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Oulun Reserviupseerikerho ry:n lehti

Ammuntavuoroista
2005
Käytäntö ammunnoissa:

Puheenjohtajan kynästä
Värikästä syksyä hyvät reservinupseerit
Kesä on vierähtänyt ja olemme
siirtymässä syksyn viettoon.
ORUK:n hallitus kokoontui
kesän jälkeen ensimmäisen kerran elokuussa ja pohti tulevan
syksyn toimintaa. Ohjelmassa
päällimmäisenä on kerhon sääntömääräinen syyskokous, jossa
päätetään mm. seuraavan hallituksen kokoonpano ja kerhon
rahan käyttö ensi vuodelle.
Hallituksessa on vapautumassa
tehtäviä ensi vuoden alussa. Hallitustyössä pääset seuraamaan
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaa näköalapaikalta.
Mikäli olet kiinnostunut kehittämään itseäsi reserviupseerina ja
ennen kaikkea valmis ryhtymään
pelkistä ajatuksista todelliseen
toimintaan, niin ota rohkeasti
yhteyttä hallituksen jäseniin. Hal-

lituksen sisällä räätälöimme tehtävät kykyjäsi vastaavaksi.
Kerhon talous on ollut tukevalla pohjalla jo pitemmän aikaa.
Viime vuosina olemme kuitenkin
joutuneet ”syömään” pääomia
mm. Aleksanterinkadun toimiston remontin yhteydessä ja juh-

liessamme kerhon syntymäpäiviä
pari vuotta sitten, näistä syistä
tulos on ollut miinus-merkkinen
parina viime vuotena. Kerhon
jäsenmaksu on ollut sama koko
euron olemassa olon ajan, joten
hallitus esittää ”indeksitarkastusta” jäsenmaksuun.
Rokulin tuotot eivät ole kattaneet menoja useana vuonna,mutta olemme tietoisesti halunneet
pitää käyttömaksut alhaisina.Uusi
vuokrasopimus Metsähallituksen
kanssa nosti kuitenkin Rokulin
ylläpitokustannuksia, joten hallitus esittää korotusta myös Rokulin maksuihin.
Toivotankin kaikki jäsenet tervetulleiksi keskustelemaan ja
päättämään yhteisistä asioista
kerhon syyskokoukseen.
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

www.kolumbus.fi/oruk

Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen
Neste Hiironen puh. 332 557 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: KOKO ROKULI 7 euroa henkilö/tai 35
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

sähköpostilistaa ja pyrkii siten
tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhomme toimintaan liittyvistä
asioista ja tapahtumista. Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittavat nykyisen sähköpostiosoitteensa jäsenupseerillemme Paavo Niskalalle
osoitteeseen: oruk@luukku.com
Hallitus

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
hallitus 2005
Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Aleksanterinkatu 43-45 as. 1
antti.ukonmaanaho@ponvia.fi

90100 Oulu
040 566 0109

Kari Kanniainen
Varapuheenjohtaja

Tornihaukantie 6 B 9
kari.kanniainen@luukku.com

90250 Oulu

Markku Mikkonen
Talousupseeri

Oivantie 12
markku.a.mikkonen@sampo.fi

90580 Oulu

050 422 4691
koti 556 5964

Marko Kivimäki
Urheilu-upseeri

Rantakastellintie 14 E 4
Marko.Kivimaki@luukku.com

90230 Oulu

044 571 7711

Esko Luoma-aho
Tiedotusupseeri

Päretie 15
esko.luoma-aho@kaleva.fi

90230 Oulu

Tuomas Puolimatka
Koulutusupseeri

Uittotunnelinkatu 7 A 2
tuomas.puolimatka@hotmail.com

33250 Tampere 040 535 0914

Paavo Niskala
Jäsenupseeri

Ahventie 11 B 5
oruk@luukku.com

90550 Oulu

050 532 5456

Juha Jalkanen
Sihteeri

Tykkykuja 6 A
juha.jalkanen@ouka.fi

90630 Oulu

044 260 4844
koti 311 3707

050 537 1832

Practical -pistooliammuntojen
osalta tukeudutaan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampumaseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.Heihin yhteyttä ottamalla saattaa tilaa löytyä mahdollisille ammunnoista kiinnostunielle
myös ORUK:n puitteissa. Se vaatii kuitenkin erillista yhteydenpitoa.Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta saat yhteystietoja 040 844 3335.
Ammuntoihin osallistutaan
edelleen ennakkoilmoittautumisten perusteella. Selvitän itse aina
keskiviikkoisin onko radat PV:n
omassa käytössä, joten ilmoittautuminen tehdään aina ammuntoja edeltävän torstain iltapäivään
mennessä Petteri Närälle 040
717 4487 petteri.nara@mediburner.com tai Pertti Seppäselle 040 546 7071.
Näihin vuoroihin saattaa tulla
muutoksia ammuttajien poissaolojen puitteissa tai muista syistä. Omalla aseella ampuminen
onnistunee, kun muistaa ottaa

