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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Jatkan edellisen puheenjohtajan viitoittamaa tietä näillä kuukausittaisilla jäsenkirjeillä ja
tarvittaessa myös täydentävillä jäsentiedotteilla. On hienoa tarttua puheenjohtajan tehtävään hyvin
toimivan ja aktiivisen kerhon hallituksessa. Kiitos edelliselle puheenjohtaja Petteri Närälle ja
toimeliaille hallituksille, olen saanut johdatettavaksi yhden Suomen parhaiten menestyvistä
kerhoista. Jäsenille tarjottavat aktiviteetit ovat lisääntyneet, hallitustyöskentely ammattimaistunut ja
jäsenmäärä on mukavassa nousussa. Toivonkin sinun tulevan toimintaamme mukaan ja
esittämään toiveita, mitä haluat kerholtamme tulevaisuudessa.

Uusi hallitus ja vastuualueet
Taataksemme tulevaisuudessa lisääntyvän tarjonnan ja kerhon hyvän kehityksen, lisäsimme tälle
vuodelle hallituksen jäsenmäärän kymmenestä kolmeentoista. Uutena hallituksessa aloittivat Visa
Björn, Tuomas Lipponen, Perttu Määttä ja Esko Kurvinen. Uusi hallitus on sekoitus nuoruuden
intoa ja vankkaa kokemusta. Voin jo nyt sanoa, että olen todella ylpeä kokoonpanosta ja
tulevaisuuden odotukset ovat todella korkealla. Hallituksen yhteystiedot löydät kotisivultamme:
http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/
Hallitus 2016
Ari Vuolteenaho
Jarmo Korhonen
Esko Junno
Markku Hentilä
Mika Kivelä
Sampo Mattila
Visa Björn
Ane Ahnger
Perttu Määttä
Jari Maljanen
Tuomas Lipponen
Petteri Närä
Esko Kurvinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
talousupseeri
harjoitusupseeri
ampumaupseeri
urheilu-upseeri
kerhoupseeri
perinneupseeri
lippu-upseeri
nuoriso- ja jäsenupseeri
majaupseeri
yhteiskuntaupseeri

Hallituksen sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@oruk.fi

Toimikunnat ja jaokset
Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä jäsenkuntamme
hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos sinulla on kiinnostusta seurata
kerhomme toimintaa vielä lähempää.
Ampumajaos - vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan
toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä.

Urheilujaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden
kehittämisestä
Majatoimikunta - toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon liittyviä
ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat.
Perinnetoimikunta - toteuttaa kerhoperinteen ja –aineiston keräämisen ja dokumentoinnin.
Palkitsemistoimikunta - esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat.
Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä.
Varainhankintatoimikunta – kehittää varainhankintakanavia kerhon taloudellisen toiminnan
turvaamiseksi
Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan liittyvän
kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta.

Kevätkokous - Pohjansali
Kalentereihin merkintöjä varten, ennakkomainontana:
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Hiukkavaarassa, aluetoimiston Pohjansalissa keskiviikkona
30.3. klo 18:00 alkaen. Virallinen kutsu on seuraavassa jäsenkirjeessä, Forum-lehdessä,
nettisivuillamme sekä Facebookissa helmi-maaliskuussa.

Tiedottaminen
Jäsenkirjeiden ja –tiedotteiden lisäksi, saat tietoa




uusilta kotisivuiltamme www.oruk.fi –osoitteessa
FB-sivuilta https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/?fref=ts.
tuhdista piirilehdestämme, jonka löydät www.pohjanpoika.net. Seuraava lehti julkaistaan
helmikuussa.

