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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Taas jotain uutta on kerhosi tarjonnassa tässä jäsenkirjeessämme. Järjestämme yhteistyössä 
Oulun Aseen kanssa pistooliammunta ja esittelytilaisuuden Hiukkavaarassa ensi sunnuntaina. 
Tarjolla on tietysti kahvia, pullaa ja grillaamme myös makkaraa! Lue kirjeestä, mitä kaikkea muuta 
on seuraavan kuukauden aikana tiedossa. Ole hyvä!

Ase-esittely ja pistooliammunta

Nyt sinulla on erityinen mahdollisuus tutustua pistooliammuntaan ja erilaisiin pistoolimalleihin! 
Järjestämme yhteistyössä Oulun Aseen kanssa mielenkiintoisen pistooliammuntatilaisuuden 
Hiukkavaarassa radalla 3A sunnuntaina 6.11. klo 13.00-16.00. Muistathan, että voi osallistua 
vaikka sinulla itselläsi ei ole aseenkantolupaa! Ampua voit ostamalla patruunalipukkeita 40ls/10€, 
joten ota hiukan rahaa mukaan.

Tarjoamme kahvia, pullaa ja käristämme myös makkaraa! Tervetuloa!! Ilmoittaudu etukäteen 
MPK:n sivulla: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=89565.
Jos et ole vielä rekisteröitynyt MPK:n järjestelmään, tee se tästä https://www.mpk.fi/Default.aspx?
tabid=1092

Jos et ehdi ilmoittautua, voit tehdä sen myös paikan päällä. Ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Itsenäisyyspäivän juhla
Maanpuolustusväen itsenäisyyspäivän juhla lauantaina 3.12.2016 klo 19.00–00.30 Ravintola 
Lasaretissa os. Kasarmintie 13 Oulu. Illan aikana on tarjolla musiikkia, juhlapuhe ja tietysti 
isänmaallista yhdessäoloa. Tilaisuuteen mahtuu 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja: Markku Holopainen puh. 040 506 4087 markku.holopainen(at)mail.suomi.net

Juhlaan voit ilmoittautua maksamalla illalliskortit/-kortin á 60 € 21.11. mennessä tilille: Nordea FI64
1107 5001 0740 11 Maksun saaja: Pohjan MP- Tukiyhdistys. Viestikenttään: 3.12. ja oma nimesi. 
Järjestäjänä Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys

Syyskokouksen tunnelmia

Kerhon syyskokous pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston uusituissa tiloissa 
tiistaina 11.10. Kokouksessa oli päättämässä yhteisistä asioistamme 23 jäsentämme. Kokouksen 
johti Juhani Niva ja sihteerinä toimi Esko Junno. Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma 
vuosille 2017-19 ja valittiin hallitus vuodelle 2017. Lisää syyskokoustunnelmia ja materiaalia löytyy 
kotisivultamme: http://www.oruk.fi/yleista/kokoukset/
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Ampumamestaruus ratkottiin Hiukkavaarassa

Kerhon ampumamestaruus ratkottiin Hiukkavaarassa sunnuntaina 16.10. Aikaisempien vuosien 
tapaan kiertopalkintoon kirjasi nimensä voittajana Sampo Mattila. Hopeaa nappasi Matti Kuonanoja
ja pronssia Markku Estola.

Ethän ole unohtanut maksaa jäsenmaksua?

Kun katsoin jäsenrekisteriämme, huomasin, että muutamalla jäsenellämme on unohtunut maksaa 
jäsenmaksu. Harmi, jos jäsenmaksu jää maksamatta, koska jäsenyys siinä tapauksessa päättyy 
tämän vuoden jälkeen. Harmi myös sen takia, että käytämme kaiken kertyvän jäsenmaksun 
jäsenistömme ja tietysti veteraaniperinteen hyväksi. Voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi ja muokata 
tietojasi: https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f

Kartta ja maastoharjoitus, jääkärikomppanian hyökkäys 

Tässä kuussa on MPK:n kurssitarjonnassa erittäin mielenkiintoinen Kartta ja maastoharjoitus 
jääkärikomppanian hyökkäys –kurssi. Tavoitteena on opettaa jääkärikomppanian hyökkäystaistelu 
uuden taistelutavan mukaan. Kurssinjohtaja eversti evp Heikki Hiltula. 

Huom! Kurssi on ilmainen ja siitä saa kaksi rinnasteista KH-vuorokautta. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=88231

Käytä ja täytä kuntokorttia

Kuntokortti on hyvä tapa kirjata liikuntasuoritukset ja myöskin ammunnat metsästyksestä lähtien. 
Jos et ole vielä rekisteröitynyt kuntokortin käyttäjäksi, tee se nyt helposti sivulla: 
http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti. 

Kuntokortin on rekisteröinyt tähän mennessä 99 kerhomme jäsentä. Oletko sinä se 100. kerhomme
rekisteröitynyt jäsen? Olemme palkinneet vuosittain kevätkokouksessamme ahkerimmat kuntoilijat 
eli kuntokortin täyttäjät.

PPSU tiedottaa

PPSU eli Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit tiedottaa: lauantaina 19.11. puutalkoot Rokulissa, 
saunomista ja makkaranpaistoa. Senioriupseerit, lähdetään käymään Rokulissa ja osallistutaan 
puutalkoisiin! Järjestellään kimppakyytejä. Ilmoittautumiset Seppo Suhoselle 15.11. mennessä, 
puhelin: 040-552 4678, sähköposti: seppo.suhonen1@luukku.com

Perinnetoimikunnan uutisia

ORUK:n perinnetoimikunta hakee RELE-lehden eli Reserviupseerilehden vuosikertoja. 
Perinnetoimikunta ottaa RELE-lehden vanhoja vuosikertoja (1980-2004) vastaan lahjoituksina tai 
lainaan määräajaksi digitaaliseen muotoon skannattavaksi.  

Lisäksi Reserviupseerilehden (eli RELE:n) arkistoiduista vanhoista vuosikerroista 1959-1979 
puuttuvat seuraavat numerot:4/79,4/78, 1/76, 4/73, 3-4/71, 1/71, 4/69, 4/68, 2/68, 3/67, 1/67, 3-
4/66, 4/62
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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 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 050 3306579.

Mukavaa ja toiminnallista syksyä!

Oulun Reserviupseerikerho ry

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

Rokuli-majan uutisia

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.
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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
Itsenäisyyspäivän ruokailu on rokulilaisille tuo 15,50/hlö (normaali viikonloppuruokailu 18,-/hlö).

Rokulin Joulu – maja on vielä vapaana
Tämä jos mikä tarjoaa kunnon vanhan ajan joulun. Tunnelmallisuus kynttilöineen, pihatulineen ja 
räiskyvine takkoineen on kuin suoraan vanhoista kotimaisista elokuvista. Ja taas jos kattavan 
aterioinnin järjestelyt tuntuvat työläiltä, on kylpylän antimet jälleen lähellä. Jouluateria laatikoineen, 
kinkkuineen ja lisukkeineen ja runsaine alkuruokineen kannattaa tiedustella ja varata etukäteen. 
Pitää muistaa myös sanoa taikasana ”Upseerimaja Rokuli” tässä yhteydessä.    

Joulun osalta voimme räätälöidä myös paketin, jos jotain erityistä on toiveissa. Majaisäntä 
kuuntelee toiveet ja katsotaan sitten yhdessä mitä ja miten voimme asiat toteuttaa. 

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

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