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Merkityksemme kasvaa

Hyvät 
reserviupseerit.

Kukaan ei ole voinut välttyä 
Puolustusvoimien säästöhank-
keita ja uudistamissuunnitelmia 
koskevilta uutisilta. Rajuudessaan 
ehdotetut muutokset ovat kui-

tenkin osaltaan välttämättömiä, ja 
viime kädessä armeija tekee sen, 
mitä poliitikot käskevät.

Tärkeintä tässä tilanteessa on 
kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. 
Niin kipeää, kuin luopuminen 
tekeekin, sen keskellä on alet-
tava suunnitella uutta ja miettiä, 
miten masentava tilanne voidaan 
parhaalla tavalla hyödyntää. Vain 
positiivisella asenteella voidaan 
saada aikaan jotain rakentavaa.

On selvää, että esimerkiksi ker-
tausharjoitusten lähes täydellinen 
loppuminen neljäksi vuodeksi 
vaikuttaa reserviläisten taitoi-
hin ja motivaatioon. Eri tahoilta 
on ilmaistu huolestuminen siitä, 
miten käy kansamme maanpuo-
lustustahdon? Kiivastuksissaan 
varuskuntien lakkautuspaikka-
kunnilla on uhattu jopa sotilas-
passien palauttamisella.

Näin reserviläisjärjestön edus-
tajana pidän tilannetta kuitenkin 
haasteena. Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen merkitys kasvaa 
– se on varmaa. Meidän on siis 
kerho-, piiri- ja liittotasolla val-

mistauduttava vastaamaan siihen. 
Ja näitä tasoja ei ole ilman yksit-
täistä reserviläistä ja yksittäistä 
reserviupseeria – sinua.

Te jäsenet olette syyskokouk-
sessa valinneet meidät, Oulun 
Reserviupseerikerhon hallituk-
sen, toimimaan teidän etujenne 
ajajana. Teemme parhaamme, jotta 
voimme kehittää mahdollisimman 
monelle aktiivijäsenellemme mie-
lekästä toimintaa vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa. Siinä toi-
mimme tietysti yhteistyössä tois-
ten reserviläisjärjestöjen, MPK:n 
ja Puolustusvoimien kanssa.

Nyt jos koskaan odotamme 
teiltä konkreettisia toiveita siitä, 
millaisia kursseja ja minkälaista 
koulutusta te haluaisitte saada 
lähivuosien aikana? Kaikkea saa 
ja pitää ehdottaa. Hallituksen teh-
tävänä on tutkia, mitä meillä on 
käytettävissä olevilla resursseil-
lamme mahdollista järjestää.

Vaikeudet on tehty voitetta-
viksi!

KERHON AMPUMAVUOROT 
2012 HIUKKAVAARASSA

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä 
pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdol-
lisuus käyttää omia tai kerhon aseita. Ampu-
mavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammunta-
käytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta 
osoitteesta: www.oruk.fi 

Lisätietoja:  matti.kuonanoja@oruk.fi 
Tervetuloa mukaan!

Hallitus 2012
Puheenjohtaja. ......................  Sampo Puoskari.............. 0400 961 174
Varapuheenjohtaja ..............  Petteri Närä .................... 040 717 4487
Sihteeri. .................................  Ari Vuolteenaho .............. 044 544 6202
Ampumaupseeri ..................  Matti Kuonanoja ............. 050 588 1208
Perinneupseeri ....................  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 

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja

Kuntoilutulokset 2011
Kuntokortteja on taas täytetty 
ja palautettu runsain määrin. Osin 
tietenkin sähköisen kuntokortin 
vaivattoman käytön ansioista 
Urheilu-upseerin tietoon tullei-
den suorittajien määrä on viime 
vuosina ollut kasvussa.  Sähköinen 
kuntokortti löytyy osoitteesta 
www.resul.fi  ja jokaisella reservi-
läisliittoon kuuluvalla on käyttä-
jätunnus valmiina (käyttäjätunnus: 
jäsennumero, salasana: sukunimi).

Vaikka kuntokortin voi edel-
leen palauttaa myös perinteise-
nä paperiversiona, niin kannus-
tamme kyllä kaikkia jäseniämme 
ottamaan sähköisen version käyt-
töön. Apua ja tukea järjestelmän 
käyttöönottoon saa, tarjotaan ja 
tyrkytetään kaikille jotka moista 
kaipaavat tai sietävät.

Edellisen vuoden suoritusmää-
rä 44 on suurempi kuin ORUKin 
historiassa pitkään  aikaan. Vuon-
na 1995 on ollut suorituksia yksi 
enemmän kuin tänä vuonna. Sitä 
ennen suurempia määriä on näh-
ty -70 ja -80 luvuilla.

Tämän vuoden tuloksissa on 
kaksi huomionarvoista seikkaa. 

Vanhat konkarit jatkoivat kovi-
en pistemäärien tahkoamista. 
Päälle 700 pisteen tuloksia (6) 
ei ole ollut näin montaa kerhon 
historiassa kertaakaan sitten -70 
luvun. Ja -70 luvun pistekertymät 
osoittavat, että silloin on joko 

vuodessa ollut useita ylimääräi-
siä kuukausia, aritmetiikka ollut 
toisenlaista tai kenties todennä-
köisimmin pistelaskun säännöt 
olleet erilaiset kuin nykyaikana.

