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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Alkuvuosi on tyypillisesti menneen vuoden tilastointia. Näyttää siltä, että ORUK on hyvässä
nosteessa kaikilla mittareilla tarkastellen. Erityisesti mieltä lämmittää, että saimme pidettyä
jäsenmäärämme ennallaan 572:ssa maksaneessa jäsenessä. Vuoden lopussa jäsenrekisterissämme oli 638 listattua jäsentä. Erotusta selittävät myöhemmin vuoden 2014 syksyllä uusina
liittyneet, jotka eivät jäsenmaksulaskua enää syksylle saaneet, sekä jostain syystä maksamattomat
jäsenet, jotka näkyivät vielä vuoden lopun kokonaissaldossa.
Kaiken kaikkiaan, voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitä isosta kerhostamme. Piiri- ja liittotasolla, kuten
kerhossammekin aiemmin, jäsenmäärät ovat olleet laskussa viime vuosina.
Tapahtumallisesti teimme varmastikin ennätyksen viime vuonna. Erityisesti ammuntatoiminta
lisääntyi huomattavasti, jäseniltoja ja -tapahtumia oli enemmän jne. Tulevasta vuodesta näyttäisi
muodostuvan vähintäänkin yhtä hyvä, ellei jopa parempi. Tapahtuma-aktiivisuuden ylläpito ja nosto
tarkoittavat tietysti järjestelyresurssien jatkuvaa ja lisääntyvää tarvetta. Tämä antaa jäsenillemme
mahdollisuuden osallistua entistä paremmin toimintamme eri osa-alueille järjestelytoimiin ja muihin
mukaviin tehtäviin. Tarjolla on kertakaikkisen hienoja tilaisuuksia päästä toiminnan eturiviin.
Tavoitteemme mukaan tarjoamme kerholaisillemme ja kumppaneillemme laadukkaita ja
elämyksellisiä tapahtumia myös kuluvana vuonna. Rohkeasti mukaan vaan.

KEVÄTKOKOUS – KUTSU
Oulun Reserviupseerikerho Ry:n kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa, Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa 18.3. keskiviikkona klo 18:00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vierailevana esitelmöitsijänä on
Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Esko Kurvinen.
"On selvää että myös tulevaisuudessa Suomella pitää olla omat uskottavat puolustusvoimat. Mutta
riittävätkö ne yksinään turvaamaan uskottavan puolustuksen ja luomaan riittävän ennaltaehkäisevän turvatakuun suomalaisille?", kysyy Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen,
kansanedustaja Esko Kurvinen esitelmässään, joka käsittelee Suomen Puolustusvoimien
pohjoismaista yhteistyötä, NATO kumppanuutta sekä liittoutumattomuutta ja liittoutumista.
Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako ja muut huomionosoitukset.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
-hallitus-

KERHON AMPUMASUORITUKSET PROSENTTEINA VUONNA 2014
Kiitoksen sana kaikille, jotka lähettivät minulle tiedon prosenttiammuntatilastointiin oikeuttavasta
suoritteestaan. Viime vuoden osalta kerhomme harrastuneisuus tässä asiassa oli 6,64 %. Isoissa
kerhoissa tämä suhteellinen, koko jäsenistön määrään peilaava mittaustapa jättää tuloksen

yleensä melkoisen pieneksi. Viime vuoden osalta voimme kuitenkin olla tyytyväisiä, tuloksessa oli
selkeää nousua.
Vastaisuudessa pyydän teitä ilmoittamaan ampumajaokseemme suoraan ja mielellään heti, kun
olette vuoden ensimmäisen ammuntanne suorittaneet. Tietoa tarvitaan taas vuoden 2015 lopussa.
Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen: info(ät)oruk.fi.

SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI
Uusi kausi on jo pitkällä kuntokortin täyttäjien keskuudessa. Pisteitä on kerätty jo mukavasti ja
korttia täyttäviäkin on jo neljättä kymmentä. Varmasti kerhomme jäsenissä on vielä muitakin, jotka
liikkuvat, mutta eivät vielä sähköistä kuntokorttia täytä. Innostan mukaan.
Kortti löytyy osoitteesta: http://www.resul.fi/index.phtml?s=117 ja kirjautuminen vaatii
jäsennumeron.
Kuntokorttituloksia on lupa odottaa seuraavassa Pohjanpoika-lehdessä, joka ilmestyy maaliskuun
alussa. Urheilu-upseerimme huomioi menestyneimmät myös yhdistyksen kevätkokouksessa.

KERHOLAISET PÄÄSEVÄT MUKAAN
Tälle vuotta on mahdollista päästä toimintamme eturiviin mukaan monessa asiassa. Alla olevan
listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä tilaa aktiiveille.
Lipunkantotehtävät:

Kerhon omat lipunkantotehtävät mm Itsenäisyyspäivän lippulinnassa
Yhteyshenkilö: ane.ahnger(ät)oruk.fi

Veteraanitoiminta:

Kerhon yhteistyönä veteraaneille tarjottavat lipunkanto-,
seppeleenlasku-, hautajaistehtävät, jne.
Yhteyshenkilö: jarmo.korhonen(ät)oruk.fi

Majatoimikunta:

Upseeriperinteitämme vaalivaa majatoimintaa ulkoilun, pienen
puuhastelun ja grillailun lomassa. Toimintaan yhdistyvät koko perheen
tapahtumat. Yhteyshenkilö: petteri.nara(ät)oruk.fi

Ammunnan
toimitsijatehtävät:

Erämessut:

Mahtava tilaisuus päästä ruudinhajuiseen toimintaan mukaan. Lukuisat
ammunnan tapahtumat, kilpailut ja niiden järjestelyt tarjoavat
mahdollisuuden toimitsijatehtäviin. Lisätiedot ja yhteyshenkilö:
sampo.mattila(ät)oruk.fi
Maanpuolustusjärjestöjen messuosasto aktivoituu jälleen 14.5.-17.5.
ORUK:lla on siellä oma esittelypisteensä. Tässä on oiva tapa kohdata
ihmisiä ja innostaa heitä toimintaamme mukaan. Yhteyshenkilö
messuasioissa on: jarmo.korhonen(ät)oruk.fi

VETERAANIT
Veteraanijärjestöihin on otettu yhteyttä ja keskusteltu yhteistyöstä. Oulussa on vielä 300
sotaveteraania ja tarvetta vapaaehtoisille on paljon. Yhteistoiminnasta on jo sovittu ORUK:n ja
Rintamaveteraanien kesken. Sotaveteraanit-järjestön kanssa neuvottelut ovat vielä osittain kesken.
Kerhomme lähtee mukaan myös järjestöjen kannattajajäseneksi. Tämä toiminta kaikkinensa on
vähintä mitä voimme tehdä.
Tämä on oivallinen tapa kunnioittaa, muistaa ja auttaa sotiemme veteraaneja. Veteraanityömme on
osallistumista seppelepartiotoimintaan, lippulinnoihin ja hautajaisiin jne. Kiinnostuneiden kannattaa
ilmoittautua tiedotus- ja perinneupseerillemme jarmo.korhonen(ät)oruk.fi jolta saa myös lisätietoja
sisällöstä tarkemmin.

