ORUK – JÄSENKIRJE 4/2020
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 4/2020 aiheita ovat; jäsentoiminta,
alkavat MPK:n verkkokoulutukset, ORUK:n ammunnat, Rokuli, asunto-osakeyhtiö Santanurkka ja
jäsenmaksut.

JÄSENTOIMINTA
Oulun Reserviupseerikerho ry on joutunut keskeyttämään kaiken ampuma-, harjoitus- ja
koulutustoimintansa 31.5.2020 saakka Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. COVID-19 aiheuttamat
muutokset kerhon toimintaan kestävät vielä toistaiseksi, mutta seuraamme silmä kovana mitä muutoksia
mm. Wapun molemmilla puolilla tullaan tekemään rajoitustoimien osalta.

MPK:n koulutukset ja henkilökohtainen valmiuksien ylläpito
MPK:n koulutuskalenterista löytyy verkkokoulutusta, johon jokainen voi käydä tutustumassa ja
osallistumassa mielenkiintoisiin koulutuksiin https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri . Toki
tarjonta on normaalitilanteeseen verrattuna vaatimatonta. RUL:n toiminnan johtaja Janne Kosonen pyysi
myös muistuttamaan jokaista upseeria huolehtimaan omasta kunnostaan ja sotilaallisista valmiuksista näinä
poikkeavina aikoina.

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/ .
Kaikki ORUK:lle varatut ampumavuorot ovat käytettävissä Hiukkavaarassa, mutta jokainen joutuu
huolehtimaan oma-aloitteisesti kalustosta, a-tarvikkeista ja muista varusteista rajoitustoimien ajan.

Aktiiviampujavuorot
Oruk:lla jatkuu säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin
pistooliammunta radalla 3A klo 16-20 välisenä aikana ja samaan aikaan kivääriradalla 1. 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.

UPSEERIMAJA ROKULI TIEDOTTAA - MAJATOIMINTA EPIDEMIAN AIKANA
Maja on varattavissa koronaepidemiankin aikana – ainakin toistaiseksi, kunnes toisin päätetään tai
määrätään. Oruk.fi -sivuilta löytyy varauskalenteri, jonne on tullut runsaasti varauksia, mutta tilaa löytyy
vielä halukkaille. Koska kumppanimme Rokua Health & Spa on laittanut ovensa väliaikaisesti kiinni,
avainpalvelu hoidetaan muulla tavoin. Avaimen saanti/nouto/palautus tiedotetaan sitten kullekin kävijälle
erikseen. Toimimme tilanteen mukaan. http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Majavierailujen osalta noudatetaan erityistä siisteyttä, kuten kuuluukin ja vielä enemmän näissä
olosuhteissa. Majatoimi hommaa kohteeseen desinfioivia aineita, joilla pinnat on kunkin hyvä pyyhkiä. Tämä
tuo lisää mielenrauhaa ympäröivän rauhallisuuden lisäksi. Majakausi jatkuu edelleenkin kauko-ohjaimin
esilämmitetyssä majassa talviohjeiden ollessa voimassa. Ohjeet ja vinkit kukin kävijä saa ennakolta
sähköpostiinsa.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SANTANURKKA
ORUK on ollut omistaja Aleksanterinkatu 13 sijaitsevassa huoneistossa vuodesta 1979 alkaen. Huoneisto
päätettiin myydä kevään 2019 päätöksen mukaisesti ja siitä saatiin 56300 € tarjous, joka ylitti kerhon
kokouksen alimman hyväksyttävän tarjouksen 50000 €. Huoneisto siirtyy ORUK:n 25 % osalta tasaosuuksin
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirille (12,5%) ja Oulun Reserviläisille (12,5%), jotka molemmat omistivat jo
aikaisemmin 25 %. Loput huoneistosta omistaa Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri.

VUODEN 2020 JÄSENMAKSU
RUL muistuttaa, että vuoden ensimmäinen jäsenmaksun karhumaksu on lähtemässä jäsenille.
Karhumaksujen eräpäivä on 11.5. Maksamattomat jäsenet eivät saa enää ensi viikolla ilmestyvää
Reserviläisen vuoden kolmatta numeroa.

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

