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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Aikaa onkin jo vierähtänyt edellisestä jäsenkirjeestäni ja paljon on tapahtumia mahtunut näiden
viikkojen sisään. Tässä jäsenkirjeessä palaamme vielä Vänrikkipäivän tunnelmiin ja se kauan
odotettu Senioriupseeriosasto on myöskin kokoontunut. Muistutan teitä lähitulevaisuuden
tapahtumista eli huomisesta kivääriammunnasta ja tiistain syyskokouksestamme. Syksy tuo myös
kerhomme ampumamestaruuskilpailut ja nyt olisi mahdollisuus viedä valtikka ampumaupseerilta!
Perinnetoimikunta on kokoontunut ahkerasti ja nyt kaivataan dokumentoitavaksi vanhoja RELElehtiä. Kiinnostaako ikimuistoinen kävelyreissu heinäkuussa Hollannissa? Lopuksi käymme vielä
Rokulissa. Tässä tuhti paketti, ole hyvä!

Vänrikkipäivän tunnelmia
Perinteinen Vänrikkipäivä järjestettiin jo seitsemättä kertaa. Kuten aikaisempinakin vuosina, se sai
vänrikit liikkeelle ja päivään osallistui kaikkiaan 46 vänrikkiä ja 19 kouluttajaa. Aurinkoisen
lämpimässä säässä kisailtiin mm. kiväärillä ja pistoolilla, heitettiin käsikranaatteja, arviotiin
etäisyyttä ja tutustuttiin PKM-konekivääriin. Lisää tunnelmia www.pohjanpoika.net –
verkkolehdessä.

Syyskokous
Syyskokous on tiistaina 11.10. klo 18.00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston tiloissa os.
Hiukanreitti 40, Hiukkavaara( B-ovi). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Nyt mukaan,
jos et ole aikaisemmin käynyt. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Kouluttajakoulutus
Johtamis- ja kouluttajakoulutuksen uusitulla kurssilla voit kehittää itseäsi johtamaan oman
organisaatiosi toimintaa niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Kurssi antaa mm. valmiuksia toimia
eri harjoituksissa rastikouluttajana. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=88235

Kiinnostaako marssia Hollannissa?
Kiinnostaako ikimuistoinen kävelyreissu heinäkuussa Hollannissa? Haluatko olla yksi 6000
sotilaasta testaamassa itseään 37 000 siviilin kanssa neljän päivän marssireitillä? Ensi kesän De
Vierdaagselle kerätään nyt joukkuetta, yhteistyössä aluetoimiston ja reserviin kuuluvien kanssa.
Vielä ehtii kyllä marssikuntoon vaikka olisi käveleminen jäänyt vähemmälle. Lisätietoja antaa
ylil(res) Sami Mattila, 0400 685 604 tai ampuite@gmail.com

Tule kokeilemaan ammuntaa!
Kerhomme seuraava ampumavuoro on kivääri Hiukkavaarassa HUOM! RADALLA 2 HUOMENNA
SUNNUNTAINA 9.10. klo 13.30. Voit ampua kerhon aseilla ja kerhon patruunoita saat käyttöösi
omakustannehintaan ostamalla patruunalipukkeen alk. 12€/40 laukausta. Tervetuloa mukaan myös
sinä, joka et ole koskaan ollut! Sopii kaikille! Lisätietoja Ari Vuolteenaho, ammunnan johtaja puh.
044 5446202

Kerhon ammunnat ja piirin kilpailut
Kaikki alueen ammunnat, kilpailut mukaan lukien, löytyy kotisivuiltamme ampumakalenterista
http://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/
ORUK:n ampumamestaruuskilpailut
Kerhon ampumamestaruus ratkotaan Hiukkavaarassa sunnuntaina 16.10. klo 12-15. Kilpailun
säännöt löytyvät kotisivultamme: http://www.oruk.fi/ampumakilpailusaannot/ Kisassa voit
halutessasi käyttää kerhon aseita. Tervetuloa mukaan!!
Pohjois-Pohjanmaan senioriupseerit PPSU liikkeelle ripeästi
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueelle on perustettu 60 täyttäneille
reserviupseereille osasto Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit (PPSU). PPSU on piirin
reserviupseerikerhojen kaikkien seniorijäsenten yhteinen osasto. Juridisesti PPSU toimii Oulun
Reserviupseerikerho ry:n (ORUK) alaisena.
Käynnistyskokous pidettiin keskiviikkona 28.9.16. Paikalla oli 27 senioriupseeria. Kokouksessa
valittiin osastolle puheenjohtaja ja johtokuntaan neljä jäsentä käynnistämään varsinaista toimintaa.
Johtokunta järjestäytyi välittömästi ja on seuraava:Johtokunnan puheenjohtaja Seppo Suhonen
maj. (res). Varapuheenjohtaja Kari Ahokas maj. (res), sihteeri Esko Junnon maj. (res) ja jäsenet
Juhani Niva ja Esko Kurvinen.

