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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Marraskuun alun synkkyyttä loivensi mukavasti viettämämme jäsenilta kirjailija Robert Brantbergin
esitelmien merkeissä. Mielenkiintoinen esitelmäilta tiedustelueversti Hallamaasta ja
Mannerheimista keräsi meitä jäseniä parikymmentä Aleksanterinkadun kerhohuoneelle. Saimme
myös kahvia ja pullaa.
Seuraavaksi meille esitelmöi everstiluutnantti Kimmo Rajala Aluetoimistosta. Paneudumme
maanpuolustukselliseen aihemaailmaan nykypäivän näkökulmasta, esitelmä on syyskokouksen
yhteydessä. Taas saamme kahvia ja pullaa.
Jäseniltoihin palataan sitten vuoden 2015 puolella uudelleen. Minulle saa lähettää vinkkejä hyvistä
aiheista tai vierailukohteista. Porukassamme on varmasti niitäkin henkilöitä, joilla saattaisi olla
tällainen hyvä ja mielenkiintoinen aihe kerrottavaksi tai kohde esiteltäväksi. Arvostan
aloitteellisuutta tässä asiassa.

ORUK – SYYSKOKOUS
Oulun Reserviupseerikerho Ry:n syyskokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen
Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vierailevana luennoitsijana on
everstiluutnantti Kimmo Rajala aiheesta ”Kainuun prikaati nyt ja vuonna 2015, Aluetoimiston vuosi
2015”.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ESITELMÄTILAISUUS
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Sampo Puoskari laittoi meille terveiset: Pohjois-Pohjanmaan
Museolla (Ainolanpolku 1, Oulu) pidetään torstaina 20.11. esitelmä "Jälet näkkyy vielä" - Oulu
toisessa maailmasodassa. FM Ville Ahmalan esitelmä alkaa kello 18.00.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautua pitää 18.11. mennessä osoitteeseen
spuoskari@gmail.com.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN AATTOILLAN KONSERTTI 5.12.
Kerho on saanut tarjottavakseen viidelle (5) jäsenelle aveceineen mahdollisuuden osallistua
Itsenäisyyspäivän aattoillan konserttiin Madetojan salissa 5.12. klo 18:00. Konsertissa esiintyy Lapin
sotilassoittokunta.
Tähän tilaisuuteen tulee ilmoittautua Sampo Puoskarille 2.12. mennessä, nopeat yhteydenotot
osoitteeseen: spuoskari@gmail.com

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUKSIA
Rohkaisen jäseniämme osallistumaan Itsenäisyyspäivän tapahtumiin
Klo 8:00
Klo 9:00
Klo 9:45
Klo 10:00
Klo 11:30

klo 13:00

Lipunnostot varuskunnan alueella.
Kunnialaukaukset ja lipunnosto Linnasaaressa.
- Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ja Oulun Seudun Rauhanturvaajat.
Kunnianosoitukset Vapaussodan sankarimuistomerkillä Tuomiokirkon kirkkotarhassa
Jumalanpalvelukset kirkoissa
Kunnianosoitukset Oulun hautausmaalla
- Sankarimuistomerkki
- Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki
Oulun kaupungin järjestämä Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Madetojan
salissa. Kunniamerkit. Vapaa pääsy.
Kahvitarjoilu järjestetään ennen juhlaa klo 11:45 alkaen aulassa.

TILAISUUS OSALLISTUA ITSENÄISYYSPÄIVÄN LIPPULINNAAN – HENKILÖITÄ ETSITÄÄN
Tarjoan kahdelle nopeimmaille mahdollisuutta osallistua lipunkantotehtävään Itsenäisyyspäivänä
klo 11:15 alkaen. Tilaisuus kestää noin 30 min.
Osallistumme kunnianosoitukseen Sankarimuistomerkillä Oulun Reserviupseerikerhon ja PohjoisPohjanmaan Reserviupseeripiirin lipuilla, osana lippulinnaa. Lippulinnaa komentaa piiripäällikkö
everstiluutnantti (evp.) Timo Kesäläinen. Varustuksena tumma, mielellään pidempi takki, mustat
sormikkaat jne.
Kiinnostuksen ilmaisut mahdollisimman nopeasti minulle: petteri.nara@oruk.fi tai puhelimitse
0407174487.