Reserviläisen kuntokortti
Jos et vielä ole tutustunut kuntokorttiin, tee se vaikka tänään. Kuntokortti kannustaa liikkumaan ja
kerhomme urheilu-upseeri on perinteisesti huomioinut menestyneimmät liikkujat kerhon
kevätkokouksessa. Kuntokortti löytyy: http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti

Jäsenillat keilauksen parissa
Kerhomme keilaillat jatkuvat onnistuneen viime vuoden jälkeen. Kevättalvella meillä on aluksi pari
harjoituksellista vuoroa ja sitten perinteinen Kelopelit-kilpasarja maaliskuulta toukokuulle.
Näissä avoimissa jäsenilloissa ja kilpailuissa keilataan vuorollaan 1,5 tuntia ja heitetään neljä
sarjaa. Radoilla ollaan pareittain. Tapahtumat ovat kaikkinensa rentoja eikä osallistumisen osalta
tarvitse olla huolissaan vaikkei olekaan kokeillut keilausta aikaisemmin. Opastusta ja vinkkejä
heittojen salaisuuksiin on myös mahdollista saada näissä tapahtumissamme.
Pelixir Oulu Alppilassa (Tukkimiehentie 1) tarjoaa meille todella edullista pakettia, missä:
Ratamaksu on 15 €/rata/h ja kengät kuuluvat myös hintaan. Palloja löytyy talon puolesta.

Omakustannushinnaksi jää 7,5€ /h/keilaaja, kun radalla on kaksi keilaajaa. Aikaa harjoitteeseen
varataan puolitoista tuntia.



28.1./ to klo 18:00 alkaen jäsenillan harjoitteluvuoro 1,5h
24.2./ ke klo 17:30 alkaen jäsenillan harjoitteluvuoro 1,5h

Oulun Reserviupseerikerhon avoimet keilauksen kelopelit
Järjestämme, nyt jo perinteeksi muodostuneen, kaikille reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen
jäsenille avoimet keilakilpailut maaliskuusta toukokuulle. Osallistujista eniten keiloja kaataneelle
ojennetaan komea kelopokaali-kiertopalkinto sisältöineen. Kelopeleissä keilataan kolme
osakilpailua, joista kussakin heitetään neljä sarjaa. Kahden parhaan osakilpailun tulokset
huomioidaan.
Kelopelit osakilpailut




16.3./ ke klo 17:30 alkaen ORUK:n avoimet Keilailun Kelopelit-osakilpailu I
6.4./ ke klo 17:30 alkaen ORUK:n avoimet Keilailun Kelopelit-osakilpailu II
4.5./ ke klo 17:30 alkaen ORUK:n avoimet Keilailun Kelopelit-osakilpailu III

Ratavarauksien vuoksi tapahtumat vaativat ennakkoilmoittautumista 3 vrk ennen. Ilmoittautumisia
otetaan vastaan sähköpostiin: petteri.nara(ät)oruk.fi. tai puhelimitse 0407174487.

MPK:n koulutukset ja kertausharjoitusvuorokaudet
Oletko odottanut turhaan kertausharjoituskäskyä? MPK järjestää useita koulutuksia, joista osasta
saa myös korvaavia kertausharjoitusvuorokausia, jotka vaikuttavat ylentämisiin. Kurssitarjonnasta
löytyy jokaiselle jotakin. Käy tutustumassa kurssitarjontaan www.mpk.fi. Seuraavat MPK:n
järjestämät kurssit:
Kouluttajakoulutus 1
Johtamis- ja kouluttajakoulutuksen uusitulla kurssilla voit kehittää itseäsi johtamaan oman
organisaatiosi toimintaa niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Kurssi antaa mm. valmiuksia toimia
eri harjoituksissa rastikouluttajana. Tällä kurssilla toimii kouluttajana ORUK:n puheenjohtaja Ari
Vuolteenaho. 2 KH-vuorokautta.
Protokollakurssi
Antaa tietoja maanpuolustustyön parissa toimiville henkilölle isänmaallisten seremonioiden ja
juhlatilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Kouluttajana kerhomme jäsen eversti
evp Heikki Hiltula. Ei KH-vuorokausia.

Majaisännän Rokuli-uutisia
Näin uutta majakautta odotellessa haluaisin tiedustella teiltä jäsenet ja majatoimikunnassakin
vaikuttaneet, kuinka näette majan osaltanne. Kuulisin/näkisin mieluusti kommenttinne siitä,
oletteko kiinnostuneet kerhomme perinteikkäästä majasta, sen käyttömahdollisuudesta. Oletteko
sitä mahdollisesti käyttäneet ja millaiset ovat käyttökokemuksenne olleet. Oletteko kiinnostuneita
käyttämään majaa, aioitteko sitä käyttää esim. tulevalla kaudella 2016. Oletteko mielestänne
saaneet jäsenetumajastamme riittävästi tietoa, tiedättekö montako sinne mahtuu yöpymään,
tiedättekö kylpyläyhteistyöstä ja kylpylän tarjoamista eduista? Entä millaisia olisivat mahdolliset
kehitysideanne majan ja majatoiminnan osalta?
Mielipiteenne ovat erityisen arvokkaita, nyt kun majatoimikunnassa lähdemme tekemään majan

