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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät reservin upseerit,

Näin keväistä Oulua ja Suomea 
ihaillessa mielen pintaan nousee 
usein myös varsin isänmaallisia 
tuntoja. Kaatuneitten muisto-
päivän vietto toukokuun loppu-
puolella ja kesäkuun alussa oleva 
puolustusvoimain lippujuhla ovat 
omiaan muistuttamaan myös 
meitä sotien jälkeen syntyneitä 
siitä, miten tärkeää ja arvokasta 
työtä kauniin maamme puolusta-
miseksi on tehty ja tehdään joka 
päivä. Tällaisina juhlahetkinä tun-
tuu erityisen hienolta saada olla 
mukana reserviläistoiminnassa, 
kantamassa omaa kortta kekoon 
yhteisen asian hyväksi ja mennei-
den polvien kunnioittamiseksi. 

Ennen kuin laskeudeutaan 
kesälaitumille, on syytä vilkaista 
myös menneitä ORUK:n tapahtu-
mia. Kevätkokous pidettiin 21.3. 
Tapiola-yhtiön tiloissa. Kiitokset 
vielä kerran Seppäsen Markuksel-
le loistavasta kokousympäristös-
tä. Kevätkokouksen yhteydessä 
palkittiin aktiivisimmat urheilijat, 
sekä luovutettiin kunniamiekka 
yliluutnantti Antti Ukonmaan-
aholle kiitokseksi aktiivisesta ja 
ansiokkaasta kerhomme hyväksi 
tehdystä työstä. Kokouksessa piti 
esitelmän everstiluutnantti Han-
nu Pitkänen, josta tulee seuraava 

MPK ry:n Pohjois-Pohjanmaan 
maanpuolustuspiirin päällikkö. 
Kevätkokouksen jälkeen, 24.3. 
pidettiin ORUK:n ulkoilu- ja hiih-
topäivä kerhon majalla Rokulissa 
Rokualla. Osallistujia oli koural-
linen, mutta tunnelma oli sitäkin 
tiiviimpi ja lämminhenkisempi. 
Hiihtäminenkin onnistui varsin 
hyvin, vaikka maaliskuussa aurin-
ko ja vesisateet meinasivat tehdä 
tepposet, kuten Tervahiihtoon 
ja Suksipartio Sujakkaan osallis-
tuneet varmasti hyvin muistavat. 
Hiihtopäiväperinnettä pyritään 

jatkamaan keväisin Rokulissa, ja 
toivottavaa olisi että kerhon upea 
maja olisi ympäri vuoden nykyistä 
aktiivisemmassa käytössä. Suosit-
telen majaan tutustumista lämpi-
mästi kaikille kerholaisillemme. 
Tällä sivulla on tarkemmat ohjeet 
majan varaamisesta.

Kerhollamme oli jälleen partio 
osallistumassa Suksipartio Sujak-
kaan. Tällä kerralla viime hetken 
sairastuminen verotti yhden osal-
listujan, joten hiihdimme ja kisai-
limme nelihenkisellä joukkueella. 
Eipä se menoa haitannut, ja sijoi-
tuskin oli puolivälin tienoilla. Kii-
tokset hyvähenkiselle ja iloiselle 
joukkueellemme. Lopuksi muis-
tutan vielä siitä, että ORUK tukee 
jäsenistönsä osallistumisia MPK 
ry:n järjestämille kursseille. Ker-
ho maksaa puolet kurssimaksusta 
jälkikäteen kuittia tai esimerkiksi 
tulostetta vastaan. Kerhon tuki 
edellyttää sitä, että osallistumi-
sesta ilmoitetaan ennen kurssia 
koulutusupseerille tai allekirjoit-
taneelle.

Onnittelut lippujuhlapäivänä 
ylennetyille upseereille,  ja kaikil-
le sopivan aurinkoista ja lämmintä 
kesää.

Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähkö-
postilistaa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedon-
kulkua kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista. 
Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittavat nykyisen sähköpos-
tiosoitteensa jäsenupseerillemme Paavo Niskalalle osoitteeseen: 
oruk@luukku.com

Hallitus

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. Avain-
ta palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit 
puutteita.
MAKSUT: KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50 
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

Ampumavuorot 2007
Ammunnat tapahtuvat Esikunnan antamin ehdoin. 
Ampumaratakäytäntö tapahtuu entisellä tavalla:

Käynti Valkeisjärventien kautta, henkilötodistus 
ja kerhonjäsenyys todistetaan tarvittaessa, var-
sinkin mikäli ammunta tapahtuu ilman ammutta-
jien läsnäoloa. Jäseniltä vaaditaan voimassaoleva 
ammuntavakuutus.

Ammuttaj ina toimivat Petteri Närä 
(0407174487) sekä Pertti Seppälä (0405467071).
Ammuntoihin tulee ilmoittautua edeltävään tors-
taihin mennessä. Radat ovat usein Puolustus-
voimien käytössä, joten muutoksia peruutuksia 
ammuntavuoroihin saattaa esiintyä.

Practical-pistooliammuntojen osalta tukeuda-
taan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampuma-
seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Heihin 
yhteyttä ottamalla saattaa tilaa löytyä mahdolli-
sille ammunnoista kiinnostuneille myös ORUK:n 
puitteissa. Se vaatii kuitenkinerillistä yhteydenpi-
toa. Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta 
saat yhteystietoja 050-486 2748.

Rajoituksista ilmoitetaan erikseen ampumara-
doille sijoittavissa info-tauluissa sekä osoittees-
sa: http://www.mil.fi/maavoimat/joukot/oulsle/ > 
ajankohtaista.

Petteri Närä, ylil.
Ammuntavuorot:

ti 5.6.2007 Pistoolirata klo 17-19
ti 19.6.2007 R3 -kivääri klo 17-19
ti 14.8.2007 Pistoolirata klo 17-19
ti 28.8.2007 R3 -kivääri klo 17-19
ti 11.9.2007 Pistoolirata klo 17-19
ti 25.9.2007 R3 -kivääri klo 17-19
la 9.10.2007 Pistoolirata klo 12 -14
la 27.10.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 10.11.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 24.11.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 15.12.2007 R3 -kivääri klo 12-14

Kerhon edustajat kunniavartiotehtävässä sankarihaudoilla Oulun hautausmaalla kaatuneitten 
muistopäivänä 20.5. järjestetyssä seppeleenlaskutilaisuudessa. Kuvassa vas. Juhani Niva, Antti 
Ukonmaanaho, Matti Kuonanoja sekä Jari Maljanen.

Kerhon maja Rokuli paistatteli päivää 24.3. Rokuan Iso-Syväjär-
ven rantatöyräällä. Hiihto- ja ulkoilupäivän ohjelmassa oli mm. 
pilkkikilpailua, makkaranpaistoa ja hiihtoa kauniin keväisessä 
auringonpaisteessa. Vastuu päivän ohjelman ja tarjoilujen järjes-
tämisestä oli majatoimikunnalla.

Toimintaamme tukevat:
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