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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Aktiivisen innostavalta näyttävä vuosi on käynnistynyt. Tulossa on lisättyä omaa toimintaa ja
erityisesti yhteistoimintaa alueen muiden yhdistysten kanssa. Reserviupseeripiiri ja reserviläispiiri
yhdessä koordinoivat esimerkiksi liikunnallisia aktiviteetteja, juhlallisuuksia unohtamatta.
Tapahtumiin saadaan osallistujia laajemmalta kerhopohjalta ja ne onnistuvat yhdessä tehden
varmemmin. Tulevalta vuodelta haetaan onnistumisia myös kerhomme monelta eri aktiviteettien
osa-alueelta. Jäsenistöä kehotan pysymään kuulolla.
Jaamme tietoa ja ajankohtaista asiaa näillä puheenjohtajan jäsenkirjeillä kerran kuukaudessa sekä
mahdollisilla muilla satunnaisemmilla tiedotteilla. Asioista kerromme myös Facebook-sivuillamme,
jonne toivoisin mahdollisimman monen liittyvän aktiivisena mukaan. Kannattaa fanittaa myös
naapurikerhojamme Facebookissa, tapahtumat ovat yleensä avoimia osallistua myös muiden
järjestäminä. Kerhon omilta kotisivuilta löytää kulloisetkin aktiviteetit myös kätevästi. Sivuja
päivitetään koko ajan ja tehdään myös joitakin uudistuksia palvelemaan jäsenistöä paremmin.
Uusin ja aikaisemmat jäsenkirjeeni, kuten Pohjanpoika-lehdetkin, ovat luettavissa oruk.fisivujemme kautta.

Sitten muutama juttu tätä alkavaa vuotta ryydittämään, ensin kiireellisimmät ilmoitukset:
JÄSENTEMME AMPUMASUORITUKSET - PROSENTTIAMMUNNOIKSI VUONNA 2014
Tähän tarvitsen kiireesti teidän apuanne. Koska liitolta saatamme saada toimintaperusteista tukea,
niin myös ammunta-aktiivisuuden, eli tässä tapauksessa prosenttiammuntojen osuus pitää sinne
raportoida heti tässä vuoden alussa. Koska aktiivisuutta on hieman hankalaa määritellä muulta
kuin ammuntapöytäkirjojen osalta, niin pyytäisin teitä kertomaan oletteko ampuneet viime vuonna
alla mainituin ehdoin, muualla kuin ORUK:n järjestämissä ammunnoissa.
Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, joissa käytetään
RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai
karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa.
Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi.
Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä kohdassa mainittujen liittojen,
piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi.

Eli ne, jotka ovat ampuneet sen kymmenen laukausta yllä mainitulla tavalla, laittaisivat viestin
sähköpostiini: petteri.nara(ät)oruk.fi. Siis metsästäjät myös huomio. Kiitos!
Vastaisuudessa pyydän teitä ilmoittamaan ampumajaokseemme suoraan ja mielellään heti, kun
olette vuoden ensimmäisen ammunnan suorittaneet. Tietoa tarvitaan taas vuoden 2015 lopussa.

KUNTOKORTIN PALAUTUS – SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI
Vielä on muutama päivä aikaa laittaa vuoden 2014 liikkumiset sähköiselle kuntokortille.
Kortti löytyy osoitteesta: http://www.resul.fi/index.phtml?s=117 ja kirjautuminen vaatii
jäsennumeron.
Urheilu-upseeri on perinteisesti huomioinut menestyneimmät yhdistyksen kevätkokouksessa.

JÄSENILTA – HELMIKUUN ESITELMÄ
Vuoden ensimmäinen jäsenilta jää tätä kirjettä kirjoittaessa vielä päivämäärältään vahvistamatta,
mutta se käsittelee luentoaiheena näillä näkymin asekätkentää ja/tai kaukopartiotoimintaa.
Esitelmän on lupautunut meille pitämään Cor-Groupin (Coronaria-Group) johtaja Tuomo Koivu. Jos
en aivan väärin arvaa, niin tämä ilta vietetään helmikuun alussa. Laitan tästä sitten erillisen
tiedotteen ilmoittautumispyyntöineen sähköpostiinne tuonnempana.

