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Rokulia kehitetään

Hyvät reserviupseerit.
Kuten edellisessä lehdessä ja
kevätkokouksessamme kerroin,
perinteikkään Rokuli-majamme
ylläpito vaati kerhon hallitukselta
tiukkoja toimia. Asetimme alkuvuodesta majan kehittämistyöryhmän, jonka esityksen perusteella hallitus päätti toukokuun
kokouksessaan korottaa Rokulin
vuokraushintoja 1.6.2011 alkaen.

Tähän asti majaa on saanut
käyttää lähes ilmaiseksi henkilöperusteisella hinnoittelulla.
Olemme myös luottaneet käyttäjien rehellisyyteen, että maksu
on suoritettu todellisen käyttäjämäärän mukaan. Tässä ei olekaan
havaintojen mukaan ollut ongelmia.
Viime vuosina majan kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet
kallistuneiden maavuokrien ja
sähkön hinnan sekä polttopuiden lisääntyneen kulutuksen takia
niin paljon, että hinnankorotus oli
pakko tehdä. Majan vuorokausihinta on 1.6. alkaen käyttövuorokausiperusteisesti 40 €/vrk ja
yli kuuden hengen ryhmiltä 60
€/vrk. Edelleenkin maja on siis
varsin edullinen. Talvikuukausina
1.11.–28.2. majaa ei vuokrata,
paitsi erityishinnalla esimerkiksi
jouluna ja uutena vuotena.
Emme toki korota hintaa
ilman majan kunnostusta. Sekä
kehittämistyöryhmä että hallitus olivat yksimielisiä siitä, että
Rokulia kehitetään sen erämaahenkisyyden ehdoilla. Majanhan

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla
Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
ryhmältä 60 euroa/vrk.

ovat rakentaneet sodan käyneet
upseeriveljemme, ja siksi sen sotilaallista perusluonnetta korostetaan entisestään.
Myös majan muuta sisustusta ja
yleisilmettä kohennetaan kerhon
varat huomioiden varsin merkittävällä panostuksella. Tässä on
tietysti tärkeä osansa talkootyöllä
sekä erilaisilla lahjoituksilla, joita
majalle edelleen toivotaan jäsenistöltä. Majan kunnostamisen
tukemiseen käynnistetään kesän
aikana myös yrityksille suunnattu
varainkeruukampanja.
Toivomme, että yhteisillä ponnistuksilla saamme Rokuli-majamme edustavaan kuntoon ja siten
majalle lisää tyytyväisiä käyttäjiä.
Lopuksi on ilo todeta, että
RUL:n juhlavuoden päätapahtuma, Johtamispäivä, onnistui Pohjois-Pohjanmaalla erinomaisesti.
Mutta siitä on lehdessä oma juttunsa.
Mukavia Rokuli-vierailuja toivottaen,

Kerhon Rokuli-maja kesällä 2010.Tänä vuonna majaa on tarkoitus kehittää ja sen käyttöä tehostaa.

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokouksessa esitelmöi kenraali Pertti Puonti.

Kerhon ampumaratavuorot 2011
Hiukkavaarassa
Kerho järjestää ohjattuja
ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla.
Jäsenillä on mahdollisuus
käyttää omia tai kerhon
aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta:
www.oruk.fi

Kevätkokouksessa palkitut vasemmalta Markku Mikkonen, Antti
Ukonmaanaho, Jari Maljanen ja Pertti Seppänen. Kuvasta puuttuu Kari Kanniainen.
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