ORUK – JÄSENKIRJE 8/2019
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 8/2019 aiheita ovat; kerhon reserviläisammunnat, ERVA-luvat ampuma-asekouluttajalta, Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien syyskokous,
ORUK:n liikuntavuoro, Vänrikkipäivä 21.9.2019 ja Rokulin maja sekä kuorotoimintaa.

AMMUNNAT JA AMMUNTAVUOROT
Tarkkuuskivääri
ORUK järjestää tarkkuuskivääriammunnan 18.8.2019 klo 12-16 Hiukkavaarassa radalla 2. Lisätietoja
ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, timo.niinikoski@oruk.fi tai p. 050 536 7319. Ilmoittautuminen MPK:n
järjestelmän kautta. Mukaan mahtuu 15 ampujaa. Tervetuloa tutustumaan tarkkuuskivääriammuntaan!
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=4446&tabid=1114&ctl=Osallistumiset
Osallistumismaksu maksetaan www.holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho sivuston kautta. Voit valita
haluamasi laukausmäärän asekohtaisesti. Maksu pitää pystyä osoittamaan suoritetuksi tapahtumassa.

Pistooli
Kerhomme seuraavat ammunnat ovat pistooliammuntoja torstaina 29.8. klo 16.30-20.00 ja 28.9. klo 11.30 –
16.00 Hiukkavaarassa radalla 3 A. Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Kaikkien pitää
ilmoittautua ammunnanjohtajalle viimeistään 27.8. ja 26.9. Ne, jotka ampuvat kerhon aseilla ja patruunoilla,
pitää mainita näistä ilmoittautumisen yhteydessä. Molemmissa pistooliammunnoissa kerhon aseita ja
patruunoita käytettäessä osallistumismaksu on 15 €, joka sisältää 50 kpl laukauksia. Lisätietoja
ammunnanjohtaja Markku Estola puhelin 0400-325 561 ja markku.estola@gmail.com .
Osallistumismaksu maksetaan www.holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho sivuston kautta. Maksu pitää
pystyä osoittamaan suoritetuksi tapahtumassa.
Kaikki alueen ammunnat, kilpailut mukaan lukien, löytyy kotisivuiltamme ampumakalenterista:
https://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/

Ammuntavuorot
Orukille on tullut säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin. Tänään
1.8.2019 on kivääriammunta radalla 1 klo 16-20 välisenä aikana. Tavoitteena on, että aktiiviset ampujat
pääsevät mukaan säännölliseen harjoittelurytmiin. Harjoitusvuoroihin ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja
tähän saa allekirjoittaneelta hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400.

AAK-tiedottaa
Kerhomme ampuma-asekouluttaja, joka kirjoittaa ampumapäiväkirjojen pohjalta harrastuneisuustodistuksia, haluaa tiedottaa käytännöistä.
Erva-luvat eli erityisvaaralliseksi luokiteltujen pitkien aseiden ja yli 10 patruunan lippaiden hakemuskäsittely
on luonut ruuhkaa myös todistusten kirjoitteluun. Koskien myös normaaleja ns. tavallisia lupahakemuksia

todistustarpeineen on hyvä lähettää AAK:lle hyvissä ajoin 1-2 vkoa etukäteen ennen kuin haastatteluaika
poliisin kanssa on tilattu ja sovittu. Muutoin vaarana on se, ettei harrastuneisuustodistus ehdi tuohon
tilaisuuteen, jolloin se pitäisi esittää. Peruutusajan saaminen poliisilta huomiseksi ei ole validi peruste, eikä
välttämättä johda toivottuun lopputulokseen.
Todistuspyyntö osoitetaan AAK:lle sähköpostitse petteri.nara@oruk.fi, liittäen mukaan pöytäkirjat/
ampumapäiväkirjat vähintään kahdelta vuodelta. Samalla tuodaan esille hakijan täydellinen nimi ja
syntymäaika. On hyvä myös valottaa mitä asetta on hankkimassa tai mitä asetta tai muuta tarvetta
todistuksen on tarkoitus koskea. Samalla on hyvä kertoa mihin tarkoitukseen asetta tullaan käyttämään,
harrastus, kilpailutoiminta, muu.
Kerhomme tukee jäsentensä ammuntaharrastuneisuutta kirjoittamalla todistuksia ilman kustannuksia.
Lähtökohtaisesti emme kirjoita muille ja muihin seuroihin kuuluville kyseisiä todistuksia.

POHJOIS-POHJANMAAN SENIORIUPSEERIT
PPSU:n syyskokous pidetään 12.9.2019 klo 14 alkaen Puistopuutarhurintalossa, Kajaanintie 1 Oulun Intiössä.
Syyskokouksen asioina ovat mm. liittyminen RUP:n osastoksi, toiminnan fokusoituminen veteraani- ja
perinnetyöhön sekä edellisistä johtuvat toimintasuunnitelma- ja organisointimuutokset (säännöt).
Viimeistään 6.9.2019 sihteeri Esko Junnolle, puhelin 050 4477777 tai esko.junno@noversum.fi.

VÄNRIKKIPÄIVÄ
Perinteinen Vänrikkipäivä pidetään lauantaina 21.9. klo 8-16. Tänä vuonna osallistuja määrä on rajoitettu
60:een ja ilmoittautuminen avattu 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/

ORUKIN LIIKUNTAVUORO
Oulun Reserviupseerikerho panostaa kuntoiluun. Olemme saaneet säännöllisen liikuntasalivuoron Ritaaukion koulun Jupiter-salista maanantaisin kello 2030-2200 2.9.2019 alkaen. Ota kaverisi mukaan ja
pelaillaan rennosti salibandya, lentopalloa (Kempeleen kerho on haastanut meidät turnaukseen), sulkapalloa
ym. - tärkeintä on syke ja hyvä hiki! Lisätietoja ja jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Roope Vuontisjärvi, urheiluupseeri roope.vuontisjarvi@oruk.fi.

Elotalkoot 31.8.2019
Ennätämme järjestämään vielä yhdet isommat majatalkoot tälle vuotta. Leader-rahoitteinen hanke päättyy
ja isommat hommat on kutakuinkin saatu tehtyä neljän vuoden aikana. Pientä puuhaa silti riittää ja
majatoimikunta haluaa tarjota mukavan vaihtoehdon viettää elokuun lopun kuulaaksi käyvää päivää
reipashenkisesti. Sauna lämpenee ja yöpymisellekin on mahdollisuus.
Ilmoittaudun ennakkoon 26.8. mennessä! Laita sähköpostia petteri.nara@oruk.fi tai kilauta 0407174487.
Tiedämme varata evästä sopivasti.

Syystalkoot 27.9.-29.9. On Peruttu!
Päällekkäisyyksien vuoksi perumme syyskuun loppuun suunnitellut syystalkoot!

Majalla On Tilaa – Vaikka Syksyn Marjastuksiin
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/upseerimajarokuli/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

KIINNOSTAAKO MIESKUOROHARRASTUS!
Oulun Sotaveteraanikuoro tarjoaa harrastukselle valmiit puitteet ja ohjelmaa, joka on myös
reserviläishenkistä.
Oulun Sotaveteraanikuoro on 33 vuotta vanha ja on osa Oulun Sotaveteraaniyhdistystä. Lauluohjelmiston
rungon muodostavat juhlissa tarvittavat isänmaalliset laulut ja kirkoissa tarvittavat hengelliset ja
joululaulut. Kuoron vahvuus on 40 miestä, joista enää 1 on rintamatunnusveteraani, joten kuoron
nimenmuutos on väistämättä edessä. Kuoron johtajana toimii Mihkel Koldits. Kuorolla on www-sivut
osoitteessa www.oulunsotaveteraanikuoro.fi
Yhteystiedot puheenjohtaja Paavo Saari 0400 938868, paavo.saari@mail.suomi.net tai sihteeri Jussi Sova
0400757736, jussi.sova@elisanet.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

