ORUK – JÄSENKIRJE 2/2016

HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Talven selkä on taittunut, päivä pitenee ja toiminnan kevät on käynnistynyt. Tämä vuosi on
kerhollamme todellakin toiminnan vuosi ja tarjonta jäsenillemme monipuolistuu entisestään.
Uutena tänä vuonna olemme järjestäneet nuorisojäsenillemme kohdennetun jäsenillan ammunnan
parissa, joka nopeasta aikataulusta huolimatta sai mukavasti jäseniämme liikkeelle. Emme unohda
myöskään varttuneeseen ikään ehtineitä seniorijäseniämme ja teille on myös tarjolla jotain uutta
kevään aikana. Tule mukaan!

Jäsenkehitys
Kerhomme jäsenmäärä on ollut nousussa jo useana vuonna peräkkäin eikä vuosi 2015 tehnyt
poikkeusta. Maksaneiden jäsenten määrä nousi 569 jäsenestä kolmellakymmenellä 599 jäseneen
ja näin säilytimme kolmannen sijan valtakunnallisessa jäsenvertailussa. Edellämme on selvällä
erolla Turku 853 ja Tampere 839 jäsentä, takanamme huohottaa niskaan Tapiolan
Reserviupseerikerho 588 jäsenellä. Kiitos Teille jäsenet, tehdään tästä vuodesta entistä parempi ja
toiminnallisempi.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun turvin kehitämme toimintaamme ja teemme työtä kerhomme jäsenten hyväksi.
Tämän vuoden jäsenmaksun eräpäivä oli 15.2.2016. Jos olet unohtanut maksaa, ei vielä ole
myöhäistä.

Kevätkokouskutsu
Oulun Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston Pohjansalissa keskiviikkona 30.3.2016 klo 18:00 alkaen.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä syyskokouksen päätöksellä
kannattaja- ja ainaisjäsenmaksuasia. Tilaisuudessa jaetaan kuntoisuuspalkinnot ja muut
huomionosoitukset. Jos et ole koskaan käynyt kevätkokouksessamme, niin nyt sinulla on
mahdollisuus päästä seuraamaan ja päättämään yhteisistä asioistamme!
Illan lopuksi esitelmöi mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta eversti evp Heikki Hiltula.
Tervetuloa!

RUL:n 85-juhlavuosi ja jäsenmatka
Vuosi 2016 on RUL:n 85v –juhlavuosi. Liiton päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa
Tattoon yhteydessä, johon ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet. Juhlapäivän ohjelma:
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/

Oulun Reserviupseerikerho järjestää jäsenmatkan juhlatapahtumaan, lisätietoja lippu-upseeri Jari
Maljanen puh.0500 694854 jari.maljanen (ät) oruk.fi

Tule ammuntoihin!
Tänäkin vuonna järjestämme runsaasti ammuntoja jäsenillemme sekä pistoolilla että kiväärillä.
Toivon sinun osallistuvan ainakin yhteen ammuntaan vuoden aikana. Mukaan pääset helposti, kun
tulet vain paikalle. Kerholla on sekä kiväärejä että pistooleja, joten omaa asetta et välttämättä
tarvitse. Tapahtuma on ilmainen ja patruunat saat omakustanneperiaatteella eli varaa vähän rahaa
mukaan. Ota mukaan myös henkilöllisyystodistus, jotta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi.
Seuraavat ammunnat Hiukkavaarassa:
-

sunnuntai 13.3. klo 13.00 pistooli rata 3A
sunnuntai 20.3. klo 13.00 kivääri rata 1
sunnuntai 10.4. klo 13.00 kivääri rata 1
tiistai 19.4. klo 17.00 pistooli rata 3A

Lisätietoja ampumaupseeri Sampo Mattila puh.040 5373211. Kahvitarjoilu!

