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Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla

Huomio! Toimikaa!

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Hyvät reserviupseerit.
Oulun Reserviupseerikerhon
kevätkokouksen anti oli hyvää ja
huonoa. Paikalla oli uusia kasvoja,
mutta moni vakiojäsen oli poissa.
Palkittavista reserviläiskuntoilijoistakin vain yksi oli saapuvilla ja hänkin hallituksen jäsen. Kunniamiekkaa emme tänä vuonna jakaneet
lainkaan. Sen sijaan huomioimme
ORUK:in pöytästandaarilla evl
(evp) Raimo Sevònin, joka Aluetoimiston päällikkönä teki merkittävää työtä reserviläistapahtumien

onnistumiseksi ja järjesti meille
tutustumismahdollisuuksia esimerkiksi Puolustusvoimien kalustoon.
RUL:n Toimintapäivä jouduttiin
peruuttamaan vähäisen osallistujamäärä vuoksi.Viime vuonna sitä
kiiteltiin ja eri tilaisuuksissa juuri
sen kaltaista toimintaa on toivottu.
Rokuli-majamme talkoisiin emme
saa ihmisiä eikä keväinen ulkoilupäiväkään toteutunut. Jäseniltaan
sentään saapui väkeä, mutta muuten vapaaehtoisten kerholaisten
määrä on kutistunut olemattomiin.
Mistä tämä yleinen passiivisuus
johtuu?
Yhtenä syynä on kielteissävytteinen julkinen keskustelu puolustusvoimauudistuksesta ja hallituksen
linjaamista säästöistä.Tämä ilmapiiri ei voi olla vaikuttamatta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja
maanpuolustustahtoon. Monet
viime vuosina alueellamme saavutetut myönteiset kehitysaskeleet
uhkaavat loppua. Kenttää kuunnellessa en voi olla aistimatta tyytymättömyyttä nykykehitykseen.
Ilmassa on pettynyttä luovuttamisen tunnelmaa.
Oulusta viedään vetoomuksista
huolimatta PSSL:n Esikunta, Pohjois-Suomen Huoltorykmentti ja
Pohjan Sotilassoittokunta ja jäljelle
jää Aluetoimisto. Moni veikkaa jo,

että seuraavassa uudistuksessa
sekin lähtee ja samoin suljetaan
Hiukkavaaran ampumaradat.
Paikallislehdetkin hehkuttavat
Hiukkavaaran tulevaa jättimäistä
asuinaluetta. Miettikääpä, monessako kaupungissa on aktiivisesti
toimiva ampumarata-alue keskellä
modernia asutuskeskusta?
Kevätkokouksen myönteistä
antia oli kuitenkin se, että Aluetoimiston päällikön, evl Kimmo
Rajalan, terveisinä meiltä aktiivisilta reserviläisjärjestöiltä haluttiin
tietää, millaista toimintaa ja koulutusta me haluaisimme Puolustusvoimilta? Yhteistyökanavat ovat siis
edelleen auki, mutta tarvitsemme
aktiivisia jäseniä. Alle kaksikymmentä ihmistä 570:stä ei riitä.
Harvojen aktiivien motivaatio ja
voimat loppuvat tätä menoa muutamassa vuodessa. Nyt tarvitaan
nuoria mukaan toimintaan hallitustyötä myöten!
Lopuksi esitän Oulun Reserviupseerikerhon onnittelut Kempeleen
reserviupseereille ja reserviläisille
hienoista saavutuksistanne. Siihen
olette tehneet paljon pyyteetöntä
työtä ja teillä on aktiivinen jäsenistö.
Eiköhän oteta oppia naapureistamme.

ROKULIN TAPAHTUMAT
– Majatoimikunta etsii aktiivisia jopa mielellään työelämästä vapaita herrasmiehiä tai -naisia mukaan majan talkootöihin!
– Rokulin talkoot 5.-7.10.2012. Ilmoita ennakkoon tulostasi ke 3.10. mennessä.
– Lisätietoja ja ilmoittautumiset majaisäntä Risto Virtaselle 045 1300 688.

