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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät reservin upseerit,

laista ponnistelua tai oman ajan
uhrausta, ja ne tuovat yleensä
aina osallistujilleen hyvän mielen
ja hieman poikkeavuutta arkisiin
askareisiin. Pyrimme ilmoittamaan aina heti kun tarvitsemme
kerhon edustajia tilaisuuksiin ja
tapahtumiin.

Koivujen odottaessa vielä täyttä lehteä on taas aika tarkastella
mennyttä kevätkautta ja hieman
tulevaa lomien jälkeistä loppukesääkin.
Kevät meni huristen, ja ORUK:
n toiminnasta voisin poimia muutamia otteita. Kerhon kevätkokous pidettiin ke 26.3. Aleksanterinkadun kerhohuoneistolla.
Kokouksessa palkittiin aktiivisimmat urheilijat, ja tällä kertaa
kunniamiekka päätettiin luovuttaa kerhon toiselle ammunnasta
vastaavalle upseerille eli Pertti
Seppäselle. Urheilu- ja liikuntapäivä pidettiin perinteiseen tapaan
Rokulissa 8.3. ja osallistujia oli
aivan mukavasti. Sen sijaan tänä
keväänä emme poikkeuksellisesti
saaneet kasaan yhtään partiota
Sujakkaan, mikä on ilmoitettava
pienenä miinuksena toiminnassamme. Toivottavasti ensi keväänä tapahtumaan osallistuu kaksi
ORUK:n porukkaa, niin saamme
keskiarvot kohdilleen!

Yleisemminkin voidaan sanoa,
että näihin tapahtumiin, samoin
kuin esim. lipunkantajiksi juhlapäivinä, olisi jäsenistömme syytä
aktivoitua paremmin, ettei sama
pieni porukka joutuisi hoitamaan
koko 550 upseeriveljen tehtäviä.
Tämä tuntuu olevan "ikuisuuskysymys", mutta tahtoisin aina välillä
muistuttaa siitä, että kyseiset tehtävät eivät vaadi juuri minkään-

Yksi sellainen tapahtuma on 6.10.8.2008 järjestettäviin Oulun
Suurmessuihin liittyvä tehtävä,
eli maanpuolustusjärjestöjen
osastolle tarvitaan henkilöitä,
jotka vuorottelevat osastolla ja
kertovat reserviläistoiminnasta
osastolla vieraileville. Mikäli olet
halukas kyseiseen tehtävään,
ilmoittaudu allekirjoittaneelle mielellään kesäkuun aikana
(p.050-5371832).
Lopuksi haluan onnitella lippujuhlapäivänä ylennettyjä upseereita, ja toivotan kaikille oikein
hyvää kesää.
Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Rokuli; maja Rokualla
Majamme täyttää ensi vuonna
60-vuotta.
Viime syksynä huomasimme ,
että saunan katto vuotaa.
No sehän oli jossain vaiheessa jo pelättävissäkin. Teimme ns.
”hätä”paikkauksen, jolla pääsimme talven yli.
Talven aikana pohdimme eri
vaihtoehtoja ja päädyimme peltikatteeseen, kuten pääpirtissäkin
on. Reserviupseeriliiton sääntöjen mukaan tällaisiin korjauksiin
on saatavissa liiton avustusta,

joten hakemus liikkeelle.
Se tärppäsi. Muutama roponen
tulee, kunhan teemme laskun.
Majatoimikunta on ollut aina
se toimikunta, jonka jäsenet ovat
ymmärtäneet, mihin he ovat
sitoutuneet.
Niin nytkin, yhdessä teimme
sen. Asensimme Rokulin saunan
katolle uuden katteen ja samalla
, kun huomasimme ”pömpelin” jo
savuttavan, niin suuremmoisten
yhteistyökumppaneiden avulla
”pömppelikin” on entistä ehom-

pi. Ja valmis antamaan makoisat
löylyt Rokulissa kävijöille.
Kerhomme jäsenmäärä on
merkittävä. Toivoisin lisää aktiivisuutta erilaisiin tapahtumiin
ja Tervemenoa vaikka perheen
kanssa luonnonhelmaan Rokuliin.
Rokuli vaatii hieman omatoimisuutta, mutta sitähän meissä res.
upseereissä vielä löytyy.

Ampumavuorot 2008
Vuoden 2008 ampumavuorot löytyvät kerhon web-sivuilta osoitteesta:
www.oruk.fi/toiminta.
Ammuttajina toimivat Petteri Närä (0407174487) sekä Pertti Seppänen (0405467071). Ammuntoihin tulee ilmoittautua edeltävään torstaihin mennessä.
Käynti Valkeisjärventien kautta, henkilötodistus ja kerhonjäsenyys
todistetaan tarvittaessa, varsinkin mikäli ammunta tapahtuu ilman
ammuttajien läsnäoloa. Jäseniltä vaaditaan voimassaoleva ammuntavakuutus.
Radat ovat usein Puolustusvoimien käytössä, joten muutoksia peruutuksia ammuntavuoroihin saattaa esiintyä. Rajoituksista ilmoitetaan
erikseen ampumaradoille sijoittavissa info-tauluissa sekä osoitteessa:
www.mil.fi/maavoimat/joukot/oulsle/ > ajankohtaista.

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella
puh. 332557 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: 10 euroa/vrk/hlö tai
50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Sähköpostilista
Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilistaa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua
kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.
Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat nykyisen sähköpostiosoitteensa osoitteeseen: oruk@oruk.fi
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Kalevi Siipola ja Markus Pakonen Rokulin saunamajan vesikaton uusimistalkoissa 17.5.2008.
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