
HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

Vietimme hienot 80-vuotisjuhlat 4.10.2013 yhdessä Pohjois-
Pohjanmaan Reserviupseeripiirin kanssa. Piirillekin on ikää 
ehtinyt jo 60 kunniakasta vuotta. Mukana oli noin sata 
kutsuvierasta, niin yhteistyökumppaneiden kuin jäsenistömmekin 
osalta. Kiitos kaikille osallistuneille ja meitä yhdistyksiä 
muistaneille.

Sitten kiitoksen sana myös viikonloppuna Rokulin talkoissa 
olleille. Puuvarasto tuli täyteen, makkarat paistuivat nuotiolla 
ja rantasaunassakin ehdittiin löylytellä. Majakausi alkaa olla 
lopussa tältä vuodelta. Maja suljetaan lokakuun viimeinen päivä. 
Tuttuun tyyliin majatekstiilit käyvät talvehtimassa Oulussa, 
pesulan kautta. Majatoimikunta avaa uuden majakauden taas 
maaliskuun alussa. Kannattaa seurata varauskalenteria, mm. 
hiihtoloma on varattavissa jo useita viikkoja ennen maaliskuuta.   

Olen maininnut jo aiemmin tulevasta jäsenkyselystä. Hanke on 
hieman viivästynyt johtuen siitä, että kerhomme sai juuri 
äskettäin Tukisäätiöltä päätöksen määrärahasta toteuttaa kysely 
hieman kattavampana ja laajemmalla jakelulla. Pyrimme tavoittamaan 
myös ne jäsenemme, joilla ei ole meille toimitettua 
sähköpostiosoitetta. Toivoisin mahdollisimman runsasta vastauksien 
määrää, kunhan kysely perille saadaan.

Ensi vuoden alusta on tarkoitus aktivoida jäsenhankintakilpailu. 
Haluamme ORUK:ssa palkita runsaimmin uusia jäseniä hankkineet. 
Reserviupseeriliittohan jo jakaa omat palkintonsa. Tästä 
kilpailusta sitten tarkemmin tuossa ennen vuoden vaihdetta. 

Sitten muutama sana ajankohtaisista:
ORUK:n hallitus on työstämässä toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle. 
Mikäli jäsenillämme on uusia ideoita tai tarpeita toimintamme 
suhteen, pyytäisin kirjelmöimään minulle asiasta 1.11. mennessä. 

Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11.2013 klo 18:00 
alkaen Pohjois-Suomen Sotilasläänin esikunnan tiloissa 
Pohjansalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat ja vieraileva luennoitsija on eversti Heikki 
Hiltula. Luennon aiheena on Suomen sotilaspoliittinen tilanne. 
Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.  
Rohkaisen osallistumaan.

Seuraavat ammunnat ammutaan 10.11. kiväärillä 150m radalla Matin 
ja Pertin johdolla. Tervetuloa.

18.11. ORUK:n jäsenilta Aleksanterinkatu 13 A12 klo 18.00-20.00. 
Aiheena on: Professori Matti Lackman, "Jääkäriliike, Saksa ja 
Venäjä 1914-1918". 
Koska tilaisuus vaatii selkeästi kahvia ja pullaa, olisi hyvä 
mikäli kiinnostuneet laittaisivat sähköpostiini ilmoittautumisensa 
17.11. mennessä. Jos käy niin onnellisesti etteivät kerhotilamme 



riitä, joudun sitten hieman rajaamaan osallistujien määrää tai 
miettimään paikan vaihtoa. Sinällään rajaaminen ei ole ollenkaan 
kivaa, mutta nopeus on tässä asiassa valttia.

Valtakunnallinen Liittokokous Oulussa 22.11.-24.11.
Oulussa pidetään maanpuolustusjärjestöjen liittokokous marraskuun 
lopussa. 

Etsimme 23.11. lauantaipäivälle, klo 9.00 - 14.30 vielä muutamaa 
vapaaehtoista infoon vastaanottamaan kokousvieraita, jakamaan 
kokousmateriaalit ja neuvomaan kokousvieraille
oikeat kokoustilat.  

Sunnuntaina 24.11. on ohjelmassa jumalanpalvelus ja 
maanpuolustusjuhla. Lipunkantaja sekä henkilö seppelpartioon ovat 
jo ilmoittautuneet. Kiitos siitä.

Näistä liittokokousasioista saa lisätietoa minulta puhelimitse tai 
sähköpostilla ( 0407174487 / petteri.nara(ät)oruk.fi).
Toivon, että vapaaehtoiset ilmoittautuvat minulle mahdollisimman 
pikaisesti.

Lopuksi
Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan tapahtumiimme. Tavataan!
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