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Hyvää alkukesää 
arvoisat 
reserviupseerit

Kerhon kevätkokous pidet-
tiin maaliskuussa Aleksante-
rinkadun toimistolla. Kokouk-
sessa luovutettiin kunniamiek-
ka vuodeksi kerhon pitkäai-
kaiselle ammuntavastaavalle 
ylil Petteri Närälle. Samassa 
tilaisuudessa luovutettiin pii-
rin hopeinen ansiomitali kapt 
Antero Mikkoselle ansioistaan 
reserviläistoiminnassa.

Majatoimikunta on uurasta-
nut Rokulissa kevään aikana 
ahkeralla otteella. Lahjoituk-
sena saadut keittiön kaapit ja 
lähes uusi hella ovat löytäneet 

paikkansa hieman uusitus-
sa keittiössä. Samalla koko 
rakennuksen sähkölaitteet on 
tarkastettu ja uusittu tarvitta-
vilta osin, kiitokset kaikille tal-
koissa mukana olleille.

Hallitus on tehnyt päätök-
sen kehittää kerhon tiedotusta 
internetissä hankkimalla oman 
verkkotunnuksen. Tarkoituk-
sena on mm. siirtää Rokulin 
varaussysteemi internetissä 
toimivaksi, uudistuksen toi-
votaan helpottavan ja lisäävän 
majan käyttöä. Tiedotusup-
seerin tehtävänä on kehittää 
ja ylläpitää uusia toimintoja.

Hyvää ja aurinkoista kesää 
sekä onnittelut lippujuhlapäi-

vänä ylennyksen saaneille.

Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä

Oulun Reserviupseerikerho ry:

Käytäntö 
ammunnoissa: 

Practical-pistooliammunto-
jen osalta tukeudutaan asiaan 
paremmin vihkiytyneiden ampu-
maseurojen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.Heihin yhteyttä 
ottamalla saattaa tilaa löytyä 
mahdollisille ammunnoista kiin-
nostunielle myös ORUK:n puit-
teissa. Se vaatii kuitenkin erillista 
yhteydenpitoa. Yhteyshenkilönä 
toimii Matti Kariniemi, jolta 
saat yhteystietoja 040 844-3335.

Ammuntoihin osallistutaan 
edelleen ennakkoilmoittautumis-
ten perusteella. Selvitän itse aina 
keskiviikkoisin ovatko radat PV:n 
omassa käytössä, joten ilmoittau-
tuminen tehdään aina ammunto-
ja edeltävän torstain iltapäivään 
mennessä Petteri Närälle 040 
717 4487 petteri.nara@medi-

burner.com tai Pertti Seppä-
selle 040 546 7071. 

Näihin vuoroihin saattaa tulla 
muutoksia ammuttajien poissa-
olojen puitteissa tai muista syis-
tä. Omalla aseella ampuminen 
onnistunee, kun muistaa ottaa 
mukaan henkilöllisyystodistuk-
sen ja yhdistyksen jäsenkirjan. 
Käynti radalle on Valkeisjärven 
tien kautta.

Kalenterissa on pistooliam-
muntojen osalta vain ns. koulu-
ammuntarata käytössä, kiväärin 
osalta 150 m rata, jossa voidaan 
ampua myös sovellettuja kivääri-
ammuntoja. Kivääriammuntaa 
testataan myös 300 m radal-
la.

kesäkuu:
17.6. Pist 22cal/9mm/pistoolirata 
no: 5

Ammunta-
vuoroista 2006

Oulun Reserviupsee-
rikerho kokoaa jäsenistään 
sähköpostilistaa ja pyrkii siten 
tehostamaan ja nopeuttamaan 
tiedonkulkua kerhomme toi-
mintaan liittyvistä asioista ja 
tapahtumista. Toivomme, että 
kaikki jäsenemme ilmoittavat 
nykyisen sähköpostiosoit-
teensa jäsenupseerillemme 
Paavo Niskalalle osoitteeseen: 
oruk@luukku.com

Hallitus

www.kolumbus.f i /oruk

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen 
Neste Hiironen puh. 332-557 osoitteessa Kiilakiven-
kuja 2. Huoltamo on avoinna arkisin 6.30–21.00, lau-
antaisin 8.00–21.00 ja sunnuntaisin 9.00–21.00. Avainta 
palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puut-
teita.

MAKSUT: KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50 
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

Toimintaamme tukevat:

Oulun reserviupseerikerhon 
edellisen puheenjohtajan reser-
vin majuri Juhani Kärkkäisen 
50-vuotispäiviä juhlittiin Oulus-
sa 20.05.2006 leppoisassa hen-
gessä. Paikalla oli sukulaisia, 
ystäviä sekä tuttuja vuosien 
varrelta. 

K: Milloin olette syntynyt ja 
mistä päin olette kotoisin?

V: Olen syntynyt vuonna 1956 
ja viettänyt lapsuuteni Kemin 
Rytikarissa.

K: Mitä teette työksenne?
V: Olen olut- ja alkoholitehtaan 

myyntijohtaja.
K: Entä mitä teette vapaa-aika-

nanne?
V: Harrastan kesällä sauvakä-

velyä ja maastovaellusta Syötteen 
kauniissa luonnonpuistossa. Tal-
vella hiihtoa perinteisellä tyylillä.

K: Entä missä ja milloin suo-
rititte varusmiespalveluksen ja 
mikä on aselajinne?

V: Olen alun perin ilmatorjun-
tamies. Rov It Psto vuonna 1975-
76.

K: Milloin liityitte kerhomme 
jäseneksi?

V: Ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1976. Välillä asuin Van-
taalla ja uudemman kerran liityin 
1995.

K: Olette toimineet mm. ker-
homme puheenjohtajana. Milloin 
aloititte reserviläisjärjestötoimin-
nan ja mikä sai teidät mukaan 
tähän toimintaan?

V: Maanpuolustushenkisenä 
reservinupseerina aloitin järjes-
tötoiminnan vuonna 1980 Oulun 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
perustajajäsenenä. ORUKin hal-
litukseen tulin vuonna 1995 ja 
puheenjohtajana toimin poikke-
uksellisen ajan eli 4 vuotta.

K: Voitteko kertoa jonkin mie-
lenkiintoisen muiston kerhomme 
toimintaan liittyen? 

V: Kerhon merkkipäiväjuhla 
vuonna 2003 oli mieleenpainuva.

K: Onko reserviläisjärjestö-
toiminta mielestänne muuttunut 
vuosien varrella?

V: Reserviläishenki on varmas-

ti vähintään yhtä vahva kuin 30 
vuota sittenkin. Ehkä työelämän 
kiireisyys kuitenkin vaikuttaa tänä 
päivänä osallistumisaktiivisuuteen 
vahvemmin kuin aikaisemmin.

K: Millaisena näette reservi-
läistoiminnan merkityksen nyt ja 
tulevaisuudessa?

V:  Maanpuolustuksemme 
perustuu osaavaa, henkisesti vah-
vaan ja taistelukykyiseen reservi-
läisarmeijaan, joten reserviläistoi-
minta on koko valtakunnan kan-
nalta kullanarvoista työtä.

K: Olette tehneet ansiokasta 
työtä reserviläistoiminnassa.  Tul-
laanko teitä vielä näkemään jär-
jestötoiminnan parissa?

V: Puheenjohtajuuden jälkeen 
olen keskittynyt vaativaan työhö-
ni ja perheeseeni. Kaksi lastenlas-
ta ansaitsevat myös papan täyden 
huomion. Aktiivitoiminta vaatisi 
paljon lisäaikaa, mutta rivijäsene-
nä toimin kuitenkin edelleen.

K: Haluatteko vielä lopuksi 
sanoa jotain tämän päivän reser-
viläisille?

V: Toivotan ORUKin ja kaikkien 
reserviläisjärjestöjen toiminnalle 
menestystä jatkossakin.

Vielä kerran onneksi olkoon 
Jussille merkkipäivän johdosta 
sekä menestyksekkäitä vuosia 
myös tästä eteenpäin!

Juhani Kärkkäinen
täytti 50 vuotta


