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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät ORUK:n jäsenet,
Aloittaessani kerhomme uutena puheenjohtajana haluan kiittää syyskokouksessa saamastani
luottamuksesta ja otan tehtävän
vastaan innolla ja avoimin mielin.
Kiitokset edeltäjälleni, reservin
yliluutnantti Antti Ukonmaanaholle hienosti hoidetusta kolmivuotiskaudesta, ja toivottavasti
Antti jatkaa edelleen kerhomme
aktiivisena ja urheilullisena jäsenenä.
Oulun Reserviupseerikerhossa
on jo pitkään ollut yli 500 jäsentä. Kerhon keskeinen tehtävä on
edistää jäsenistönsä kenttäkelpoisuutta ja fyysistä kuntoa sekä
ylläpitää maanpuolustuksellisia
perinteitä. Omalla toimikaudellani haluan pitää kiinni kerhomme kunniakkaasta profiilista, ja
samalla edesauttaa toiminnan
kehittämistä ja ajanmukaistamista. Hallituksessa pyrimme löytämään mielekkäitä ja virkistäviä
toiminnan muotoja, jotka kiinnostaisivat ja aktivoisivat jäsenistöämme entistäkin enemmän.
Yksi toimintaa edesauttava tekijä on viestinnän kehittäminen ja
päivittäminen, mikä on ollut viime vuosina hyvässä suunnassa.

Pohjan Pojassa oleva ReLe-sivu
jatkaa virallisena tiedotuskanavana edelleen, ja sen rinnalle on
tullut sähköinen viestintä, lähinnä ORUK:n omien kotisivujen
ja sähköpostituslistan myötä.
Toivonkin, että mahdollisimman
moni jäsen liittyisi sähköpostituslistaamme, jotta ajankohtaiset
asiat saataisiin tiedotettua eteen
päin riittävän nopeasti.
Kevätkauden toiminnasta
ilmoittelemme mm. nettisivu-

jemme ”ilmoitustaululla”, jota
kannattaa seurata säännöllisesti.
Otan tässä esiin pari keväistä
päivämäärää, jotka voisi laittaa
päivyriin. Ensimmäisenä on kerhon kevätkokous Tapiola-yhtiöiden tiloissa keskiviikkona 21.3.
Kevätkokouksen yhteydessä
luovutetaan kerhon miekka seuraavalle kantajalle sekä palkitaan
aktiivisimmat kuntoilijat kuntokorttien ja reserviläiskierroksen
suorittamisen perusteella. Vähän
kevätkokouksen jälkeen, lauantaina 24.3. järjestetään Rokulissa,
kerhon majalla Rokuan upeissa
maisemissa hiihto- ja ulkoilupäivä,
johon jäsenten toivotaan tulevan
perheineen. Näistä tapahtumista
sekä normaaliin tapaan jatkuvista kerhon ammuntavuoroista on
tällä sivulla lisää informaatiota.
Vietämme tänä vuonna itsenäisen Suomen 90-vuotisjuhlaa. Yksi
hyvä tapa viettää juhlavuotta voisi
olla oman kunnon kohottaminen
ja vaaliminen vaikkapa keväthangilla hiihdellen. Toivotan kaikille
hyvää ja antoisaa vuotta 2007 ja
aurinkoisia kevättalvisia päiviä!
Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Ampumavuorot 2007

Käytäntö ammunnoissa:

Ammunnat tapahtuvat Esikunnan antamin
ehdoin. Ampumaratakäytäntö tapahtuu entisellä
tavalla:
Käynti Valkeisjärventien kautta, henkilötodistus
ja kerhonjäsenyys todistetaan tarvittaessa, varsinkin mikäli ammunta tapahtuu ilman ammuttajien läsnäoloa. Jäseniltä vaaditaan voimassaoleva
ammuntavakuutus.
Ammuttajina toimivat Petteri Närä
(0407174487) sekä Pertti Seppälä (0405467071.
Ammuntoihin tulee ilmoittautua edeltävään torstaihin mennessä. Radat ovat usein Puolustusvoimien käytössä, joten muutoksia peruutuksia
ammuntavuoroihin saattaa esiintyä.
Practical-pistooliammuntojen osalta tukeudataan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampumaseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Heihin
yhteyttä ottamalla saattaa tilaa löytyä mahdolli-

sille ammunnoista kiinnostuneille myös ORUK:n
puitteissa. Se vaatii kuitenkinerillistä yhteydenpitoa. Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta
saat yhteystietoja 050-486 2748.
Oulun Reserviupseerikerhon puolesta
Petteri Närä, ylil.
Alkuvuoden ammuntavuorot:
la 24.2.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 17.3.2007 Pistoolirata klo 12-14
La 24.3.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 14.4.2007 Pistoolirata klo 12-14
la 28.4.2007 R3 -kivääri klo 12-14
ti
ti
ti
ti

8.5.2007 Pistoolirata klo 17-19
22.5.2007 R3 -kivääri klo 17-19
5.6.2007 Pistoolirata klo 17-19
19.6.2007 R3 -kivääri klo 17-19

Oulun Reserviupseerikerho
ry:n hallitus 2007
Kari Kanniainen ..........................................................Tornihaukantie 6 B 9 .................................................... 90250 Oulu
Puheenjohtaja ............................................................ k.kanniainen@mail.suomi.net .................................... 050 537 1832
Risto Virtanen ............................................................ Ratapostinkuja 11 ......................................................... 90160 Oulu
Varapuheenjohtaja .................................................... risto.virtanen@pp9.inet.fi ......................................... 045 1300 688
Markku Mikkonen .................................................... Oivantie 12 .................................................................... 90580 Oulu
Talousupseeri .............................................................. markku.a.mikkonen@sampo.fi .................................. 050 422 4691
Marko Kivimäki ......................................................... Skanssipiha 3.................................................................. 90500 Oulu
Urheilu-upseeri ......................................................... marko.kivimaki@luukku.com .................................... 044 571 7711
Matti Kuonanoja ......................................................... Puulinnankatu 7 d 14................................................... 90570 Oulu
Tiedotusupseeri ........................................................ matti.kuonanoja@ducksoft.fi ..................................... 050 588 1208
Jari Maljanen ................................................................ Kangasruouskuntie 1 D 12 ........................................ 90650 Oulu
Koulutusupseeri ........................................................ jari.maljanen@elisanet.fi ............................................. 0500 694 854
Paavo Niskala .............................................................. Ahventie 11 B 5 ............................................................ 90550 Oulu
Jäsenupseeri ................................................................. oruk@luukku.com ....................................................... 050 532 5456
Juha Jalkanen .............................................................. Tykkykuja 6 A................................................................. 90630 Oulu
Sihteeri ......................................................................... juha.jalkanen@ouka.fi .................................................. 044 260 4844
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Sääntömääräinen kevätkokous
Oulun Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetään keskiviikkona
21.3.2007 klo 18 alkaen Tapiola-yhtiöiden tiloissa, osoite Kirkkokatu 9.
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tilaisuudessa lisäksi
Tapiola Pankin esittely sekä Oulun Sotilasläänin Esikunnan terveiset
ja katsaus Oulun varuskunnan näkymiin.

TERVETULOA!
Hallitus

ORUKIN kevätpäiväntasaus- ja

hiihtopäivä Rokulissa la 24.3.2007
Tervetuloa nauttimaan ROKULIN mainioista maastoista ja hyvästä yhdessäolosta koko perheen voimin la
24.03.2007. Olemme valmiina kello 11.00 ottamaan Teidät ORUKIN kevätpäiväntasaus- ja hiihtopäivä Rokulissa LA 24.3.2007 vastaan.Tarjolla kahvit, pientä purtavaa
ja makkaraa.
Kerhon pilkkikilpailut klo 13.00-13.45 ja punnitus klo
13.50 alkaen. Majatoimikunta lämmittää saunan, niin että
se on käytössä klo 14.00 alkaen.
Tervetuloa ROKULIN maastoon hyvien ystävien seuraan!
toivoo Majatoimikunta
Ellet ennen ole käynyt kerhomme majalla, nyt hyvä tilaisuus tutustua
majan henkeen ja ympäristöön. Ilmoittautumiset tarvikehankintojen
vuoksi ti 20.3.2007 mennessä Risto Virtaselle puh.045-1300 688 tai
risto.virtanen@pp9.inet.fi

Kuntoilutulokset 2006

Vuoden 2006 urheilut on
urheiltu, ja kuntokortteja palautettiin varsin tavanomainen määrä
eli 25 kappaletta, mutta edelleen
ainoastaan yksi kerhomme jäsen
oli palautteen mukaan suorittanut reserviläiskierroksen. Ohjeet
kierroksen suorittamisesta löytyvät kerhon nettisivuilta. Kuntokorteissa eniten pisteitä kerännyt
saa vuodeksi haltuunsa kuntokiulun ja viiden kärki sekä reserviläiskierroksen suorittaneet palkitaan mitaleilla kevätkokouksen
yhteydessä. Kuntoilussa viiden
kärki oli seuraavan näköinen:
1. Antero Mikkonen 726
2. Esa Pyyny 710

3. Pentti Kerola 696
4. Matti Päivärinta 607
5. Reino Helttunen 530
Muut kuntokortin palauttaneet
satunnaisessa järjestyksessä: Lauri Lajunen 505, Erkki Vornanen
422, Pentti Siurua 230, Seppo
Pakonen 313, Seppo Mäkelä 338,
Kalevi Järvelä 162, EskoEskelinen
207, Juhani Kärkkäinen 260, Pertti
Seppänen 199, Veikko Seppänen
468, Esko Juola 375, Esko Engman 229, Pentti Riivari 285, Hannu Rahikkala 464, Antero Aakko
294, Ilmari Kankainen 241, Lauri
Turjanmaa 420, Juha Jalkanen 238,
Seppo Tanskanen 435 ja Paavo
Väliheikki 236. Reserviläiskierroksen suoritti Lauri Lajunen.

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilistaa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.
Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittavat nykyisen sähköpostiosoitteensa jäsenupseerillemme Paavo Niskalalle osoitteeseen:
oruk@luukku.com
Hallitus

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen
Neste Hiironen puh. 332 557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo on avoinna arkisin 6.30–21.00, lauantaisin 8.00–21.00 ja sunnuntaisin 9.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit
puutteita.
MAKSUT: KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.
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