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Tavoitteena toimintaa

ORUK:in kunniavartio 24.12.2009 Oulun sankarihaudan muistomerkillä. Edessä vasemmalta Kaj 
Åström ja Markku Mikkonen, takana Kari Kanniainen ja Sampo Puoskari.

Hyvät reservinupseeriveljet ja 
-sisaret,

ORUK:in uusi hallitus järjes-
täytyi tammikuussa, ja sain kun-
nian ottaa vastaan puheenjoh-
tajan tehtävät Kari Kanniaiselta, 
joka jätti minulle isot varsikengät 
täytettäväkseni. Suuret kiitokset 
Karille hyvin johdetusta kolmesta 
vuodesta.

Niin ikään kiitokset Jukka 
Aholalle, jonka erinomaista työ-
tä urheilu-upseerina jatkaa Sam-
po Mattila. Hallitus otti myös 
yhteydenpidon helpottamiseksi 

käyttöönsä yhteneväiset sähkö-
postiosoitteet muotoa etunimi.
sukunimi@oruk.fi. 

Uutena puheenjohtajana minul-
la on tietysti paljon suunnitelmia 
kerhon toiminnan vilkastuttami-
seksi. ORUK on iso reserviup-
seerikerho, sillä meillä on yli 570 
jäsentä. Jo pelkästään se, että on 
halunnut liittyä Oulun Reser-
viupseerikerhoon, on kiitoksen 
arvoinen teko. Aktiivijäseniä 
joukostamme on kuitenkin vain 
muutama kymmenen.

Kerhon hallitus on olemas-
sa tietenkin jäseniään varten, 
mutta peräänkuulutan kaikilta 
teiltäkin ehdotuksia siitä, miten 
saisimme toimintaamme lisää 
potkua. Liikunta eri muodoissaan 
ja ampumataidon ylläpito säily-
vät ORUK:in ohjelmassa tietysti 
edelleen, mutta fyysisen kunnon 
lisäksi tarvitsemme mielestäni 
myös henkisiä virikkeitä. Olemme 
pohtineet hallituksessa erilaisten 
asiantuntijaluentojen järjestämis-
tä, säännöllisempiä puolustusvoi-
mien infoiskuja, yhteisiä retkiä 
mielenkiintoisiin kohteisiin ja 
vaikkapa vapaamuotoisia eloku-
vailtoja.

Ideoita siis on. 
Nyt tarvitaan enää vain osallis-

tujia tuleviin koitoksiin. Siinä voit-
te auttaa vain te, hyvät jäsenet!

Voittekin osoittaa aloitteelli-
suuttanne tulemalla sankoin jou-
koin kevätkokoukseen, joka pide-
tään ti 13.4.2010 kello 18 alkaen 
Sampo Pankin tiloissa osoittees-
sa Kirkkokatu 13. Toinen kevään 
aktiviteetti on suksipartio Sujak-
ka lauantaina 27.3. Siihen voi 
ilmoittautua Kari Kanniaiselle, ja 
entiseen tapaan ORUK maksaa 
omien partioidensa osallistumis-
maksun.

ORUK:in hiihto- ja retkeilypäi-
vä pidetään puolestaan lauantaina 
20.3. Rokulissa. Rokuan vaarojen 
talvisista maisemista kannattaa 
tulla nauttimaan vaikka koko per-
heen voimin. Samaisen Rokulin 
majan 60-vuotisjuhlia vietämme 
kesäkuun toisena viikonloppuna, 
ja kerään edelleen kuvia ja muis-
teluksia majan historiasta.

Lopuksi muistutan, että minuun 
voi ja saa ottaa yhteyttä, ehdot-
taa kerholle uusia toimintamuo-
toja tai muuten vain keskustella 
reserviläisasioista. Toimiva kerho 
vaatii toimivia jäseniä!

Tavataan kevätkokouksessa ja 
keskustellaan tulevasta kasvotus-
ten.

Sampo Puoskari
puheenjohtaja

Ilmoitukset

Kevätkokouskutsu
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 
13.4.2010 klo 18 alkaen Sampo Pankin tiloissa osoitteessa Kirkko-
katu 13. Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokousvieraana on MPK:n piiripäällikkö Timo Kesäläinen, joka ker-
too aiheesta "MPK alueellisena toimijana".

Tervetuloa!
Hallitus

Jäsenistön hiihto- ja
retkeilypäivä Rokulissa
lauantaina 20.3.2010

Majatoimikunta järjestää kerhon liikuntapäivän
Rokulissa lauantaina 20.3.2010.

Luvassa makkaranpaistoa, hernekeittoa ja kahvet.
Kerhon pilkkikilpailut klo 13.00-13.45, mikäli sää sallii ja jää kestää.

JOUKOLLA MUKAAN!
Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset

Ristolle viim. pe 12.3. 2010.
Puhelin 045-1300 688 tai risto.virtanen@oruk.fi

Majatoimikunta

Suksipartio Sujakka la 27.3.2010
ORUK sponsoroi yhden joukkueen suksipartio Sujakkaan tänä 
keväänä, mikäli joukkue saadaan kokoon. Voitte ilmoittautua otta-
malla yhteyttä allaoleviin yhteystietoihin. Kun joukkue on koossa, 
niin ilmoitan joukkueen jäsenille tarkemmat tiedot sekä yhteystie-
dot muihin joukkueen jäseniin. Jos tulee peruutuksia tai muuten ei 
saada joukkuetta kokoon, ilmoitan siitä muille ilmoittautuneille niin 
pian kuin mahdollista. 

