ORUK – JÄSENKIRJE 4/2021
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 4/2021 aiheita ovat; tulevia tapahtumia
ja ORUK:n kevätkokous (etänä) sekä Rokuli.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Alla on ilmoittautumislinkit tuleviin huhtikuun tapahtumiin ja tietysti toimintapäivään, joka on ORUK:n
jäsenille maksuton tapahtuma.

ORUK pistooliammunta
Pistooliammunta 27.04.2021 16:45 - 27.04.2021 20:00, Ampumaradan Paviljonki ja ampumarata 3 A. Voit
ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Rauno Malinen,
rauno.malinen@oruk.fi tai 040 564 5876. Huomioiden nykyiset COVID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua
tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta
Ilmoittautumiset: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153552

ORUK-toimintapäivä
ORUK:n toimintapäivä pidetään 8.5.2021 ja siihen on ilmoittautuminen avattu MPK:n järjestelmään.
Tapahtuma on maksuton ORUK:n jäsenille ja mukaan pääsee 60 ensimmäistä mahtuu mukaan. Lisätietoja
harjoituksenjohtaja Rauno Malinen, rauno.malinen@oruk.fi tai 040 564 5876. Huomioiden nykyiset COVID
19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153700

Piirien kilpailut
Perinnekivääri cup 2021, RA cup 2021 ja Lakeus cup 2021 kilpailukutsut löytyvät
http://www.pohjanpoika.net/category/piirien-kilpailut/

KEVÄTKOKOUS 2021
Oulun Reserviupseerikerho ry kevätkokous 2021
ASIA: ORUK kevätkokous. Kokouksessa sääntömääräiset kevätkokousasiat, Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiirin varajäsenen täydentäminen ja huomionosoitukset ansioituneille.
AIKA: TORSTAI 22.04.2021 |klo 18:00 kevätkokous
PAIKKA: Nettikokous (teams-kokous), ohjeet tarkemmin ja esityslista, www.oruk.fi.
Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen kerhon puheenjohtajalle
sähköpostitse osoitteeseen hannu.aurinko@oruk.fi äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi.
Asiamiesten valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 20.4.2021 kerhon hallitukselle
(sähköposti hallitus@oruk.fi).
Linkki kokoukseen ja ohjeet kokoukseen liittymisestä toimitetaan jäsenistölle viimeistään keskiviikkona
21.4.2021.

UPSEERIMAJA ROKULI TIEDOTTAA!

Majakausi 2021 on jo hyvässä vauhdissa
Vilkaisu oruk.fi -sivuilta löytyvään Upseerimaja Rokulin varauskalenteriin osoittaa majakauden
alkaneen suotuisissa merkeissä. Varauksia on tullut jo varsin paljon, mutta lähinnä vain syyskuulle
saakka toistaiseksi. Vaikka varauksia onkin jo mukavasti, niin joukkoon mahtuu vielä vapaitakin
päiviä runsaasti, niin keväältä kuin kesän lomakaudeltakin. Majalla vierailijoista Oulun
Reserviupseerikerhon jäsenet edustavat suurinta osaa käyttäjistä, 67%:n osuudella tällä hetkellä.
Näinhän sen tietysti kuuluukin olla kun puhumme kerhomme omasta majasta ja jäsenille tarjotusta mahdollisuudesta.
Eri vuosia 2015-2020 tarkastellessa jäsentemme käyttöprosentti on vaihdellut 65% - 82% välillä.
Tämäkin majakausi näyttää hyvinkin menevän tuohon vaihteluväliin. Tarjoamme majaamme myös
muille veljes- ja sisarkerhoille sekä varsin laajasti erilaisille tahoille poliisista ja puolustusvoimista
yritysyhteistyökumppaneihin. Onkin ilahduttavaa huomata kiinnostuksen kasvaneen
kumppaneidemme keskuudessa vuosien kuluessa. Maja on saanut samalla vankan oman
vakiokäyttäjäkuntansa, joista monet käyvät useasti vuodessa Rokulissa rauhoittumassa,
kuntoilemassa tai ihan muuten vain. Voidaan hyvällä syyllä ja jopa todistetusti sanoa, että Rokulimajallamme on tarjota jotain sellaista mikä innostaa vierailemaan yhä uudestaan.
Haluan antaa vankan suosituksen, mikäli et ole vielä majalla vieraillut. Ei se ole kummonenkaan
homma katsoa varauskalenterista sopiva aika ja kutsua lähimmät ystävät samalle retkelle. Jos sitten
kaikki osoittautuukin syväksi pettymykseksi, rantasaunan pehmeät löylyt eivät miellyttäneet eikä
luonnonrauha kolahtanut tai pako maailmasta onnistunut, niin voi hyvin syin todeta itselleen ettei
kannattanut. Mutta mistäs sen tietää miten käy, jos ei kokeile. Tosin voisihan tässä myös varoitella
ottamasta sitä ensimmäistä annosta, kun siinä saattaa jäädä myös koukkuun ja kierteeseen. Voiko
majatoimi ottaa moista vastuuta.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet koukuttumiselle tai sitten ihan muuten vaan osoitteessa:
https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/ on siellä sivuilla asiaakin, kuvia ja
tekstiä, suosittelen katsomaan.
Hyvää kevättä! Petteri Närä
majaisäntä
email: petteri.nara(ät)oruk.fi / puh: 0407174487

Hyviä linkkejä:
https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/historiikki/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/

Rokulin historia ja tarina
Rokulin Facebook-sivut, tiedotusta

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