KERHOMME MARSKIN RITARIT
Haluan välittää kerholaistemme tietoon tiedotus- ja perinneupseerimme arkistoista kaivamat
seuraavat kunnia-arvoisat herrat:
Kerhomme Mannerheim-ristin ritarit ovat luutnantti Paavo Koli (s.21.toukokuuta 1921 Oulu – k.25.
maaliskuuta 1969 Tampere) ja vänrikki Arvo Mörö (s.3.heinäkuuta 1914 Kivennapa – k. 25.
syyskuuta 1980 Oulu).
Kolin myöntämisperusteet: ”Ylipäällikkö on pvm:llä 23.8.42 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan
Mannerheim-ristin ritariksi luutnantti Paavo Olavi Kolin. Luutnantti Koli on sinnikäs ja taitava
pioneeriupseeri. Ylivoimaisen vihollisen painostaessa asemaamme Lebedevon–Elovejärvien
kannaksella uhaten kiertää sen, suoritti hän pioneerijoukkueellaan oma-aloitteisesti vastaiskun
saarrostavaa vihollispataljoonaa vastaan. Kymmentuntisen taistelun jälkeen hän pysäytti ensin
pataljoonan toisen siiven etenemisen ja iski toisen siiven sivustaan. Näitten taistelutoimien
tuloksena oli vihollispataljoonan perääntyminen. Taistelukentälle jäi n. 200 kaatunutta vihollista
luutnantti Kolin joukkueen selviytyessä tappioitta.”
Mörön myöntämisperusteet: ”Ylipäällikkö on pvm:llä 31.8.42 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan
Mannerheim-ristin ritariksi kersantti Arvo Mörön. Kersantti Mörö on kunnostautunut kaukopartiotehtävissä osoittautuen rohkeaksi, aloitekykyiseksi ja taitavaksi partiomieheksi ja -johtajaksi.
Tiedustelumatkoillaan on hän hankkinut tärkeitä vihollista koskevia tietoja, suistanut useita joukkoja
ja materiaalia kuljettavia junia, tuonut vankeja ja taitavasti johtanut partiotaan sen jouduttua
vihollisen saartamaksi murtautuen ulos tappioita kärsimättä. Jonkinlaisen kuvan hänen teoistaan
saa, kun mainitaan pisimmän retken kestäneen 31 vrk ja ulottuneen 120 km vihollisen selustaan.
Tämä riittäköön, koska ajankohta kersantti Mörön aikaansaannosten julkisuuteen tuomiselle ei
vielä ole sopiva.”
Haluamme kunnioittaa ja vaalia veteraaniemme perintöä.

PERIKUNNAN ASEET
ORUK auttaa mielellään, mikäli perikunnalla on jäämistössä aseita, joista halutaan eroon tai joista
halutaan luopua hyvään tarkoitukseen. Otamme vastaan lahjoituksia ja voimme keskustella myös
kaupoista. Kerhona tarvitsemme monipuolisesti erilaisia aseita harrastus- ja kilpailutoimintamme
kehittämiseen, muun muassa perinneaseammunnat ovat voimakkaasti kehittyvä ammunnan
muoto. Kannattaa olla yhteydessä minuun: petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse 040 7174487

AMMUNNAT
Piirien ampumatoimikunta ja kerhomme ampumajaos ovat nivoneet yhteen melkoisen paketin
ammuntoja. Listalta löytyy runsaasti kilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Lista vielä vahvistuu,
mutta osaltaan tietoa on jo mahdollista saada osoitteesta: pohjanpoika.net/ampumakalenteri
Piirien ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailut 15.2.
Kilpailut järjestetään 15.2. klo 11 alkaen Raksilan ilma-aseradalla (Paloasema).
Lisätietoa pohjanpoika.net:n ampumakalenterista.
Mikäli kilpailutoiminta vierastuttaa, niin harrastukseen pääsee kivasti sisälle sunnuntaiammuntojemme kautta, joita on näillä näkymin kuudesti tänä vuonna. Näissä ammunnoissa ei
tarvita omia aseita, vaan tutustumaan pääsee kerhon kalustolla.
Ensimmäinen sunnuntai-ammunta on 29.3. klo 12 Hiukkavaaran pistooliradalla 3A.
Suosittelen seuraamaan myös muiden kerhojen järjestämiä harjoitusammuntoja ja kilpailuja.
Orukilaisilla on oikeus osallistua myös niihin. Harrastamaan pääsee siis varsin kattavasti ilman
kerhokohtaisia raja-aitoja koko loppuvuoden ajan. Kilpailut ovat myös oivallinen tapa mittauttaa
oma kuntonsa ja tasonsa. Ammunnoista sitten lisää ja tarkemmin tuonnempana.

