
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 1/2014 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Jäsenkirjeille ja tiedottamiselle olemme luoneet uuden muodon. Tästä eteenpäin laitan teille postia 

totuttuun tapaan sähköpostiinne kerran kuukaudessa, mutta sähköpostiviesti sisältää vain 

jäsenkirjeen otsikot ja laajemmin jäsenkirje on nähtävillä linkin kautta oruk.fi -sivuillamme pdf-

muodossa. Tällä tavalla haluamme korjata kirjeeni tekstit näkymään oikealla tavalla kaikkien 

lukijoiden kuvaruuduilla. Toinen syy on se, että haluamme tallentaa ja arkistoida aikaisempia 

jäsenkirjeitä nähtäville omille sivuillemme. Tämä kaikki parantanee tiedonkulkua. 

Koulutustarjonnan osalta lähestymme teitä muutaman kerran vuodessa erillisin tiedonannoin. 

Facebookissa niin ikään ilmoitamme tiedottein, jäsenkirjettä lukemaan pääsee myös tätä kautta. 

Eikä pidä unohtaa myöskään oruk.fi -sivujen ilmoituspalstaa.  

Sitten muutama seikka tätä alkavaa vuotta ryydittämään.  

UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYI 

Uusi hallitus kokoontui 14.1. katsomaan tulevaa vuotta. Suoritimme tehtävänjaon ja nimitykset eri 

vastuualueille. Perustimme lisäksi vastuualueiden tehtäviä varten useita erilaisia toimikuntia ja 

työryhmiä. Tällä tavalla haluamme varmistaa tapahtumien ja aktiviteettien onnistumisen tulevana 

vuonna. Näihin työryhmiin saavat kaikki kiinnostuneet jäsenemme ilmoittautua mukaan. Lisätietoja 

asiasta antaa puheenjohtaja. 

Hallitus, nimikkeet ja vastuualueet yleisellä tasolla: 

 

Puheenjohtaja: Petteri Närä  Hallinto, talous ja toimikunnat 

Varapuheenjohtaja: Ari Vuolteenaho Hallinto, varainhankintaprosessit, toimikunnat 

Sihteeri:  Ane Ahnger  Hallinto, dokumentaatio, toimikunnat 

Urheilu-upseeri: Sampo Mattila Urheilutoiminta, piirien ampumatoimikunta 

Talousupseeri: Markku Mikkonen Taloushallinto, toimikunnat 

Jäsenupseeri: Harri Häll  Jäsenhallinta, jäsenillat, toimikunnat 

Koulutusupseeri: Mika Kivelä  Koulutusasiat, koulutusyhteistyö, toimikunnat 

Yhteysupseeri: Jari Maljanen Yhteistoiminta, kiltapiiri, maakuntakomppania  

Tiedotus- ja perinne- 

upseeri:  Jarmo Korhonen Ylläpitotehtävät, perinnetoiminta, toimikunnat 

Yritysyhteistyöupseeri: Markku Hentilä Varainhankinta, yrityskontaktit, toimikunnat 

Ampumajaos  Sampo Mattila Ammuntatoiminnan toteutus 

Majatoimikunta Risto Virtanen Rokuli-majan ylläpito ja kehittäminen 

Sekä työryhmät ja toimikunnat varainhankinnan, toiminta- ja vänrikkipäivän, sääntöuudistuksen,  

dokumentaation sekä jäsentapahtumien järjestelyihin. Yhteydenotot hoituvat esim. sähköpostitse: 

etunimi.sukunimi@oruk.fi tai puhelimitse. 
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ROKULI-MAJA 

Rokuli-majan osalta majatoimikunta ja hallitus linjasivat kehityssuunnitelman. Majalle on 

suunniteltu tehtävän uudistuksia kauden alettua. Investointien toteuttaminen riippuu varain-

hankinnan onnistumisesta. Kaikkia uudistuksia emme todennäköisesti voi viedä heti läpi, mutta 

tärkeimmät korjaustoimet on tarkoitus saattaa alkuun mahdollisimman pikaisesti.   

Koska majan käyttökustannukset ovat maavuokran, polttopuukustannusten ja sähkön hintojen 

osalta nousseet, joutui hallitus tekemään ratkaisuja majan vuokraukseen liittyen. 

