ORUK – JÄSENKIRJE 1/2020
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 1/2020 aiheita ovat; alkavat
MPK:n/ORUK:n kurssit, liikuntavuoro, ORUK:n ammunnat, kevätvuosikokous 31.3.2020, Upseerimaja Rokuli
ja Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.

VUODEN 2020 KOULUTUKSET JA KURSSIT KÄYNNISTYVÄT
Tässä muutamia esimerkkejä, joissa ORUK:n toimijat ovat aktiivisesti järjestämässä ja kouluttamassa
tulevissa tapahtumissa. MPK:n koulutuskalenterista löytyy tämän linkin alta lisää mielenkiintoisia
koulutuksia https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri .

Varautumiskurssi reserviläisille
Pohjansalissa pidetään 15.2.2020 klo 8-17 uutena kurssina Varautumiskurssi reserviläisille. Käydään läpi
kaksi keskeistä poikkeustilannetta:
Vesikatko - selviytyminen pitkäaikaisessa vesikatkossa:
tavoitteena on parantaa osallistujien tietoja veden jakelujärjestelmästä, niiden häiriötilanteista ja siihen
liittyvästä varautumisesta.
Sähköt poikki – selviytyminen pitkäaikaisessa sähkökatkossa:
Tavoitteena on parantaa osallistujien tietoja sähköjärjestelmästä, niiden häiriötilanteista ja siihen liittyvästä
varautumisesta.
Ilmoittautuminen https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101613 ja
kurssin hinta ohjelman mukaisesti sisältäen ruokailun 10 €.

Kouluttajakurssi, jatkotaso (kurssinjohtaja)
Ampumaradan Pavilla pidetään 13.-15.3.2020 kurssinjohtajakoulutus. Ilmoittaudu linkin kautta ja tutustu
sieltä tarkemmin koulutuksen sisältöön https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/101196 .

Nuorten upseerien aktivointipäivä hiukkavaarassa
ORUK aloittaa nuorten upseereiden aktivoinnin vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja tällainen
tapahtuma tulee olemaan Hiukkavaarassa 28.3. klo 12-22. Aktivointipäivänä nuorille upseereille tullaan
tiedottamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksestä, ORUK:n toiminnasta ja järjestetään
ammunta eco-aseella ja 9 mm pistoolilla. Tapahtuman jälkeen PV:n Valkeisen sauna on käytettävissä klo 18.
Tapahtuma aloitettaan ruokailulla, jonka jälkeen paneudutaan asekoulutukseen ja lähdetään ampumaan.
ORUK tarjoaa pientä purtavaa ja juotavaa saunan yhteyteen. Paikalle tulee MPK:n edustus kertomaan MPK:n
toiminnasta. Tapahtumaan otetaan 20 nuorta upseeria mukaan ja tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101698.
Lisätietoja roope.vuontisjarvi@oruk.fi tai riikka.haataja@oruk.fi .

LIIKUNTAVUORO
Liikuntavuoro maanantaisin klo 20:30-22:00 Rita-aukion koulun salissa. Lisätietoja
roope.vuontisjarvi@oruk.fi
Tervetuloa mukaan!

AMMUNNAT
ORUK:n ampumakalenteri on täydennetty www-sivujen kalenteriin, josta pääset katsomaan kaikki vuoden
2020 ORUK:n omat ammunnat, kilpailut ovat tulossa kalenteriin tämän viikonlopun aikana
https://www.oruk.fi/2015/11/08/ampumakalenteri/ .
Kerhomme seuraava ammunta on pistooliammunta lauantaina 14.3. klo 10-18 Hiukkavaarassa radalla 3A.
Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja: ammunnanjohtaja vielä avoin. Tervetuloa!
Kaikki alueen ammunnat, kilpailut mukaan lukien, löytyy kotisivuiltamme ampumakalenterista:
https://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/
Kerhon reserviläisammunnoista voi tiedustella myös ampumaupseeri Timo Niinikoskelta:
timo.niinikoski@oruk.fi.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Kevätvuosikokous järjestetään tiistaina 31.3.2020 klo 18.00-20.00 (alustavasti) osoitteessa Aleksanterinkatu
13 A 12. Kokouksen yhteydessä maanpuolustusaiheinen esitelmä.

UPSEERIMAJA ROKULI TIEDOTTAA

Majakausi käynnistyy taas maaliskuun
alusta hiihtolomaviikolta ja kestää
marraskuun loppuun. Pääsiäinen ja
juhannus ovat varattavissa 3 vrk:n
paketteina. Mikäli jonoa ja päällekkäisiä
varauksia ilmaantuu, majaisäntä toimii
ylimpänä tuomarina ja valitsee
ensimmäisenä varanneen.
Varausta tehdessäsi on tärkeää, että valitse itsellesi sopivan varausryhmän, kuten ”Oulun
Reserviupseerikerhon jäsenet”, näin käyttökorvauksesi on edullisempi. Vahvistamme tämän jälkeen

varauksen erillisellä sähköpostilla. Ja lähempänä majalle menoa, saat vielä viime hetken vinkit ja
seikkaperäiset ohjeet sähköpostiisi. Klikkaile kerhomme sivulle oheisen linkin kautta varaamaan:
https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/
Maja on ollut Oulun Reserviupseerikerhon omaisuutta sitä jo 70 vuotta. On tärkeää pitää siitä
mahdollisimman hyvää huolta. Rokuli-majan talous on monen tekijän summa. Majalla kävijöiltä peritään
käyttökorvausta, että saataisiin katettua maavuokra, polttopuut, korjaukset, lumityöt, jätehuolto, sähköt ja
muut eteen tulevat kustannuserät. Vuotuisista kävijämääristä ja syntyneistä kustannuksista riippuu, onko
majan talous alijäämäinen vai meneekö se plusmiinus nollaan. Ylläpidon kustannukset ovat nousseet ja
nousevat koko ajan. Kerhomme ei tee kuitenkaan voittoa majatoiminnalla, vaan sitä halutaan pitää yllä
perinteiden vaalimista ja jäsentemme virkistäytymistä ajatellen.
Meille kerholaisille ja muillekin alueemme reserviläisille maja antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden
viettää vapaa-aikaa luonnonhelmassa. Tämä oikeus tarkoittaa kullekin myös vastuuta käyttäytymisen
osalta. Käyttäjien on huolehdittava, että maja on hyvässä ja vieläkin paremmassa kunnossa kun sieltä itse
poistutaan. Ei se kovin kivalta tuntuisi itsestäkään majalle mennä, jos edellinen kävijä on viitannut kintaalla
siisteydelle ja järjestykselle, tai toiminut muutoin annettuja ohjeita vastaan. Vuosi vuodelta lisääntyneet
väärinkäytökset nostavat majan ylläpidon kustannuksia.
Väärinkäytösten ja huolimattomuuksien vuoksi olemme tehneet ratkaisuja, jotta varaustoimintaa voidaan
pitää yllä. Kuten tähänkin saakka, varaaja tutustuu ennakolta majaohjeisiin ja sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Varaus on aina henkilökohtainen tarkoittaen, että varaaja on majalla itse läsnä. Ennakkoon
sopimatta varauksen välittäminen eteenpäin kolmannelle taholle rikkoo vuokraajan ja varaajan välistä
sopimusta. Olemme huomanneet, että aina kun joku muu kuin varaaja on majalla läsnä, sieltä löytyy myös
siivo ja sotku jälkeenpäin. Kukaan näistä kolmansista osapuolista ei ole ottanut tarvittavaa vastuuta.
Tähän voidaan puuttua jo hotellin ilmoittautumisen yhteydessä, ”hotellikorttia” täytettäessä, mutta myös
jälkeenpäin.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ohjeisiin, koskien majalta pois lähtöä. Rokualla toimiva yhteistyökumppanimme tulee tarkastamaan majan jokaisen kävijän jäljiltä. Mikäli ilmenee ohjeiden vastaista toimintaa ja
laiminlyöntejä, on kävijä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Se sisältää yleensä ns. lähtömaksun sekä tuntiperusteiset työt. Majalla oleviin esineisiin ja kalustoon liittyvät vahingonteot tarkastellaan
erikseen kustannusten osalta. Tarkat kesäkauden/talvikauden -ohjeet lähetetään aina erikseen varausvahvistuksen jälkeen lähempänä majalle menoa. Yleisohjeet löytyvät oruk.fi -sivuilta. Tietämättömyyteen,
muistamattomuuteen ja mihinkään muuhunkaan ontuvaan selitykseen vetoaminen ei ole enää tarpeen.
Maja on esilämmitetty talvikauden ajan ja uudelleen sitten taas syksyllä, ilmoista riippuen. Ohjaamme
lämmitystä etänä, jotta kävijöillä olisi mukavampi majalle mennä.
Joitakin muutoksia olemme tehneet myös varausryhmien osalta. Jos kysyttävää ilmenee tästä tai ihan
jostakin muusta, pyydämme olemaan yhteydessä majaisäntään.
Majatoimikunnan vetämä Leader-rahoitteinen korjaushanke saatiin päätökseen viime syyskuun lopulla.
Tästä eteenpäin siis vain elellään kuin Ellun kanat, mutta asialliset hommat hoidetaan, ylläpidollista toimintaa
harjoittaen. Tämä tarkoittaa, että nyt meillä on aikaa ja mahdollisuus vähän kepeämpään kerhomme
tarjoamaan majaohjelmaan, ei välttämättä kokoaikaiseen talkoiluun, vaan esimerkiksi alla kuvatun kaltaiseen
yhdessä viihtymiseen, majaan tutustumiseen ja pieniin nautintoihin.

Majatoiminta tarjoaa majasta kiinnostuneille ainutlaatuinen tilaisuuden kokea rantasaunan riemut ja
grillauksen makua avoimien ovien viikonloppuna toukokuussa. Ilmoittautumalla majaisännälle varmistat
osallistumisen rentoon viikonlopputapahtumaan.

PS.
Edellisvuosien tapaan,
majankäyttö on edullisinta
su-to. Jolloin annamme
kävijöille hyvän alennuksen
-15€/vrk.

Terveisin
majatoiminnan puolesta: Petteri Närä / majaisäntä / petteri.nara(ät)oruk.fi / 040 7174487

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA

KUTSU JÄSENMATKALLE

Reserviupseerikoulu 100 vuotta 6.6.2020
Vuonna 2020 Reserviupseerikoulu viettää 100-vuotisen toimintansa juhlavuotta.
Juhlavuosi 2020 huipentuu lauantaina 6. kesäkuuta Haminassa järjestettävään valtakunnalliseen pääjuhlaan.
100 vuoden aikana Reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 180 000 reserviupseeria Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen reserviin. RUK 100 -pääjuhlan ohjelmassa on kunnianosoitus kaatuneiden upseerien
patsaalla, RUK 100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja sotavarusteiden esittelyä, sekä
päiväjuhla Haminan Bastionissa ja ohimarssi Kadettikoulunkadulla. Iltapäivällä ohjelmassa on myös
Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustan Puistotalolla.
Juhlapäivän aikana on vapaa pääsy RUK-museoon.

Tervetuloa reserviupseerien jäsenmatkalle Oulusta Haminaan 5.-7.6.!
Oulun Reserviupseerikerho ORUK järjestää jäsenilleen juhlamatkan Haminaan 5.-7.6.2020.
Matka tehdään 60 h turistibussilla, joka lähtee Ouluhallin P-alueelta 5.6. klo 10. Paluu Ouluun su 7.6. illalla.
Majoitus pe-la Scandic Hotels Kotkassa ja la-su Scandic Mikkelissä.
Matkan kustannukset: bussikyyti ja majoitus kaksi yötä aamiaisineen 2 hh:ssa 150,- ja 1 hh:ssa 210,Ilmoittaudu mukaan historialliselle jäsenmatkallemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa a.o. tiedoilla,
viimeistään kuitenkin 31.1.2020. Mukaan on ilmoittautunut jo 30 ja vielä mahtuu 30 henkilöä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä matkalle mukaan otetaan vapaiden paikkojen mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä muita osallistujia. RUK 100 -pääjuhlan ja oman jäsenmatkamme ohjelma
täydentyy kevään 2020 aikana ja lähetetään osallistujille. Tietoa juhlavuodesta löytyy sivuilta www.rul.fi ja
www.oruk.fi.

Lisätietoja: Matkan johtaja Ari Vuolteenaho ORUK, ari.vuolteenaho@oruk.fi. Puh. 044 544 6202.

ILMOITTAUTUMISLINKKI:
https://forms.gle/eRE8XVgYFLD4Azhg6
Oulun Reserviupseerikerho sähköisesti
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kotisivut www.oruk.fi
Oulun Reserviupseerikerho ry facebookissa ja wikipediassa
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_Reserviupseerikerho
Oulun Reserviupseerikerho (Holvi)
https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/
Maanpuolustusterveisin
Oulun Reserviupseerikerho ry
Hannu Aurinko, puheenjohtaja
0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi

