
ORUK – JÄSENKIRJE 6/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 6/2020 aiheita ovat; Kevätkokous ja 

Reservin Mentorien toiminnan käynnistäminen, Lakeus CUP, Toimintapäivä, Vänrikkipäivä, ORUK:n 

ammunnat, MPK:n koulutukset  ja jäsenkysely on tulossa.  

 

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.   

Lakeus CUP 
ORUK järjestää lauantaina 25.7.2020 klo 10.00 Lakeus CUP:n osakilpailun Hiukkavaarassa radoilla 1 ja 3A. 

Osallistuminen on ORUK:n jäsenille maksuton. Lakeus CUP:n osakilpailuun pitää ilmoittautua MPK:n 

järjestelmään: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=4446&tabid=1114&ctl=Osallistumiset&SkinSrc=%5bL%5

dSkins%2fMPK+2016%2fInner 

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- 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 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 
Oulun Ase – Road Show joudutaan perumaan SAKO:n päällekkäisen tapahtuman takia. Palataan tähän 

myöhemmin. 
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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: 

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

 

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. 

 

Kevätkokous 2020 

Oulun Reserviupseerikerho ry kevätkokous 2020 
ASIA: ORUK kevätkokous. Kokouksessa sääntömääräiset kevätkokousasiat. Huomionosoitukset 
ansioituneille ja Reservin Mentorien esitelmä mentoritoiminnasta (huom. aloitusaika). 
AIKA: TORSTAI 06.08.2020 | klo 16:30 esitelmä mentoritoiminnasta | klo 18:00 kevätkokous 
PAIKKA: Pohjansali Hiukkavaara | Hiukanreitti 40, 90650, Oulu 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
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ORUK 90v juhlavuoden logon suunnittelukilpailu! 
 

ORUK täyttää 90v vuonna 2023 (1933-2023) ja avaa juhlavuoden logon suunnittelukilpailun. 
 
Kilpailun säännöt: 
1. Logosta tulee tehdä juhlavuoden tunnuksena käytettävä logo, joka sisältää tekstin 'ORUK 90', sekä 
vuosiluvut '1933-2023'. 
2. Logoa tulee voida käyttää myös yksivärisenä. Tulevasta logosta toimitetaan kilpailuun yksiväri-, ja 
mahdollinen värillinen versio. 
3. Kilpailuun osallistujan tulee liittää logon mukaan myös sanallinen selvitys siitä, miten logo kuvastaa 
yhdistystä ORUK. 
4. Kilpailuaika on 01.10.2020 asti. Logoehdotukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen 
petri.pirnes@oruk.fi (esim. JPEG tai PDF-muodossa). 
5. ORUK:n hallituksesta koottu raati valitsee voittajalogon. Kilpailun voittaja julkistetaan ORUK:n 
viestintäkanavissa 15.11.2020 (Facebook / Instagram / web). 
6. Kilpailun voittaja saa palkinnoksi sekä sadan euron (100e) lahjakortin voittajan kanssa määriteltyyn 
kohteeseen että kaksi vuorokautta Upseerimaja Rokulissa. 
7. Kilpailuun saa osallistua ainoastaan ORUK:n jäsenistö. 
8. Voittaja luovuttaa kaikki oikeudet logoon ORUK:lle. 
 
Lisätietoja: ORUK yhteistoimintaupseeri Petri Pirnes | puh. 0400 585 673 | petri.pirnes@oruk.fi oruk.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 

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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