ORUK – JÄSENKIRJE 2/2020
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 2/2020 aiheita ovat; alkavat
MPK:n/ORUK:n kurssit sekä Mentorointi, liikuntavuoro, ORUK:n ammunnat, RA-SM Oulu 2020,
kevätvuosikokous 31.3.2020, ORUK mentorointi ja Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.

VUODEN 2020 KOULUTUKSET JA KURSSIT KÄYNNISTYVÄT
ORUK:n henkilöt toimivat aktiivisesti kouluttajina MPK:n järjestämissä kursseissa ja lähtökohtana on tarjota
kerhon jäsenille kattavasti mahdollisuuksia kouluttautua omaan sodanajan tehtävään sekä pitää yllä omaa
reservinupseerin ammattitaitoa yllä. MPK:n koulutuskalenterista löytyy tämän linkin alta lisää mielenkiintoisia koulutuksia https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri .

Kouluttajakoulutus Jalkaväki: Arktinen koulutus
Arktisesta koulutuksesta sitoutuneille kiinnostuneille on tarjolla 13.-15.3.32020 koulutus. Koulutukseen
ehtii vielä mukaan ja tässä linkki https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/100069

Kouluttajakurssi, jatkotaso (kurssinjohtaja)
MPK:n sitoutuneelle henkilöstölle sekä SA-sijoitetuille upseereille ja aliupseereille. Kurssille osallistuvilla
tulee olla käytynä Kouluttajakurssi perustaso (rastikouluttaja) tai RUK:n kouluttajakurssi tai vastaavat tiedot.
Lisäksi edellytetään kokemusta kurssien suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta sekä kouluttajana
toimimisesta MPK:n kursseilla tai vastaavissa koulutustapahtumissa. Tässä ilmoittautumislinkki
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101196

Reservin mentorit
Reservin mentorit Oulussa ke 18.3.2020 klo 17.00 ja paikkana Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu.
Mentorointitoiminnan tavoitteena on käynnistää nuoria upseereita tukeva toiminta Pohjois-Suomen
alueella, jossa Oulu menee edellä. Lisätietoja https://www.oruk.fi/ ja
ilmoittautumiset hannu.aurinko@oruk.fi.

KRH-tuliasema kurssi
Kurssin tavoitteena on kerrata tuliasemakoulutuksen perusteet (120KRH) ja parantaa kurssilaisten
kouluttajavalmiuksia. Kurssi soveltuu parhaiten KRH-koulutuksen saaneille reservin johtajille ja esimerkiksi
taistelukoulutusyksikön koulutusjoukkueisiin sijoitetuille. Lue lisää ja ilmoittaudu 23.3. klo 0900 mennessä:
https://bit.ly/2vqWlEL

KT-tuliasema kurssi
Kurssin tavoitteena on kerrata tykistön tuliasemakoulutuksen perusteet (122H63) ja parantaa kurssilaisten
kouluttajavalmiuksia. Kurssi soveltuu parhaiten tykistön tuliasemakoulutuksen saaneille reservin johtajille ja
esimerkiksi taistelukoulutusyksikön koulutusjoukkueisiin sijoitetuille. Lue lisää ja ilmoittaudu 23.3. klo 0900
mennessä: https://bit.ly/3aUEnuD

PST-Kurssi
Kurssin tavoitteena on kerrata panssarintorjunnan perusteet ja aseistus sekä parantaa kurssilaisten
kouluttajavalmiuksia. Kurssi soveltuu parhaiten PST-koulutetuille reservin johtajille ja esimerkiksi
taistelukoulutusyksikön koulutusjoukkueisiin sijoitetuille. Lue lisää ja ilmoittaudu 23.3. klo 0900 mennessä:
https://bit.ly/37FJxJ4

KT-Tulenjohto
Kurssin tavoitteena on kerrata tykistön tulenjohdon perusteet ja kalusto sekä parantaa kurssilaisten
kouluttajavalmiuksia. Kurssi soveltuu parhaiten tulenjohtokoulutetuille reservin johtajille ja esimerkiksi
taistelukoulutusyksikön koulutusjoukkueisiin sijoitetuille. Lue lisää ja ilmoittaudu 23.3. klo 0900 mennessä:
https://bit.ly/38Pkl2U

