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HYVÄT RESERVIUPSEERIT
Paljon on taas tapahtunut edellisen jäsenkirjeen jälkeen ja on hienoa huomata, että
jäsenkuntamme on aktiivista. Tässä on jäsenkirjeessä muutamia poimintoja kuukauden varrelta ja
tärkeitä tulevia tapahtumia.

Jäsenmatkat
Tykkien jylinää Rovajärvellä
Tämän vuoden ensimmäinen jäsenmatka tehdään 13.-14.5. Rovajärven ampumaleirille. Tule
katsomaan ja kuuntelemaan tykkien jylinää KaiPr:n ampumaleirille. Jäsenmatkan hinta n. 50€, joka
sisältää matkan ja majoituksen. Paikkoja vain muutama, joten ilmoittaudu heti. Lisätietoja Ari
Vuolteenaho puh. 044 5446 202.
Tattoo ja RUL:n 85-vuotisjuhlat
Vuosi 2016 on RUL:n 85v –juhlavuosi. Liiton päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa
Tattoon yhteydessä, johon ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet. Juhlapäivän ohjelma:
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
Järjestämme jäsenmatkan juhlatapahtumaan, lisätietoja lippu-upseeri Jari Maljanen puh.0500
694854 jari.maljanen(ät)oruk.fi

Jäsenmaksu
Muutamilla jäsenillämme on jäsenmaksu unohtunut maksaa, mutta ei huolta, koska RUL lähettää
piakkoin maksumuistutuksen. Jäsenmaksun maksamalla olet mukana yhdessä perinteikkäimmistä
ja Suomen kolmanneksi suurimmassa reserviupseerikerhossa. Saamiemme jäsenmaksujen turvin
kehitämme toimintaamme ja jäsenille tarjoamiamme palveluja, joten sinun suorituksesi on meille
tärkeä. Pääset muokkaamaan tietojasi ja näet myös laskusi http://www.oruk.fi/2015/10/25/easiointipalvelu/

Kurssikirja ja –puukko, RUK-risti
Oletko hukannut kurssikirjan tai –puukon? Tarvitsetko uuden RUK-ristin? Suuren osan jo
kymmeniä vuosia sitten käytyjen RUK-kurssien kurssikirjoja on yhä saatavissa alkuperäisenä
painoksena ja lukemattomina. Voit myös hankkia alkuperäisen mallisen kurssipuukon oman
kurssisi tunnuksilla ja omalla nimelläsi varustettuna. Jos RUK-ristisi kaipaa päivittämistä (parempi
kiinnitys) tai olet sen hukannut voit saada uuden tilaamalla kerholtasi. Lisätietoja ja tilaukset 6.5.
mennessä Ari Vuolteenaho puh. 044 5446 202 tai ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

Mitaleja ropisi!
Viime viikonloppuna järjestettiin Hiukkavaarassa perinneaseiden piirinmestaruuskilpailut, jotka
olivat samalla SM-karsinnat. Kerhomme oli kaksipäiväisten kisojen järjestysvastuussa ja kisat
sujuikin esimerkillisesti. ORUK:n ampujat olivat mitalisijoilla useissa lajeissa ja kokonaissaldona oli
kaikkiaan 15 piirinmestaruusmitalia, joista kuusi oli kultaisia. Onneksi olkoon mitalisteille! Tulokset
ja runsaan kilpailutarjonnan kilpailukutsut löydät http://www.pohjanpoika.net/category/piirienkilpailut/
Jos haluat mukaan ammuntaharrastukseen, ota yhteyttä ampumaupseeriimme Sampo Mattilaan
puh. 040 5373 211 tai sampo.mattila(at)oruk.fi

Toimintapäivä 2016
Järjestämme perinteisen reserviläisten toimintapäivän 11.6. Hiukkavaarassa yhdessä Kempeleen
ja Haukiputaan Reserviupseerikerhon, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa.
Mielenkiintoisen päivän antiin kuuluu mm. ammuntaa sekä sotilas- ja erätaitoja kohottavia rasteja.
Päivän ohjelma sopii kaikille kunnosta ja iästä riippumatta. Tapahtuma on maksuton ja mukaan
otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu MPK:n sivulla
https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=942
Lisätietoja antaa harjoituksen johtaja Ari Vuolteenaho: ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi tai puhelimitse 044
5446202

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.
Olemme palkinneet vuosittain kevätkokouksessamme ahkerimmat kuntoilijat eli kuntokortin
täyttäjät.

