
HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Ennakkotietona, syys-lokakuun vaihteessa on tarkoitus laittaa jäsenillemme aikaisemmin lupaamani 
jäsenkysely. Se lähetetään sähköpostitse. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu 
vastaamalla. Kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa siitä, mitä jäsenemme haluavat toiminnaltamme ja 
miten olemme onnistuneet tähän mennessä.

Olettehan jo kaikki lukeneet Pohjanpojan 2/13 numeron. Lehti on ansiokkaasti laadittu ja siitä 
kuuluu suuri kiitos lehden puuhamiehille.
Linkki lehteen

Syksy tuo tullessaan taas mahtavasti aktiviteetteja. Seuraavassa poimintoina tietoa tärkeimmistä 
lähiajan tapahtumista. Toivon teidän huomioivan, että kerhomme tarvitsee apuanne muutamien 
tapahtumien järjestelytehtävissä.

Vänrikkipäivä 21.9.
Ilmoittautuminen on päättynyt ja ilolla voin todeta harjoituspäivän täyttyneen nopeasti. Luvassa on 
Puolustusvoimien opetuksellinen luento ja sotilastaitojen kohennusta sekä monipuolisia sovellettuja 
ammuntoja. 

Ammunnat 22.9.
Mukaan voi tulla vaikka ei olisikaan aiemmin ampunut tai omistaisi omaa asetta. Perehdytämme 
osallistujat aseisiin ja ammunnan kulkuun ja ammumme johdetusti.
Seuraavat pistooliammunnat järjestetään ensi sunnuntaina 22.9. klo 12-15 Hiukkavaarassa, rata 
3A:lla. Vetäjinä Matti ja Sampo.

Talkoot Rokuli-majalla lauantaina 19.10. noin klo 10 alkaen
Pidämme perinteiset syystalkoot majallamme. Pientä puuhaa ja evästä tarjolla. Uutuutena 
lämmitämme mainion rantasaunamme, joka sellaista haluaa. Innokkuutensa voi ilmoittaa majaisäntä 
Risto Virtaselle ennakkoon ja mielellään keskiviikkoon 16.10. mennessä ( puh:045 1300 688 tai 
risto.ju.virtanen(ät)gmail.com ). Tässä on loistava tilaisuus käydä tutustumassa kerhon majaan 
vaikka koko perheen voimin. Ennakkoilmoittautumisen perusteella tiedämme varata purtavaa ja 
lämmittää saunan.

Rokua Health & Spassa on ko. viikonloppuna Roktoberfestit Virve Rosteineen ja muine 
ohjelmineen. Tämän voi sujuvasti yhdistää talkoopäivään. Kylpylähotellista on noin 1,5 km majalle 
kuntopolkua pitkin.

Syyskausi jatkuu lokakuun loppuun saakka. Mökin voi kätevästi varata oruk.fi -sivujemme 
varauskalenterin kautta. Avain noudetaan helposti Rokua Health & Span vastaanotosta. Kylpylä 
tarjoaa myös alennuksia omista palveluistaan mökkimme käyttäjille. Lisätietoja sivuiltamme.

Jääkärikomppanian kartta- ja maastoharjoitus 18.10. alkaen
MPK:n kurssina pidetään Hiukkavaaran Paviljongilla jääkärikomppanian puolustuksen kartta- ja 
maastoharjoitus 18.10. klo 18.00 – 20.10. klo 16.00. Harjoitus sisältää oppitunteja, ryhmätöitä, 
maaston tiedusteluja ja maastossa tapahtuvia taktisia tarkasteluita sekä lopuksi taktiikan ryhmätyön 
aiheesta: ”Komppanian päällikön päätös puolustuksessa”. Tavoitteena on, että koulutettavat tuntevat 
uuden taistelutavan jääkärikomppanian puolustuksen. Harjoitus on tarkoitettu reserviupseereille (jv- 
ja tj-koulutetut) ja vanhemmille reservialiupseereille (kvääp – jvarajoht). Kurssin suorittaneille tulee 
kolme (3) korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. Kurssi on ilmainen (0 €).

Tutustukaa harjoitukseen netissä MPK:n sivuilla (http://bit.ly/18nYJmE ) ja ilmoittautukaa 
järjestelmässä kurssille. Mukaan otetaan 20 reserviläistä.

Valtakunnallinen Liittokokous Oulussa 22.11.-24.11.
Oulussa pidetään maanpuolustusjärjestöjen liittokokous marraskuun lopussa. Etsimme 23.11. 
lauantaipäivälle, klo 9.00 - 14.30 väliselle ajalle viittä vapaaehtoisia infoon vastaanottamaan 
kokousvieraita, jakamaan kokousmateriaalit ja neuvomaan kokousvieraille oikeat kokoustilat. 

http://issuu.com/pohjanpoika-/docs/pohjanpoika2_2013?e=8365242/4772757


Sunnuntaina 24.11. on ohjelmassa jumalanpalvelus ja maanpuolustusjuhla. Etsimme vapaaehtoista 
lipunkantajaa sekä seppelpartioon yhtä jäsentämme.

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

ORUK-tuotteet
Teemme syyskuun lopussa isomman tuotetilauksen. Toimita tilauksesi varapuheenjohtaja Ari 
Vuolteenaholle 30.9. mennessä (ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi) 
Tuotteistamme kiinnostuneet voivat päivittää vaatekaapin sisältöä valikoimamme tarjoamilla 
vaihtoehdoilla. 
Esitteemme ja tilausohjeet: http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2013/03/Oruk-mallisto-2013.pdf 

Esite löytyy myös tuotesivumme kautta, mikäli linkki ei suoraan aukene.

Tuotemyynnistä saamamme tuotto käytetään majatoiminnan tukemiseen. Antamasi tuen vastineeksi 
saat salonkikelpoisia ja näyttäviä kerhoasuja.

Lopuksi
Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan tapahtumiimme. Tavataan!

ORUK

Petteri Närä
puheenjohtaja