JÄSENILTA 17.2. – KEILAUKSEN OPETUS JA KEILAVUORO
Vuoden toinen jäseniltamme vietetään keilaten tiistaina 17.2. klo 18 - 20. Peruuntumisien vuoksi
tilaa on vielä kahdelle. Nopeita ilmoittautumisia otan vastaan sähköpostiini: petteri.nara(ät)oruk.fi.
Pelixir Oulu Alppilassa tarjoaa meille todella edullista pakettia, missä:
Ratamaksu on 15 €/rata/h ja kengät kuuluvat myös hintaan. Palloja löytyy talon puolesta.
Eli harvoin pääsee tutustumaan lajiin näin edullisesti, kun opetuskin sisältyy hintaan.
Omakustannushinnaksi jää 7,5€ /h/keilaaja, kun radalla on kaksi keilaajaa. Aikaa harjoitteeseen
varataan noin puolitoista tuntia.
Tarjolla on siis mahdollisuus jäseniltaan keilailun saloihin vihkiytyen. Ensimmäisellä kerralla
tutustutaan lajiin ja saadaan ammattilaisen ohjausta ja tietysti keilataan koko ajan. Toisella ja
kolmannella kerralla (esim. loppukeväästä ja myöhäissyksystä) otetaan mittaa omista ja
mahdollisesti naapurikerhojen jäsenistä, tietysti hämmästyttävin palkinnoin.

TALVISOTAHIIHTO 1.3. KEMPELEESSÄ
Naapurikerho järjestää hiihtotapahtuman Kempeleen Köykkyrissä. Tapahtumaan ovat myös
orukilaiset tervetulleita. Hiihtoon osallistuneiden kerholaistemme osalta ajattelin palkita
onnekkaimman Robert Brantbergin signeeraamalla ja palkitulla tiedustelueversti Hallamaasta
kertovalla kirjalla. Eli nyt on mahdollisuus voittaa sekä itsensä että kirja.
Tietoa hiihdosta:
Talvisotahiihto tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua talvisodan 75-muistovuoden viettoon.
Tapahtumasarjan suojelija on eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja hiihtojen kummeina
toimivat Marjo Matikainen-Kallström ja Juha Mieto.
Talvisotahiihto on koko perheen yhteinen ulkoilu- ja liikuntatapahtuma. Se ei ole kilpailu, eikä
osallistujien hiihtoaikaa mitata.
Lisää tietoa talvisodasta ja talvisotahiihdosta on täällä: http://talvisotahiihto.fi/.

Kempeleessä järjestetään Talvisotahiihto 1.3.2015 Köykkyrin hiihtokeskuksessa Pyrinnöntiellä.
Hiihdon järjestäjänä toimivat Kempeleen Reserviupseerikerho ja Kempeleen Reserviläiset – RAU.
Kaikki osallistujat saavat muistoksi hiihdosta pinssin sekä diplomin.
Lisätiedot: http://www.kempeleenreservilaiset.fi/2/talvisotahiihto/
Ennakkoilmoittautuminen 26.1.2015 – 22.2.2015 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
järjestelmän kautta https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=85417