Nuorten upseerien aktivointipäivä Hiukkavaarassa
ORUK aloittaa nuorten upseereiden aktivoinnin vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja tällainen
tapahtuma tulee olemaan Hiukkavaarassa 28.3. klo 12-22. Aktivointipäivänä nuorille upseereille tullaan
tiedottamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksestä, ORUK:n toiminnasta ja järjestetään
ammunta eco-aseella ja 9 mm pistoolilla. Tapahtuman jälkeen PV:n Valkeisen sauna on käytettävissä klo 18.
Tapahtuma aloitettaan ruokailulla, jonka jälkeen paneudutaan asekoulutukseen ja lähdetään ampumaan.
ORUK tarjoaa pientä purtavaa ja juotavaa saunan yhteyteen. Paikalle tulee MPK:n edustus kertomaan MPK:n
toiminnasta. Tapahtumaan otetaan 20 nuorta upseeria mukaan ja tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101698.
Lisätietoja roope.vuontisjarvi@oruk.fi tai riikka.haataja@oruk.fi .

Puolustusvoimien B-ajolupaperehdytys -kurssi
Kurssilla on tavoitteena opettaa kurssilaisille Puolustusvoimien määräysten mukainen toiminta B ajoneuvokaluston osalta ja saada kurssilaisille PV:n B -ajo-oikeus. Kurssi koostuu lähiopetuspäivästä 4.4.2020
ja ennen sitä PVMoodlessa suoritettavasta tentistä. Ohjeet tenttiä varten saat ilmoittautumisen yhteydessä.
Tentin on hyvä olla suoritettuna 29.3.2020 mennessä. Lisätietoja antaa kurssinjohtaja Janne Kalinainen tai
varajohtaja Hannu Aurinko 0400333400 hannu.aurinko@oruk.fi .
MPK:n toimintaan sitoutuneille kurssi on maksuton. Muut 15€.

Toimintapäivä 2020
Perinteinen toimintapäivä pidetään Hiukkavaarassa 9.5.2020 klo 8- 16. Tässä liitteenä ilmoittautumislinkki
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101241 .

LIIKUNTAVUORO
Liikuntavuoro maanantaisin klo 20:30-22:00 Rita-aukion koulun salissa. Lisätietoja
roope.vuontisjarvi@oruk.fi
Tässä vielä linkki ilmoittautumissivulle https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join.
Tervetuloa mukaan!

AMMUNNAT
ORUK:n ampumakalenteri on täydennetty www-sivujen kalenteriin, josta pääset katsomaan kaikki vuoden
2020 ORUK:n omat ammunnat, kilpailut ovat tulossa kalenteriin tämän viikonlopun aikana
https://www.oruk.fi/2015/11/08/ampumakalenteri/ .

Pistooli
Pistooliammunnat alkavat lauantaina 14.3. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 3A. Voit ampua omilla tai kerhon
aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja hannu.aurinko@oruk.fi 0400333400 Tervetuloa!
Osallistumismaksu maksetaan https://app.holvi.com/group/35KHHp+oruk/store/

Kivääri
Kerhomme seuraava kivääriammunta on lauantaina 28.3. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 1. Voit ampua
omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja. Lisätietoja ammunnanjohtaja
hannu.aurinko@oruk.fi 0400333400 Tervetuloa!
Osallistumismaksu maksetaan https://app.holvi.com/group/35KHHp+oruk/store/ .

Pistooli
Pistooliammunnat alkavat lauantaina 2.4. klo 16-20 Hiukkavaarassa radalla 3A. Voit ampua omilla tai
kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja timo.niinikoski@oruk.fi 0505367319
Tervetuloa! Osallistumismaksu maksetaan https://app.holvi.com/group/35KHHp+oruk/store/

Aktiiviampujavuorot
Orukilla jatkuu säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin. 2.4.2020
on pistooliammunta radalla 3A 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.
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.

