ORUK – JÄSENKIRJE 8/2020
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 8/2020 aiheita ovat; Kerhon syyskokous,
Kunniaryhmän perustaminen, ammuntojen tulokset ja jäljellä olevat ammunnat, Reservin mentorien
toiminnan käynnistys, liikuntavuoro ja Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.

ORUK:N SYYSKOKOUS
ORUK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.10.2020 klo 18.00 alkaen Aleksinkulman juhlasalissa (tilaa
max. 85 henkeä). Tilaisuudessa on kahvi/tee tarjoilu paakelsin kera. Kokouksen alkuun pidetään Reservin
Mentorit Ry:n järjestämä esitelmä, mitä Mentoritoiminta on ja mihin meitä tarvitaan sekä mitä me voidaan
antaa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tilaisuuden lopuksi käydään seikkaperäisesti
jäsenkyselyn tulokset ja ns. ”kolme parasta” palkitaan sattuman varaisesti.

KUNNIARYHMÄNPERUSTAMINEN
ORUK perustaa ja perehdyttää vapaaehtoisen Kunniaryhmän edustamaan Oulun Reserviupseerikerhoa ja
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiriä lippulinnoissa ja kunniavartioissa. Kunniakkaaseen tehtävään
mukaan toivotaan myös nuorisojäseniä.
Kunniaryhmään ilmoittautuminen ja lisätietoja tehtävistä sekä tehtävien edellytyksistä lokakuun 2020 aikana
ORUK lippu-upseeri Esko Junno, esko.junno@oruk.fi, 050 4477777.

ORUK:N AMMUNNAT JA HARJOITUKSET
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 voimassa olevista varotoimista.

ORUK-kivääriammunta
ORUK:n toiminnallinen kivääriammunta on keskiviikkona 21.10. klo 16-20 Hiukkavaarassa radalla 1. Voit
ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Paavo Leinonen,
paavo.leinonen@oruk.fi tai 050 511 9240. Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää
jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102348

ORUK:n ampumamestauuskisan tulokset
Perinteisen ORUK:n ampumamestaruuskisat pidettiin 6.9.2020 Hiukkavaarassa. Kisassa ammutaan pistoolilla
ja kiväärillä, kummallakin kaksi lajia. Paikalle Timo Niinikosken kipparoimaan kisaan saapui kahdeksan
kerholaista ja tällä kertaa kolme parasta olivat 1. Paavo Leinonen, 2. Sami Lappi ja 3. Ville Oikarinen.
Muistutuksena jo tässä vaiheessa seuraavaa vuotta silmällä pitäen, että kisaan ei tarvitse olla omia aseita
vaan kerholta löytyy kilpailukykyinen kalusto ammuntaan.

LAKEUS CUP 2020
Koronasta huolimatta Lakeus CUP saatiin vedettyä neljän kisan voimalla, joista kolmannen järjesti ORUK.
Viidettä kertaa peräkkäin ”poika tuli kotiin”. ORUK:n järjestämään kisaan osallistui 43 henkilöä ympäri Pohjois-Pohjanmaan piirejä. Kuvassa 1 on kilpailun palkitut ja muutama järjestäjä.

Kuva 1. Lakeus CUP:n kolmannen kisan palkitut. (Kuva Petri Pirnes)

Toiminta- ja Vänrikkipäivä
Toimintapäivä on normaalivuotena ollut keväällä oleva, ikään kuin kesän käynnistävä, tapahtuma, mutta tänä
vuonna harjoitus päästiin järjestämään vasta 9. elokuuta. Tapahtuma kiinnosti reservin upseereita ja
reserviläisiä. Hiukkavaaraan saapui paikalle 44 osallistujaa pääosin Oulusta ja lähialueelta.

Vänrikkipäivä pystyttiin järjestämään perinteisesti syyskuun lopussa, viimeisenä lauantaina. Paikalla oli
maksimimäärä osallistujia ja merkittävin rajoite oli 50 hengen yhtäaikainen sisätiloissa oleminen. Tänä
vuonna Vänrikkipäivään saapui osallistujia myös Rovaniemeltä ja Kuusamosta.
ReSuL toi mukavasti väriä Vänrikkipäivään tuomalla 50-vuotisjuhlan kunniaksi On The Road-kiertueen myös
Ouluun. Tämä tarkoitti henkilöauton perävaunullista tavaraa, jota hyödynnettiin Eco Aims- ja sotilastaitorasteilla Vänrikkipäivässä. (kuvat 2 a ja b)

Kuvat 2 a ja b. Eco amis ammuntarasti ja ReSuL:n perävaunu, jonka kimpussa harjoituksen varajohtaja
Rauno Malinen Koronasuojauksineen.(Kuvat Petri Pirnes)

Kuva 3. ReSuL On The Road kiertue. (Kuva Petri Pirnes)

RESERVIN MENTORIT
Reservin mentorit käynnistivät toiminnat Oulussa ti 06.10.2020. RUL:n II vpj Tuomas Kuusivaara kävi
ydinjoukkoa opastamassa ja tulemme pitämään koulutustilaisuuden tammikuun 2021 aikana Oulussa, jossa
kaikille tulee riittävät tiedot toimintaan liittyen. Reservin Mentorit Ry on itsenäinen organisaatio ja sinne
mahtuu mukaan kaikki, jotka kokevat aiheen kiinnostavaksi. Esimerkiksi sotilasarvo, sijoitus tai ikä ei ole
esteenä tähän toimintaan. Tiedotan tästä lisää seuraavassa jäsenkirjeessä koskien koulutustapahtumaan
paikan ja ajankohdan osalta. Toiminta tulee painottumaan Pohjois-Suomen alueen varuskuntiin ja Oulun
lähialueelle.

LIIKUNTAVUORO
Liikuntavuoro maanantaisin klo 20:00-21:00 Rita-aukion koulun Jupiter-salissa.
Laji: yleensä salibandy, muusta voidaan keskustella. Lajikokeilut mahdollisia. Ilmoittaudu mukaan:
https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join
Lisätietoja roope.vuontisjarvi@oruk.fi
Tervetuloa mukaan!

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA

KUTSU JÄSENMATKALLE

Reserviupseerikoulu 100 vuotta 12.6.2021
Vuonna 2021 Reserviupseerikoulu viettää 100-vuotisen toimintansa juhlavuotta.
Juhlavuosi 2021 huipentuu lauantaina 12. 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 11.-13.6.!
Oulun Reserviupseerikerho ORUK järjestää jäsenilleen juhlamatkan Haminaan 11.-13.6.2021.
Matka tehdään 60 h turistibussilla, joka lähtee Ouluhallin P-alueelta 11.6. klo 10. Paluu Ouluun su 13.6. illalla.
Majoitus pe-la Scandic Hotels Kouvolassa 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 31.1.2021. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 40 ja vielä mahtuu noin 15 henkilöä. Huom!
Tämän vuoden peruuntuneelle jäsenmatkalle ilmoittautuneet ovat automaattisesti mukana. Ilmoittautumisajan
päätyttyä matkalle mukaan otetaan vapaiden paikkojen mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä muita osallistujia.
RUK 100 -pääjuhlan ja oman jäsenmatkamme ohjelma täydentyy kevään 2021 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