Yksinkertaistimme varauskäytäntöä niin, että ns. iso kävijäryhmä (yli 5 hlö) poistuu hinnoittelusta 

tulevan kauden osalta. Nostimme vuorokausihintaa 5-10 € / vrk käyttäjäryhmittäin. Nyt jäseniemme 

ns. omakustannushinta on 45 €/vrk. Voimme kuitenkin edelleen tarjota majaa jäsenillemme hieman 

edullisemmalla hinnalla kuin muille yhteistyökumppaneille ja veljesjärjestöille tai muille majankäy-

tön luvanhaltijoille. 

Maja avataan pian – kylpyläyhteistyö jatkuu 

Majatoimikunta avaa majan 28.2. perjantaina, juuri hiihtolomaviikon kynnyksellä. Varausikkuna on 

sivuillamme auki ja muutamia kevään varauksia siellä jo onkin, mutta hiihtolomaviikko oli tätä 

kirjoitettaessa vielä vapaana. Kannattaa siis varmistaa jo hyvissä ajoin omat mahdollisuudet 

keväthangille.  

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.  

Majamme käyttäjille kylpylä tarjoaa seuraavia alennettuja hintoja vuonna 2014: 
- Kylpylän käyttö 8 €/aikuinen ja 3,5 €/lapsi 4-14 v (alle 4 v veloituksetta) 

- Ateria noutopöydästä arkisin 13 €/aikuinen ja 7 €/lapsi 4-14 v (alle 4 v veloituksetta) 

- Ateria noutopöydästä viikonloppuisin 15 €/aikuinen ja 8 €/lapsi 4-14 v (alle 4 v veloituksetta) 

Itse olen joskus vuokrannut myös maastopyörän Rokua Health & Spa:sta. Olemme saattaneet 

käydä myös tansseissa. Matkaa majalta kylpylään ei ole kuin 1,5 km kuntopolkua pitkin oikaisten. 

Rokulin ulkoilupäivä 15.3. 

Perinteistä Rokulin ulkoilupäivää vietetään 15.3. Koko perheen tapahtumassa on ulkoilun lisäksi 

kahvittelua ja makkaranpaistoa. Pilkkikilpailu pidetään klo 12-13, jonka jälkeen palkintojen jako. 

Tähän tapahtumaan tulee ilmoittautua majaisäntä Risto Virtaselle 12.3. mennessä 

(risto.virtanen(ät)oruk.fi).  

 

Rokulin kevättalkoot 17.5. 

Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on 17.5. Tuttuun tapaan 

kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme tarvittaessa mainiossa rantasaunassamme.  

 

Lisää informaatiota ulkoilupäivästä ja kevättalkoista seuraavassa kirjeessäni sekä Pohjanpoika-

verkkolehdessä helmikuussa. 

Majatoimikunta ja majatoiminnan tukeminen 

Majatoimikunta etsii edelleen vahvistuksia riveihinsä. Ilmoittaudu mukaan mukavaan toimintaan. 

Majatoiminnan tueksi ja investointien rahoittamiseksi jatkamme edelleen omien ORUK-tuotteiden 

myyntiä. Lisäksi mikäli sinulla on halua tukea majatoimintaa suoraan esimerkiksi rahalahjoituksin, 

polttopuun muodossa tai rakennustarpeina, niin parhaiten se käy ottamalla yhteyttä puheenjohta-

jaan tai majaisäntään. Majaa tukeneet tahot olemme maininneet majakirjassamme, isommat tukijat 

saavat logonsa nettisivuillemme. Kaikki apu on erittäin tervetullutta.   



JÄSENTEMME AMPUMASUORITUKSET - PROSENTTIAMMUNNOIKSI VUONNA 2013 

Tähän tarvitsen teidän apuanne. Koska liitolta saatamme saada toimintaperusteista tukea, niin 

myös ammunta-aktiivisuuden, eli tässä tapauksessa prosenttiammuntojen osuus pitää sinne 

raportoida. Koska aktiivisuutta on hieman hankalaa määritellä muulta kuin ammuntapöytäkirjojen 

osalta, niin pyytäisin teitä kertomaan oletteko ampuneet viime vuonna alla mainituin ehdoin, 

muualla kuin ORUK:n järjestämissä ammunnoissa.   

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, joissa käytetään 
RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai 
karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa. 
Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi.  
 
Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä kohdassa mainittujen liittojen, 
piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta 
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi. 

Eli ne, jotka ovat ampuneet sen kymmenen laukausta yllä mainitulla tavalla, laittaisivat viestin 

sähköpostiini: petteri.nara(ät)oruk.fi. Haluan tietää vain henkilöiden määrän. Kiitos. 

SUNNUNTAI-AMMUNNAT 2.2 ja 23.2. 

Seuraavat ORUK:n isännöimät kivääriammunnat pidetään Hiukkavaaran radalla helmikuussa 2.2. 

sekä 23.2. Molemmat alkaen klo 12. Tervetuloa vaikka omaa asetta ei olisikaan.  

RUK:N KURSSI 114 VIETTÄÄ 50-VUOTISJUHLAA 6.-7.3. 

RUK:n kurssi n:o 114 viettää kurssin 50-vuotisjuhlaa Haminassa 6.-7.3.2014. Tuolloin Pohjan 

prikaatissa oli useita kymmeniä kokelaita ja suuri määrä myös tykistörykmentissä. Tiedustelemme 

löytyykö jäsenistöstämme kiinnostuneita upseereita osallistumaan tuohon kurssijuhlaan. 

Mahdollinen kimppakyyti tai linja-autokuljetus on selvityksessä. Asiaa koordinoi ja tiedusteluihin 

vastaa Erkki Lämsä (e.lamsa(ät)luukku.com). 

SUKSIPARTIO SUJAKKA 15.3. 

Tähän perinteiseen hiihdolliseen tapahtumaan etsitään kerhollemme joukkuetta. Asiasta 

kiinnostuneet voivat olla yhteydessä urheilu-upseeriimme Sampo Mattilaan. Muutoin lisätietoja 

laitan sitten helmikuun jäsenkirjeessä.  

ORUK-KEVÄTKOKOUS 26.3.  

Kutsu, paikka ja tarkempi kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.  

VAPAAEHTOISIA RESUL:N AMPUMAHIIHDON SM-KISOIHIN SANKIVAARAAN 22.3.   

Kisojen järjestelytoimikunta kaipailee lisää miehistöä erilaisiin toimitsijatehtäviin. Asiasta lisätietoja 

antaa urheilu-upseerimme Sampo Mattila (sampo.mattila(ät)oruk.fi). Hyvällä tuurilla aurinko 

paistaa, mutta ainakin pääsee aitiopaikalta seuraamaan mielenkiintoista kisatapahtumaa.  

JÄSENMATKA 

Hallitus järjestelee jo loppukesän-syksyn jäsenmatkaa. Jäsenkyselyn palautteesta ilmeni tarvetta 

tehdä tutustumismatka johonkin sotilaalliseen tai sotahistorialliseen kohteeseen. Tutkimme 

parhaillaan erilaisia vaihtoehtoa yhteistyössä mm. Puolustusvoimien kanssa. Palaan asiaan heti, 

kun tarkempaa uutisoitavaa löytyy. 

 

 

mailto:petteri.nara@oruk.fi


ORUK-TUOTTEET 

Olemme kartoittamassa parhaillaan uusien kerhotuotteiden hankintakanavia. Mallistoa tullaan 

päivittämään ainakin urheiluvaatteiden osalta.  

LOPUKSI 

Vaikuttaa siltä, että tästä vuodesta on kehkeytymässä taas hyvä ja toiminnallinen vuosi. Erityisesti 

ammuntatoiminta tulee tarjoamaan monipuolisia ja runsaslukuisia vaihtoehtoja uuden perustetun 

piirien ampumatoimikunnan ansiosta. Myös innostusta erilaisten urheilutapahtumien järjestämiseen 

on ilmennyt. Jäseniltoja tullaan rakentamaan monipuolisesti, erilaisia tutustumisia ja esitelmiä. 

Hallitukselle saa toki antaa vinkkejä esimerkiksi juuri jäseniltojen aiheiksi. Kuuntelemme herkällä 

korvalla. 

Tavataan tapahtumissamme! 

ORUK 

 

Petteri Närä 

puheenjohtaja 

 
Gsm: 0407174487 

Email: petteri.nara(ät)oruk.fi 

 

Pohjanpoika –verkkolehti 3/2013: 

http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika_3_2013_?e=8365242/6049431  
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