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Oulun Reserviupseerikerho ry:n lehti

Ammuntavuoroista
2005
Käytäntö ammunnoissa:

Puheenjohtajan kynästä
Loistavaa kesän alkua
arvoisat reservinupseerit
Kesä on pyörähtänyt mukavasti käyntiin ja meillä on lupa odottaa kuivempaa ja aurinkoisempaa
kesää kuin viime vuonna. Kesä on
monille lomailu ja mökkeily aikaa,
jolloin irrottaudutaan arkisista
kiireistä ja ladataan akkuja seuraavaa talvea varten.
Maaliskuussa ORUK:n partio
otti osaa Sujakka-tapahtumaan,
joka hiihdettiin keväisen aurinkoisessa säässä. Allekirjoittanut
toimi ensi kertaa partion johtajana ja sijoitus oli historian huonoin, joten ensi vuodeksi ainakin
johtajan paikka on vapaana. Ensi
vuonna partiolla on vain yksi
suunta, ylöspäin.
Toukokuussa ORUK hoiti kaatuneiden muistopäivän kunniavartiotehtävät tuomiokirkolla
ja sankarihaudalla. Varsinkin san-

karihaudalla järjestetty tilaisuus
soittokuntineen oli hieno ja koskettava, kiitokset kunniavartiossa
mukana olleille.
Yhdistysrintamalla kesän viettoon siirrytään perinteisesti
kesäkuun alun lippujuhlapäivän
(4.6) jälkeen. Tänä vuonna valtakunnallinen paraati järjestettiin

Oulussa ja paikkakunnalla nähtiin
puolustusvoimien viimeisintä
kalustoa.Toivottavasti moni käytti tilaisuutta hyväksi ja kävi tutustumassa kalustonäyttelyyn sekä
kuulemassa sotilasmusiikkia.
Rokulissa järjestettiin perinteiset polttopuutalkoot toukokuun
puolivälissä, liiteri ladattiin täyteen puita ja pihapiiriä siivoiltiin.
Tarkoituksena on järjestää uudet
talkoot myöhemmin kesällä, seuratkaa ilmoittelua nettisivuilla.
Rokulin varauskirjan hoitaminen
ja avainten luovutus siirtyy heinäkuun alussa Tapiola-yhtiöstä
Hiirosen Nesteelle, joten varauksia heinäkuusta eteenpäin tehneet ottakaa tämä huomioon
avaimia noutaessanne.
Lämmintä kesää toivottaen!
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

www.kolumbus.fi/oruk

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään

Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen
Neste Hiironen puh. 332 557 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: KOKO ROKULI 7 euroa henkilö/tai 35
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

sähköpostilistaa ja pyrkii siten
tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhomme toimintaan liittyvistä
asioista ja tapahtumista. Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittavat nykyisen sähköpostiosoitteensa jäsenupseerillemme Paavo Niskalalle
osoitteeseen: oruk@luukku.com
Hallitus

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
hallitus 2005
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Aleksanterinkatu 43-45 as. 1
antti.ukonmaanaho@ponvia.fi

90100 Oulu
040 566 0109

Kari Kanniainen
Varapuheenjohtaja

Tornihaukantie 6 B 9
kari.kanniainen@luukku.com

90250 Oulu

Markku Mikkonen
Talousupseeri

Oivantie 12
markku.a.mikkonen@sampo.fi

90580 Oulu

050 422 4691
koti 556 5964

Marko Kivimäki
Urheilu-upseeri

Rantakastellintie 14 E 4
Marko.Kivimaki@luukku.com

90230 Oulu

044 571 7711

Esko Luoma-aho
Tiedotusupseeri

Päretie 15
esko.luoma-aho@kaleva.fi

90230 Oulu

Tuomas Puolimatka
Koulutusupseeri

Uittotunnelinkatu 7 A 2
tuomas.puolimatka@hotmail.com

33250 Tampere 040 535 0914

Paavo Niskala
Jäsenupseeri

Ahventie 11 B 5
oruk@luukku.com

90550 Oulu

050 532 5456

Juha Jalkanen
Sihteeri

Tykkykuja 6 A
juha.jalkanen@ouka.fi

90630 Oulu

044 260 4844
koti 311 3707

Practical -pistooliammuntojen
osalta tukeudutaan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampumaseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.Heihin yhteyttä ottamalla saattaa tilaa löytyä mahdollisille ammunnoista kiinnostunielle
myös ORUK:n puitteissa. Se vaatii kuitenkin erillista yhteydenpitoa.Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta saat yhteystietoja 040-844 3335.
Ammuntoihin osallistutaan
edelleen ennakkoilmoittautumisten perusteella. Selvitän itse aina
keskiviikkoisin onko radat PV:n
omassa käytössä, joten ilmoittautuminen tehdään aina ammuntoja edeltävän torstain iltapäivään
mennessä Petteri Närälle 0407174487 petteri.nara@mediburner.com tai Pertti Seppäselle 0405467071.
Näihin vuoroihin saattaa tulla
muutoksia ammuttajien poissaolojen puitteissa tai muista syistä. Omalla aseella ampuminen
onnistunee, kun muistaa ottaa
mukaan henkilöllisyystodistuksen ja yhdistyksen jäsenkirjan.
Käynti radalle on Valkeisjärven
tien kautta.
Kalenterissa on pistooliammuntojen osalta vain ns. kouluammuntarata käytössä, kiväärin osalta 150 m rata, jossa voidaan ampua myös sovellettyja
kivääriammuntoja. Kivääriammuntaa testataan myös 300
m radalla.

kesäkuu 2005
5.6....pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
19.6..kivääriammunnat
RATA 3/150M
heinäkuu 2005
17.7..kivääriammunnat
RATA 1/300M
elokuu 2005
14.8..pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
28.8..kivääriammunnat
RATA 3/150M
syyskuu 2005
11.9..pistooliammunnat
PISTOOLIRADAT
25.9..kivääriammunnat
RATA 1/300M
lokakuu 2005
9.10..kivääriammunnat
RATA 3/ 150M
30.10.kivääriammunnat
RATA 3/150M
marraskuu 2005
20.11. kivääriammunnat
RATA 1/300M
joulukuu 2005
4.12..kivääriammunnat
RATA 1/300M

Toimintaamme tukevat:

Kuntokisan kivikova
kolmikko

050 537 1832

Oulun Reserviupseerikerhon kevätkokouksessa 16.3.05. palkittiin kerhon
ektiivisimmat kuntoilijat. Vas. Esa Pyyny (645 pistettä), Pentti Kerola (698
pistettä) ja Reino Helttunen (650 pistettä).

