
ORUK – JÄSENKIRJE 5/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 5/2020 aiheita ovat; aktiivitoiminnan 

käynnistäminen, ORUK:n ammunnat, MPK:n koulutukset, Rokuli ja jäsenkysely on tulossa. ORUK:n puolesta 

haluan osoittaa onnittelut kaikille 04.06.2020 ylennyksen saaneille kerhomme jäsenille! 

 

AKTIIVITOIMINNNAN KÄYNNISTÄMINEN 
Oulun Reserviupseerikerho ry on käynnistämässä ampuma-, harjoitus- ja koulutustoimintaa voimassa olevien 

rajoituksien puitteissa. ORUK hallitus on päättynyt, että kerhon kevätvuosikokouksen ajankohtaa siirretään 

nykyisten rajoitteiden jälkeiseen aikaan, koska haluamme kaikki mukaan osallistumaan kokoukseen. ORUK:n 

hallitus on kokoontunut COVID-19 aikana pelkästään etänä ja olemme valmistelleet toimintaa olemassa 

olevat rajoitukset huomioiden. Kuten otsikosta ilmenee, homma lähtee liikkeelle! 

 

ORUK:N AMMUNNAT 

ORUK:n ampumakalenteri on täydennetty www-sivujen kalenteriin, josta pääset katsomaan kaikki vuoden 

2020 ORUK:n omat ammunnat ja ratavuorojen tilanteen sekä tulevat kilpailut. 

https://www.oruk.fi/2015/11/08/ampumakalenteri/ . Kerhon reserviläisammunnoista voi tiedustella 

ampumaupseeri Timo Niinikoskelta: timo.niinikoski@oruk.fi  p. 050 536 7319.   

Kaikki ORUK:lle varatut ampumavuorot ovat käytettävissä Hiukkavaarassa, mutta jokainen joutuu 

huolehtimaan oma-aloitteisesti kalustosta, a-tarvikkeista ja muista varusteista rajoitustoimien ajan. Vain 

erikseen merkityt järjestetyt ORUK ammunnat, kuten 28.6.2020 hoidetaan aikaisemman kaavan mukaan. 

Lisäksi voimassa olevat rajoitteet, suojaetäisyydet ja henkilökohtainen hygienia tulee olla aukottomasti 

hoidettu sekä COVID 19 ohjeet tulee sisäistää ennen kuin osallistuu tapahtumiin. 

Aktiiviampujienvuorot 

Oruk:lla jatkuu säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin 

pistooliammunta radalla 3A ja kivääriradalla 1 torstaisin klo 16-20 välisenä aikana. Tavoitteena on, että 

aktiiviampujat pääsevät mukaan säännölliseen harjoittelurytmiin. Harjoitusvuoroihin ei tarvitse ilmoittautua. 

Lisätietoja tähän saa allekirjoittaneelta hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. Jokaisen tulee huolehtia 

COVID-19 tartuntaan liittyvistä varotoimista. 

ORUK- Kivääri 

Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta sunnuntaina 28.6. klo 12-16 Hiukkavaarassa radalla 1. 

Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Hannu Aurinko, 

hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää jokaisen 

ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avautuu lähipäivinä.  

ORUK- Pistooli 

ORUK:n pistooliammunnat jatkuvat torstaina 13.8. klo 16-20 Hiukkavaarassa radalla 3A. Voit ampua omilla 

tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Jukka Koskela, jukka.a.koskela@outlook.ocm 
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tai p. 040 838 0539. Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua 

tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta, joka avautuu lähipäivinä. 

Oulun Ase – Road Show 

ORUK järjestää pistooli- ja tarkkuuskivääriammunnan yhteistyössä Oulun Aseen kanssa 08.08.20120 klo 10-

18 Hiukkavaarassa radoilla 2 ja 3A. Tapahtumassa pääsee tutustumaan ja ampumaan erilaisilla kivääreillä 

laadukkaalla optiikalla ja useilla pistoolimalleilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, 

timo.niinikoski@oruk.fi, p. 050 536 7319.  

Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta. 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?tabid=323&palvelutunnus= 

Tervetuloa tutustumaan pistooli ja tarkkuuskivääriammuntaan! 

Lakeus CUP 

Osa ammunnoista on jo päässyt täyteen vauhtiin. Lakeus CUP on perinteinen alueen kerhojen välinen kilpailu, 

joka käynnistyi Hiukkavaarassa 06.06. ja ORUK:n ampujat suorastaan kahmivat mitalit kaulaansa. 

 

Kuva 1. Lakeus CUP:n ORUK:n palkitut vasemmalta alkaen, Mikko Aalto, Pekka Välipirtti, Lasse Majava, Timo 

Kuiri, Jukka Koskela ja Markku Estola. 

Lakeus CUP jatkuu vielä kolmella kilpailulla tämän suven aikana. Kilpailukalenteri löytyy tästä linkistä 

https://www.oruk.fi/2015/11/08/ampumakalenteri/. 
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MPK:N KOULUTUKSET 

 

Toimintapäivä 09.08.2020 

Pohjois-Pohjanmaan alueen toimintapäivä pidetään sunnuntaina 09.08. klo 10-17. Ilmoittautuminen MPK:n 

koulutuskalenteriin alla olevan linkin kautta. Tapahtumassa ammutaan noin 100 patruunaa osallistujaa 

kohden, joten kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Harjoitukseen kuuluvat koulutus (ammunnat ja 

sotilastaitorastit), patruunat ammuntoihin ja lounas/kahvit. Toimintapäivän osallistumismaksu 15 €/henkilö. 

Lisätietoja harjoituksenjohtaja Hannu Auringolta, hannu.aurinko@oruk.fi p. 0400 333 400 tai varajohtaja 

Rauno Maliselta, rauno.malinen@oruk.fi p. 040 564 5876.  

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=4446&tabid=1114&ctl=Osallistumiset 

 

Vänrikkipäivä 2020 

Perinteinen Vänrikkipäivä pidetään lauantaina 26.9. klo 8-17. Ilmoittautuminen on avattu MPK:n 

koulutuskalenteriin. Tapahtumassa ammutaan reserviläiskiväärillä ja 9 mm pistoolilla yhteensä noin 100 

patruunaa osallistujaa kohden, kerrataan reserviupseerin sotilastaitoja ja suoritetaan maastorasti 

tehtävineen sekä uutena kokonaisuutena pääsette tutustumaan ReSuLin lajikohtaisiin toimintoihin, 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.  
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Reservin mentorit 

Reservin mentorit Oulussa ke 01.07.2020 klo 17.00 ja paikkana Pavi, Hiukanreitti 225, 90630 Oulu. 

Mentorointitoiminnan tavoitteena on opastaa ja tukea varausmiespalveluksen päättäviä tulevia upseereita 

eteenpäin vaikkapa jatkamaan opiskeluja. Toiminta tulee painottumaan Pohjois-Suomen alueen 

varuskuntiin. Lisätietoja https://www.oruk.fi/ ja hannu.aurinko@oruk.fi. Huomioiden nykyiset COCID 19 

ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta, joka avautuu lähipäivinä. 

 

  

 

 

 

UPSEERIMAJA ROKULI TIEDOTTAA – KESÄN MAHDOLLISUUDET 

 

Nyt näyttää vahvasti siltä, että mökkeily ja eräjormailu Rokulissa ovat nousseet todella suureen suosioon 

epidemiavitsauksen myötä. Kerhomme majaa on varattu tiiviisti jo syyskuulle saakka. Joitakin satunnaisia 

vapaita päiviä löytyy vielä kesä-, heinä- ja elokuulle.    
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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. 

Koska kesä tuli vihdoin, siirryimme myös majalla kesäaikaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei etä- ja esilämmityksen 

tarvetta enää ole. Tämä hieman muuttaa käytäntöjä kohteessa, mutta niistä saa hyvissä ajoin infoa ennen 

majalle menoa. 

Enää ei voi suositella hyviä hiihtokelejä, mutta majaisäntä vahvistaa uimavesien olevan raikkaat ja grillauksen 

onnistuvan mainiosti. Ja mikäli ruoanlaitto on lähellä sydäntä, onnistuu Rokulissa monipuolisen grillauksen 

lisäksi rosvopaistien teko kahdella sinne rakennetulla uunilla, se jos mikä on harvinaista herkkua. Oman 

mahdollisuutensa ulkona syömiseen antaa uudelle isolle terassille tuotu vankkarakenteinen pöytä- ja 

penkkikalusto. Maisemista se ruokailunautinto ei ainakaan jää kiinni.  

Muistathan, että kerhon jäsenyyttäsi vastaan saat majaedun. Varaa oma hetkesi varauskalenterista: 

https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/  

Huhu kertoo, että alueen muut majoitukset ovat kesän osalta jo buukattu täyteen. 

 

Majatoiminnan käänteitä ja historiallista pohdintaa kannattaa seurata Upseerimaja Rokulin Facebook-

sivuilta: https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENKYSELY 

ORUK järjestää jäsenkyselyn tämän kuukauden aikana, jossa on tarkoitus tiedustella jäsenistöltä näkemyksiä 

ORUK:n toiminnasta ja voitaisiinko tehdä asioita toisella tavalla. Jäsenkyselyn avulla voit antaa sekä 

palautetta kerhon toiminnasta että kehittämisajatuksia hallitukselle toiminnan kehittämiseksi. Tästä tulee 

erillinen viesti lähiaikoina, johon voit vastata anonyymisti tai omalla nimelläsi. Nimen antaneiden kesken 

arvomme maanpuolustuksellisen yllätyspalkinnon. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu tähän 

kyselyyn ja antaa meille hallituksen jäsenille tietoa ja palautetta kerhon toiminnasta. 
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TOIMINTAA RAJOITUSTEN AIKANA 

COVID 19 aiheutti meille monia muutoksia ja rajoituksia, mutta ihan kaikkia perinteikkäitä toimia se ei 

kuitenkaan pystynyt katkaisemaan. 17.05.2020 vietetty kaatuneiden muistopäivä on tyypillisesti vedetty 

lippulinnan saattamana sankarihaudalle, mutta tänä vuonna tapahtumaa jouduttiin supistamaan oleellisesti 

aikaisempiin vuoriin nähden. ORUK osallistui tapahtumaan, jossa ORUK:n II varapuheenjohtaja, lippu-upseeri 

Jari Maljanen (maj. res.) ja allekirjoittanut laskivat seppeleen sankarihaudalle. 

 

 

Kuva 2. Seppeleen lasku sankarihaudalle 17.05.2020. (kuva Markku Holopainen) 

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 
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