Tässä yhteydessä on hyvä laittaa jo haku vapaaehtoisista jouluaatolle.
JOULUAATON KUNNIAVARTIO – HENKILÖITÄ ETSITÄÄN
Osallistumme perinteisesti vuosittain Sankarimuistomerkin kunniavartiotehtävään, jonka
Puolustusvoimat meille käskee. Saamme tehtävään Puolustusvoimilta asianmukaisen
lumipukuvarustuksen. Tämä nelimiehisen partion tehtävä on ollut joka vuosi hyvin haluttu.
Innokkain upseeriveli ilmoittautui tehtävään jo heinäkuun alussa, mutta kaipaan lisää
vapaaehtoisia. Vielä on siis paikkoja varsinaiseen partioon ja varamiehiksi (-naisiksi).
Ilmoittakaa halunne osallistua minulle jo nyt, sähköpostitse tai puhelimitse petteri.nara@oruk.fi tai
0407174487

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI – KAIPAAMME VOIMASSA OLEVAA SÄHKÖPOSTIASI
Toivoisin kaikkien käyvän tutustumassa omiin tietoihinsa jäsenrekisterissä, tarkastamaan
esimerkiksi omat yhteystiedot ja tarvittaessa päivittämään ne ajan tasalle. Erityisesti arvostamme
päivitettyä sähköpostiosoitetta. Viestintä tapahtuu pääosin juuri sähköpostin kautta. Moni
herkullinen asia saattaa lipsahtaa ohi, jos tiedotteemme ei tavoita.
Voit käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. päivittää omia henkilötietojasi,
tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampumatai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi
kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
eAsiointipalveluun pääset TÄSTÄ

Vieläkin maksamattomia jäsenmaksuja
Lähetimme muistamattomille muistutuksen jäsenmaksun osalta lokakuun lopussa. Huomasimme
ettei osa ollut jostain syystä saanut laskua ollenkaan. Mikäli jollakulla jäsenellämme on vielä asia
hoitamatta, lasku saamatta tai jostakin muusta syystä asia vain hoitamatta, niin eipä hätää.
Jäsenmaksulaskun voi tulostaa kirjautumalla eAsiontipalveluun osoitteessa www.rul.fi/liityjaseneksi/ olevan linkin kautta. Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksena toimivan
jäsennumerosi sekä salasanan, joka ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa on jäsenrekisterissä
oleva postinumerosi.

ROKULI
Maja sulkeutui talvehtimaan lokakuun lopussa. Rokuli avataan näillä näkymin taas maaliskuun
alussa 2015. Perinteiseen tapaan teemme talvella liinavaatehuoltoon liittyvät huoltotoimet.
Mikäli jollakin jäsenistämme on ylimääräistä maanpuolustusaiheista materiaalia, historiallista
tavaraa tai muuta sellaista, majatoimikunta ottaa mielellään vastaan lahjoituksia. Toivon
yhteydenottoa minulle suoraan. Lahjoittaneet tahot pääsevät mainintana majakirjaan.
Myös polttopuusta on ainainen pula. Polttopuunkin osalta otamme enemmän kuin riemumielin
lahjoituksia vastaan.
Yhteistyömme Kivalon Reserviläismajayhdistyksen kanssa on aktivoitumassa. Jäsenemme tulevat
saamaan käyttöoikeuden heidän majaansa asevelihintaan. Tämä asia tarkentuu. Tiedotan tästä
mahdollisuudesta tarkemmin myöhemmin. Heidän majansa on auki myös talviaikaan.

AMMUNNAT
Sunnuntai-ammuntoja
Ammunnat hoituvat patruunoiden osalta omakustannusperiaatteella a´ 0,25 € per kuula, joten
varatkaa mukaan pikkurahaa tai pari seteliä. Järjestettävistä sunnuntai-ammunnoista löytyy tietoa
oruk.fi -sivuiltamme: http://www.oruk.fi/?page_id=1553
Seuraavat tapahtumat:
su 30.11.2014 klo 12:00 - 14:30 Hiukkavaaran kiväärirata 1 (150m), Oruk (Närä)

Ammuntoihin toivotaan järjestelyiden takia saavuttavan klo 11:45. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia.
Kerholla on tarjota kaksi reserviläiskivääriä sekä kuusi pistoolia ampujien käyttöön, sekä joitakin
kuulosuojaimia ja suojalaseja. Säänmukainen varustus.
Tietoa muista ammuntakilpailuista
Rohkaisen jäseniämme osallistumaan myös kilpailuihin. Kalenteri löytyy osoitteesta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15
Tietoa muista ammunnoista löytyy
Alueemme ammunnoista löytyy tietoa pohjanpoika.net -sivuilta osoitteesta:
http://www.pohjanpoika.net/ampumakalenteri-2014/ tai oruk.fi sivuilta:
http://www.oruk.fi/?page_id=15

LOPUKSI
Tässäpä oli asiaa taas tällä erää. Seuraava varsinainen jäsenkirjeeni ilmestyy joulukuun puolella.
Totuttuun tapaan erinäisiä tiedotteita saatamme laittaa tälläkin välillä. Kehotan kaikkia
aktiivisuuteen. Tervetuloa tapahtumiin.
Tässä odotellessa on paikallaan lueskella vaikka uudelleen Pohjanpojan uusinta verkkolehteä, joka
löytyy osoitteesta: http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2014?e=8365242/9435478
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