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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Lähestyn teitä vuoden viimeisellä jäsenkirjeelläni. Seuraavassa
aika paljon asiaa, haluaisin erityistä huomiotanne tulevan
jäsenhankintakilpailumme osalta. Huomioittehan myös, että
Pohjanpojan uusin nettilehti 3/2013 on ilmestynyt. Todella hienon
lehden löytää kätevästi linkistä:
http://issuu.com/pohjanpoika/docs/pohjanpoika_3_2013_?e=8365242/6049431
JOULUAATON KUNNIAVARTIO
Kerhomme osallistuu perinteiden mukaan kunnioittamaan sodissamme
kaatuneiden muistoa aattoiltana Intiön hautausmaan
sankarihaudoilla. Kunniavartioon on valittu neljä kerhomme
jäsentä. Tämä harrashenkinen tilaisuus on vuoden viimeinen
toiminnallinen tehtävä kerhomme osalta. On hienoa ettei tähän
tehtävään tarvitse etsiä vapaaehtoisia. Vuosittain kaikki paikat
menevät heti. Kaikki meistä ymmärtävät kunniavartion syvimmän
merkityksen.
JÄSENKYSELY
Suuri kiitos jäsenkyselyyn vastanneille. Vastauksien ja palautteen
perusteella ensi vuoden hallituksen on helppo terävöittää
toiminnan suuntaviivoja vastaamaan paremmin jäseniemme tarpeita.
Suoritimme arvonnan kyselyyn nimensä laittaneiden kesken. Kahden
tavarapalkinnon voittajiksi valikoituivat Jyrki Makkonen ja Ahti
Hiltunen - onnittelut heille. Otamme yhteyttä voittajiin sitten
joulun jälkeen.
Seuraavassa puristelen kasaan kyselyn tuloksia hieman materiaalia
pelkistäen, pahoittelen raskasta luettavuutta:
1. Saimme 97 vastausta, kaikki vastaajat olivat miehiä.
2. Suurin vastaajien ikäryhmä oli yli 60 vuotiaat (32%) ja
seuraavana 41-50 vuotiaat (19,6%), myös nuoremmat 18-30 vuotiaat
osallistuivat 15,5 %:lla.
3. ORUK:n jäsenenä vastaajista oli ollut yli 10 vuotta (50,5%) ja
seuraavaksi suurimpana ryhmänä 1-5 vuotta jäsenenä olleet (25,8%).
4. Toiminnastamme sai tietoa (93,8 %) vastaajista, tietoa ei
saanut (9,3 %).

5. Kerhon toiminnasta tiedottaminen oli hyvää ja sitä oli
riittävästi (81,4 %) mielestä, tiedottamisen kehittämistä halusi
(4,1 %) vastaajista.
5. Tiedottamisen kehittämiselle saatiin hyviä ideoita palautteen
perusteella, tähän tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota.
6. Tietoa saatiin jäsenkirjeistä (86,6%), Pohjanpoikaverkkolehdestä (51,5%) ja ORUK-sivujen kautta (49,5%).
7. Vastaajat kokivat kerhon toiminnassa olevan heille sopivaa
tarjontaa (78,4%) mielestä ja (21,6 %) ei kokenut tarjonnan olevan
sopivaa tai heitä ei kiinnostanut kerhon toiminnan muodot,
jäsenyyden riittäessä.
8. Kerhon toiminnalta haluttiin enemmän jäseniltoja esitelmineen
(32,7 %), tutustumismatkoja sotahistoriallisiin kohteisiin (31,4
%), toiminnallisia tapahtumia (17,6 %) ja ampumatapahtumia (18,2
%). Tässä kysymyksessa saattoi valita useamman kuin yhden kohdan.
8. Myös tähän kysymykseen saatiin hyvää palautetta ja ehdotuksia
siitä mitä kerhon halutaan järjestävän.
9. Kerhon syys- ja kevätkokouksiin osallistumisen koki tärkeäksi
(44,3 %) vastaajista ja (26,8 %) ei kokenut asiaa tärkeäksi tai
tarpeelliseksi.
