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Reserviupseerien talouskuuri

Hyvät reserviupseeriveljet ja 
-sisaret.

ORUK:in hallitus on lupausten 
mukaisesti suunnitellut jäsenistöl-
lemme toimintaa. Olemme myös 
käynnistäneet toimenpiteet ker-
hon talouden vakauttamiseksi. 

Kerho omistaa neljäsosan 
reserviläisjärjestöjen toimitilasta 
Oulun keskustassa. Viime vuonna 
kiinteistölle tehtiin kattoremont-
ti, joka verotti kerhon varoja. 
Toimitila on kuitenkin keskeisellä 
paikalla kaupunkia ja se kannattaa 
pitää kunnossa. Siellä on helppo 
kokoontua, mutta se tulee jat-
kossakin vaikuttamaan kerhon 
talouteen.

Yksi kerhomme tärkeimmistä 
jäseneduista on Rokuli-majam-
me. Sen suhteen niin jäsenistö 
kuin kaikki edeltävät hallitukset-
kin ovat olleet samaa mieltä: itse 
rakentamamme perinnemaja on 
kiinteä osa kerhon identiteettiä. 
Rokulista ei luovuta.

Sen käyttö on kuitenkin syönyt 
kerhon pääomaa viimeisen kym-
menen vuoden aikana niin paljon, 
että muutoksia majan käyttöai-
koihin ja hinnoitteluun on pakko 
tehdä. Jäsenistömme on voinut 
käyttää Rokulia jo vuosikaudet 
lähestulkoon ilmaiseksi. Käyttö 
on myös perustunut luottamuk-

seen ja rehellisyyteen.

Majan käyttömaksuihin ja 
-aikoihin joudutaan tekemään 
muutoksia. Muutokset otetaan 
käyttöön 1.6. alkaen, mutta samal-
la pyrimme myös profiloimaan ja 
kohentamaan upeaa majaamme 
niin, että se tyydyttää entistä 
enemmän sen käyttäjiä.

Sitten asiaa toiminnasta: kevään 
ykköstapahtuma jäsenistöllemme 
on RUL:n juhlavuoden innoittama 
Johtamispäivä 14.5. Hiukkavaaras-
sa, jonka ORUK järjestää yhdessä 
Kempeleen ja Haukiputaan reser-
viupseerien sekä MPK:n kanssa. 
Mukaan mahtuu 50 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta, joten tulkaa 
joukolla mukaan toiminnalliseen 
päivään, josta saa korvaavan ker-
tausharjoituspäivän.

Tulkaa keskustelemaan Roku-
lista ja kerhon toimintamuodois-
ta kevätkokoukseemme. Siellä 
voitte vaikuttaa oman kerhonne 
toimintaan.

Sampo Puoskari
puheenjohtaja

Kerhon Rokuli-maja kesällä 2010. Tänä vuonna majaa on tarkoi-
tus kehittää ja sen käyttöä tehostaa.

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332 557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna 
arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sunnuntai-
sin 09.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti Rokulista, 
mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Toimintaamme tukee

Kerhon ampumaratavuorot 2011 
Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivää-
riradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä 
löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.oruk.fi/
toiminta/urheilu.php
Lisätietoja:  Petteri Närä - 040  717 4487

TERVETULOA MUKAAN!

Kerhon ulkoilupäivä Rokualla
Majatoimikunta järjestää kerhon ulkoilupäivän Rokuli-majalla 
Rokualla lauantaina 2.4.2011 klo 12:00 alkaen.
Luvassa on rento koko perheen ulkoilutapahtuma ja oivallinen mah-
dollisuus tutustua kerhon majaan sekä jäsenistöön.
Kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa sekä sään salliessa kerhon pilkki-
kilpailut  klo 13.00-13.45.
Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset Ristolle viimeis-
tään perjantaina 25.3.2011. Puhelin 045 1300 688 tai risto.virta-
nen@oruk.fi

Kaikki jäsenet perheineen ovat tervetulleita!
Majatoimikunta

Kuntoilutulokset 2010
ORUK kuntoilutuloksissa nousu-
kausi senkun jatkuu. Kuntokort-
teja on taas täytelty ahkerasti ja 
viimevuonna tehdyt ennätykset 
rikottiin samantien. Tällä kertaa 
osallistujamäärä kehittyi mal-
tillisemmin, mutta pistemäärät 
kohosivat selvästi, niin kärkivii-
sikon kuin kaikkien kuntokortin 
täyttäneiden joukossa.

Olisiko osasyy kasvaneeseen 
pistekertymään reserviläisur-
heiliiton sivuilta (www.resul.fi) 
löytyvän sähköisen kuntokortin 
käytön helppous.  Ei jää enää niin 
helposti suoritus merkkaamatta. 
Kenties.

