmät puoliummessa järvelle, tunnemme suomalaisuuden ytimen. Jotta kesä, tango ja lavatans-

sit saatiin myös Rokuliin, teimme kävijöille kunnon terassin. Katoimme majan edustan hiekkaisen ja 

epätasaisen maan terassilaudoituksella. Siinä on nyt hyvä pyörähdellä kesäyön hämyssä, vaikka poskivalssia. 

 

 

©Sari Rinne 
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Kesäpäivän gourmeeta 

Majatoimikunta on nostanut majalla kävijöiden ruoanlaittomahdollisuudet sille kuuluisalle seuraavalle 

tasolle. Majalta löytyy nyt kaksi erikokoista tiilivuorattua rosvopaistimonttua eli maauunia. Pienet tai isot 

määrät lihaa, kalaa ja muuta kypsennettävää voi asettaa kypsymään valintansa ja tilatarpeen mukaan. 

 

Sillä aikaa, kun illallinen kypsyy maakuopassa, voi lounaan tiristellä meheväksi uudessa pihagrillissä. Koska 

kierrätys on aikamme teema, kierrätimme vanhan kiukaan uusiin tarkoituksiin. Talkoovoimin pilkoimme sen 

näppärästi erinomaisesti toimivaksi pihagrilliksi.  Kun kalaakin saa taitavasti noukkien vieressä olevasta 

Syväjärvestä laiturilta onkien tahi veneellä uistellen, ruonlaiton riemuille ei ole rajoja. 

Ajan pysäyttävä kulttuurikohde 

Upseerimaja Rokuli on maakunnallisesti arvokkaana kulttuurikohteena alkuperäisessä käytössään.  On ollut 

jo 70 vuotta. Meillä on nyt aika juhlia kunniakasta sukupolvilta meille uskottua perintöä. Maja on entisöity 

kunnioittamaan veteraaneja ja maanpuolustushenkeä. Majamme on hieno esimerkki aikaisempien 

sukupolvien saavutuksesta, jota emme saa hukata.  

Majalle saapuessa voi aistia hiljaisuuden. Majamme on ikään kuin kaukana erämaassa, vaikka onkin 

vaivattomasti saavutettavissa ja lähellä. Upseerimaja Rokuli tarjoaa kansallisromanttisen tunnelman, siellä 

aika pysähtyy ja arki pakenee. Ehdottomasti vierailun arvoinen elämys. 

Tartu tilaisuuteen jäsenetuhintaan 

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 

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 ja erinomaista kesän jatkoa kaikille! 

Oulun Reserviupseerikerho ry  

 

Hannu Aurinko, puheenjohtaja  

0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi 
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