Senioriupseeritoiminta
Senioriupseerit ovat kokoontuneet kaksi kertaa ja lähitulevaisuudessa kuulemme lisää, mitä
senioreille on tulevaisuudessa suunnitelmissa. Jos olet kiinnostunut senioriupseeritoiminnasta, ota
yhteyttä sihteeri Esko Junno puh. 050 4477 777 tai esko.junno(ät)oruk.fi

Kerhollemme toimintapalkkio
Reserviupseeriliitto on myöntänyt toimintapalkkion innostavasta ja tuloksellisesta
reserviupseeritoiminnasta vuonna 2015 kunniakirjan ja rahallisen avustuksen muodossa.

Kevätkokouksen antia
ORUKin kevätkokous pidettiin 30.3.2016 Pohjansalissa Hiukkavaarassa. Kokouksen puhetta johti
Juhani Niva ja paikalla oli 26 henkilöä. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisesti
vuosikertomus ja tilinpäätös joka näytti ylijäämää 1668,49 EUR, sekä toiminnantarkastuskertomus. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 2015 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Kevätkokous päätti esityksen mukaisesti kannattajajäsenmaksuksi yritysten ja yhteisöjen osalta
300 EUR ja yksityishenkilöisen osalta 80 EUR. Ainaisjäsenyysmahdollisuutta ei RUL / ORUK
säännöissä ole joten päätettiin jättää ainaisjäsenmaksu määrittämättä.
Ari Vuolteenaho esitteli hallituksen esityksen Rokulin toiminnan jatkamiseksi ja perusteluina
esitykselle tiivistelmän majatyöryhmän selvityksestä. Asiasta käytiin rakentavaa keskustelua ja
päätettiin esityksen mukaisesti yksimielisesti, että Rokulin toimintaa jatketaan ja kehitetään
majatoimikunnan esittämien suunnitelmien mukaisesti.
Huomionosoitukset ja palkintojen jako
RUL:n 2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari piti onnittelupuheen ja ojensi RUL:n hopeisen
ansiomitalin huomionosoituksena Ari Vuolteenaholle.
Kerhon puheenjohtaja Ari Vuolteenaho ojensi kerhon pääpalkinnon, kunniamiekan ja siihen
kuuluvan kunniakirjan Sampo Mattilalle.
Kerhon urheilu-upseeri Visa Björn palkitsi kuntopisteiden parhaat:




Ari Vuolteenaho – Resul mestariluokan ansiomerkki
Sampo Mattila – Resul erikoisvalioluokan merkki
Matti Kuonanoja – Resul valioluokan merkki
Sampo Mattila – 1026 kuntopistettä, ORUK kultamitali, vuoden kuntopokaali
Jarmo Korhonen – 885 kuntopistettä, ORUK hopeamitali
Antero Mikkonen – 817 kuntopistettä, ORUK pronssimitali

Lisäksi on toimitettu kunniakirjat kaikille 1.lk kuntopisteet suorittaneille.
Kevätkokouksen jälkeen eversti Heikki Hiltula piti maanpuolustushenkisen esitelmän.
Tässä jäsenkirjeessämme on pääpiirteittäin kuukauden kuulumiset. Jos sinulla on kysyttävää, olen
vain puhelinsoiton päässä!
Toimeliasta kesän alkua!
Oulun Reserviupseerikerho ry
Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi

********************************************************************
ROKULI-MAJAN UUTISIA

Upseerimaja Rokuli Facebookissa
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/

Paras tapa pysyä jyvällä Rokulin asioista on liittyä mukaan Facebook-ryhmään.
Jos et ole ennen päässyt majalla vierailemaan, on se nyt mahdollista vaikkapa sivuilta löytyvän
videon välityksellä.
Majan uusittu varausjärjestelmä:
Nyt uusi varausjärjestelmä kalentereineen on aukaistu. Kalenteri löytyy tuttuun tapaan oruk.fi
-sivuilta, nyt osoitteesta: http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Tee sinulle sopiva ja mieleisesi varaus, saat varausvahvistuksen sähköpostiisi. Avainpalvelun ja
sisäänkirjautumisen meille tarjoaa edelleenkin kumppanimme Rokua Health & Spa.
Rokulin saneeraushanke
Uudistamme majaa määrätietoisin ottein keväästä lähtien. Kolmivuotisen projektin aikana on
hetimiten tarkoitus uusia mm. liiteri- ja puucee-rakennukset sekä korjata pihan grilliä ja toki siinä
yhteydessä ja samalla rakentaa entistä ehompi rosvopaistimonttu. Saunarakennuksen osalle tulee
myös joitakin korjauksia ja uudistuksia. Sisätiloihin teemme myös päivityksiä ja toiminnallisuuden
parannuksia. Saneeraustoimet pyritään hoitamaan niin, etteivät ne häiritse majan vapaa-ajan
käyttöä.
Rokulin kevättalkoot 7.5. – mainio perheen ulkoilupäivä klo 11 alkaen.
Tämä perinteinen koko perheen kevättapahtuma pidetään lauantaina 7.5. Tuttuun tapaan
puuhastelemme jotain pientä, mutta tarpeellista. Tällä kertaa on tarkoitus purkaa vanha liiteri pois
ja pystyttää uusi puucee. Tämän kaiken lisäksi kahvittelemme, syömme hernekeittoa ja paistamme
makkarat sekä käymme tarvittaessa mainiossa rantasaunassamme. Omat pyyhkeet ja pefletit
kassiin. Tervetuloa mukaan!
Kaikkinainen apu on tarpeen ja tervetullutta. Annamme majankäytön alennuskuponkeja kaikille,
jotka osallistuvat talkoisiin. Talkootyöllä on erittäin suuri merkitys kerhollemme ja hankeprojektin
läpiviennille. Toivon suurta ja iloista osallistumista.
Ole hyvä ja ilmoittaudu ennakkoon. Majatoimikunta osaa paremmin varautua riittävin makkaroin ja
hernekeitoin. Ilmoittaudu ke 4.5. mennessä petteri.nara(ät)oruk.fi tahi 0407174487.
Rokulin Rosvopaisti 18.6. – Upseerimajan avoimet ovet
Uusi tapahtuma ja uuden perinteen aloitus Rokulissa. Vietämme uuden rosvopaistimontun
vihkiäisiä la 18.6. Tilaisuus on samalla majan avoimien ovien päivä. Jäsenet ja kumppanimme
perheineen pääsevät tutustumaan majaan, sen ympäristöön sekä muihin aateveljiin ja -siskoihin.
Tapahtumasta tiedotamme tarkentaen kevään kuluessa tässä puheenjohtajan jäsenkirjeessä sekä
Upseerimaja Rokulin facebook-sivuilla.
Mikäli sinua kiinnostaa tämä tapahtuma, ole yhteydessä majaisäntään jo ennakolta. Mikäli sinulla
on tarvetta ja halua yhteiskuljetukselle, bussikyydille mahdollista pientä ja muodollista korvausta

vastaan, ole hyvä ilmoita kiinnostuksesi petteri.nara(ät)oruk.fi 8.6. mennessä – mitä pikemmin sen
parempi.
Majatoimikunta
Majatoimikunta etsii riveihinsä uusia jäseniä. Ryhmäläinen pääsee nauttimaan myös
henkilökohtaisista eduista majan vuokrauksen osalta. Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä
majaisäntään, alkuun on saatavilla vaikkapa esite majatoimikunnan kuvioista.
Vaikka majatoimikunta haiskahtaa vahvasti byrokraattiselta termiltä, niin sitä sen toiminta ei
suinkaan ole. Majatoimikunnan tehtävä on olla mukana kehittämässä majatoimintaa ja vaalimassa
sen perinteitä. Majatoiminta on erityisesti viihtymistä hyvässä porukassa, iloisia yhteisiä
talkootapahtumia kerhon majalla, hyvän asian äärellä. Hernekeitto, makkaranpaisto ja rantasauna
kuuluvat aina ohjelmaan. Toimikunnan perinteet yltävät vuoteen 1949 saakka.
Majan käyttökorvauksella katetaan edelleen majan ylläpitokulut, sähkön, polttopuiden, maavuokran
osalta. Omakustannushinta jäsenillemme pysyy edelleen 45 €:ssa/vrk/maja. Majatoimikuntaan
kuuluville sisältyy lisäksi ylimääräinen alennus.

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

