ORUK – JÄSENKIRJE 9/2019
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 9/2019 aiheita ovat; Kerhon syyskokous,
Lakeus Cup ja kerhon reserviläisammunnat sekä ORUK:n mestaruuskilpailu, Vänrikkipäivä 21.9.2019 ja
Rokulin maja sekä Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.

ORUK:N SYYSKOKOUS
ORUK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11.2019 klo 17.30 alkaen aluetoimiston luokassa
Hiukkavaarassa. Kokouksen alkuun aluetoimistolta saadaan lyhyt katsaus ampumalain tulkintaan, joka liittyy
tuleviin harjoituksiin ja ammuntoihin sekä tietoa tulevista kertausharjoituksista. Sääntömääräisten asioiden
lisäksi kerhon talousupseeri Markku Hentilä pitää esitelmän käymästään Canadan KH:sta liittyen NATOyhteistoimintaan. Tämä kokousta ei kannata missata, koska tarjolla on todella ainutlaatuista tietoa, miten
joukot toimivat NATO:n alla kansainvälisesti.

AMMUNNAT JA AMMUNTAVUOROT
Pistooli
Kerhomme seuraavat ammunnat ovat pistooliammuntoja lauantaina 28.9. klo 11.30 – 16.00 Hiukkavaarassa
radalla 3 A. Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Kaikkien pitää ilmoittautua
ammunnanjohtajalle viimeistään 26.9. Ne, jotka ampuvat kerhon aseilla ja patruunoilla, pitää mainita näistä
ilmoittautumisen yhteydessä. Ammunnassa 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.
Ammunnat jatkuvat ainakin ensilumien alkuun. 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.

Lakeus CUP
ORUK johtaa ansaitusti Lakeus CUP:ia ennen viimeistä meidän järjestämää osakilpailua. ORUK haluaa antaa
kilpailun palkittaville tapahtuman arvoiset palkinnot, jotka ovat nähtävissä kuvassa 1a. Aikaisemmissa
osakilpailuissa on saatu mukavasti tulosta, josta esimerkkinä kuvassa 1b kerhon jäsenen ja aktiivisen ampujan
Timo Kuirin (vas.) kaulassa roikkuvat kaksi mitalia edellisestä Lakeus CUP:sta.

Kuva 1 a ja b. Lakeus CUP:n viimeisen osakilpailun palkinnot ja mitaliloistetta edellisestä kisasta.
Ampumatoiminta on yksi keskeisiä ORUK:n jäsenilleen tarjoamia tapahtumia, joita tullaan tulevalla kaudella
2020 tarjoamaan entistä monipuolisemmin ja laajemmin, jolloin kaikki pääsevät ampumaan ja tutustumaan
ampumatapahtumiin. Tulemme lisäämään kerhon aseita, johon saimme Reserviupseeriliitolta (RUL)
merkittävän tuen aseiden ja tarvikkeiden hankintaan viime viikolla. Ampumataidon ylläpitäminen on kaikille
meille reserviupseereille keskeinen tavoite, jossa kerho pyrkii tukemaan kaikkia jäseniään mahdollisimman
kattavasti. Kaikkien ei tarvitse omistaa tai hankkia omaa asetta vaan ORUK:n aseilla pystyy kerhon
ammunnoissa ylläpitämään omaa ampumataitoaan ja osoittaa tarvittaessa aktiivisuutta omien aseiden
hankintaa varten.
Oulun Reserviupseerikerho järjestää tulevana sunnuntaina Lakeus-cupin 5/5 2019 eli tämän vuoden
viimeisen osakilpailun sunnuntaina 8.9.2019 Hiukkavaaran ampumaradoilla 1 ja 3A. Kokoontuminen radalla
1 (150m) klo 11.30. Jokaisella ampujalla tulee olla voimassa oleva Reserviläisen ampumaturva tai SALkilpailulisenssi. Tilaisuudessa ei tarvitse odotella ampumavuoroa kuivin suin vaan meillä on tarjolla kahvia ja
makkaraa kaikille tilaisuuteen osallistuville henkilöille. Ampumatapahtuma on luonnollisesti kilpailu
osallistujille, mutta ehkä sitä vakavuutta ainakin yritetään vähän vähentää mukavilla tarjoiluilla!
Osallistumismaksu ORUK:n Holvi tilille 10€ kivääri ja pistooli yhteensä. Linkki osallistumismaksuun:
https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/ Tapahtuma on ilmainen kaikille ORUK:n omille ampujille,
joten kaikki kerhon ampujat tervetuloa mukaan.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja kilpailunjohtaja Timo Niinikoski timo.niinikoski@oruk.fi tai 050 536 7319