toimintoihin ja rakenteisiin päivityksiä ja parannuksia. Tavoitteena on varmistaa kävijöiden
entistäkin parempi viihtyvyys majalla.
Majan käyttökorvauksella katetaan edelleen majan ylläpitokulut, sähkön, polttopuiden, maavuokran
osalta. Omakustannushinta jäsenillemme pysyy edelleen 45 €:ssa/vrk/maja. Tähän saamme
vahvistuksen helmikuussa ja hinnat näkyvät sitten majaa varattaessa joka tapauksessa.
Maja avataan pian – varausjärjestelmä uudistuu
Majatoimikunta avaa majan karkauspäivän kunniaksi 29.2 maanantaina, aika lailla juuri
hiihtolomaviikon kynnyksellä. Varausjärjestelmään olemme tekemässä kuumeisella kiireellä
muutoksia. Uskoisin varausmahdollisuuksien olevan näkyvissä oruk.fi-sivuilla helmikuun aikana.
Tätä ennen voitte tiedustella ja tehdä varauksia kauttani petteri.nara(ät)oruk.fi tai puhelimitse
0407174487.
Kylpyläyhteistyölle ja avainpalvelulle ja erityisesti tulevan kauden alennuksillemme saan
vahvistuksen tässä piakkoin. Tiedotan yksityiskohtaisemmin seuraavassa puheenjohtajamme
jäsenkirjeessä.
Rokulin kevättalkoot 7.5. – mainio perheen ulkoilupäivä
Majan kevättalkoot kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tämä tapahtuma on lauantaina 7.5.
Tuttuun tapaan kahvittelemme, paistamme makkarat ja käymme tarvittaessa mainiossa
rantasaunassamme. Lisää informaatiota kevättalkoista tuonnempana.
Sitten tämän palstan lopuksi vielä huomionarvoinen etsintäkuulutus
Etsimme majatoimintaan aktiivisia jäseniämme ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Majatoimikuntaan kuuluminen kannattaa eikä pelkästään sen takia, että se tarjoaa miellyttäviä
elämyksiä yhteisen asian eteen ja hyvässä porukassa, vaan myös majatoimikuntaan kuuluville
suunnattujen etujen takia. Yhteydenotot: Petteri Närä 0407174487, petteri.nara(ät)oruk.fi

Jäsenhankintakilpailu
Viime vuoden jäsenhankintakilpailussa saimme ylivoimaiseksi voittajaksi ampumaupseerimme
Sampo Mattilan. Sampo teki jäsenpaperit 19 uuden jäsenen kanssa. Toiseksi tuli puheenjohtaja Ari
Vuolteenaho 6 uutta ja kolmanneksi majaupseeri Petteri Närä 4 uutta jäsentä. Kerhon oma
jäsenhankintakilpailu toteutetaan myös tänä vuonna valtakunnallisen jäsenhankintakilpailun lisäksi.

ORUK:n ammunnat
Oulun Reserviupseerikerhon avoimet ammunnat jatkuvat myös tänä vuonna. Vuoden mittaan
ammumme ainakin pistooleilla ja kivääreillä. Ilmoitamme päivämäärät kotisivullamme ja
seuraavassa jäsenkirjeessämme. Ampumaan pääset, vaikka sinulla ei omaa asetta olisikaan,
koska voit ampua kerhon omistamilla aseilla.
Tästä vuoden ensimmäisestä jäsenkirjeestä tuli tuhti lukupaketti ja varmasti jotain jäi poiskin, mutta
tiedotamme tulevissa jäsenkirjeissämme ja –tiedotteissa sekä kotisivullamme lisää ajankohtaisista
tapahtumista.
Aurinkoista kevättä ja tervetuloa tapahtumiimme!
Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