Tärkeysjärjestys on kuitenkin: 
1) kuntoilu sinäänsä, 2) kuntoi-
lujen kirjaaminen, 3) kirjausten 
saattaminen urheilu-upseerin tie-
toon. Sähköisessä kirjaamisessa 
tosin säästää sekä postittamisen 
vaivan, että hinnan.

Tämänvuotisissa tuloksissa 
huomion herättää se, että viiden 
kärkeen vaadittiin yli 750 pistettä. 
Moisella oltiin takavuosina kirk-
kaasti kärjessä ja keskiarvoisesti 
tuo tarkoittaa jo vähintään puo-
lentoista tunnin suoritusta vuo-

den joka ikinen päivä.
Tämänkin vuoden pistelistan 

kärjessä on Raimo Pitkänen. 
Tämänvuotisen tuloksen, 1095 
saavuttaminen on vaatinut jokai-
sena päivänä suorituksia vähintään 
kolmen tunnin verran. Huikeaa! 

Vaikka 2010 voittopisteet ovat-
kin täydet 1095, niin muistetaan-
pa kuitenkin, että vuonna 2012 on 
karkauspäivän ansiosta mahdollis-
ta tavoitella vielä kolmea pistettä 
korkeampaa suoritusta.

Vuoden 2010 suorituspisteiden 
kärkiviisikko: 1. Pitkänen Raimo 
1095, 2. Korhonen Jarmo 933, 3. 
Päivärinta Matti 795, 4. Pyyny Esa 
792, 5. Mikkonen Antero 754.

Muut kuntokortin palauttaneet 
tai sähköiseen kuntokorttiin tie-
toja tallentaneet aakkosjärjestyk-
sessä:

Alanärä Jouni, Alenius Kari, 
Eskelinen Esko, Helttunen Rei-
no, Holopainen Markku, Jalkanen 
Juha, Järvelä Kalevi, Juola Esko, 
Kankainen Ilmari, Kärkkäinen 
Juhani, Kerola Pentti, Lajunen Lau-
ri, Mäkelä Seppo, Manninen Lau-
ri, Mattila Sampo, Närä Petteri, 
Pakonen Seppo, Pehkonen-Ollila 

Juho, Pellikka Paavo, Satomaa Jari, 
Seppänen Pertti, Seppänen Veik-
ko, Sutinen Lauri, Turjanmaa Lau-
ri, Vimpari Jarkko, Vornanen Erk-
ki, Vuolteenaho Ari, Yrjö-Nikola 
Heikki

Mestari- tai suurmestariluokan 
suorituksista ei tullut sähköisen 
järjestelmän kautta ilmoitusta. 
Tämä voi tarkoittaa, että moisia 
ei ollut, tai että järjestelmä on 
rikki. Kerhon hallussa olevan suo-
ritusarkiston läpikäyminen saat-
taa vielä paljastaa palkitsemista 
edellyttäviä tunnustuksen aiheita. 
Arkiston perkaaminen valmistuu 
luvatusti kevätkokoukseen men-
nessä.

Mikäli kaipaat apua sähköisen 
kuntokortin käyttöönotossa, tai 
haluat paperiversion kuntokortti-
pohjasta, tai toimittaa kuntokortin 
perinteisellä, tai sähköpostilla, tai 
ehdottaa ja toivoa jotakin muuta 
urheiluun ja liikkumiseen liittyvää, 
niin yhteyttä saa seuraavin koor-
dinaatein: ORUK Urheilu-upseeri 
Sampo Mattila, Aleksanterinkatu 
13 A 12, 20100 Oulu, 040 53 73 
211, sampo.mattila@oruk.fi

Hallitus 2011
Puheenjohtaja .......................................... Sampo Puoskari  ................................................... 0400 961 174
Varapuheenjohtaja .................................. Matti Kuonanoja ................................................... 050 588 1208
Sihteeri ...................................................... Petteri Närä ........................................................... 040 717 4487
Koulutusupseeri ...................................... Jari Maljanen .......................................................... 0500 694 854
Talousupseeri ........................................... Markku Mikkonen  ............................................... 040 482 6531
Urheilu-upseeri ....................................... Sampo Mattila ........................................................ 040 537 3211
Tiedotusupseeri ...................................... Jarmo Korhonen ................................................... 050 330 6579
Jäsenupseeri ............................................. Harri Häll ............................................................... 040 547 3780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

        
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pide-
tään tiistaina 12.4.2011 kello 18 alkaen vakuutusyhtiö 
Tapiolan kokoustiloissa osoitteessa Kirkkokatu 9, käynti 
sisäpihan kautta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Koko-
uksen yhteydessä kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
Hallitus

Kevätkokousutsu
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