Ammuntakilpailut, osallistujat ja toimitsijat
Oulun Hiukkavaarasta on kehittynyt muutaman vuoden kuluessa reserviläisampumakilpailujen
keskus. Tänä vuonna Hiukkavaarassa järjestetään edellisien vuosien tapaan kymmeniä
ammuntakilpailuja. Oulun Reserviupseerikerho on suuressa roolissa kilpailujen järjestämisessä ja
siksi tarvitsemmekin sinua kilpailujen toimitsijaksi. Pääset seuraamaan kilpailuja aitiopaikalta eikä
aikaisempaa toimitsijakokemusta välttämättä tarvitse, koska koulutamme ja opastamme tehtäviin.
Ota yhteyttä ampumaupseeri Sampo Mattila puh.040 5373211 tai sampo.mattila (ät) oruk.fi.

Perinnetoimikunta kääri hihat
Tänä vuonna uutena toimikuntana aloitti perinnetoimikunta, jossa alan asiantuntijat Perttu Määttä
ja Jarmo Korhonen käärivät heti hihat. Perinnetoimikunnan tavoitteena on skannata ja tallentaa
ORUK:n historia sähköiseen muotoon, jotta taataan materiaalin säilyvyys jälkipolville.
Tulevaisuudessa on helpompi koota kerhon historia tarvittaessa kansien väliin. Jos sinulla on jotain
ORUK:n historiaan liittyvää materiaalia tai tietoa yleensäkin, ota yhteyttä perinneupseeri Perttu
Määttä puh.044 2746545, perttu.maatta (ät) oruk.fi.

Senioriupseeritoiminta
Tämän vuoden uutuutena aloitamme Senioriupseeritoiminnan. Senioriupseerit ovat jo varttuneessa
iässä olevia jäseniämme, joille haluamme tarjota puitteet mielekkääseen toimintaan yhdessä
upseeriveljiemme kanssa. Oletko kiinnostunut? Ota yhteyttä puheenjohtaja Ari Vuolteenaho puh.
044 5446202.

Veteraanikeräys
Veteraanikeräys järjestettiin Oulun alueella viime kuussa kahtena peräkkäisenä maanantaina 22. ja
29.2. Kerääjinä toimivat Kainuun Prikaatin varusmiehet 120 henkilön voimin 24 eri
keräyspisteessä. Veteraanikeräyksen tuotto käytetään keräysalueen veteraanien hyväksi. Olimme

kerhona tämän tärkeän keräyksen järjestelyissä mukana mm. tarjoamalla kuljetuksia varusmiehille
keräyspisteisiin.

Pohjanpoika –nettilehti
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirien palkittu piirilehti Pohjanpoika 1-2016 on luettavissa
www.pohjanpoika.net –sivuilla, josta löydät myös muuta tietoa alueemme reserviläisjärjestöjen
toiminnasta.