Kerhon ampumavuoroista
Vuoden 2012 ampumavuorotoiminta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Sekä ammunnanjohtajia että
ampujia on aikaisempia vuosia
enemmän. Orukin järjestämien
ampumavuorojen tarkoitus on
tarjota jäsenille sekä mahdollisuus
tutustua reserviläisammuntaan
että aloittaa oma ampumaharrastus nykyisen tiukentuneekin lainsäädännön aikana.
Ammunnanvetäjämme kävivät
alkuvuonna kertaamassa johtamistaitojaan MPK:n ammunnanjohtajakurssilla ja saatuja oppeja käytetään hyväksi kerhon ampumatoimintaa edelleen kehitettäessä.
Ammunnanjohtajana toimiminen
on myös tärkeä osa kerhon ampumatoimintaa, sillä se harjaannuttaa
toimimaan vastaavissa tehtävissä
myös muissa reserviläistapahtumissa sekä kertausharjoituksissa.
Kerhon hallitus päätti selkeyttää
ampumavuorokäytäntöjä vastaamaan yleistä linjaa. Kerhomme
ampumavuoroille ovat tervetulleita kaikki maanpuolustusjärjestöjen
jäsenet joilla on voimassa oleva
ampumavakuutus. Edellytämme
tätä jatkossa myös omilta jäseniltämme. Tälläisen vakuutuksen
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Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
ryhmältä
60 euroa/vrk.
Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
ryhmältä 60 euroa/vrk.

VARAUSKÄYTÄNTÖ ON MUUTTUNUT!

Lisätietoja: www.oruk.fi

Varaus tapahtuu nyt www.oruk.fi -sivujen kautta.

AVAIMEN NOUTO ON MUUTTUNUT!

Avain noudetaan Rokua Health & Span vastaanotosta varaustietoja
vastaan.
Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista, varaamisesta ja maksukäytönnöstä:
www.oruk.fi

Kerhon
ampumavuorot 2012
Lisätietoja:
www.oruk.fi
Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä
löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta: www.oruk.fi
Lisätietoja:

matti.kuonanoja@oruk.fi
Tervetuloa mukaan!

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (ResUl) on siirtynyt sähköiseen kuntokorttijärjestelmään.
Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi.
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää
jäsenistönsä maanpuolustustaitoja.
Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot.
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-,
johtamis- ja vaellustaidot.

Orukin jäseniä kerhon kiväärivuorolla kesällä 2011.
tarjoaa esimerkiksi Reserviläisten
ampumaturva (19 euroa/vuosi)
tai SAL:n kilpailulisenssi.Vakuutus
kannattaa ehdottomasti hankkia
sillä jatkossa sitä edellytetään yhä
useammassa reserviläisten ampumatapahtumassa.
Tarkemmat tiedot käytännöistä
ja tulevista ampumavuoroista löydät kerhon web-sivuilta osoitteesta www.oruk.fi.
Suosittelen kaikille jäsenille
ampumaradalla käyntiä ainakin kerran vuodessa. Reserviupseeriliitto

seuraa tätä aktiivisuutta ja palkitsee kerhoja jotka parhaiten saavuttavat tämän tavoitteen. Toivon
että myös itsenäisesti ammuntaa
harrastavat jäsenet merkitsisivät
suorituksensa Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin
osoitteessa www.resul.fi.
Hyvää alkanutta kesää, hyviä
osumia sekä turvallisia laukauksia!
Matti Kuonanoja
matti.kuonanoja@oruk.fi
Oulun Reserviupseerikerho

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen ylläpitoon palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat.
Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 pistettä keränneet
palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä keränneet
suurmestariluokan mitalilla.

Hallitus 2012
Puheenjohtaja........................
Varapuheenjohtaja...............
Sihteeri...................................
Ampumaupseeri...................
Perinneupseeri.....................
Talousupseeri........................
Urheilu-upseeri....................
Tiedotusupseeri...................
Jäsenupseeri..........................

Sampo Puoskari............... 0400 961 174
Petteri Närä..................... 040 717 4487
Ari Vuolteenaho............... 044 544 6202
Matti Kuonanoja.............. 050 588 1208
Jari Maljanen..................... 0500 694 854
Markku Mikkonen........... 040 482 6531
Sampo Mattila.................. 040 537 3211
Jarmo Korhonen.............. 050 330 6579
Harri Häll.......................... 040 547 3780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@oruk.fi