JÄSENILTA – KEILAUKSEN OPETUS JA KEILAVUORO
Avautui mahdollisuus pitää jäsenilta tai -iltoja keilailun saloihin vihkiytyen. Mikäli tämä laji kerää
tarpeeksi innostuneita, voimme sovitella sitten vakituisemmat vuorot. Oma ajatukseni on, että
ensimmäisellä kerralla tutustutaan lajiin ja saadaan siihen hieman ammattilaisen opetusta ja tietysti
keilataan koko ajan. Toisella ja kolmannella kerralla (esim. loppukeväästä ja myöhäissyksystä)
voidaan sitten vaikka kisailla leikkimielisen verisesti kerhomme mestaruuksista hämmästyttävin
palkinnoin.
Pelixir Oulu Alppilassa tarjoaa meille todella edullista pakettia, missä:
Ratamaksu on 15 €/rata/h ja kengät kuuluvat myös hintaan. Palloja löytyy talon puolesta.
Eli harvoin pääsee tutustumaan lajiin näin edullisesti, kun opetuskin sisältyy hintaan.
Omakustannushinnaksi jää 7,5€ /h/keilaaja, kun radalla on kaksi keilaajaa. Aikaa harjoitteeseen
varataan noin puolitoista tuntia.
Ilmoita kiinnostuksesi:
Ensimmäisen illan osalta, mikä päivämäärä sopii sinulle parhaiten, vai sopiiko kaikki:
Tiistai 17.2 vai tiistai 24.2. vai tiistai 24.3. Illat alkavat klo 18 (pidätän oikeuden muutoksiin)
Ilmoita halukkuutesi. Kerään mielellään 10 henkilöä tai enemmän.
Ilmoita mahdollisimman pikaisesti postiini: petteri.nara@oruk.fi tai 0407174487

Muut urheilulliset - sähly
Selvittelyhankkeena on alueemme kerhoille yhteinen salivuoro, missä mailataiturit ja vähemmän
taitavat pääsevät näyttämään taitonsa säännöllisien sähly-vuorojen merkeissä. Asiasta sitten lisää,
mikäli hanke osoittaa onnistumisen merkkejä. Kiinnostuneet voivat toki jo ilmoittautua tässä
vaiheessa minulle, saan siten kartoitettua innokkaiden määrää omasta kerhostamme.

UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYI
Uusi hallitus kokoontui 7.1. katsomaan tulevaa vuotta. Suoritimme tehtävänjaon ja nimitykset eri
vastuualueille. Jatkamme operatiivisissa asioissa työryhmissä ja toimikunnissa työskentelyä. Tällä
tavalla haluamme varmistaa tapahtumien ja aktiviteettien onnistumisen myös tulevana vuonna.
Näihin työryhmiin saavat kaikki kiinnostuneet jäsenemme ilmoittautua mukaan. Annan mielelläni
lisätietoja mahdollisuuksista henkilökohtaisesti ja aika ajoin ilmoittelen avun tarpeista myös
kuukausikirjeissäni.
Vuoden 2015 hallitus muodostuu pääosin entiselle ja hyväksi havaitulle henkilöpohjalle, uutena
voimavarana saimme riveihimme pitkän linjan aktiivin Esko Junnon. Hallituksen kokoonpanossa
toteutetaan joitakin muutoksia myös vastuualueiden osalta, tehtävät vaihtuvat. Vastuualueiden
tehtävien sisältöä on myös tarkennettu ja terävöitetty. Kerhomme puolesta nostan kiitoksen kättä
lippaan hallituksen talousupseerin vakanssista vetäytyvälle Markku Mikkoselle. Kiitosta annamme
ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä kerhomme eteen.
Hallitus, nimikkeet ja vastuualueet yleisellä tasolla ja vapaassa järjestyksessä:
Puheenjohtaja:
Petteri Närä
Varapuheenjohtaja:
Ari Vuolteenaho
Sihteeri:
Esko Junno
Urheilu-upseeri:
Sampo Mattila
Talousupseeri:
Markku K Hentilä
Jäsenupseeri:
Harri Häll
Koulutusupseeri:
Mika Kivelä
Yhteysupseeri:
Jari Maljanen
Tiedotus- ja
perinneupseeri:
Jarmo Korhonen
Yritysyhteistyöupseeri:
Ane Ahnger
Ampumajaos:
Matti Kuonanoja
Mika Kivelä
Sampo Mattila
Petteri Närä
Tomi Saarela
Pertti Seppänen
Ari Vuolteenaho