Parhain terveisin,
Sampo Mattila
urheilu-upseeri
puh: 040-537 3211
sampo-mattila@oruk.fi

Kerhon ampumaratavuorot vuodelle 2010 
Hiukkavaarassa

Helmikuu
28.2. Pist Rata 3 / pistoolirata 22cal, 9mm
Maaliskuu
14.3. Kiv Rata 1 / 150m
Huhtikuu
11.4. Pist Rata 3 / pistoolirata 22cal, 9mm
Toukokuu
16.5. Pist Rata 3 / pistoolirata 22cal , 9mm
23.5. Kiv Rata 2 / 300m
Kesäkuu
6.6. Kiv Rata 1 / 150m, vaihtoehto Kiv Rata 2 / 300m
20.6. Pist Rata 3 / pistoolirata 22cal, 9mm

Ammuntoihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 
ammuntaviikon torstaihin mennessä Petteri Närälle (040-717 4487) 
tai Pertti Seppäselle (040-546 7071).
Tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen 
verkkosivuilta osoitteesta http://oruk.fi/toiminta/urheilu.php
Lisätietoja: Petteri Närä, 040-717 4487

Hallitus 2010
Puheenjohtaja Sampo Puoskari   0400-961 174
Varapuheenjohtaja Matti Kuonanoja 050-588 1208
Sihteeri Petteri Närä 040-717 4487
Jäsenupseeri Risto Virtanen 045-130 0688
Koulutusupseeri Jari Maljanen 0500-694 854
Tiedotusupseeri Kari Kanniainen  050-537 1832
Talousupseeri Markku Mikkonen  040-482 6531
Urheilu-upseeri Sampo Mattila 040-537 3211

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

Kuntoiluinto sen kun kasvaa: Määrä ja 
laatu uudessa ennätyksessä. 

Tulos on miesmuistiin paras. Mies-
muistin pituudeksi on tällä kertaa 
määrättu 5 vuotta. Tänä vuonna sijoil-
le 6-10 yltäneet olisivat suorituksillaan 
olleet aiempina vuosina valloittaneet 
koko kärkiviisikon. Huikean kuntopis-
temäärän lisäksi Raimo Pitkänen suo-
ritti lisäksi Reserviläiskierroksen.

Kuntokortteja täytettiin sähköi-
sessä muodossa reserviläisurheilulii-
ton sivuilta (www.resul.fi) löytyvälle 
lomakkeelle. Huomaathan, että kaikil-
le seuran jäsenille on luotu käyttäjä-
tunnus reserviläisurheiluliiton sivulle. 
Ensimmäisellä kirjauksella syötät vain 
RUL jäsennumerosi. Muutama kaik-
keen varautuva reservin upseeri oli 
täyttänyt tiedot netissä ja lisäksi lähet-
tänyt näistä tiedon Aleksanterinkatu 
13 A 12, 20100 Oulu osoitteeseen. 

Tämä on tarpeetonta nykyään. Tosin 
on varmaan syytä mainita että tämän 
tekstin kirjoittamispäivänä kello 16:50 
moinen toiminta olisi ollut mitä suu-
rinta valtioviisautta. Mutta tästälähti-
en siis turhaa ja tarpeetonta. Kehitys 
kehittyy. Mikäli nämä nettiajan häs-
läilyt tuntuvat hankalilta, niin apu on 
lähellä. Soita tai kirjoita allekirjoitta-
neelle, niin saat itsellesi paperisen ver-
sion. Yhteystiedot alla. Jos on tottunut 
paperiversion täyttöön, ei ole mitään 
pakkoa siirtyä sähköiseen versioon. 

Nuorimman ja vanhimman reser-
viläisurheilijan ikäero oli 58 vuotta! 
Hämmästyttävää on, että suorituspis-
teiden määrä ei korreloi iän kanssa. 
Kun kuntoilee ja on tullut tavaksi päi-
vittää kuntokorttia, niin kuntoilusuo-
rituksia tulee vuodessa saman verran 
iästä riippumatta. Reserviläiskierrok-
sen suoritti menneiden vuosien tapaan 

vain yksi henkilö. Poikkeuksellista on 
että suorituksen tekijän nimi oli eri 
kuin aiemmin. Tänä vuonna kyseisen 
uroteon suoritti Raimo Pitkänen.

1. Pitkänen Raimo 1065, 2. Päivä-
rinta Matti 808, 3. Pyyny Esa 770, 4. 
Korhonen Jarmo 708, 5. Mikkonen 
Antero 701.

Muut kuntokortin palauttaneet 
tai sähköiseen kuntokorttiin tieto-
ja tallentaneet aakkosjärjestyksessä: 
Ahola Jukka, Alenius Kari, Eskelinen 
Esko, Hämäläinen Petri, Helttunen 
Reino, Holopainen Markku, Hon-
kanen Marko, Jalkanen Juha, Järvelä 
Kalevi, Juola Esko, Kaikkonen Mika, 
Kankainen Ilmari, Kärkkäinen Juhani, 
Kerola Pentti, Kunnari Kai, Mäkelä 
Seppo, Manninen Lauri, Metsäpelto 
Lari-Markus, Närä Petteri, Niiniketo 
Kullervo, Nikola Heikki, Paakkonen 
Raimo, Pakonen Seppo, Pellikka Paavo, 
Satomaa Jari, Seppänen Pertti, Seppä-
nen Veikko, Siurua Pentti, Tanskanen 
Seppo, Turjanmaa Lauri, Turunen Tapio, 
Vimpari Jarkko, Vornanen Erkki.

Kuntoilutulokset 2009
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