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HYVÄT RESERVIUPSEERIT 
 
Tämä vuoden viimeinen jäsenkirjeeni postitetaan myös niille, joiden sähköpostiosoite ei ole 
kerhomme tiedossa tai Reserviupseeriliiton järjestelmässä. Kerholaisistamme 136:lla ei ole 
ilmoitettua sähköpostia tai sähköpostia laisinkaan. Taloudellisista syistä emme valitettavasti voi 
lähestyä heitä paperikirjeellä kuukausittain. Sähköinen viestintä kuukausittaisen jäsenkirjeeni osalta, 
Facebook-sivujen sekä kerhon omien nettisivujen (www.oruk.fi) kautta ovat ne kanavat joilla 
tiedotamme tapahtumistamme. Rohkaisen kaikkia mahdollisuuksiensa rajoissa ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteensa joko suoraan minulle tai kätevästi liiton jäsenrekisteriin. Näin menetellen 
varmistamme kaikkien jäseniemme saavan tasapuolisen kattavasti tietoa toiminnastamme. 
 
Jäsenrekisteristä voi samalla tarkastaa mm. omat yhteystiedot ja tarvittaessa päivittämään ne ajan 
tasalle. Erityisesti päivitetty sähköpostiosoite on tärkeä. Viestintä tapahtuu pääosin juuri sähköpostin 
kautta. Moni herkullinen asia saattaa lipsahtaa ohi, jos tiedotteemme ei tavoita. Suosittelen 
käyttämään jäsenrekisterin eAsiointipalvelua. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan 
palveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. Arvatenkin uudet jäsenkortit ovat taas vuoden 
alusta postituksessa, mikäli et sellaista ole vielä saanut. eAsiointipalveluun pääsee seuraavan 
osoitteen kautta: 
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet 
 
 
 
ORUK SYYSKOKOUS 
Kerhomme sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 19.11.2014 Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin Esikunnan tiloissa Pohjansalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syys-
kokousasiat ja kuultiin vierailevan luennoitsijan everstiluutnantti Kimmo Rajalan esitys 
ajankohtaisista asioista Kainuun Prikaatin osalta sekä Aluetoimiston vuodesta 2015.  
 
Kokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2015. Hallitus lähtee toteuttamaan kokouksessa 
hyväksyttyä päivitetyn toimintasuunnitelman mukaista ohjelmaa. Hallituksen kokoonpano ensi 
vuodelle on: Petteri Närä - puheenjohtaja, Ari Vuolteenaho - varapuheenjohtaja sekä vanhoina 
jäseninä jatkavat: Ane Ahnger, Sampo Mattila, Jari Maljanen, Jarmo Korhonen, Harri Häll, Mika 
Kivelä ja Markku Hentilä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Esko Junno. Pitkäaikainen 
talousupseerimme Markku Mikkonen siirtyy vuoden alusta syrjään. Kokouksen luotsasi yliopiston 
rehtori Lauri Lajunen, siitä hänelle kiitokset.  
 
Uusi hallitus järjestäytyy tammikuun alussa ja tarkentaa oman yksityiskohtaisemman 
operaatiosuunnitelman vuoden 2015 toimintasuunnitelman osalta. Tulevista tapahtumista jaamme  
tietoa tarkemmin tuonnempana. 
 
 
 
ORUK-TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 
Meillä on ollut toiminnallisesti vilkas vuosi. Tilastoituja toiminnan eri osa-alueita on ollut noin 
neljäkymmentä ja kussakin vielä lukuisia omia tapahtumamerkintöjä. Suurin yksittäinen osa-alue on 

http://www.oruk.fi/
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet


ollut ammunta ja ammunnan eri tapahtumat, kilpailut ja harjoitusammunnat. Jäseniltojen yhteydessä 
olemme saaneet kuulla mielenkiintoisia esitelmiä ja hieno jäsenmatkamme suuntautui 
Raatteentielle. Vuoden 2014 osalta saamme tarkemmat ja virallisemmat tilastot vuoden vaihteen 
jälkeen. Kulunutta vuotta tutkaillaan numeroiden valossa kevätkokouksessamme. 
 
