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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät ORUK:n jäsenet,
Vuoden vaihteen jälkeen Oulun
reserviupseerikerhon hallitus on
kokoontunut pari kertaa, ja paljon uusia ajatuksia toiminnan
kehittämiseksi on vireillä. Kaksi
uutta hallitusveljeä tuovat myös
mukavasti tuoreita tuulia tullessaan, ja toiminta saa lisäpotkua
ja erilaisia tarkastelunäkökulmia
uusien aktiivijäsenten myötä.
Yhteydet MPK:n (Maanpuolustuskoulutus ry) suuntaan ovat
niin ikään aktivoituneet, pitkälti johtuen piiripäällikkö Timo
Kesäläisen ottamasta roolista
Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnan kehittäjänä. Vuoden 2010
kurssisuunnitelmat ovat jo melko pitkälle valmiit, mutta otamme aina erittäin mielellämme
vastaan ehdotuksia kurssien järjestämiseksi myös suoraan jäsenistöltämme. Kysyntä ohjaa myös
MPK:n kurssitarjontaa, eli aktiivisuus kannattaa tälläkin sektorilla.
MPK:n tulevista kursseista löytyy
infoa Pohjan Pohjan lisäksi nettisivuilta osoitteesta www.mpkry.
fi. Kurssitarjonta on varsin monipuolinen ja soveltuu hyvin myös
reservin upseereille.

Urheilutoiminta on jatkuvasti
tärkeä osa kerhomme toimintaa.
Tuore urheilu-upseerimme Jukka
Ahola on tässä avainhenkilönä,
ja hänelle sekä allekirjoittaneelle
voi esittää urheilutoimintaan liittyviä kysymyksiä ja toiveita sen
kehittämiseksi. Vuoden vaihteessa palautetuista kuntokorteista
on tällä sivulla kirjoitus, ja kerhon
urheilu- ja ulkoilutapahtumiin
sekä ammuntavuoroihin liittyvät
ilmoitukset löytyvät myös tältä
sivulta. Suksipartio Sujakka järjes-

tetään lauantaina 14.3., ja toivon
mukaan saamme tänä vuonna
ainakin yhden partion kasaan.
Ohessa on ohjeita myös Sujakkaan ilmoittautumiseen. Kerho
maksaa omien partioidensa osallistumismaksun.
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 23.4.
Tapiola-yhtioiden tiloissa osoitteessa Kirkkokatu 9. PohjoisSuomen sotilasläänin komentaja,
kenraali Jukka Haaksiala on lupautunut tulemaan kokousvieraaksi. Kevätkokouksen yhteydessä
luovutetaan kerhon miekka seuraavalle kantajalle sekä palkitaan
aktiivisimmat kuntoilijat kuntokortteihin merkittyjen suoritusten perusteella.Virallinen kevätkokouskutsu löytyy myös tältä
sivulta. Pyrimme informoimaan
jäsenistöämme vielä sähköisesti lähempänä kokousajankohtaa.
Toivomme aktiivista osallistujajoukkoa kokoukseen ja muihin
kerhomme tapahtumiin.
Hyvää vuodenjatkoa
toivoen,
Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Ilmoitukset
Kevätkokouskutsu
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pidetään torstaina
23.4 klo 18 alkaen Tapiola-yhtioiden tiloissa osoitteessa Kirkkokatu
9. Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraali Jukka Haaksiala
on lupautunut tulemaan kokousvieraaksi.

Tervetuloa!
Hallitus

Sujakka-asiaa
ORUK sponsoroi yhden joukkueen suksipartio Sujakkaan tänä
keväänä mikäli joukkue saadaan kokoon. Voitte ilmoittautua ottamalla yhteyttä allaoleviin yhteystietoihin. Kun joukkue on koossa
niin ilmoitan joukkueen jäsenille tarkemmat tiedot sekä yhteystiedot muihin joukkueen jäseniin. Jos tulee peruutuksia tai muuten ei
saada joukkuetta kokoon, ilmoitan siitä muille ilmoittautuneille
niin pian kuin mahdollista.
Parhain terveisin,
Jukka Ahola
urheilu-upseeri
puh: 044-568-8922
jukka.a.ahola@gmail.com

Jäsenistön hiihto- ja
retkeilypäivä Rokulissa
lauantaina 21.3.2009
Majatoimikunta järjestää kerhon liikuntapäivän
Rokulissa lauantaina 21.3.2009.

Kuntoilutulokset 2008
Vuoden 2008 kuntokortteja
palautettiin yhteensä 27 joista
viisi eniten pisteitä kerännyttä
palkitaan mitaleilla.
Mikkonen Antero ............757
Päivärinta Matti ................725
Pyyny Esa........................... 723
Kerola Pentti .................... 697
Pitkänen Raimo ................650
Muut kuntokortin palauttaneet aakkosjärjestyksessä: Aakko
Antero, Engman Esko, Eskelinen
Esko, Helttunen Reino, Jalkanen
Juha, Järvelä Kalevi, Juola Esko,
Kankainen Ilmari, Kanniainen Kari,
Kärkkäinen Juhani, Lajunen Lauri,

Mäkelä Seppo, Niiniketo Kullervo,
Pakonen Seppo, Rahikkala Hannu, Riivari Pentti, Seppänen Pertti, Seppänen Veikko, Siurua Pentti,
Tanskanen Seppo, Turjanmaa Lauri ja Vornanen Erkki.
Mestariluokan mitalin tänä
vuonna ansaitsee Hannu Rahikkala.
Tilastollista tietoa kuntokortin
palauttaneista:
Alle 40-vuotiaita: .. 1, keskiarvo: 294p
40 – 50 vuotiaita: ..1keskiarvo: 178p
50 – 60 vuotiaita: ..6keskiarvo: 419p
60 – 70 vuotiaita: ..9keskiarvo: 485p
70 – 80 vuotiaita: ..7keskiarvo: 378p

Olemme siirtymässä manuaalisesta kuntokorttien ylläpidosta
modernimpaan Reserviläisurheiluliiton ylläpitämään tietojärjestelmään. Tämän jälkeen
mestari- ja suurmestariluokkien
suoritusten seuraaminen tulee
toivottavasti helpommaksi ja
luotettavammaksi. Jos meillä on
jäänyt tällainen tunnustus huomioimatta, niin ottaisitteko ystävällisesti yhteyttä postitse tai verkkosivujen yhteystietolomakkeella
niin selvitän asian ja olen yhteydessä takaisinpäin.

ORUK:in ampumaratavuorot alkuvuodelle 2009
Hiukkavaarassa
Maaliskuu
15.03 Kiv Rata 3 / 150m
29.03 Kiv Rata 3 / 150m

Toukokuu
17.05 Kiv Rata 4 / 150m
24.05 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5

Huhtikuu
19.04 Kiv Rata 3 / 150m
26.04 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5

Kesäkuu
07.06 Kiv Rata 3/150m, vaihtoehto Kiv Rata 4/300m
28.06 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5

Lisätietoja: Petteri Närä, 040-717-4487

Kari Kanniainen
Risto Virtanen
Sampo Puoskari
Markku Mikkonen
Matti Kuonanoja
Jari Maljanen
Paavo Niskala
Jukka Ahola

Kerhon pilkkikilpailut klo 13.00-13.45,
mikäli sää sallii ja jää kestää.
Joukolla mukaan!
Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset Ristolle viim.
ke 18.3. 2009.
Puhelin 045-1300 688 tai risto.virtanen@pp9.inet.fi
Majatoimikunta

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh.
332557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sunnuntaisin 09.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti
Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

ROKULIN varaamisesta muutama
ohje jäsenistölle tiedoksi:

Verkkosivulla osoitteessa:
http://www.oruk.fi/toiminta/urheilu.php

Oulun reserviupseerikerhon hallitus vuodelle 2009
Puh.joht.:
Varapuh.joht.:
Sihteeri:
Talousupseeri:
Tiedotusupseeri:
Koulutusupseeri:
Jäsenupseeri:
Urheilu-upseeri:

Luvassa makkaranpaistoa, hernekeittoa ja kahvet.

ei ilmoittanut ikää:.3keskiarvo: 422p

050-537 1832
045-1300 688
0400 961 174
040-482 6531
050-588 1208
0500-694 854
050-532 5456
044 568 8922

k.kanniainen@mail.suomi.net
risto.virtanen@pp9.inet.fi
spuoskari@gmail.com
markku.mikkonen@tapiola.fi
matti.kuonanoja@oruk.fi
jari.maljanen@elisanet.fi
paavo.niskala@nokia.com
jukka.a.ahola@gmail.com

•
•
•

Majaa ei voi varata kolmea kuukautta aiemmin
Vain yksi varaus/henkilö mahdollista kerrallaan
Maksimi varaus yksi viikko esim. la-la , mieluummin lyhyempi

Jos henkilö on ollut esimerkiksi pääsiäisen majalla, niin hän voi varata
esimerkiksi juhannuksen vasta kahta viikkoa ennen juhannusta ellei
majalla ole varausta.
Tämä siitä syystä, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan
majasta myös ns. pyhien aikaan, jotka ovat kysyttyjä.

