ORUK – JÄSENKIRJE 5/2021
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 5/2021 aiheen on harjoitukset ja
ampumatapahtumat.

TULEVAT HARJOITUS- JA AMPUMATAPAHTUVAT KESÄN 2021 AIKANA
ORUK järjestää aktiivisesti yhdessä MPK:n kanssa monenlaisia ammuntoja. Osa näistä löytyy MPK
koulutuskalenterista, hakua voi rajata valitsemalla yksiköksi Oulun. ORUK:n jäsenet voivat
”yhteistyösopimuksen” perusteella osallistua Oulun Reserviläisten (OuRes) ja Pohjanmaan Akateemisen
Maanpuolustusseuran (PAM) tapahtumiin, kuten ammuntoihin. Tämä toimii myös vastavuoroisesti toisinkin
päin.
Aktiiviampujien vuorot eivät ole MPK koulutuskalenterissa, mutta ne pyörivät joka torstai huhtikuun alusta
lokakuun loppuun, vuoroviikoin pistooli- ja kivääriradalla. Aktiiviampujien vuoroille voi tulla ilmoittautumatta, ja se on tarkoitettu omilla aseilla ampuville, ORUK aseet (näistä lisää jäljempänä) eivät ole käytössä.
Muihin ammuntoihin ilmoittautuminen MPK koulutuskalenterin kautta.
MPK koulutuskalenteria https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri kannattaa selailla muutenkin,
siellä on kursseja tarjolla moneen lähtöön, myös muilla paikkakunnilla. Ammuntoihin ja kursseille voi
ilmoittautua, ellei kurssi ole rajattu jollekin tietylle joukolle.
Tässä listaa kesäkauden ammunnoista ja tapahtumista, joita ORUK on järjestämässä:
-

ORUK toimintapäivä 8.5. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/153700
Pistooliammunta 11.5. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/153998
ORUK road show, pistooliammunta 18.5.
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154233
ORUK road show järjestetään yhteistyössä Metsästäjän Erikoisliike Olkkonen Oy
https://www.olkkonen.fi/ kanssa. Olkkonen tuo paikalle pistooleita (5 kpl Clock eri malleja, CZ ja
Walther -pistooli yhteensä 10 kpl) esiteltäväksi ja ammuttavaksi, ja sponsoroi tapahtumaan
patruunat. Jolla on oman aseen hankinta mielessä, tai muuten halua tutustua erilaisiin pistooleihin,
niin ilmoittaudu mukaan! Tähän tullaan ottamaan 40 henkeä tulevat rajoitukset huomioiden ja vielä
on muutama paikka vapaana.

-

Pistooliammunta 1.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154028
Tarkkuuskivääriammunta 13.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154400
Kivääriammunta 20.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154245
Kivääriammunta 4.7.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154253
Pistooliammunta 27.7.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154255
ORUK ampumamestaruuskilpailu 7.8.2021 Hiukkavaarassa (ei ennakko ilmoittautumista)
Kivääriammunta 10.8.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154029
Tarkkuuskivääriammunta 14.8.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154402
Kivääriammunta 11.9.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154257
Pistooliammunta 2.10.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154258
Vänrikkipäivä 4.9.2020 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154097
SRA ampujakurssi 16.-17.10.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/153624

ORUK:lla on aseita jäsenistön käyttöön erilaisissa ammunnoissa. Näistä voisi mainita esimerkiksi:
- CZ 75B/85 pistoolit, erinomainen 9mm peruspistooli ammunnan harjoitteluun. Näihin on myös
varusteita (kotelo, vyö, lipastaskut) SRA-kursseja ja harjoituksia varten.
- AR-15 kiväärit, tarkkoja kivääreitä harjoituksiin ja kilpailuihin. Näiden helmi on uusi tulossa oleva
kotimainen AR-15 kivääri, joka on todella kovatasoinen kilpa-ase.
- AK kiväärit, Sako ja Saiga, RK-”käyttöliittymällä” kivääreitä harjoituksiin.

POHJOIS-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRIEN KILPAILUT
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirit järjestävät ampumakilpailuja, näiden kilpailukutsut löytyvät osoitteesta
http://www.pohjanpoika.net/category/piirien-kilpailut/ ORUK on vahvasti mukana näitäkin järjestämässä.
RA Cup 2021 ja Lakeus Cup 2021 kilpailukutsut löytyvät http://www.pohjanpoika.net/category/piirienkilpailut/
RA Cup 2021 on 23.5.2021 ja 1-2.7.2021. Nämä eivät ole vielä koulutuskalenterissa avoimena kurssina ja
avautuvat myöhemmin.
Lakeus Cup 1/5 29.5.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/154167
Lakeus Cup 2/5 6.6.2021 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154407
Lakeus Cup 3/5 3.7.2021, Lakeus Cup 4/5 24.7.2021 ja Lakeus Cup 5/5 15.8.2021. Nämä eivät ole vielä
koulutuskalenterissa avoimena kurssina ja avautuvat myöhemmin.

HIUKKAVAARAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE, JOHTOSÄÄNTÖ
Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen toimintaa ohjaa aina voimassa oleva johtosääntö. Hiukkavaaran
ampumaradat 1, 2 ja 3A ovat Puolustusvoimien ampumaratoja. Näillä radoilla ammunnan harjoittelijoilla on
mahdollisuus ampua radoilla seuraavasti:
- Maanantai - perjantai 08.00 - 20.00,
- lauantaina klo 10.00 - 18.00 ja
- sunnuntaina klo 12.00 - 18.00.
- Ratojen käyttö on kielletty juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona ja pääsiäislauantaina.
Tässä muutamia keskeisiä asioita, jotka jokaisen radankäyttäjän tulisi tietää:
-

-

-

Maalitaulut ja taulukehikot on sijoitettava aina joko kiinteiden taululaitteiden tasalle tai
taustavallia vasten. Maalitaulun yläreuna on oltava vähintään neljä (4) metriä taustavallin
yläreunan alapuolella.
Maaleina saa käyttää vain pahvi- ja partiotauluja sekä jastermaalilevyjä. Käytettäessä partiotauluja
on taulu sijoitettava taululaitteiden tasalle (ei etuvallin päälle).
Käytettäessä janter- / jastermaalilaitteita maalilaite on sijoitettava taululaitteiden tasalle (ei
etuvallin päälle) niin, että maalilaite ja sen suojalevy ovat kokonaisuudessaan etuvallin suojassa.
Suojarakenteiden kaivaminen tai niiden muuttaminen on kielletty.
Suojavalleilla käveleminen on kielletty.
Ammunnanjohtajan tulee varmistaa valmistavalla ase- ja ampumakoulutuksella harjoitusjoukon
osaaminen ja palvelusturvallinen toimintatapa niin, ettei taustavallin yli ammuta (varsinkin
sarjatuliammunnat).
Taisteluammunnat on kielletty Hiukkavaaran ampumaradoilla.
Ampumakatosten yhteydessä oleva punainen valomajakka on sytytettävä ammunnan ajaksi.

Johtosääntö löytyy linkistä: http://www.pamry.fi/wp-

content/uploads/2015/10/Hiukkavaaran_johtosääntö.pdf

MITEN HANKIT OMAN ASELUVAN?
Omaa aselupaa varten tarvitset ampumasuoritteita vastaavalla aseella. Näistä suoritteista pitää jokaisen itse
pitää kirjaa, johon löytyy erilaisia työvälineitä kunkin tarpeet huomioiden. Jokaisen ampujan kannattaa pitää
ampumapäiväkirjaa, vaikka aselupia ei vielä olisikaan, tai suunnitelmia omien aseiden hankintaan. ORUK
nettisivuilta löytyy yksi hyvä vaihtoehto ampumapäiväkirjalle: https://www.oruk.fi/ampumapaivakirja/ .
Yksi vaihtoehto on myös Resulin kehittämä kymppi ampumapäiväkirja, josta löytyy lisätietoa:
https://resul.fi/kymppi/ . Olipa valintasi mikä tahansa pyydä siihen kuittaus ammunnanjohtajalta ja pidä
dokumentti tallessa. ORUK:lla on myös ampuma-asekouluttajia, joiden lausuntoja saatat tarvita aselupia
hakiessasi. Heihin saat tarvittaessa yhteyden keskitetysti Petteri Närän kautta petteri.nara@oruk.fi.
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan hyvään porukkaan, joka järjestää ORUK ammuntoja, ota yhteyttä
timo.niinikoski@oruk.fi tai paavo.leinonen@oruk.fi Tarjolla on aluksi toimitsijatehtäviä, ja kokeneemmille
tarvittavat koulutukset käyneille ammunnan johtamisia.

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