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@oruk.fi ) tai sihteerille (esko.junno@oruk.fi) ja puhelimella 050
4477777. Yhteystiedot löytyvät myös osoitteesta www.oruk.fi.

ORUK:n perinnetoimikunta tiedottaa
ORUK:n perinnetoimikunta hakee RELE-lehden eli Reserviupseerilehden vuosikertoja vuodesta
1980 eteenpäin aina 2000-luvun alkuun saakka. ORUK:n perinnetoimikunta ottaa RELE-lehden
vanhoja vuosikertoja (1980-2004) vastaan lahjoituksina tai lainaan määräajaksi digitaaliseen
muotoon skannattavaksi. Oulun Reserviupseerikerhon vanhoja jäsensivuja (entinen
Reserviupseerilehti eli RELE), vuosikertaan 1979 saakka, on luettavissa kerhon kotisivuilla
http://www.oruk.fi/rele/. Kerhon kotisivuille lisätään vanhempia vuosikertoja tulevan syksyn ja
talven aikana. Erilaiset asiakirjat, valokuvat tai muu kerhon toimintaan liittyvä kirjallinen materiaali

on myös arvokas lisä reserviupseerikerhomme historiaa kartoitettaessa ja tallennettaessa.
Kysymykset ja lisätiedot asiasta sähköpostilla ja puhelimitse: jarmo.korhonen@oruk.fi tai puh.
0503306579.
Mukavaa syksyä ja tule mukaan!

Oulun Reserviupseerikerho ry
Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

Rokuli-majan uutisia

Hyviä uutisia Rokuli-rintamalta
Majan aukiolokausi jatkuu nyt vielä marras- ja joulukuun. Tämä mahdollistaa esimerkiksi
pidennetyn viikonlopun vieton Itsenäisyyspäivän juhlinnalle tahi kansallisromanttisen joulunvieton

entisaikaiseen malliin. Koska talvisaikaan puunkulutuslukemat ovat tapissaan, joudumme hieman
nostamaan käyttökorvauksen määrää joulukuun osalta. Marraskuu menee normaalein ehdoin
jäsenhintoineen ja majatoimikunta-alennuksin. Tammi-helmikuun maja on huoltotauolla.
Vuoden loppusesonkiin pääsee näppärimmin käsiksi varauskalenterimme kautta:
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Haluttaessa voidaan sovitella myös erilaisia pakettiratkaisuja esim. joulun ajaksi, huomioiden
varauksen kesto ja oheispalveluiden sisältö. Ja jos jouluna maistuu vaivaton ja koko skaalan
mukainen jouluateria, niin kumppanimme Rokua Health & Spa tarjoaa sen majankäyttäjillemme
alennettuun hintaan. Näistä ruokailuasioista saamme vielä lisää tietoa ja hinnoille vahvistusta,
joista tiedotamme varmuudella ainakin Upseerimaja Rokulin Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
Tässä sitten joulukuun pyhiä odotellessa voi majaa käyttää vaikka kaikkinaisen reippailun ja
urheilullisten aktiviteettien tukikohtana. Ulkoilukarttoja reitteineen löytyy majastamme, päivystäjän
pöydältä, heti siitä kenttäpuhelimen ja majakirjan vierestä. Jos taas tuntee viehtymystä tanssata
ja/tai harrastaa julkisempaa saunaoluiden juontia, tarjoaa kylpylän soittoruokala ihan mukavan
artistikattauksen. Ohjelmakalenteri löytyy Span sivuilta: http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
Tiesithän jo
Että majatoimikuntaan liittymisellä saat majan myös omaan käyttöösi kaikkein edullisimpaan
hintaan. Normaalista 45 €/vrk käyttökorvaushinnasta joustamme vielä 10 €:lla alaspäin. Toki tämä
tarkoittaa sitten tiettyä aktiivisuutta talkooasioissa ja/tai osallistumista majatoimintaan muutoin.
Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä majaisäntään, alkuun on saatavilla vaikkapa esite
majatoimikunnan kuvioista.
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.

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

