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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Verkkokauppa on avattu – monenlaisia tuotteita tilattavissa

Pitkällisen hieromisen jälkeen jäsentuotteita on taas saatavilla. Vaihdoimme toimintamallia ja 
siirryimme automatisoituun ja kenties hieman nykyaikaisempaan tapaan hankkia ja toimittaa 
jäsenistöllemme uusia kerhovarusteita. Toteutimme verkkokaupan yhdessä kumppanimme ja 
hovihankkijamme Temrex Oy:n kanssa. 

Verkkokauppa-alusta palvelee nyt myös muitakin kuin pelkästään kerhomme jäsenistöä ORUK-
teeman alla. Uutta on saada vaatteita nyt myös Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien leimoin 
(PPSU). Myös majatoiminnastamme kiinnostuneille, majatoimikuntalaisille, tarjoamme 
mahdollisuuden ottaa Upseerimaja Rokulin painatukset asusteisiin. Nämä vaihtoehdot ovat 
valittavissa verkkokaupassa kätevästi klikkaamalla. Vaihtoehdoksi voidaan laskea myös se, että 
halutessaan ei tarvitse valita mitään tunnuksia tuotteisiin tai sitten vaikka kaikki.

Verkkokaupan tuotteistoon on otettu mukaan myös muita artikkeleita kuin vain vaatteita. Mallistoa 
on myös tarkoitus päivittää kausivaihtelut huomioiden ja lisätä tuotteita tarpeen mukaan. Eli tämän 
osalta otamme vastaan ideoita myyntiin haluttavista tuotteista, toteutamme ne mahdollisuuksien 
rajoissa.

Verkkokauppa tuotteiden hinnat on pyritty saamaan niin alas kuin suinkin. Hinnat on laskettu ja 
ilmoitettu veroineen ja halutessaan tilauksen saa erillismaksua vastaan postissa kotiinsa saakka. 
Ostoista kertynyt erittäin marginaalinen ns.kulukate tilittyy kerhotoiminnan hyväksi. Maksupalvelun 
tarjoaa PayTrail-alusta, jossa maksaa voi verkkopankkitunnuksin tai luottokortein.

Vaatteiden sovituksia ennakkoon pyritään järjestämään esim. hallituksen kokousten yhteydessä tai
muulla tavoin erikseen sopien. Lisätietoja saa sähköpostilla petteri.nara(ät)oruk.fi 

Toivottavasti verkkokauppamme tuotteista löytyy mieluinen vaihtoehto ja niistä on iloa. 

 Verkkokauppaan pääsee osoitteesta www.temrex.fi/oruk     

http://www.temrex.fi/oruk


Panostus talvimukavuuteen Upseerimaja Rokulissa

Ensin kiitokset kaikille marraskuun puuntekotalkoisiin osallistuneille. Olette olleet arvokas apu 
majatoiminnalle. Nyt on talveksi taas pientä klapia ja vähän pidempää saunan pesään.
Perinteiset hernesopat syötiin ja talvisauna -teeman mukaan saunassakin ehdittiin piipahtaa.
Yksi uskalikko näki jäässä 50 cm:n aukon ja pujahti kastautumassa – siis reipas meininki kaikin 
puolin näissäkin talkoissa.

Kuten varmaankin jo tiedossa on, olemme päätyneet pitämään majaa auki marras- ja joulukuun 
ajan. Kausi -17 starttaa sitten helmi-maaliskuun taitteessa. Liinavaatteet ja matot käyvät tauon 
aikana huollossa. 

Majatoimikunta on hankkinut majalle mukavuutta tuovan lisän. Olemme asentaneet toimintaan 
lämmityksen etäohjausjärjestelmän. Ajatus on ohjata näin talvisaikaan lämmitykset päälle aina 
ennen kuin seuraava kävijä majaan sisään astuu. Ja vastaavasti majalta lähdettäessä, etäohjaten 
huolehdimme sähköt lämmitykseltä pois. Tällä uudistuksella on tarkoitus madaltaa kynnystä majan 
käytölle näin hieman raikkaampana vuoden aikana.    

Järjestelmän käyttö aiheuttaa pieniä toimintatapamuutoksia majalla kävijöille. Näistä ”kun menet 
majalle” ja ”kun lähdet majalta” -ohjeista on talvipäivitetyt versiot majan seinätauluissa ja jokaiselle 
uudelle varaukselle ohjeet saapuvat myös sähköpostiin varausta hyväksyttäessä.

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/

Majatoimikunnan puolesta

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