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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Kerhomme saa uuden puheenjohtajan vuoden vaihtuessa. Kolmivuotinen kauteni Oulun
Reserviupseerikerhon peräsimessä päättyy. Uutena puheenjohtajana aloittaa nykyinen hallituksen
varapuheenjohtaja Ari Vuolteenaho. Hallituksen kokoonpanoon tulee myös muilta osin muutoksia.
Haluan antaa kiitoksen kaikille aktiiveille, jotka ovat olleet toiminnassamme mukana näinä kolmena
puheenjohtajuusvuotenani. Panoksenne on ollut tärkeä ja tarpeellinen. Olemme kuluneina vuosina
pystyneet yhdessä kehittämään toimintaamme harppauksin eteenpäin, niin määrällisesti kuin
laadullisestikin.
Tämä vuoden viimeinen jäsenkirjeeni postitetaan myös niille, joiden sähköpostiosoite ei ole
kerhomme tiedossa ja Reserviupseeriliiton järjestelmässä. Tällä hetkellä kerholaisistamme 106:lla
ei ole ilmoitettua sähköpostia tai sähköpostia laisinkaan. Viime vuonna samainen luku oli 136. Sitten
on olemassa vielä lisäksi 70 henkilön ryhmä joilla on väärä tai virheellinen sähköposti. Töitä siis
riittää päästäksemme ideaaliin tilanteeseen, jossa kaikki jäsenemme saavat kerhon tiedotteet
kätevästi sähköpostiinsa. Tällainen ideaalisuus taitaa valitettavasti olla jopa utopiaa. Taloudellisista
syistä emme voi lähestyä sähköpostittomia paperikirjeellä kuukausittain.
Sähköinen viestintä kuukausittaisen jäsenkirjeen muodossa, Facebook-sivut sekä kerhon omat
nettisivut (www.oruk.fi) ovat olleet ne kanavat, joilla olemme tiedottaneet tapahtumistamme. Tämä
on tehokas tapaa jakaa informaatiota pienin kustannuksin, helposti ja laajasti.
Kolme vuotta olen tätä tiedottamista harjoittanut kuukausittain, kesäisiä heinäkuita lukuunottamatta.
Nyt kun väistyn puheenjohtajan pallilta, niin osaltani tämä riemu loppuu. Tulevasta käytännöstä
päättää uusi hallituksemme ja sen puheenjohtaja. Jäämme siis jännityksellä odottamaan mitä
tuleman pitää. Jos en aivan väärin arvaa, niin jollakin tapaa perinne tullee jatkumaan. Varmastikin
myös jotenkin virkeällä tavalla uudistuen.
Omalta osaltani haluan antaa kiitoksen kaikille aktiiveille, jotka ovat olleet toiminnassamme mukana
näinä kolmena puheenjohtajuusvuotenani. Panoksenne on ollut tärkeä ja tarpeellinen. Olemme
kuluneina vuosina pystyneet yhdessä kehittämään toimintaamme harppauksin eteenpäin, niin
määrällisesti kuin laadullisestikin.
ORUK SYYSKOKOUS
Kerhomme sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 18.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston tiloissa Pohjansalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja kuultiin vierailevan luennoitsijan, piirimme puheenjohtajan ja liiton II varapuheenjohtajan Sampo Puoskarin esitys Suomen ilmavoimien lentokoneista toisessa maailmansodassa.
Kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle uudet säännöt. Edelliset säännöthän olivat vuodelta 1971 ja
osin tästäkin syystä tietty ajankohtaistaminen oli tarpeen. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus
vuodelle 2016.
Hallitus lähtee toteuttamaan kokouksessa hyväksyttyä päivitetyn