ORUK:n ampumamestaruuskilpailu
ORUK järjestää perinteiset kerhon ampumamestaruuskilpailut sunnuntaina 6.10.2019 Hiukkavaarassa klo
12.00 alkaen. Alla olevasta linkistä pääset katsomaan kilpailun sisällön ja kulun. Tilaisuus on maksuton
kaikille kerhon jäsenille, tervetuloa mukaan. Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä!
https://www.oruk.fi/ampumakilpailusaannot/

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 on tällä hetkellä kuusi (6)
paikkaa vapaana, joten nopeasti ilmoittautumaan, että pääset mukaan. Tapahtumassa ammutaan noin 60
patruunaa osallistujaa kohden, kerrataan TST-ensiavun antaminen ja maalinpaikannuslaitteen (MPL 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/

MAJAA JUHLITTIIN
Sankka joukko kutsuvieraita täytti Upseerimaja Rokulin 17.8. majan 70 -vuotisjuhlien merkeissä.
Juhlaraportti tästä tapahtumasta luettavissa seuraavassa Pohjanpoika-lehdessä.

KUULAAT SYYSPÄIVÄT TULOILLAAN
Tartu tilaisuuteen jäsenetuhintaan
Ainutlaatuinen tilaisuus lähteä tarkastamaan mitä Rokulin metsäisillä lähialueilla on tarjottavaa. Löytyykö
sieniä, löytyykö puolukoita. Hiljaisuutta ja rentoutumista sieltä ainakin löytyy, melkein uskaltaisi takuun
antaa. Lähdit sitten kuntoilemaan tai muutoin vain viihtymään perheen tai kavereiden kanssa,
kumppanimme Rokua Health & Spa tarjoaa avainpalvelun lisäksi myös muita virikkeitä alennetuin
sopimushinnoin. Siellä soittavat tanssiorkesterit ja seisovat pöydät notkuvat herkkuja. 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.
Upseerimaja-Rokuli
Petteri Närä
majaisäntä, petteri.nara@oruk.fi

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA
Meidän perinteinen opinahomme Reserviupseerikoulu Haminassa täyttää ensi vuonna 100-vuotta. ORUK on
päättänyt järjestää tapahtumaan yhteiskuljetuksen ja majoituksen kerhon jäsenille. Tapahtuma on
Haminassa 6.6.2020 ja samaan yhteyteen on monelle kurssille järjestetty myös kurssitapaamisia, joten
tulemme tapahtumaan jo 5.6. ja lähdemme paluumatkalle 7.6. Tässä kohtaa haluamme kartoittaa kuinka
paljon kerhon jäseniä on halukkaita osallistumaan yhteiskuljetukseen ja -majoitukseen. Kuljetuksen hinta
tulee olemaan noin 50 €/hlö ja majoituksia selvitetään parhaillaan. Bussiin mahtuu maksimissaan 60 henkilöä
mukaan. Alustavat ilmoittautumiset majoitustarpeiden selvittämiseksi kerhon jäsenupseerille Ari
Vuolteenaholle, ari.vuolteenaho@oruk.fi tai puhelimitse 044 544 6202.

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