Rokuli-majan uutisia
Rokuli-maja avattiin karkauspäivänä 29.2. Talviseisokin aikana olemme pesseet matot ja
liinavaatteet. Maja odottelee siivottuna ja puhtaana ensimmäisiä kävijöitään. Majan varauskalenteri
on vielä tätä kirjoittaessa lopputestausta vaille valmis, mutta kevättalven varauksia on voinut jo
tehdä suoraan majaisännälle, osoittaen ne sähköpostiin petteri.nara (ät) oruk.fi. tai puhelimitse 040
7174487.
Löysimme majaa koskevaa vanhaa materiaalia, aina vuodelta -49 lähtien. Lehtileikkeitä,
vieraskirjoja ynnä muuta. Parhaimmat osat tästä materiaalista haluamme jakaa uusilla sivuillamme:
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/
Upseerimaja Rokuli – virtuaalinenkin majalla vierailu on nyt mahdollista – Facebookissa.
Majatoimikunta on vahvistunut uusilla jäsenillä. Lähetämme vielä esitteen niille, jotka tuntevat
kiinnostusta tietää lisää ja joita kiinnostaa päästä nauttimaan mm. majatoiminnan tuomista eduista
nyt ja jatkossa. Ilmaiskaa kiinnostuksenne majaisännälle.
Vaikka majatoimikunta haiskahtaa vahvasti byrokraattiselta termiltä, niin sitä sen toiminta ei
suinkaan ole. Majatoimikunnan tehtävä on olla mukana kehittämässä majatoimintaa ja vaalimassa
sen perinteitä. Majatoiminta on erityisesti viihtymistä hyvässä porukassa, iloisia yhteisiä
talkootapahtumia kerhon majalla, hyvän asian äärellä. Hernekeitto, makkaranpaisto ja rantasauna
kuuluvat aina ohjelmaan. Toimikunnan perinteet yltävät vuoteen 1949 saakka.
Majan käyttökorvauksella katetaan edelleen majan ylläpitokulut, sähkön, polttopuiden, maavuokran
osalta. Omakustannushinta jäsenillemme pysyy edelleen 45 €:ssa/vrk/maja. Majatoimikuntaan
kuuluville sisältyy lisäksi ylimääräinen alennus.
Rokulin kevättalkoot 7.5. – mainio perheen ulkoilupäivä
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 7.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme tarvittaessa mainiossa
rantasaunassamme. Lisää informaatiota kevättalkoista tuonnempana.

ORUK – keilauksen jäsenillat ja Kelopelit
Tammi- ja helmikuussa keilasimme huviksemme ja onnistuneesti. Seuraavaksi keilaamme
kerhomme avoimia Kelopelit-kilpasarjoja, joissa tietysti taistellaan myös leikkimielellä, mutta veren
maku vahvasti suussa.
Avoimissa jäsenilloissa ja kilpailuissa keilataan vuorollaan 1,5 tuntia ja heitetään neljä sarjaa.
Radoilla ollaan pareittain. Tapahtumat ovat kaikkinensa rentoja eikä osallistumisen osalta tarvitse

olla huolissaan vaikkei olekaan kokeillut keilausta aikaisemmin. Opastusta ja vinkkejä heittojen
salaisuuksiin on myös mahdollista saada näissä tapahtumissamme.
Pelixir Oulu Alppilassa (Tukkimiehentie 1) tarjoaa meille todella edullista pakettia, missä:
Ratamaksu on 15 €/rata/h ja kengät kuuluvat myös hintaan. Palloja löytyy talon puolesta.
Omakustannushinnaksi jää 7,5€ /h/keilaaja, kun radalla on kaksi keilaajaa. Aikaa harjoitteeseen
varataan puolitoista tuntia.
OULUN RESERVIUPSEERIKERHON AVOIMET KEILAUKSEN KELOPELIT
Järjestämme, nyt jo perinteeksi muodostuneen, kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen
jäsenille avoimet keilakilpailut maaliskuusta toukokuulle.
Osallistujista eniten keiloja kaataneelle ojennetaan komea kelopokaali-kiertopalkinto sisältöineen.
Kelopeleissä keilataan kolme osakilpailua, joista kussakin heitetään neljä sarjaa. Kahden parhaan
osakilpailun tulokset huomioidaan.
I-osakilpailu keskiviikkona 16.3. klo 17:30
II-osakilpailu keskiviikkona 6.4. klo 17:30
III-osakilpailu keskiviikkona 4.5. klo 17:30
Ratavarauksien vuoksi tapahtumat vaativat ennakkoilmoittautumista 3 vrk ennen. Ilmoittautumisia
otetaan vastaan sähköpostiin: petteri.nara(ät)oruk.fi. tai puhelimitse 040 7174487.
Tervetuloa keilaamaan!
Hienoa, että luit jäsenkirjeeni loppuun asti! Jos sinulla heräsi jotain mietteitä tai ideoita siitä, kuinka
voimme nyt ja tulevaisuudessa toimintaamme kehittää, ole rohkeasti yhteydessä. Yhdessä on hyvä
jatkaa eteenpäin!
Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