9. Palautteen perusteella aikapula ja työkiireet olivat suurin
este osallistumiselle, myös asioiden katsottiin hoidettavan hyvin
ilman omaakin panosta.
10. Mahdollisuuden Rokuli-majamme käyttöön tunnisti (90,7 %)
vastaajista, majan käytön mahdollisuudesta ei tiennyt (9,3 %)
vastanneista jäsenistämme.
11. Rokuli-majalla oli jo vieraillut (27,8 %) vastanneista, mutta
peräti (50,5 %) ei ollut vielä käynyt omalla majallamme, (18,6 %)
aikoi käyttää jatkossa.
12. Jäsentuotteemme koettiin sopivan hintaisiksi (76,3 %)
mielestä, mutta (21,6 %) mielestä mallistosta ei löytynyt
mieleistä tarjontaa.
12. Tähän malliston kehittämiseen saatiin taas palautetta ja
ideoita. Mallistoa tullaan kehittämään edelleen.
13. Varusteiden myynnin nähtiin olevan hyvä ja sopiva
majatoiminnan tukimuoto (91,8 %) mielestä.
13. Majatoiminnan tukimuotoihin saatiin myös ideoita.
14. Yhteistoimintaa muiden reserviläis- ja
maanpuolustusjärjestöjen kanssa pidettiin kannatettavana ja hyvänä
ajatuksena (75,3 %) mielestä, mutta (30,9 %) korosti ettei omaa
identiteettiä ja upseeriutta pidä unohtaa kannatettavassa

yhteistoiminnassakaan.
14. Yhteistoiminnan muodoille saatiin jälleen palautetta ja
uusiakin ideoita.
15. Tapahtumajärjestelyihin halusi jatkossa osallistua (16,5 %)
vastanneista, mutta vastaavasti (75,3 %) koki ettei oma aika riitä
tai aktiivinen osallistuminen ei kiinnosta.
ORUK - HALLITUS VUONNA 2014
Syyskokous valitsi ensi vuoden puheenjohtajaksi Petteri Närän ja
varapuheenjohtajaksi Ari Vuolteenahon, nämä herrat jatkavat siis
tehtävissään. Hallituksen jäseniksi jatkokaudelle 2014 valittiin
Ane Ahnger, Harri Häll, Jarmo Korhonen, Sampo Mattila, Markku
Mikkonen, Jari Maljanen sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Markku
K Hentilä ja Mika Kivelä. Valitut haluavat välittää nöyrimmät
kiitokset luottamuksesta.
Hallituksen tulevat tehtävät jakautuvat vastuualueittain ja
hallitus nimittää vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kuhunkin
tehtävään oman vastuuhenkilönsä. Tiedotan nimityksistä sitten
tammikuun jäsenkirjeessä.
JÄSENHANKINTAKILPAILU
Polkaisemme pystyy jäsenhankintakilpailun. Tavoitteeksi voidaan
laittaa, että kukin jäsenemme pohtii onko tuttavapiirissä ketään,
jolle jäsenyyttä voi suositella. Vaikka Reserviupseeriliitto
palkitsee parhaiten uusia jäseniä keränneet, niin ORUK palkitsee
nämä henkilöt vielä tämänkin lisäksi. Luvassa siis mainetta ja
kunniaa rekrytoijalle. Kilpailuaikaa on kokonainen vuosi ja se
tarkoittaa vuotta 2014 alusta lähtien.
Menettelytapa on seuraava:
1. Haastattele tutut ja tutun tutut, nuoret tai vanhat
reserviupseerit
2. Pyydä kanditaattia / hakijaa jättämään jäsenhakemuksensa RUL:n
jäsensivujen kautta ja ilmoittamaan siinä yhteydessä ehdottomasti
suosittelijan nimi lisätietoja-kohtaan, osoitelinkki:
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
3. Jäsenhakemusta täyttäessä toivomme hakijan ilmoittavan
sähköpostiosoitteensa tai ainakin ilmoittamaan sen kerhomme
hallitukselle tiedotteitamme varten
4. Suosittelija itse ilmoittaa hakijan nimen jäsenupseerillemme

sähköpostilla, myös omat yhteystiedot siinä yhteydessä. Tämä sen
takia, että saamme varmistettua uuden jäsenen tulevan oikean
suosittelijan "päänahkagalleriaan".
