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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Hieno kesä on pikkuhiljaa kääntymässä kohti syksyä ja kerhomme aktiivinen toiminta jatkuu entistä
monipuolisempana. Jos sinulle on kehitysehdotuksia tai et löydä mielekästä toimintaa kauttamme, 
ole yhteydessä suoraan minuun kerhomme puheenjohtajaan. Katsotaan yhdessä, mitä voimme 
kerhomme kehittämiseksi tehdä. Tässä on poimintoja alkusyksyn tarjonnastamme sinulle 
kerhomme jäsen.

Vänrikkipäivä
Järjestämme perinteisen Vänrikkipäivän lauantaina 17.9. Hiukkavaarassa yhdessä Kempeleen ja 
Haukiputaan Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa. 
Mielenkiintoisen päivän antiin kuuluu mm. sovellettua ammuntaa pistoolilla ja rynnäkkökiväärillä 
sekä sotilas- ja erätaitoja kohottavia rasteja. Päivän ohjelma sopii kaikille vänrikeille kunnosta ja 
iästä riippumatta. Tarjoamme lounaan ja kahvit! Tapahtuma on maksuton ja mukaan otetaan 60 
vänrikkiä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu MPK:n sivulla https://www.mpk.fi/Default.aspx?
tabid=943&id=88232

Lisätietoja antaa harjoituksen johtaja Ari Vuolteenaho: ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi tai puhelimitse 044
5446202.

Tule kokeilemaan pistooliammuntaa! 
Kerhomme seuraava ampumavuoro on pistooli Hiukkavaaran 3A radalla tiistaina 23.8. klo 17.00. 
Voit ampua kerhon aseilla eikä aikaisempaa kokemusta tarvitse, koska opastamme ammunnan 
saloihin. Tervetuloa mukaan myös sinä, joka et ole koskaan ollut! Sopii kaikille! Lisätietoja 
ampumaupseeri Sampo Mattila puh. 040 5373211

Veteraanikeräys tarvitsee kuljettajia!
Syksyn veteraanikeräys kerätään varusmiesten toimesta tiistaina 23.8. ja torstaina 8.9. klo 16-20. 
Voit auttaa keräyksen onnistumisessa, kun olet mukana kyyditsemässä yhden autolastillisen 
varusmiehiä keräyspaikalle kaupungin alueella ja illalla takaisin keräyspaikalta. Ei vaadi sen 
enempää! Kysy lisätietoja puheenjohtaja Ari Vuolteenaho puh. 044 544 6202 
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi 

Oletko täyttänyt 60 -vuotta? TÄRKEÄÄ!

Pohjois-Pohjanmaan senioriupseeriosaston käynnistyskokous 

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueelle on perustettu uusi osasto Pohjois-
Pohjanmaan Senioriupseerit (PPSU). PPSU on piirin reserviupseerikerhojen kaikkien 
seniorijäsenten yhteinen osasto jolla on omat hyväksytyt sääntönsä. Juridisesti PPSU toimii Oulun 
Reserviupseerikerho ry:n (ORUK) alaisena osastona.  
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Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja Oulun Reserviupseerikerho kutsuvat nyt 60 vuotta 
täyttäneitä reserviupseereja PPSU:n käynnistyskokoukseen. Paikka on Aleksanterinkadun 
kerhohuoneisto Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. krs, 90100 Oulu ja aika keskiviikko 28.9.16 klo 17:00. 
Kokouksessa valitaan osastolle ensimmäinen johtokunta (3-8) käynnistämään varsinaista 
toimintaa. Ilmoittaudu 27.9. mennessä käynnistyskokoukseen: ORUK sihteeri esko.junno@oruk.fi 
tai puh. 050 4477777. Kahvitarjoilu!

PPSU:n jäseneksi on helppo liittyä

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien toimintaan voivat osallistua kaikki Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiiri ry:n jäsenkerhojen 60 vuotta täyttäneet jäsenet. PPSU:n jäsenet jatkavat omien
reserviupseerikerhojensa jäseninä, eikä PPSU:lla ole erillistä jäsenmaksua. Jäseneksi voi liittyä 
ilmoittamalla viestillä halukkuutensa osallistua PPSU:n toimintaan Oulun Reserviupseerikerho ry:n 
jäsenupseerille (tuomas.lipponen(ät)oruk.fi ) tai sihteerille (esko.junno(ät)oruk.fi) ja puhelimella 050
4477777. Yhteystiedot löytyvät myös osoitteesta www.oruk.fi.