Toinen huomionarvoinen ja 
ilolla tervehdittävä piirre on 
ensikertaisten suuri määrä. Lähes 
puolet kaikista suorituksista oli 
jäseniltä, joilla ei ollut  vuoteen 
1976 ulottuvassa tuloshistoriassa 
aikaisempia merkintöjä. Monella 
uudella nimellä kertyneitä pisteitä 
ei vielä tällä tuloskaudella kerty-
nyt valtaisaa määrää. Olen varma 
että kyseessä on lähinnä merk-
kausinnon laantuminen eikä niin-
kään liikkumisen väheneminen. 
Kuluvana vuonna sitten jaksetaan 
täytellä niitä suorituksia parem-
min pitkin vuotta. Eikö niin.

Ohessa 2011 kuntoilutulokset. 
Jäsenistön pyynnöstä listassa on 
kaikkien kuntokortin täyttänei-
den tulokset:

Järjestys, pisteet, nimi: 1. 1089 
Pitkänen Raimo, 2. 906 Korhonen Jar-

mo, 3. 821 Mikkonen Antero, 4. 805 
Päivärinta Matti, 5. 795 Pyyny Esa, 6. 
729 Mattila Sampo, 7. 620 Alenius 
Kari, 8. 527 Lajunen Lauri, 9. 493 Sep-
pänen Veikko, 10. 464 Vornanen Erkki, 
11. 452 Juola Esko, 12. 445 Satomaa 
Jari, 13. 353 Pakonen Seppo, 14. 290 
Vimpari Jarkko, 15. 283 Mäkelä Seppo, 
16. 262 Närä Petteri, 17. 234 Holo-
painen Markku, 18. 231 Niva Ahti, 19. 
217 Nikola Heikki, 20. 213 Manninen 
Lauri, 21. 211 Jalkanen Juha, 22. 208 
Seppänen Pertti, 23. 185 Juntunen 
Kari, 24. 182 Lehikoinen Markku, 25. 
177 Järvelä Kalevi, 26. 164 Vuolteen-
aho Ari, 27. 149 Kuonanoja Matti, 
28. 63 Maljanen Jari, 29. 62 Alanärä 
Jouni, 30. 46 Puoskari Sampo, 31. 45 
Pehkonen-Ollila Juho, 32. 39 Saarela 
Tomi, 33. 37 Marjakangas Erno, 34. 28 
Määttä Paul, 35. 24 Isomaa Jani, 36. 14 
Häll Harri, 37. 13 Blomberg Olli, 38. 
9 Rahkola Tuomas, 39. 4 Korhonen 
Aki, 40. 4 Saarikoski Erkki, 41. 3 Brä-
sy Matti, 42. 3 Karvonen Teemu, 43. 
3 Kultanen Veli-Pekka, 44. 2 Kyllönen 
Joonas

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen kuntokort-
tijärjestelmään. 

Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kun-
tokorttiin osoitteessa www.resul.fi .

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 
jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. 

Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. 
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, 
johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen yllä-
pitoon palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat.

Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevät-
kokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 pistettä keränneet 
palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä kerän-
neet suurmestariluokan mitalilla.
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VARAUSKÄYTÄNTÖ ON MUUTTUNUT!
Varaus tapahtuu nyt www.oruk.fi  -sivujen kautta.

AVAIMEN NOUTO ON MUUTTUNUT!
Avain noudetaan Rokua Health & Span vastaanotosta varaustietoja 
vastaan.

Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista, varaamisesta ja maksukäytön-
nöstä: www.oruk.fi 

Mikäli kaipaat apua sähköisen kuntokortin käyttöönotossa, tai 
haluat paperiversion kuntokorttipohjasta, tai toimittaa kuntokortin 
perinteisellä, tai sähköpostilla, tai ehdottaa ja toivoa jotakin muu-
ta urheiluun ja liikkumiseen liittyvää, niin yhteyttä saa seuraavin 
koordinaatein:

ORUK Urheilu-upseeri Sampo Mattila
Aleksanterinkatu 13 A 12, 20100 Oulu
040 53 73 211
Sampo.Mattila@Oruk.fi 

Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous  pidetään 
Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan 
Pohjan salissa keskiviikkona 18.4. klo 18.00. Kokouk-

sessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja vieraileva 
luennoitsija on aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kimmo 
Rajala. Luennon aiheena on puolustusvoimien muutokset. Kokouk-
sen yhteydessä kahvitarjoilu.

TERVETULOA!

Hallitus

KEVÄTKOKOUSKUTSU

ROKULIN TAPAHTUMAT
– Rokulin ulkoilupäivä 31.3. Koko perheen 
tapahtumaan ilmoittautuminen  ke 28.3. men-
nessä. Luvassa ulkoilua, kahvittelua ja  makkaraa. 
Pilkkikilpailu klo 13-14.
– Rokulin talkoot 4.-6.5.2012. Ilmoita ennak-
koon tulostasi ke 2.5 mennessä.
– Rokulin talkoot 25.-27.5.2012. Ilmoita 
ennakkoon tulostasi ke 23.5. mennessä.
– Rokulin talkoot 5.-7.10.2012. Ilmoita ennak-
koon tulostasi ke 3.10. mennessä.
- Lisätietoja ja ilmoittautumiset majaisäntä Risto 
Virtaselle 045 1300 688.
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