ROKULI-MAJA
Kevään osalta varauksia on jo mukavasti. Majakausi näyttää alkaneen aktiivisissa merkeissä,
mutta vielä löytyy tilaa hiihtolomaviikollekin. Kannattaa seurata myös majan varauskalenterin
mahdollisia peruutuspaikkoja. Jäsenetunamme omakustannehinta on vain 45 €/vrk koko majasta.
Majalle mahtuu yöpymään yhdeksän henkilöä.
Maja avataan 27.2 – kylpyläyhteistyö jatkuu
Majatoimikunta avaa majan juuri hiihtolomaviikon kynnyksellä. Rokua on mahtava paikka keväällä,
varsinkin jos tykkää hiihdellä ja retkeillä vaikkapa lähimaastojen kodille makkaraa paistamaan.
Kylpyläyhteistyö jatkuu myös tulevana kautena. Avainpalvelu on toiminut hienosti ja olemme olleet
erittäin tyytyväisiä tähän helppoon tapaan noutaa majan avain. Samalla majalla kävijät ovat voineet
hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja etuja.
Rokua Health & Spa tarjoaa majamme käyttäjille edelleen noutopöydänruokailut ja kylpylän käytön
alennettuun hintaan:
-aamiainen 6,30 €
-ateria arkisin ma-pe 13,60 €
-ateria viikonloppuisin 15,20 €
-kylpylän käyttö 7,80 €
-kuntosali 6,00 €
Lapset 6-14 v puoleen hintaan ja alle 6 v ilmaiseksi maksavien vanhempien kanssa.
Hemmottelevia hoitoja kannattaa etukäteen varata netistä www.rokuashop.com, sieltä löytyy
parhaat tarjoukset. Tapahtumat ja orkesterit löytyvät: www.rokua.com
Rokulin ulkoilupäivä 14.3.
Perinteistä Rokulin ulkoilupäivää vietetään lauantaina 14.3. Koko perheen tapahtumassa on
ulkoilun lisäksi kahvittelua ja makkaranpaistoa. Pilkkikilpailu pidetään klo 12-13, jonka jälkeen
palkintojen jako. Tähän tapahtumaan tulee ilmoittautua Risto Virtaselle 11.3. mennessä
risto.ju.virtanen(ät)gmail.com tai puhelimitse 045 1300 688.
Rokulin kevättalkoot 2.5.
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 2.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme mainiossa rantasaunassamme.
Luvassa on myös kunnossapidollisia harrasteita.

HAASTA ITSESI – LIIKUNTATAPAHTUMA
Kumppaniterveisin laitan seuraavan kaltaisen, kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtumasarja
tiedoksenne. Tapahtumiin voi ilmoittautua myös toimitsijatehtäviin.
Tarjolla on joka kuukausi haastava vauhtiliikunta-tapahtuma Oulussa: lajeina Cooper-juoksu UKKkävely- ja Lihaskuntotestit. Kesällä Raatin Stadionilla, Raatintie 2, 90100 Oulu ja talvella
Ouluhallissa, Ouluhallintie 20, 90130 Oulu.
Huippu olosuhteet ja joukolla tehtävä harjoitus ovat mukaan osallistumaan koukuttavat ja
suorituksen hallintaa helpottavat elementit. Ainulaatuista Oulussa! Haasta itsesi ja ystäväsi
mukaan. Tapahtuman kotisivut: www.haastaitsesi.fi. Lisätietojen ohella sivuilla on myös
valmistautumista helpottavat ohjeet.
Alustava aikataulu on seuraava:
Raatin stadionilla
pe 8.5.2015
pe 5.6.2015
ma 13.7.2015
pe 7.8.2015
pe 11.9.2015
pe 9.10.2015

Ouluhallilla
pe 9.1.2015
pe 20.2.2015
pe 6.3.29015
pe 6.3.2015
pe 27.3.2015
pe 6.11.2015 ja pe 11.12.2015

YHTEISTYÖKUMPPANIT – ALENNUSTA HANKINTOIHIN
Urheilullisissa varustetarpeissa meitä auttaa vanha kumppanimme.
City-Sportin nimi vaihtui, yhteistyömme jatkuu nyt Top-Sport Oy:n merkeissä. Alennukset ovat
samat kuin aikaisemminkin, mutta huolto- ja voitelupalveluita alennukset eivät koske. Varautukaa
todistamaan jäsenyytenne jäsenkortillanne.
Top-Sport tarjoaa jäsenillenne seuraavat jatkuvat edut:
- Vaatteet ja jalkineet -20%
- Muut tuottet -10%
(alennus on normaalihinnoista, tuoteryhmäkohtaisin rajoituksin)

LOPUKSI
Huomaan että asiaa oli taas aika paljon. Jotain kuitenkin saattoi jopa unohtua, mutta niitä puutteita
paikkaillaan sitten erillisin tiedottein. Uskoisin kullekin löytyvän mielekästä tekemistä, tarjottuja
mahdollisuuksia on useita. Edelleenkin hallitukselle saa toki antaa vinkkejä esimerkiksi juuri
jäseniltojen aiheiksi.
Tavataan tapahtumissamme!

ORUK
Petteri Närä
puheenjohtaja
Gsm: 0407174487
Email: petteri.nara@oruk.fi