toimintasuunnitelman mukaista ohjelmaa. Nykyinen puheenjohtaja Petteri Närä väistyy hallituksen
vetovastuusta ja hallituksen uudeksi kokoonpanoksi ensi vuodelle muodostui: Ari Vuolteenaho puheenjohtaja, Jarmo Korhonen - varapuheenjohtaja sekä vanhoina jäseninä jatkavat: Esko Junno,
Ane Ahnger, Sampo Mattila, Jari Maljanen, Mika Kivelä ja Markku Hentilä. Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Visa Björn, Tuomas Lipponen, Perttu Määttä, Esko Kurvinen ja Petteri Närä.
Hallituksesta jää pois nykyinen jäsenupseeri Harri Häll. Kokouksen luotsasi kerhomme
kunniapuheenjohtaja Markku Holopainen, siitä hänelle kiitokset.
Uusi hallitus järjestäytyy tammikuun alussa ja tekee hallituksen jäsenten tehtäviin nimitykset sekä
tarkentaa oman yksityiskohtaisemman operatiivisen suunnitelman vuoden 2016 toimintasuunnitelman pohjalle.
Tilaisuudessa huomioitiin: Juhani Niva RUL:n hopeisella ansiomitalilla, Juha Jalkanen, Kari
Juntunen, Pertti Seppänen ja Petteri Närä piirin kultaisella ansiomitalilla, Sampo Mattila ja Matti
Pehkonen piirin hopeisella ansiomitalilla sekä Seppo Pakonen ja Tomi Saarela piirin pronssisella
ansiomitalilla.
Tilaisuudessa palkittiin myös kerhon ampumamestaruuskisoissa menestyneet. Kilpailussa
ammuttiin yhdistelmä reserviläiskiväärillä sekä pistoolilla. Voiton otti tuttuun tapaan Sampo Mattila,
toiseksi sijoittui Tomi Saarela ja kolmannen sijan nappasi nenäni edestä Ari Vuolteenaho.
Kiinnityksen kiertopalkintokannuun uusi Sampo Mattila.
ORUK TÄYNNÄ TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA – NUORISOJÄSENYYDESTÄ ETUA
Meillä on ollut jälleen toiminnallisesti vilkas vuosi. Ammuntatoiminta ja kerholaistemme
osallistuminen ammuntoihin ja erilaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestelyihin on lisääntynyt viime
vuodesta edelleen. Siitä suurin kiitos lankeaa urheilu-upseerillemme Sampo Mattilalle ja toki myös
ampumajaoksemme aktiiveille. Jäseniltojen yhteydessä olemme saaneet kuulla mielenkiintoisia
esitelmiä ja jäsenmatkamme suuntautui RUK:n 95-vuotisjuhlaan Haminaan. Saanemme
perinteisesti kevätkokoukseen mennessä tarkemmat ja virallisemmat tilastot vuoden 2015
tapahtumiemme jakaumasta numeroiden valossa.
Aktiviteetteja on ollut paljon ja uskoisin näin olevan myös jatkossa. Sen jo tiedän, että
nuorisojäsenillemme tulemme tarjoamaan ensi vuonna ammuntaan kohdennetun edun,
patruunoiltaan ilmaisen tutustumiskäynnin osalta.
Yhteistoiminta veljesjärjestöjen ja MPK:n kanssa on ollut tiivistä kuluvana vuonna. Yhteistyö sisältää
edelleenkin paljon mahdollisuuksia toimintojen kehittämisen osalta, se luo lisäresursseja ja yhdistää
mukavasti maanpuolustushenkisiä ihmisiä. Jäsentemme osallistuminen varmistaa tapahtumiemme
onnistumisen, siksi on tärkeää mahdollisimman monen tarttuvan näihin tilaisuuksiin. Parhaiten
tilaisuuksistamme saa tietoa seuraamalla tiedotuskanaviamme, facebookia ja oruk.fi-sivuja.

Jäsenhankintakilpailu
Jäsenhankintakilpailu alkaa olla tämän vuoden osalta lopuillaan. Tässä kilpailussa ansioituneet
tuodaan julki ensi vuoden puolella. Haluamme palkita ORUK:ssa runsaimmin uusia jäseniä
hankkineet. Reserviupseeriliitto jakaa omat palkintonsa. Otaksun jäsenhankintakilpailun jatkuvan
myös vuonna 2016.

Meitä on paljon
Hieman tilastoa jäsenkunnastamme: Jäsenrekisterissä meitä oli 2.11. tilanteen mukaan 736 jäsentä,
joista maksaneita jäseniä oli tuohon mennessä 592 henkilöä. Uusia jäseniä oli tuohon mennessä
liittynyt huimat 123 henkilöä. Tämä on erittäin hieno ja merkittävä saavutus ja kehitystä on
tapahtunut. Osalla uusia nuorisojäseniä ensimmäinen vuosi on jäsenmaksusta vapaa.

