
ORUK – JÄSENKIRJE 8/2021 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 8/2021 aiheet ovat: katsaus kesän 

tapahtumiin, Vänrikkipäivä ja syyskokous. 

 

 

 

 

KATSAUS KESÄN 2021 TAPAHTUMIIN 

Lakeus CUP 

 

ORUK on perinteisesti ollut mukana Lakeus CUPssa ja myös voittajana, mutta tänä vuonna tuli kolmassija. 

RUA ja Haapavesi menivät edelle, annetaan kunniaa voittajille. ORUK järjesti tämä vuonna kaksi kisaa ja 

saatiin hieman euroja kerhon tilille. Hartioita näihin tarvittaisiin vähän laajemmin, mutta toivottavasti 

ampujia ja toimijoita saadaan tulevaisuudessa mukaan. 

 

Vänrikkipäivä 

Vänrikkipäivä pidetään Hiukkavaarassa 4.9.2021 ja siihen pääsee osallistumaan tämänhetkisen 

koronatilanteen mukaan 40 vänrikkiä mukaan. Ilmoittautuminen on avattu MPK:n koulutuskalenteriin. 

Tapahtumassa ammutaan reserviläiskiväärillä ja 9 mm pistoolilla yhteensä noin 75 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 Rauno Maliselta, rauno.malinen@oruk.fi p. 040 564 

5876 tai varajohtaja Mika Myllyltä mika.mylly@oruk.fi p. 040 836 6127.  

Tässä ilmoittautumislinkki: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1122&tap=154097 . 

 

Ampumatapahtumia 

Hiukkavaaran radalla on käytössä ORUK:n aktiiviampujien vuorot torstaisin vuoroviikoin pistooli- ja 

kivääriradalla. Lisäksi johdettuja ammuntoja on useita, joihin saavat ORUK:n jäsenet osallistua riippumatta 

järjestäjästä. Kaikki nämä tiedot löytyvät Pohjanpojan ampumakalenterista www.pohjanpoika.net .  
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2022 RA SM-kisat 

ORUK ja Oulun Reserviläiset järjestävät RA SM kisat 2022 Hiukkavaarassa heinäkuun alussa. Tapahtumaan 

halutaan ja tarvitaan osallistujia sekä myös järjestäjiä mukaan. Kisassa tullaan käyttämään uusia laitteita 

tuloksien laskentaan ja tähän toivotaan vapaaehtoisia mukaan. Allekirjoittanut toimii ainakin toistaiseksi 

tässä yhdyshenkilönä, joten hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333400 toimivat. Jos epäilet omaa osaamistasi, 

niin lupaan kouluttaa soveltuvaan tehtävään ja tähän on tullut jo muutamia tämän kesän kisojen osalta, joka 

on todella hyvä tilanne. Tapahtuma vaatii noin 20 henkilön panoksen, joten kiinnostuneita kaivataan. 

 

Syyskokous 20201 

Syyskokous pidetään 13.10.2021 klo 18.00 Pavilla ja perinteisen kaavan mukaan. Lähetän tästä vielä oman 

tiedotteen, mutta merkitkää kalenteriin, koronarajoitteet voinee muuttaa tätäkin suuntaan tai toiseen. 

 

 

ORUK:N REKRYTOINTI  

RESERVIN UPSEERI, 
SINULLE ON KYSYNTÄÄ 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry ORUK täyttää pian 90 vuotta.  

ORUK on Suomen nopeimmin kasvava ja kolmanneksi suurin Reserviupseerikerho.  

ORUK:ssa on kaikki tärkeimmät reserviupseerien toiminnot ja ORUK toimii esimerkillisesti 

Reserviupseeriliiton jäsenkerhona. Se toimii myös läheisessä yhteistyössä muiden reserviläis- ja 

veteraanijärjestöjen, MPK:n ja PV:n kanssa. ORUK:n toimintaa suunnittelee, organisoi ja johtaa 

puheenjohtaja ja hallitus, sekä toimikunnat ja jaokset.  

Toiminnastaan ORUK viestii pääosin sähköisillä välineillä. 

Etsimme jatkuvasti uusia aktiivisia reserviupseeritoiminnasta kiinnostuneita osaajia 

erityistehtäviin, toimikuntiin ja hallitustyöskentelyyn. Erityisesti koronarajoitusten purkautuessa 

on tehtäviä mm. viestinnän ja organisoinnin osaajille.  

Jos olet reservin upseeri ja sinua kiinnostaa harrastus, jolla on merkitystä, tutustu toimintaamme 

www.oruk.fi ja ota yhteys: info@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) 
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https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/ 

 

Maanpuolustusterveisin 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry  

 

Hannu Aurinko, puheenjohtaja  

0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi 
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