Paljon on ollut aktiviteetteja ja tulee olemaan myös jatkossa. Ensi vuonna tapahtumat eivät ole 
kuluneen vuoden toisintoja. Aina rahtunen jotain uutta on tarpeen. Myös urheilulliset aktiviteetit 
saavat lisää painoarvoa. Ne toteutetaan ihan itsenäisesti tai sitten yhteistoiminnassa muiden 
veljesjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Yhteistyö sisältää paljon mahdollisuuksia toimintojen 
kehittämisen osalta, se luo lisäresursseja ja yhdistää mukavasti maanpuolustushenkisiä ihmisiä. 
Ihmiset, jäsenemme varmistavat tapahtumien onnistumisen, siksi on tärkeää mahdollisimman 
monen pääsevän osallistumaan. Parhaiten tilaisuuksistamme saa tietoa seuraamalla meidän 
tiedotuskanaviamme. 
 
Jäsenhankintakilpailu 
Jäsenhankintakilpailu alkaa olla tämän vuoden osalta lopuillaan. Tässä kilpailussa ansioituneet 
tuodaan julki ensi vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä. Vuoden 2015 osalta on tarkoitus jatkaa 
jäsenhankintakilpailukäytäntöä. Haluamme palkita ORUK:ssa runsaimmin uusia jäseniä hankkineet, 
myös ensi vuonna. Reserviupseeriliitto jakaa omat palkintonsa.  
 
Palautetta 
Mielellämme haluaisimme jäsenistöltä palautetta toiminnastamme. Mikä on hyvää ja mikä vaatisi 
vielä huomiota. Ideoita ja toiveita tulevalle vuodelle olisi mukava kuulla. Jäseniltojen esitelmöitsijöille 
on myös aina tarvetta.  
 
Aselajimerkit 
Postitamme vuonna 2014 liittyneille uusille jäsenille aselajimerkit. Komean, tunnusväreissä olevan 
pinssin saavat ensimmäisessä postituksessa marraskuun puoliväliin mennessä liittyneet uudet 
jäsenet. Loppuvuodesta ja ensi vuoden alusta liittyneiden osalta palaamme asiaan alkuvuoden 
jäseniltaan mennessä.  
 
Jouluaaton kunniavartio 
Tälle vuodelle meillä on vielä perinteinen jouluaaton kunniavartio. Kunnioitamme sodissamme 
menehtyneitä kerhon nelimiehisellä vartiolla.  
Sankarihaudat ovat jouluaattona sangen kuvauksellinen kohde lukuisine kynttilöineen, 
puhumattakaan lumipukuisista vartiomiehistämme sankarimuistomerkillä. Tämä harras joulun 
tunnelma kannattaa käydä itse kokemassa. Kerhomme vuoro alkaa klo 18:40 ja päättyy klo 19:00. 
Vartiovuoron päätyttyä ryhmä vie kynttilän kenraali Hjalmar Siilasvuon haudalle.  
 
Joulukuun kuntomarssi 20.12. 
Vuoden kotulainen (MPK:n Koulutus- ja Tukiyksikkö) Sami Mattila luotsaa halukkaita jälleen 
kuntomarssin osalta ensi lauantaina klo 9:00 - 17:00. Pikaiset ilmoittautumiset 19.12. mennessä 
seuraavan MPK-linkin kautta: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=86346 
 
Marssin tarkoitus on opettaa liikunnasta kiinnostuneille marssiin liittyvät valmistelut, oikea marssin 
suoritus ja lihashuolto sekä muut toimenpiteet marssin jälkeen. Kokonaistavoitteena on 
marssikestävyyden lisääminen. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat pitää huolta kunnostaan ja 
kehittää sitä. Marssiminen on jalkaväen perusliikkumismuoto, myös tulevaisuudessa. Syksyn ja 
talven aikana tullaan suorittamaan useampia, nousujohteisesti rasittavia marsseja Oulun alueella.  
Varustus: kotu-/MAAKK:n varustus tai siviilivaatetus (vaihtovaatetus ml.), kengät voivat olla joko 
PV:n varsikengät tai omat.  
  