mukaan henkilöllisyystodistuksen ja yhdistyksen jäsenkirjan.
Käynti radalle on Valkeisjärven
tien kautta.
Kalenterissa on pistooliammuntojen osalta vain ns. kouluammuntarata käytössä, kiväärin osalta 150 m rata, jossa voidaan ampua myös sovellettyja
kivääriammuntoja. Kivääriammuntaa testataan myös 300
m radalla.
syyskuu 2005
25.9.....kivääriammunnat
RATA 1/300M
lokakuu 2005
9.10.....kivääriammunnat
RATA 3/ 150M
30.10.kivääriammunnat
RATA 3/150M
marraskuu 2005
20.11. .kivääriammunnat
RATA 1/300M
joulukuu 2005
4.12.....kivääriammunnat
RATA 1/300M

ORUK:n
SYYSKOKOUS
Pidetään tiistaina 8.11.2005 kello 17.00 alkaen Nordea Pankin, Kirkkokadun konttorissa. Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Paikallisjohtaja Matti Hautala kertoo ajankohtaiset
Nordean kuulumiset. Kahvitarjoilu!.
T E RV E T U L OA !

Hallitus

ROKULI, kerhon
maja Rokualla
Joulukuun kuudes päivä 1949
sanomalehti Kaleva kirjoitti
artikkelissaan, että kerhon maja
Rokualla on vihitty käyttöön. Silloinen kerhon puheenjohtaja evl
Väinö J.Veijola totesi tervetuliaispuheessaan mm. ”Nyt reservin
upseereilla on kauan kaivattu ja
ahkerasti puuhattu koti, jossa toivomme varsinkin nuorisomme
viihtyvän.Tämän on myös palveltava yhdyssiteenä lujittamassa
reserviupseerihenkeä, jota jatkuvasti kaivataan.”
Tämän vuoden loppupuolella
tulee kuluneeksi 56 vuotta tästä
historiallisesta tapahtumasta.
Rokuli on edelleen voimissaan ja
paikallaan. Rokulin vuosikymmenten erilaisiin tapahtumiin ja
hauskoihin tarinoihin voi jokainen paneutua, kun antaa mielikuvituksen vain ”lentää”.
On ollut puuhankintatalkoita
ympäri Oulun seutuja, on kunnostettu saunaa, on vaihdettu
kattomateriaaleja, on haravoitu
pihaa ja tehty kevätsiivouksia, on
pantu puhallusvillaa yläpohjaan,
”huussin” alustakin on täytynyt
tyhjentää useamman kerran, yritetty tehdä pioneeri porakaivoa
ja kaikkea muutakin, mitä normaaliin mökkielämään kuuluu.
Tämän vuoden alusta uusimme Metsähallituksen kanssa

vuokrasopimuksen Rokulin maapohjasta kymmeneksi vuodeksi
eteenpäin. Olisimme olleet
halukkaita vuokrasopimuksen
määräajan jatkamiseksi jopa
pitemmäksi ajaksi, mutta vastapuoli haluaa katsoa kaavoitusasiat ensin kuntoon ko. alueen
suhteen. Joka tapauksessa kerholla on uudet haasteet edessä
majan suhteen haja-alueiden
uusien jätevesimääräysten tullessa voimaan ensi vuosikymmenen
puolen välin paikkeilla.
Kuten Kalevan artikkelissa
todetaan vuodelta 1949, niin
meillä koti, johon toivon majatoimikunnan puolesta kaikki kerhon jäsenet perheineen tervemenneiksi.
Varauskirja löytyy tällä hetkellä Neste-huoltamo Hiirosesta.
Majatoimikunta järjestää kerran pari vuodessa talkoita majalla. Jos haluat osallistua niihin, niin
otappa yhteyttä majan isäntään
Risto Virtaseen 045 1300 688 tai
risto.virtanen @ pp9.inet.fi.
Niin, majatoimikuntaankin tarvitaan nuorta verestä voimaa,
Joten rohkeasti yhteyttä joko
kerhon hallituksen jäseniin tai
suoraan majan isäntään.
Marjaisaa puolukka- ja sieniaikaa ja kaunista ruskaa kaikille
kerhon jäsenille.

