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Lämpöistä syksyn 
alkua arvoisat 
reserviupseerit

Ennätyksellisen kuivan 
ja lämpimän kesän jälkeen 
syksy on alkanut lähes 
yhtä leudoissa merkeissä. 
Kerhon hallitus kokoontui 
kesän jälkeen elokuussa ja 
mietti syksyn toimintoja. 
Luvassa on mm. kerhoil-
ta syyskuun lopulla, josta 
tarkempaa tietoa jaetaan 
sähköpostin ja nettisivu-
jen välityksellä, joten seu-
ratkaa ilmoittelua.

Kerhon syyskokous 
pidetään marraskuussa, 
varmista osallistumisesi ja 
merkkaa päivä kalenteriin 
heti! Kokouksen esityslis-

talla on mm. hallituksen 
valinta ensi vuodeksi. 
Nykyisessä hallituksessa 
on vapautumassa paikko-
ja uusille aktiiveille, mikäli 
olet kiinnostunut eturivin 
tehtävistä, ota epäröimät-
tä yhteyttä nykyisen halli-
tuksen jäseniin.

Leppoisaa syksyn jatkoa 
toivottaen

Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä

Oulun Reserviupseerikerho ry:

Käytäntö 
ammunnoissa: 

Practical-pistooliammunto-
jen osalta tukeudutaan asiaan 
paremmin vihkiytyneiden ampu-
maseurojen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.Heihin yhteyttä 
ottamalla saattaa tilaa löytyä 
mahdollisille ammunnoista kiin-
nostunielle myös ORUK:n puit-
teissa. Se vaatii kuitenkin erillista 
yhteydenpitoa. Yhteyshenkilönä 
toimii Matti Kariniemi, jolta 
saat yhteystietoja 040 844-3335.

Ammuntoihin osallistutaan 
edelleen ennakkoilmoittautumis-
ten perusteella. Selvitän itse aina 
keskiviikkoisin ovatko radat PV:n 
omassa käytössä, joten ilmoittau-
tuminen tehdään aina ammunto-

ja edeltävän torstain iltapäivään 
mennessä Petteri Närälle 040 
717 4487 petteri.nara@medi-
burner.com tai Pertti Sep-
päselle 040 546 7071., Näihin 
vuoroihin saattaa tulla muutoksia 
ammuttajien poissaolojen puit-
teissa tai muista syistä. Omalla 
aseella ampuminen onnistunee, 
kun muistaa ottaa mukaan hen-
kilöllisyystodistuksen ja yhdistyk-
sen jäsenkirjan. Käynti radalle on 
Valkeisjärven tien kautta.

Kalenterissa on pistooliam-
muntojen osalta vain ns. koulu-
ammuntarata käytössä, kiväärin 
osalta 150 m rata, jossa voidaan 
ampua myös sovellettuja kivääri-
ammuntoja. Kivääriammuntaa 
testataan myös 300 m radal-
la.

Ammunta-
vuoroista 2006

Oulun Reserviupsee-
rikerho kokoaa jäsenistään 
sähköpostilistaa ja pyrkii siten 
tehostamaan ja nopeuttamaan 
tiedonkulkua kerhomme toi-
mintaan liittyvistä asioista ja 
tapahtumista. Toivomme, että 
kaikki jäsenemme ilmoittavat 
nykyisen sähköpostiosoit-
teensa jäsenupseerillemme 
Paavo Niskalalle osoitteeseen: 
oruk@luukku.com

Hallitus

www.kolumbus.f i /oruk

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. Avainta 
palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puut-
teita.

MAKSUT: KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50 
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

Toimintaamme 
tukevat:

Tule käymään tai soita.
Oulun toimisto, puh.
(08) 886 5511.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 8.11.2006 klo 18 alkaen reserviläispiiri-
en toimistolla, Aleksanterinkatu 13 A. Käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Rokulin 
kuulumisia

Rokulissa tehtiin alkukesän aikaan keittiöremontti ja tuvan säh-
köistys ja lämmitys saatettiin nykyaikaan. Näistä suuri kiitos talkoo-
väelle. Ulkovajan maalaus aloitettiin ja sehän muutti oloasuaan huo-
mattavasti.

Kesän aikaan kävijöitä on ollut kiitettävästi, mutta tässä kuitenkin 
eräs muistutus: ROKULISSA on Lapin mökkien henki eli jokainen 
siivoaa jälkensä. Jos joku tai jotkut eivät tiedä, mitä se tarkoittaa, voi 
olla allekirjoittaneeseen yhteydessä.

On ollut ilo havaita, että uudetkin kerhomme jäsenet ovat löytä-
neet Rokulin. Majatoimikunta edelleen toivoo vinkkejä majan kehit-
tämisen suhteen ottaen huomioon resurssimme.

Lämmin kesä on takana ja huomasin Rokulissa käydessäni, että 
järvessä on valitettavasti sinileväkukintaa. Ota tämä huomioon, jos 
menet käymään Rokulissa nyt ennen kuin vedet jäähtyvät .

Rokulin talvellepano on 13.-14.10 ,  sinne mukaan!

Terv. Majatoimikunta

Ps.  Yhteystiedot:
 Risto Virtanen, 045-1300 688, risto.virtanen@pp9.inet.fi 

Toimintaamme tukevat:

Puheenjohtaja Aleksanterinkatu 43-45 as. 1 90100 Oulu
Antti Ukonmaanaho antti.ukonmaanaho@ponvia.fi 040 566 0109  

Varapuheenjohtaja Tornihaukantie 6 B 9 90250 Oulu
Kari Kanniainen kari.kanniainen@luukku.com 050 537-1832

Talousupseeri Oivantie 12 90580 Oulu
Markku Mikkonen markku.a.mikkonen@sampo.fi 050 422-4691

Urheilu-upseeri Skanssipiha 3 90500 Oulu
Marko Kivimäki Marko.Kivimaki@luukku.com 044 571-7711

Tiedotusupseeri Puulinnankatu 7 d 15 90570 Oulu
Matti Kuonanoja matti.kuonanoja@ducksoft.fi 050-588-1208

Koulutusupseeri Keluveneenväylä 8 E 21 90650 Oulu
Jari Maljanen jari.maljanen@merikoski.fi 0500-694-854

Jäsenupseeri Ahventie 11 B 5 90550 Oulu
Paavo Niskala oruk@luukku.com 050 532-5456

Sihteeri Tykkykuja 6 A 90630 Oulu
Juha Jalkanen juha.jalkanen@ouka.fi 044 260-4844
  koti 311-3707

Oulun Reserviupseeri-
kerho ry:n hallitus 2006