Marssireitti n. 30km: Smarthouse - Virpiniemi – Smarthouse. Kahvitauko Virpiniemessä. Halutessasi 
varaa mukaan kahvittelurahat. Eväistä ja juomahuollosta kukin vastaa itse. 
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ROKULI-MAJA 
Rokuli-maja talvehtii helmikuun 2015 loppuun ja on sitten taas jäseniemme käytössä. Varausikkuna 
keväisiin hiihtomaastoihin avautuu jo kohta vuoden vaihteen jälkeen. Maja on jäseniämme varten 
olemassa, sinne on hyvä mennä vaikka isommallakin porukalla. Majoittumaan mahtuu yhdeksän 
henkilöä kerrallaan.  
 
Majaisäntä Risto Virtanen päättää kaksikymmenvuotisen kautensa majatoiminnan vetäjänä. Suuri 
kiitos hänelle panoksesta kerhon majatoiminnan edistämiseksi. Kiitoksen sana myös kauden aikana 
Rokuli-majamme talkoissa olleille. Jatkossa majatoimintamme vetovastuu on puheenjohtaja Petteri 
Närällä yhdessä majatoimikunnan kanssa. Ja muistutuksena vielä, että majatoimikunta hakee uusia 
voimia majatoimintaan. Mikäli tunnet kiinnostusta, ilmoittaudu mukaan Rokuli-ryhmään.  
Rokuli-majan varaustilannetta voi seurata www.oruk.fi -sivujen kautta.  
 
 
 
KUNTOKORTTI 
Rohkaisen kaikkia liikkuvaisia täyttämään Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia. 
Täyttämään pääsee osoitteen www.resul.fi kautta. Urheilu-upseeri palkitsee kevätkokouksen 
yhteydessä aktiivisimmat liikkujat.  
 
Kerhomme kannalta on tärkeää prosenttiammuntaan laskettavat suoritteet. Liitto palkitsee 
taloudellisesti tämän osalta aktiivisimmat kerhot. Suoritteeksi kelpaa kaikki vähintään kymmenen 
laukausta käsittävät ampumasuoritukset. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe 
lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä 
merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi. Parhaiten pääsemme kiinni hyviin prosenttituloksiin, kun 
jäsenemme tulevat kokeilemaan ampumista vaikka kerhon järjestämiin valvottuihin kilpailuihin, 
ampumaharjoituksiin, koulutus- ja koetilaisuuksiin. Yksinkin ammuttaessa tapahtuma on hyvä kirjata 
kuntokorttiin.  
 
Muistakaa kirjata kaikki urheilulliset suoritteenne vuoden 2014 osalta ja ottaa säännöllinen 
kirjaaminen ohjelmaanne heti ensi vuoden alusta taas. 
 
 
UUSI POHJANPOIKA ON ILMESTYNYT 
Pohjanpoika 4/2014 on luettavissa tästä linkistä. 
Voit myös ladata/katsella pdf-versiota lehdestä.  

Sen löydät tästä linkistä. 

www.pohjanpoika.net -sivuilta löydät linkit kaikkiin Pohjanpoika nettilehtiin. 

 
   
LOPUKSI 
Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan järjestämiimme tapahtumiin myös ensi vuonna. 
Aktiviteetteja, koulutuksia, harjoituksia, ammuntoja on alueellamme runsaasti tarjolla. Sekä meidän 
että yhteistyökumppaneidemme tarjontaan kannattaa tutustua. 
 
Toivotan hyvää Joulua ja vuoden loppua sekä parempaa alkavaa vuotta.  
 
 
Oulun Reserviupseerikerho 
 
 
Petteri Närä 
puheenjohtaja 
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