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Puheenjohtajan kynästä
29.9. klo 10-14 järjestetään Intiön Kasarmisalissa ”Juhlamenot
ja rituaalitoiminnot” –reserviläiskurssi, jossa käsitellään mm.
kunniavartioon, lipun käyttöön ja
kunniamerkkeihin liittyvää hyödyllistä asiaa. Kurssi on MPK ry:
n järjestämä ja kouluttajana toimii
eversti Heikki Hiltula. Toivomme
myös tälle kurssille aktiivista osallistujajoukkoa kerholaisistamme.
Kurssimaksun ORUK maksaa
jäsenilleen täysimääräisenä maksukuittia vastaan. Ilmoittakaa
osallistumisestanne mielellään
etukäteen joko koulutusupseerillemme tai allekirjoittaneelle.

Arvoisat reservin upseerit,
Suomen viettäessä 90-vuotisen itsenäisyyden juhlavuottaan
olemme ORUK:n hallituksessa
pohtineet, voisimmeko kerhon
puitteissa järjestää jonkin tapahtuman tai tilaisuuden, joka olisi
suunnattu erityisesti sotiemme
veteraanien kunniaksi. Päädyimme ajatukseen, että esittelemme
kerhomme omistuksessa olevan
sota-aikaisen valokuvamateriaalin, joka oli hiljattain esillä Pohjan
Poika –lehden juhliessa 25:ttä ikävuottaan ( Kaleva 25.8.2007 sivu
18). Kuva-aineisto käsittää 5.tiedotuskomppanian valokuvaajien
kuvaamaa materiaalia Kiestingin ja Uhtuan suunnalla vuosina
1941-42. Ensisijaisesti veteraaneille suunnattu kuvamateriaalin
esittelytilaisuus pyritään järjestämään vielä kuluvan juhlavuoden
aikana. Tilaisuudesta ilmoitetaan
tarkemmin ajankohdan varmistuttua.
Syksyn vakiotapahtumiin kuuluva sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 8.11. klo

18 Aleksanterinkadun kerhohuoneistolla.Varsinainen syyskokouskutsu on erikseen tällä sivulla.
Sitä ennen järjestetään kerhon
majalla Rokulissa syystalkoot
lauantaina 22.9., jolloin majalla
tehdään tarvittavia toimenpiteitä
tulevan talven varalle. Yleensä se
tarkoittaa lähinnä halonhakkuuta
ja pieniä ympäristönhoitotoimia.
Tästä viikon päästä lauantaina

Haluan jälleen muistuttaa
jäseniämme seuraamaan Oulun
reserviupseerikerhon internetsivuja osoitteessa www.oruk.fi.
Näiden sivujen kautta pyrimme
informoimaan kaikista kerhon
toimintaan liittyvistä tärkeistä ja
ajankohtaisista asioista.

SYYSKOKOUS
pidetään to 8.11.2007 klo 18 alkaen kerhon toimistolla, Aleksanterinkatu 13 A 12. Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Rokulin
Syystalkoot Rokulissa lauantaina 22.9.2007 klo 10.00 alkaen.
Mukavaa puuhastelua puiden parissa; pilkkomista, liiteriin laittoa
jne…
Ilmoittautumiset Risto Virtaselle 20.9.mennessä puhelin
045-1300 688 tai sähköpostitse risto.virtanen@pp9.inet.fi
Joukolla mukaan

TERVETULOA!
Majatoimikunta

Hyvää syksyä toivoen,
Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Ampumavuorot 2007

Ammunnat tapahtuvat Esikunnan antamin ehdoin.
Ampumaratakäytäntö tapahtuu entisellä tavalla:
Käynti Valkeisjärventien kautta, henkilötodistus
ja kerhonjäsenyys todistetaan tarvittaessa, varsinkin mikäli ammunta tapahtuu ilman ammuttajien läsnäoloa. Jäseniltä vaaditaan voimassaoleva
ammuntavakuutus.
Ammuttajina toimivat Petteri Närä
(0407174487) sekä Pertti Seppälä (0405467071).
Ammuntoihin tulee ilmoittautua edeltävään torstaihin mennessä. Radat ovat usein Puolustusvoimien käytössä, joten muutoksia peruutuksia
ammuntavuoroihin saattaa esiintyä.
Practical-pistooliammuntojen osalta tukeudataan asiaan paremmin vihkiytyneiden ampumaseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Heihin
yhteyttä ottamalla saattaa tilaa löytyä mahdollisille ammunnoista kiinnostuneille myös ORUK:n

Oulun Reserviupseerikerho ry:n

puitteissa. Se vaatii kuitenkinerillistä yhteydenpitoa. Yhteyshenkilönä toimii Matti Kariniemi, jolta
saat yhteystietoja 050-486 2748.
Rajoituksista ilmoitetaan erikseen ampumaradoille sijoittavissa info-tauluissa sekä osoitteessa: http://www.mil.fi/maavoimat/joukot/oulsle/ >
ajankohtaista.
Petteri Närä, ylil.

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen
Neste Hiironen 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: KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50
euroa/ryhmä (10 henk.) vrk.

Ammuntavuorot:
ti 25.9.2007 R3 -kivääri klo 17-19
la 9.10.2007 Pistoolirata klo 12 -14
la 27.10.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 10.11.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 24.11.2007 R3 -kivääri klo 12-14
la 15.12.2007 R3 -kivääri klo 12-14

Oulun Reserviupseerikerho
ry:n hallitus 2007
Kari Kanniainen .................................... 050 537 1832 ................................................................... Tornihaukantie 6 B 9
Puheenjohtaja ...................................... k.kanniainen@mail.suomi.net ....................................... 90250 Oulu
Risto Virtanen ...................................... 045 1300 688 ................................................................... Ratapostinkuja 11
Varapuheenjohtaja .............................. risto.virtanen@pp9.inet.fi ............................................ 90160 Oulu
Markku Mikkonen .............................. 050 422 4691 ................................................................... Oivantie 12
Talousupseeri ........................................ markku.a.mikkonen@sampo.fi ..................................... 90580 Oulu
Marko Kivimäki ................................... 044 571 7711 ................................................................... Skanssipiha 3
Urheilu-upseeri ................................... marko.kivimaki@luukku.com........................................ 90500 Oulu

Syyskokoustunnelmia vuodelta 2006. Kuvassa kerhon puheenjohtajana toimineita henkilöitä. Vasemmalta lukien Juhani Kärkkäinen, Risto Virtanen, Antti Ukonmaanaho sekä kerhon nykyinen
puheenjohtaja Kari Kanniainen.

Matti Kuonanoja ................................... 050 588 1208 ................................................................... Puulinnankatu 7 d 14
Tiedotusupseeri .................................. matti.kuonanoja@ducksoft.fi ........................................ 90570 Oulu
Jari Maljanen .......................................... 0500 694 854 ................................................................... Kangasruouskuntie 1 D 12
Koulutusupseeri .................................. jari.maljanen@elisanet.fi ................................................ 90650 Oulu
Paavo Niskala ........................................ 050 532 5456 ................................................................... Ahventie 11 B 5
Jäsenupseeri ........................................... oruk@luukku.com .......................................................... 90550 Oulu
Juha Jalkanen ........................................ 044 260 4844 ................................................................... Tykkykuja 6 A
Sihteeri ................................................... juha.jalkanen@ouka.fi ..................................................... 90630 Oulu
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Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään 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
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