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Upseerimaja Rokulin loppuvuosi 

Maisemat alkavat verhoutua lumipeitteeseen. Syksyn synkkyys vaihtuu alkutalven kuulaisiin ja 

lumen kirkastamiin retkeilypäiviin. Lunta ei ole hetikään niin paljoa, etteikö patikointi vielä 

onnistuisi. Rokuli-majamme lähistöllä on mainio kota ja nuotiopaikka, jonne on näppärä mennä 

vaikkapa lasten tahi kavereiden kanssa makkarat paistamaan. Päivän retkeilyn jälkeen jalkojaan 

voi lepuuttaa rantasaunamme kosteissa löylyissä ja samalla uskalikot voivat pulahtaa vielä 

Syväjärven viileydessäkin. Pirtin takkatulen ääressä voikin sitten fiilistellä loppuillan, nautiskellen 

retro-radiomme sota-ajan klassikkolauluista. 

Jos taas on mieltynyt enempi nykyaikaisempaan menoon, haluaa nähdä muitakin ihmisiä ja 

vaikkapa syödä valkeiden liinojen äärellä, voidaan suositella piipahdusta kylpylähotelli Rokua 

Health & Spassa. Kylpyläpulikoinnin päätteeksi on mukava istahtaa pikkujouluaterialle, jonka 

majalla kävijämme saavat alennettuun hintaan. 

Valmiin seisovan pöydän kattausta kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, kun itseä laiskottaa 

kaikkinaiset ruokapuuhailut. Ja tokihan se pientä juhlan tuntuakin tarjoaa. 

Kylpylän pikkujoulukausi la 19.11.2016 – Pe 16.12.2016  

Pikkujoulubuffet 32 €/hlö viikolla ja viikonloppuina 38 €/hlö, niinä päivinä kun se on katettuna. 

Jo vastaanotosta avainta noudettaessa kannattaa tiedustella etukäteen aikatauluja ja onko 

ravintolassa tilaa aterioida. Ryhmille mieluiten aina ennakkovaraus, jotta tietävät tehdä 

pöytävarauksen oikeaan aikaan.  

Muu ohjelmakalenteri löytyy Span sivuilta: http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri    

Itsenäisyyspäivä 

Voiko olla juhlavampaa ja sopivampaa paikkaa viettää pidennettyä Itsenäisyyspäivän viikonloppua 

kuin Rokuli. Maanpuolustushenkisessä ja perinteitä vaalivassa pirtissämme kelpaa nostaa malja 

itsenäisyydelle. Mikäli taas haluaa viedä juhlallisuudet astetta pidemmälle ja vaikkapa ruokailla 

valmiissa pöydässä, niin kylpylän Itsenäisyyspäivän ruokailu on rokulilaisille 15,50/hlö (normaali 

viikonloppuruokailu 18,-/hlö). Jälleen kylpylä tarvitsee tässä ennakkotiedustelut ja varaukset 

yllätysten välttämiseksi. 

 

Rokulin Joulu 

Onko joulusuunnitelmat vielä tekemättä? Vinkiksi annettakoon vaihtoehto paluusta vanhaan aikaan 

ja sen tunnelmaan. Vietä joulu perheen tai ystävien kanssa hiljaisuuden keskellä. Tämä jos mikä 

tarjoaa kunnon vanhanajan joulun. Tunnelmallisuus kynttilöineen, pihatulineen ja räiskyvine 

takkoineen on kuin suoraan menneiltä vuosikymmeniltä. 

http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri


Kumppanimme Rokua Health & Span joulupöydät notkuvat herkkuja myös Rokulin kävijöille 

tarvittaessa - vieläpä alennettuun hintaan. Tiedustele ja varaa, niin maja kuin jouluateriatkin. 

Pitää vain muistaa sanoa taikasana ”Upseerimaja Rokuli” pöytä- ja ateriavarauksia tehdessä.     

Joulun osalta voimme räätälöidä myös paketin, jos jotain erityistä on toiveissa. Majaisäntä 

kuuntelee toiveet ja katsotaan sitten yhdessä mitä ja miten voimme asiat toteuttaa.  

Majan käyttöön oikeutettuja 

Luontevasti Rokuli-majaa käyttävät Oulun Reserviupseerikerhon jäsenet, mutta myös muilla sisar- 

ja veljeskerhoilla jäsenineen on mahdollisuus varata maja käyttöönsä. Myös erikseen luvan 

lunastaneilla, yritysyhteistyökumppaneilla muilla kumppaneilla on oikeus päästä nauttimaan 

luonnonrauhasta. Katso oruk.fi/upseerimaja-rokulin varauskalenterin käyttäjäryhmien joukosta, 

joko oma yhdistyksesi on siellä valmiina. Ellei ole, pyydämme olemaan yhteydessä majaisäntään 

suoraan. 

Nyt vain varauksia tekemään 

Vuoden loppusesonkiin pääsee näppärimmin käsiksi varauskalenterimme kautta: 

http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/ 

Tiedotamme kaikkinaisia maja-asioita Upseerimaja Rokulin Facebook-sivuilla: 

https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/ 

Olkaatten yhteydessä kaikkinaisissa majaan liittyvissä ja askarruttavissa kysymyksissä. 

 

Hyvää alkavaa talvea! 
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majaisäntä 

0407174487 

petteri.nara@oruk.fi 

http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
mailto:petteri.nara@oruk.fi