Toivon jokaisen jäsenemme paneutuvan asiaan. Olemme nyt Suomen
neljänneksi suurin reserviupseerikerho, laitetaanko paremmaksi, se
riippuu meistä kaikista.
JÄSENILLAT
Jäsenilloista toteutui neljä kuluvana vuonna. Yksi
urheiluliikevierailu voitelukouluineen jouduttiin valitettavasti
perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Asiaan palataan
kuitenkin kevään aikana. Vuoden alussa uusi hallitus hahmottaa
ideat paperille, tiedotamme näistä jäsenilloista sitten
jäsenkirjeessä kuukausittain, Facebook-sivuillamme sekä omilla
oruk-sivuillamme. Jäsenmatkaa syksyllekin jo suunnitellaan.
AMMUNNAT
Ammuntojen osalta olemme tehostamassa toimintaamme. Ammunnat
tullaan jatkossa hoitamaan yhä enemmän yhteistyössä piirien muiden
järjestöjen kanssa. Tämä mahdollistaa enemmän ja paremmin
suunnattuja harjoituksia tutustumista haluaville ja
kokeneemmillekin ampujille.
Ensimmäiset ammunnat alkavat helmikuussa. Asiasta tiedotetaan, kun
vuorojen ajat varmistuvat. Lisää juttua aiheesta löytyy myös
Pohjanpojan nettilehdestä.
ROKULIMAJA
Rokuli-maja on talvilomalla. Maja avataan jälleen hiihtoloman
kynnyksellä 28.2. Majatoimikunta paneutuu vuoden alusta tiettyihn
majan käyttöä ja rakenteita koskeviin muutoksiin ja päivityksiin.
Kehoitan olemaan valpas varausten suhteen. Rokualla on tunnetusti
loistavat hiihtomaastot keväthangilla.
Yhteistoiminta Rokua Health & Span kanssa jatkuu myös ensi vuonna,
eli avaimen nouto on edelleen kätevää ja kylpylä tarjoaa majan
käyttäjille alennuksia palveluistaan.
LIITTOKOKOUSVIIKONLOPPU 22.-24.11
Viiden järjestön yhteinen liittojen kokoustapahtuma ja
maanpuolustusjuhla pidettiin marraskuun lopussa Oulussa. Kerhomme
tehtävänä oli huolehtia osaltamme kokouksen informaatiopisteen

miehityksestä. Tästä erityisen suuri ja arvostava kiitos
vapaaehtoisillemme, Veli-Pekalle, Teemulle, Tuomakselle ja
Ahdille.
KOULUTUKSET
Tulevien koulutusten osalta, niin omien tapahtumien kuin myös
MPK:n tapahtumakalenterissa olevien koulutusten osalta, tulemme
palaamaan paremmin asiaan ensi vuoden alussa. Kuten tuossa aiemmin
taisinkin jo mainita, tulemme kehittämään hallituksessa näistä
koulutuksista tiedottamista. Toki kurssit ja koulutukset ovat
nähtävillä MPK:n sivuilla jo nyt. Kannattaa käydä tutustumassa
erityisesti alkuvuoden tapahtumiin. Joihinkin mielenkiintoisiin on
jo ilmoittautuminen menossa (www.mpk.fi). Pohjanpoika-lehti
tarjoaa myös mainion ja helpon listauksen tulevista koulutuksista
ja tapahtumista.
LOPUKSI
Hyvä ja tapahtumia täynnä oleva vuosi alkaa olla lopuillaan.
Tapahtumarikas sanaa ei saa käyttää (svetisismi), mutta sitä se on
ollut. Uskon vankasti, että ensi vuodesta saadaan vähintäänkin
yhtä hyvä. Olkaamme suurella joukolla mukana tulevassakin
toiminnassamme.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja erityisen Hyvää Joulua kaikille!
ORUK
Petteri Närä
puheenjohtaja