Palautetta
Haluaisimme mielellämme 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
Olemme jatkaneet aselajimerkkien postittamista uusille jäsenille myös vuoden 2015 aikana, viime
vuonna aloitetun käytännön mukaan. Komean, kunkin aselajin tunnusväreissä olevan pinssin ovat
saaneet ja saavat tänä vuonna kaikki jäsenmaksunsa maksaneet uudet jäsenet.
Jouluaaton kunniavartio
Tälle vuodelle meillä on vielä perinteinen jouluaaton kunniavartio. Kunnioitamme sodissamme
menehtyneitä kerhon nelimiehisellä vartiolla. Lista vapaaehtoisista alkaa olla jo täynnä, kiitos siitä
teille. Sankarihaudat ovat jouluaattona sangen kuvauksellinen kohde lukuisine kynttilöineen,
puhumattakaan lumipukuisista vartiomiehistämme sankarimuistomerkillä. Tämä harras joulun
tunnelma kannattaa käydä itse kokemassa. Aikataulua vartiollemme en vielä tiedä. Kerhomme
vartiovuoron päätyttyä ryhmä vie kynttilän kenraali Hjalmar Siilasvuon haudalle perinteiseen tapaan.

ROKULI-MAJA
Rokuli-maja talvehtii helmikuun 2016 loppuun ja on sitten taas jäseniemme käytössä. Uuden
varausjärjestelmän varausikkuna keväisiin hiihtomaastoihin avautunee tammi-helmikuussa.
Totuttuun tapaan majan tekstiilit on noudettu seisokin aikaiseen huoltoon tänne Ouluun, samalla
uusimme niitä joiltakin osin. Maja on jäseniämme varten olemassa, sinne on hyvä mennä vaikka
isommallakin porukalla. Petipaikoille mahtuu yhdeksän henkilöä kerrallaan.
Tulen itse keskittymään majatoimintoihin ensi vuonna tiiviimmin majaisännän roolissa. Remontoinnin
ja sisustuksen päivitysten osalta majatoimikunnalla on jo suunnitelmat olemassa. Majatoimintaa
ylipäätänsä on tarkoitus tarkastella tarkemmin ensi vuoden alussa. Otan mielelläni vastaan
kommentteja, kokemuksia ja mahdollisia dokumentteja majastamme ja mielellään koko sen 66vuotisen taipaleen ajalta, jos sellaisia suinkin löytyy. Muistutuksena vielä että majatoimikunta hakee
uusia voimia majatoimintaan. Mikäli tunnet kiinnostusta, ilmoittaudu mukaan Rokuli-ryhmään.

KUNTOKORTTI
Rohkaisen kaikkia liikkuvaisia täyttämään Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia.
Täyttämään pääsee osoitteen www.resul.fi kautta. Urheilu-upseeri palkitsee kevätkokouksen
yhteydessä aktiivisimmat liikkujat. Kuntokortti on syytä laittaa ajan tasalle vuoden loppuun
mennessä.
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. Prosenttiammunnan suoritteensa voi lähettää ampumajaokseemme
matti.kuonanoja(ät)oruk.fi.
Muistakaa kirjata kaikki urheilulliset suoritteenne vuoden 2015 osalta ja ottaa säännöllinen
kirjaaminen ohjelmaanne heti ensi vuoden alusta taas.
LOPUKSI
Toivon jäseniemme rohkeasti osallistuvan järjestettyihin tapahtumiin myös ensi vuonna.
Aktiviteetteja, koulutuksia, harjoituksia, ammuntoja on alueellamme runsaasti tarjolla. Sekä meidän
että yhteistyökumppaneidemme tarjontaan kannattaa tutustua. Ja sitten vielä lämmin kiitos kaikille
näistä vuosista.
Toivotan hyvää Joulua ja vuoden loppua sekä parempaa alkavaa vuotta.
Oulun Reserviupseerikerho

Petteri Närä
puheenjohtaja