RA-SM KILPAILUT 11.7.2020
ORUK järjestää yhdessä Oulun reserviläisten kanssa tänä vuonna SM-kilpailut Hiukkavaarassa. ORUK:lla on
iso vetovastuu tapahtumasta ja pyydämme kerhon jäseniä ilmoittautumaan seuraaviin tehtäviin:
tulospalvelu, valvoja ammuntaan, huolto ja muut tehtävät. ORUK vastaa pistooliammunnasta ja harjoituksen
kokonaisturvallisuudesta, joten me tarvitsemme 20-30 henkilöä mukaan toimintaan. Toivottavasti tulet
mukaan avoimin mielin, koska sinulla ei tarvitse olla ennakkokokemusta tai koulutusta ko. tehtävään vaan
me hoidamme sen sinulle. Tämä on meille iso kokonaisuus, jossa sinun apua tarvitaan.
RA-SM tapahtumaan voi tiedustella ja ilmoittautua hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400333400

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Kevätvuosikokous järjestetään tiistaina 31.3.2020 klo 18.00-20.00 (alustavasti) osoitteessa Aleksanterinkatu
13 A 12. Kokouksen yhteydessä maanpuolustusaiheinen esitelmä.

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA

KUTSU JÄSENMATKALLE

Reserviupseerikoulu 100 vuotta 6.6.2020
Vuonna 2020 Reserviupseerikoulu viettää 100-vuotisen toimintansa juhlavuotta.
Juhlavuosi 2020 huipentuu lauantaina 6. kesäkuuta Haminassa järjestettävään valtakunnalliseen pääjuhlaan.
100 vuoden aikana Reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 180 000 reserviupseeria Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen reserviin. RUK 100 -pääjuhlan ohjelmassa on kunnianosoitus kaatuneiden upseerien
patsaalla, RUK 100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja sotavarusteiden esittelyä, sekä
päiväjuhla Haminan Bastionissa ja ohimarssi Kadettikoulunkadulla. Iltapäivällä ohjelmassa on myös
Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustan Puistotalolla.
Juhlapäivän aikana on vapaa pääsy RUK-museoon.

Tervetuloa reserviupseerien jäsenmatkalle Oulusta Haminaan 5.-7.6.!
Oulun Reserviupseerikerho ORUK järjestää jäsenilleen juhlamatkan Haminaan 5.-7.6.2020.
Matka tehdään 60 h turistibussilla, joka lähtee Ouluhallin P-alueelta 5.6. klo 10. Paluu Ouluun su 7.6. illalla.
Majoitus pe-la Scandic Hotels Kotkassa ja la-su Scandic Mikkelissä.
Matkan kustannukset: bussikyyti ja majoitus kaksi yötä aamiaisineen 2 hh:ssa 150,- ja 1 hh:ssa 210,Ilmoittaudu mukaan historialliselle jäsenmatkallemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa a.o. tiedoilla,
viimeistään kuitenkin 29.2.2020. Mukaan on ilmoittautunut jo 45 ja vielä mahtuu 15 henkilöä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä matkalle mukaan otetaan vapaiden paikkojen mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä muita ja muiden kerhojen osallistujia. RUK 100 -pääjuhlan ja oman
jäsenmatkamme ohjelma täydentyy kevään 2020 aikana ja lähetetään osallistujille. Tietoa juhlavuodesta löytyy
sivuilta www.rul.fi ja www.oruk.fi.

Lisätietoja: Matkan johtaja Ari Vuolteenaho ORUK, ari.vuolteenaho@oruk.fi. Puh. 044 544 6202.

ILMOITTAUTUMISLINKKI:
https://forms.gle/eRE8XVgYFLD4Azhg6

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
Oulun Reserviupseerikerho (Holvi)
https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/
Maanpuolustusterveisin
Oulun Reserviupseerikerho ry
Hannu Aurinko, puheenjohtaja
0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi

