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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät upseeriveljet ja -
sisaret,

Itsenäisyyden juhlavuosi on 
juhlittu, ja vuosi 2008 on alkanut 
pakkasia odotellessa. Lunta saa-
tiin viimein siten, että hiihtäjät 
pääsevät kiertämään normaaleja 
luonnonlumisia latureittejä myös 
täällä rannikkoseudulla. Toivotaan, 
että tänä vuonna rajut säänvaih-
telut eivät aiheuta viime kevää-
nä koettuja harmeja kuntoilu- ja 
ulkoilutapahtumien järjestäjille ja 
osanottajille.

Urheilu- ja kuntoliikuntaa sekä 
tervehenkistä ulkoilua pyritään 
edistämään edelleen myös ker-
homme puitteissa. Erinomaisissa 
Rokuan maastoissa järjestetään 
jo perinteinen ORUK:n ulkoi-
lu- ja hiihtopäivä. Tänä vuonna 
sopivimmaksi ajankohdaksi kat-
sottiin lauantai 8.3., eli meidän 
alueemme koulujen hiihtoloma-
viikon lauantai. Tästä seuraavana 
lauantaina eli 15.3. on Hiukka-
vaaran maastossa järjestettävä 
Suksipartio Sujakka, johon myös 
kerhollamme on tarkoituksena 
lähettää jälleen vähintään yksi 
viisihenkinen partio. Ilmoittautu-
misia tapahtumiin otan mielelläni 
vastaan vaikkapa sähköpostitse 
tai puhelimitse. Vuodenvaihteessa 
palautettuja kuntokortteja tarkas-
tellessani havaitsin, että kerhom-
me nuoret jäsenet eivät ehkä ole 

ottaneet tavakseen pitää kirjaa 
omista suorituksistaan siten kuin 
vanhemmalla polvella on ollut 
tapana. Mielestäni kuntokorttia 
kannattaa kokeilla. Se on erittäin 
selkeä kalenteri, josta voi tehdä 
monipuolisia havaintoja omasta 
vuosittaisesta liikkumisestaan. 
Kortti löytyy mm. kerhomme 
nettisivuilta kohdasta Toiminta 
– Urheilu. Samalta sivulta löytyy 
myös ohje Reserviläiskierroksen 
suoritusten merkitsemiseen.

Kevään tapahtumista haluan 
ottaa esille myös sääntömääräisen 
kevätkokouksen, joka pidetään 
Aleksanterinkadun kerhohuo-
neistolla keskiviikkona 26.3. klo 
18.00 alkaen. Ohessa tällä sivulla 

on erillinen kokouskutsu. Kevät-
kokouksen yhteydessä luovute-
taan kerhon miekka seuraavalle 
kantajalle sekä palkitaan aktiivi-
simmat kuntoilijat kuntokorttien 
ja reserviläiskierroksen suoritta-
misen perusteella. Ajankohtaises-
ta toiminnasta kerromme nettisi-
vujemme ”ilmoitustaululla”, jota 
kannattaa seurata säännöllisesti. 
Pyrimme jatkossa tiedottamaan 
jonkin verran myös suoraan säh-
köpostitse postituslistan kaut-
ta, koska olemme havainneet 
sen tehokkaaksi ja verrattoman 
nopeaksi ilmoittelutavaksi. Mikäli 
haluat listalle tai pois sieltä, ota 
yhteys joko allekirjoittaneeseen 
tai tiedotusupseeriimme. 

Kerhomme maja Rokuli on saa-
massa uuden varausjärjestelmän, 
joka pyritään ottamaan käyttöön 
tämän vuoden aikana. Siirrymme 
sähköiseen järjestelmään, joka 
tulee toimimaan nettisivujemme 
kautta. Toistaiseksi varaussystee-
mi ja avaimen haku ja palautus 
ovat edelleen Neste Hiirosella, 
mutta jatkossa avainta tullaan säi-
lyttämään Rokuan Kuntokeskuk-
sessa. Informoimme jäsenistöä, 
kun uusi järjestelmä on valmis ja 
käyttökunnossa. 

Hyvää Kevättä toivottaen,
Kari Kanniainen
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Oulun Reserviupseerikerho
ry:n hallitus 2008

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiironen 
puh. 332557 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: 10 euroa/vrk/hlö tai
 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Ampuma-
vuorot 2008
Vuoden 2008 ampumavuorot 
löytyvät kerhon web-sivuilta 
osoitteesta: www.oruk.fi/toi-
minta.

Ammuttajina toimivat Petteri 
Närä (0407174487) sekä Pertti 
Seppälä (0405467071). Ammun-
toihin tulee ilmoittautua edeltä-
vään torstaihin mennessä.

Käynti Valkeisjärventien kaut-
ta, henkilötodistus ja kerhonjä-
senyys todistetaan tarvittaessa, 
varsinkin mikäli ammunta tapah-
tuu ilman ammuttajien läsnäoloa. 
Jäseniltä vaaditaan voimassaole-
va ammuntavakuutus.

Radat ovat usein Puolustusvoi-

mien käytössä, joten muutoksia 
peruutuksia ammuntavuoroihin 
saattaa esiintyä. Rajoituksista 
ilmoitetaan erikseen ampuma-
radoille sijoittavissa info-tauluis-
sa sekä osoitteessa: www.mil.
fi/maavoimat/joukot/oulsle/ > 
ajankohtaista.

maaliskuu:
16.3. Kiv Rata 3 / 150m
30.3. Kiv Rata 3 / 150m
huhtikuu:
13.4. Kiv Rata 3/ 150m
27.4. Pist 22cal / 9mm / pistoo-
lirata no:5
toukokuu:
18.5. Kiv Rata 3 / 150m, vaihto-
ehto Kiv Rata 4 / 300m
25.5. Pist 22cal/ 9mm/ pistooli-
rata no:5

 Sähköpostilista

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilistaa 
ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhom-
me toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.

 Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat nykyisen sähkö-
postiosoitteensa osoitteeseen: oruk@oruk.fi

Kuntoilutulokset 2007
Vuosi 2007 oli palautettujen kuntokorttien määrän perusteella 
täsmälleen yhtä aktiivinen kuin edellinen, eli kortteja palautettiin 
jälleen 25 kappaletta. Reserviläiskierroksen suoritti niinikään edel-
lisen vuoden tapaan yksi kerhomme jäsen. Ohjeet kierroksen suo-
rittamisesta löytyvät kerhon nettisivujen toiminta-/urheiluosiosta. 
Kuntokorteissa eniten pisteitä kerännyt saa vuodeksi haltuunsa 
kuntokiulun ja viiden kärki sekä reserviläiskierroksen suorittaneet 
palkitaan mitaleilla kevätkokouksen yhteydessä. Kuntokorttipisteitä 
kärkiryhmä keräsi seuraavasti:
1. Päivärinta Matti 708 
2. Pyyny Esa 682
3. Mikkonen Antero 678
4. Kerola Pentti 674
5. Lajunen Lauri 570
Muut kuntokortin palauttaneet satunnaisessa järjestyksessä: Mäkelä 
Seppo 324, Eskelinen Esko 201, Jalkanen Juha 219, Rahikkala Hannu 
468, Helttunen Reino 520, Seppänen Veikko 424, Juola Esko 390, 
Järvelä Kalevi 209, Pakonen Seppo 361, Kanniainen Kari 233, Seppä-
nen Pertti 208, Kärkkäinen Juhani 298, Tanskanen Seppo 277, Aakko 
Antero 261, Turjanmaa Lauri 547, Kankainen Ilmari 227, Engman 
Esko 219, Siurua Pentti 206, Vornanen Erkki 429 ja Riivari Pentti 
347. Reserviläiskierroksen suoritti Lauri Lajunen.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
KEVÄTKOKOUS

pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 18 alkaen reserviläispiiri-
en toimistolla, Aleksanterinkatu 13 A. Käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.

TERVETULOA!
Hallitus

Hiihto- ja retkeilypäivä Rokulissa
LAUANTAINA 8.3.2008

Majatoimikunta järjestää kerhon liikuntapäivän Rokulissa lauantaina 8.3.2008. Luvassa makkaranpaistoa, 
hernekeittoa ja kahvet. Kerhon pilkkikilpailut klo 13.00-14.00.

Joukolla mukaan!
Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset Ristolle viim. to 6.3. 2008 Puhelin 045-1300 688 tai 
risto.virtanen@pp9.inet.fi

Majatoimikunta
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