Hallinto/johtoryhmä, talous ja toimikunnat
Hallinto/johtoryhmä, varainhankintaprosessit, toimikunnat
Hallinto/johtoryhmä, dokumentaatio, toimikunnat
Urheilutoiminta, piirien ampumatoimikunta
Taloushallinto, toimikunnat
Jäsenhallinta, jäsenillat, toimikunnat
Koulutusasiat, koulutusyhteistyö, toimikunnat
Yhteistoiminta, kiltapiirit, maakuntakomppania

Ylläpitotehtävät, veteraanitoiminta, perinnetoiminta, toimikunnat
Varainhankinta, yrityskontaktit, toimikunnat
Ammuntatoiminnan toteutus, harjoitusammunnat, kilpailut
Operaattori
Ammuttaja/kouluttaja, koulutusupseeri
Ammuttaja /kouluttaja, piirin ampumatoimikunnan pj, urheilu-upseeri
Ammuttaja/kerhon ampuma-asekouluttaja (harrastuneisuustodistukset)
Ammuttaja/kouluttaja
Ammuttaja/kouluttaja
Ammuttaja/kouluttaja, varapuheenjohtaja

Majatoimikunta:
Petteri Närä

Rokuli-majan ylläpito ja kehittäminen

Sekä muut työryhmät ja toimikunnat varainhankinnan, toiminta- ja vänrikkipäivän,
sääntöuudistuksen, lipunkannon, huomioimisien, jäsenrekisterin, web-sivujen sekä
jäsentapahtumien järjestelyihin.
Yhteydenotot hallituksen jäseniin ja ampumajaoksen operaattoriin hoituvat esim. sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@oruk.fi.

KERHOLAISTEN APUA TOIVOTAAN
Vapaaehtoisten kerholaisten apua tarvitaan alla olevan listan mukaisille toimintamme osa-alueille.
Tarkoitus on etsiä vapaaehtoisia henkilöitä, muodostaa ryhmiä ja kierrättää ryhmän jäseniä
tehtävässä niin ettei yksille ja samoille muodostu liian isoa taakkaa.
Lipunkantotehtävät

Kerhon omat lipunkantotehtävät mm Itsenäisyyspäivän lippulinnassa

Veteraanitoiminta

Kerhon apuna Rintamaveteraaneille tarjottavat lipunkanto-,
seppeleenlasku-, hautajaistehtävät, jne.

Majatoimikunta

Majatoiminta etsii mm. rakennusalan ammattilaisten apua erilaisiin
arviointeihin ja korjaushankkeisiin. Lisäksi majatoiminta tarvitsee
aktiivien apua talkootehtäviin keväällä ja syksyllä. Etsimme myös
lahjoituksia polttopuille ja hankintareittejä erilaisille kalusteille.

Toimintapäivä /
Vänrikkipäivä

Aktiivisiin kouluttaja- ja rastitehtäviin etsitään vapaaehtoisia.

Nämä erilaiset toimikunnat ja työryhmät ovat mukava tapa päästä kerhotoimintaan mukaan.
Pientä puuhaa siinä seurustelun ja huulen heiton lomassa. Ja majatalkoothan ovat olleet jo pitkään
koko perheen tapahtumia. Rohkaisen osallistumaan.

VETERAANIT
Rintaveteraaneihin on otettu yhteyttä ja keskusteltu yhteistyöstä. Oulussa on vielä 300
sotaveteraania ja tarvetta vapaaehtoisille on paljon. Seuraavasta yhteistoiminnasta on sovittu
ORUK:n ja rintamaveteraanien kesken. Keräämme vapaaehtoisia jäseniämme yhteystietoineen
seppelepartiotoimintaan, lippulinnoihin ja hautajaisiin jne. Tämän vuoksi on edellisessä
kappaleessa mainittu pyyntö vapaaehtoisten ja kiinnostuneiden löytämiseksi ko. toimintaan.
Toimitamme sitten listan (nimi ja puhelinnumero) kootusti rintamaveteraaneille. Heidän
toimistoltaan otetaan sitten jokaiseen ilmoittautuneeseen yhteyttä henkilökohtaisesti, sitten kun
tarvetta vapaaehtoisille ilmenee.
Asiassa tulee ilmoittautua tiedotus- ja perinneupseerillemme: jarmo.korhonen@oruk.fi
Kerhomme lähtee mukaan myös sotaveteraanien kannattajajäseneksi. Tämä toiminta kaikkinensa
on vähintä mitä voimme tehdä.

KEVÄTKOKOUS – POHJANSALI
Kalentereihin merkintöjä varten, ennakkomainontana:
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa, aluetoimiston Pohjansalissa 18.3.
keskiviikkona klo 18:00 alkaen. Virallinen kutsu on seuraavassa jäsenkirjeessä, Forum-lehdessä,
nettisivuillamme sekä Facebookissa helmi-maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja kuunnellaan luento.
"On selvää että myös tulevaisuudessa Suomella pitää olla omat uskottavat puolustusvoimat. Mutta
riittävätkö ne yksinään turvaamaan uskottavan puolustuksen ja luomaan riittävän
ennaltaehkäisevän turvatakuun suomalaisille?", kysyy Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen,
kansanedustaja Esko Kurvinen esitelmässään, joka käsittelee Suomen Puolustusvoimien
pohjoismaista yhteistyötä, NATO kumppanuutta sekä liittoutumattomuutta ja liittoutumista.
Tervetuloa kokoustamaan ja kuulemaan mielenkiintoinen esitelmä.

ROKULI-MAJA
Rokuli-majan osalta majatoimikunta ja hallitus linjasivat kehityssuunnitelman. Majalle on
suunniteltu tehtävän uudistuksia ja korjaustoimia kauden alettua. Investointien toteuttamisen
laajuus riippuu varainhankinnan onnistumisesta. Olemme pyrkineet suunnittelemaan sellaisia
uudistuksia ja korjauksia, jotka voimme viedä onnistuneesti läpi. Kaikkia emme todennäköisesti voi
toteuttaa heti, mutta tärkeimmät korjaustoimet on tarkoitus saattaa alkuun mahdollisimman
pikaisesti. Tavoitteena on varmistaa kävijöiden entistäkin parempi viihtyvyys majalla.
Majan käyttökorvauksella katetaan edelleen majan ylläpitokulut, sähkön, polttopuiden, maavuokran
osalta. Varauskäytäntöä yksinkertaistettiin jo vuoden 2014 alussa niin, että ns. iso kävijäryhmä (yli
5 hlö) poistui hinnoittelusta kokonaan. Majatoimikunta esittää hallitukselle, ettei käyttökorvauksen
osalta vuorokausihintaa nosteta tulevalle kaudelle. Omakustannushinta jäsenillemme pysynee siis
45 €:ssa/vrk/maja. Tähän saamme vahvistuksen helmikuussa ja hinnat näkyvät sitten majaa
varattaessa joka tapauksessa. Tarjoamme majaa käyttöön myös yhteistyökumppaneille ja veljesja sisarjärjestöille sekä muille majankäytön luvanhaltijoille.
Maja avataan pian – kylpyläyhteistyö jatkuu
Majatoimikunta avaa majan 27.2. perjantaina, juuri hiihtolomaviikon kynnyksellä. Varausikkuna on
sivuillamme auki ja muutamia kevään varauksia siellä jo onkin, mutta hiihtolomaviikolla oli tätä
kirjoitettaessa vielä osin vapaata. Kannattaa siis varmistaa jo hyvissä ajoin omat mahdollisuudet
keväthangille.
Kylpyläyhteistyö jatkuu myös tulevana kautena. Avainpalvelu on toiminut hienosti ja olemme olleet
erittäin tyytyväisiä tähän helppoon tapaan noutaa majan avain. Samalla majalla kävijät ovat voineet
hyödyntää kylpylän tarjoamia palveluja ja etuja. Majaa käyttävien tulevan kauden kylpyläpalveluiden alennetut hinnat vahvistuvat seuraavaan kirjeeseeni. Matkaa majalta kylpylään ei ole kuin 1,5
km kuntopolkua pitkin oikaisten.
Rokulin ulkoilupäivä 14.3.
Perinteistä Rokulin ulkoilupäivää vietetään lauantaina 14.3. Koko perheen tapahtumassa on
ulkoilun lisäksi kahvittelua ja makkaranpaistoa. Pilkkikilpailu pidetään klo 12-13, jonka jälkeen
palkintojen jako. Tähän tapahtumaan tulee ilmoittautua Risto Virtaselle 11.3. mennessä
risto.virtanen@oruk.fi

Rokulin kevättalkoot 2.5.
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 2.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme tarvittaessa mainiossa
rantasaunassamme.
Lisää informaatiota ulkoilupäivästä ja kevättalkoista seuraavassa kirjeessäni sekä Pohjanpoikaverkkolehdessä helmikuussa.

SUNNUNTAI-AMMUNNAT
Johtuen varuskunnan toiminnan lakkaamisesta Oulussa ja toimintojen siirtämisestä Kainuun
prikaatin alaisuuteen, ovat ammuntavuoromme vielä lupakäsittelyssä. Tiedotamme ammunnoista
heti kun vuorot saavat vahvistuksen. Näissä ammunnoissahan ei omia aseita, vaan tutustumaan
pääsee kerhon kalustolla.

SUKSIPARTIO SUJAKKA
Tähän perinteiseen hiihdolliseen tapahtumaan etsitään kerhollemme joukkuetta. Asiasta
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä urheilu-upseeriimme Sampo Mattilaan. Muutoin lisätietoja
laitan sitten helmikuun jäsenkirjeessä.

MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Tässä vaiheessa pyydän tutustumaan oma-aloitteisesti esim. MPK:n kurssitarjontaan erilaisine
koulutuksineen. Tapahtumista saa yleiskäsityksen myös Pohjanpoika-lehden viimeisimmästä
numerosta, ainakin sitten seuraavasta.

LOPUKSI
Tässäpä tämä tällä erää. Jotain saattoi unohtuakin, mutta paikataan sitten tarvittaessa vaikka
erillisin tiedottein. Vaikuttaa siltä, että tästä vuodesta on kehkeytymässä taas hyvä ja toiminnallinen
vuosi. Jäseniltoja tullaan rakentamaan monipuolisesti, erilaisia tutustumisia, esitelmiä ja muita
aktiviteetteja on lupa odottaa. Pallo on heitetty nyt jäsenistölle, teistä riippuu saadaanko
tapahtumat järjestymään, herättävätkö ne riittävää mielenkiintoa osallistua. Myös maanpuolustushenkiselle toimikuntatoiminnalle, niin perinnetoiminnan kuin muunkin osalta, on nyt luotu entistäkin
paremmat ja helpommat mahdollisuudet jäsentemme osallistua.
Edelleenkin hallitukselle saa toki antaa vinkkejä esimerkiksi juuri jäseniltojen aiheiksi. Kuuntelemme herkällä korvalla.
Tavataan tapahtumissamme!
ORUK

Petteri Närä
puheenjohtaja
Gsm: 0407174487
Email: petteri.nara@oruk.fi

