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Puheenjohtajan kynästä
Arvoisat upseeriveljet ja 
-sisaret,

Oulun reserviupseerikerhon 
erähenkinen virkistysmaja Rokuli 
täyttää tänä vuonna kunniakkaat 
60 vuotta. Rokualla sijaitsevaa 
majaa on viime aikoina laitettu 
erityisen edustavaan kuntoon 
myös tulevia juhlallisuuksia ajatel-
len. Ajatuksena on ollut järjestää 
syksyllä majan merkkipäiväjuhla 
Rokualla, näillä näkymin jona-
kin lokakuisena viikonloppuna, 
ennen ensilumien laskeutumista. 
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
alkuysyksyn Pohjan Pojassa sekä 
kerhomme verkkosivuilla.

Toivomme, että kerhomme 
oman majan juhla herättää laajaa 
mielenkiintoa kerhon jäsenistös-
sä ja saamme aikaiseksi hienon 
ja sopivan arvokkaan juhlan. 
Muutoinkin kannattaa pistäytyä 
Rokulissa, se on kuitenkin aino-
astaan tunnin ajomatkan päässä 
Oulusta.

Kerhon sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin torstaina 23.4. 
Tapiola-yhtioiden tiloissa. Koko-
usesitelmän piti everstiluutnantti 

Petteri Koskinen pääaiheenaan 
turvallisuuspoliittinen selonteko. 
Kokouksen yhteydessä luovutet-
tiin kunniamiekka pitkäaikaiselle 
kerhon jäsenelle, reservin majuri 
Juhani Nivalle. Kevätkokouksessa 
oli läsnä myös edustava joukko 
Yli-Kiimingin reserviupseereita, ja 
keskustelua käytiin mm. siitä, pitäi-
sikö nämä kaksi kerhoa yhdistää 
nyt, kun Oulun ja Yli-Kiimingin 
kunnatkin ovat yhdistyneet tämän 
vuoden alusta. Keskustelun lop-

putulemana päätettiin kuitenkin 
jatkaa entiseen malliin ja pitää 
kerhot erillään, näin myös kunni-
oittaen kerhojen perinteitä omina 
yksikköinään.

Muistutan vielä, että MPK ry:n 
kurssitarjontaa kannattaa myös 
meidän upseerien seurata Pohjan 
Pojan sivuilta sekä MPK:n verkko-
sivujen kautta ja tarttua sopiviin 
kursseihin innolla. Näin voidaan 
aktiivisesti pitää yllä omaa sotilaal-
lista taitoa, kuntoa ja tietämystä, 
ja kursseilla tutustuu samanhenki-
siin, iloisiin ja tarmokkaisiin veljiin 
ja sisariin. Kurssit pääsääntöisesti 
kartuttavat myös kertausharjoi-
tusvuorokausia. Yksityiskohdista 
ja kunkin kurssin sisällöstä saa 
tarkempaa tietoa netissä olevasta 
kurssiohjelmasta.

Kiitos kaikille menneestä 
keväästä, onnittelut puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä ylennyk-
sen saaneille upseereille, ja kaikille 
Pohjan Pojan lukijoille aurinkoista 
ja lämmintä kesää.

Kari Kanniainen
puheenjohtaja

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi /rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoin-
na arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sun-
nuntaisin 09.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti 
Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Oulun reserviupseerikerhon hallitus vuodelle 2009
Puh.joht.: Kari Kanniainen 050-537 1832 k.kanniainen@mail.suomi.net
Varapuh.joht.: Risto Virtanen 045-1300 688 risto.virtanen@pp9.inet.fi 
Sihteeri: Sampo Puoskari 0400 961 174 spuoskari@gmail.com
Talousupseeri: Markku Mikkonen 040-482 6531 markku.mikkonen@tapiola.fi 
Tiedotusupseeri: Matti Kuonanoja 050-588 1208 matti.kuonanoja@oruk.fi 
Koulutusupseeri: Jari Maljanen 0500-694 854 jari.maljanen@elisanet.fi  
Jäsenupseeri: Paavo Niskala 050-532 5456 paavo.niskala@nokia.com
Urheilu-upseeri: Jukka Ahola 044 568 8922 jukka.a.ahola@gmail.com

Sähköpostilista

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilis-
taa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua 
kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.

 Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat nykyisen säh-
köpostiosoitteensa osoitteeseen: oruk@oruk.fi 

Toimintaamme tukee:

ORUK:in 
ampumaratavuorot 

vuodelle 2009 
Hiukkavaarassa

Kesäkuu
07.06 Kiv Rata 3 / 150m, vaihtoehto Kiv Rata 4 / 300m
28.06 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5

Elokuu
09.08 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5
23.08 Kiv Rata 3 / 150m, vaihtoehto Kiv Rata 4 / 300m

Syyskuu
06.09 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5
20.09 Kiv Rata 3 / 150m, vaihtoehto Kiv Rata 4 / 300m

Lokakuu
04.10 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5
25.10 Kiv Rata 3 / 150m

Marraskuu
15.11 Kiv Rata 3 / 150m
29.11 Kiv Rata 3 / 150m

Joulukuu
13.12 Kiv Rata 3 / 150m

Lisätietoja: Petteri Närä, 040-717-4487
Verkkosivulla osoitteessa http://www.oruk.fi /toiminta/urheilu.php

Oulun Reserviupseerikerhon  kevätkokous pidettiin 23.4.2009 Tapio-yhtiöiden 
tiloissa. Läsnä oli parisenkymmentä reservin upseeria, ja keskustelua käytiin mm. 
Ylikiimingin ja Oulun kerhojen yhdistämisestä. Kerhot päätettiin kuitenkin pitää 
erillisinä.
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