Jäsenmaksu 
Vielä on muutama jäsenmaksu maksamatta! Jäsenmaksun maksamalla olet mukana yhdessä 
perinteikkäimmistä ja Suomen kolmanneksi suurimmassa reserviupseerikerhossa. Saamiemme 
jäsenmaksujen turvin kehitämme toimintaamme ja jäsenille tarjoamiamme palveluja, joten sinun 
suorituksesi on meille tärkeä. Pääset muokkaamaan tietojasi ja näet myös laskusi 
http://www.oruk.fi/2015/10/25/e-asiointipalvelu/

Historiikit kotisivuillamme!
Historiikkimme on taltioitu PDF-muodossa kotisivullemme. Löydät sieltä 20-, 50- ja 70-
vuotishistoriikit. Käy tutustumassa: http://www.oruk.fi/historiikit/

Onko sinulla pistoolin hallussapitolupa? TÄRKEÄÄ!!
Jos olet uuden lain voimaantulon 13.6.2011 jälkeen saanut hallussapitoluvan (määräaikaisen tai 
toistaiseksi voimassaolevan) pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, sinun 
tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa poliisille harrastuksen jatkumisesta ennen viiden vuoden 
määräajan täyttymistä luvan myöntämisestä. Lisää tietoa liiton sivuilla ja poliisin lupapalvelusta 
http://www.rul.fi/…/lyhyiden-aseiden-harrastuksen-jatkumin…/

Mukavaa syksyä ja tule mukaan!

Oulun Reserviupseerikerho ry

Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi
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Rokuli-majan uutisia

Varaukset ja Rokua Health & Spa yhteistyö:
Nyt uusi varausjärjestelmä kalentereineen löytyy oruk.fi-sivuiltamme. Varauksia tehdessäsi valitse 
oma käyttäjäryhmäsi, Oulun Reserviupseerikerho. Jäsenillemme annamme käyttökorvauksesta 
alennuksen. Kalenteri löytyy osoitteesta: http://www.oruk.fi/upseerimaja-
rokuli/varauskalenteri/ 

Tee sinulle sopivan ajankohdan varaus, vahvistamme ajankohdan varausvahvistuksella ja 
lähetämme sähköpostiisi myös laskun. Avain noudetaan ja sisäänkirjautuminen majalle hoituu 
kumppanimme Rokua Health & Span tiskiltä. Kylpylähotelli tarjoaa myös majalla kävijöille 
palveluitaan alennettuun hintaan. Hintoja päivitetään mm. majan facebook-sivuilla, mutta vaikkapa 
aamupala maksaa vain 6,5 € per henkilö, jos eväät unohtuivat kotiin. 

Kerhollemme tärkeä Rokulin saneeraushanke
Keväällä aloitimme majamme uudistamisprosessin. Saneeraushankkeemme on kolmivuotinen. 
Tänä vuonna olemme jo purkaneet vanhan huonokuntoisen liiterin pois ja hankkineet uuden 
puuceen. Tarkoitus on saada uusi liiteri sijoilleen vielä tässä syksyn aikana, jos saamme riittävästi 
talkoolaisia touhuun mukaan. Pihagrillin saimme myös korjattua ja tiilillä vuoratun 
rosvopaistikuopan asianmukaiseen kuntoon. Kolmelle vuodelle on tulossa paljon korjauksia ja 
uudistuksia, hankkeeseen saamme Ely-/Leader-rahoitusta. Saneeraustoimet eivät häiritse majan 
vapaa-ajan käyttöä ja siellä vierailuja.

Syksyn talkooajat vahvistuvat – kuorma-autoa ja nosturia tarvitaan
Tulemme tekemään tässä syksyllä talkoita sekä arki-iltoina, että viikonloppuina.Talkoista 
tiedotetaan majatoimikunnan piirissä sekä majan facebook-sivuilla. Majatoimikunta toivoo näihin 
tapahtumiin runsasta osanottoa. Talkoilla on erittäin tärkeä merkitys hankkeen onnistumiselle ja 
aikataulussa pysymiselle. Akuutein tarve meille olisi siirtää nyt uusi liiterin paketti (900kg) Oulusta 
Rokualle. Sitä varten tarvitsemme auton ja siihen nosturin. Kaikkinaiset vinkit ottaa majaisäntä 
riemulla vastaan: petteri.nara(ät)oruk.fi tai 0407174487. 

Rokulin Rosvopaisti 18.6. onnistui
Uuden majatapahtuman toteutus onnistui kesäkuun puolessa välissä. Osanotto oli varsin runsas ja
tilaisuudessa vihityn uuden rosvopaistikuopan antimet suorastaan loistavat. Majaisäntä kiittää 
kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Rokulin Rosvopaistille toivottiin jatkoa myös ensi vuonna. 
Majatoimikunta antaa alennusta
Majatoimikunta etsii riveihinsä uusia jäseniä. Ryhmäläinen pääsee nauttimaan myös 
henkilökohtaisista eduista jäsenetuakin pienemmällä majan käytön hinnalla. Mikäli haluat 
lisätietoja, ole yhteydessä majaisäntään, alkuun on saatavilla vaikkapa esite majatoimikunnan 
kuvioista. 
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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, ellei sitten tehdä rosvopaistia. 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 10€/vrk.

Upseerimaja Rokuli Facebookissa
Paras tapa pysyä jyvällä Rokulin asioista on liittyä mukaan Facebook-ryhmään.
Jos et ole ennen päässyt majalla vierailemaan, on se nyt mahdollista vaikkapa sivuilta löytyvän 
videon välityksellä. Täällä tiedotamme myös tulevista tapahtumista. Facebook on myös tärkein 
kanava maja-asioiden tiedottamiselle.

Löytyy linkin takaa:
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/

Hyvää alkavaa syksyä toivoen

Upseerimaja-Rokuli
Petteri Närä
majaisäntä
0407174487
petteri.nara(ät)oruk.fi
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