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Toimintaamme tukee:

Puheenjohtajan kynästä
Arvoisat reservin 
upseerit,

Syksyisen puheenvuoroni kär-
keen haluan onnitella lämpimästi 
kenraali Jukka Haaksialaa, joka 
vastaanotti kunniakkaan tehtä-
vän Pohjois-Suomen Sotilaslää-
nin komentajana syyskuun alusta 
lähtien. Hän lupautui tulemaan 
tervehtimään kerhoamme ja 
pitämään esitelmän syyskoko-
uksen yhteydessä keskiviikkona 
19.11.2008 Oulun Puhelimen 
tiloissa. Virallinen syyskokous-
kutsu on ohessa tällä sivulla, ja 
toivon jäsentemme varaavan 
kyseisen illan tälle tapahtumalle, 
jo pelkästään arvovaltaisen vie-
raamme tähden.

Kesäsateet ovat muuttuneet 
astetta hyytävämmiksi syyssateik-
si, mutta onneksemme Oulussa 
ja ympäristössä on varsin hyvät 

mahdollisuudet liikkumiseen ja 
itsensä monipuoliseen kehittämi-
seen säästä ja kelistä riippumatta. 
Kehotankin jäseniämme seuraa-
maan myös MPK ry:n kurssitar-
jontaa ja osallistumaan kursseille 
mahdollisuuksien mukaan. Kun-

tokorttiakin on hyvä täyttää, vaik-
ka tänä vuonna sitä ei saatukaan 
Pohjan Pojan sivulle leikattavaksi. 
Kuntokorttipohja löytyy kuiten-
kin helposti netistä osoitteesta 
www.oruk.fi . Nettisivuja pyrimme 
muutenkin pitämään ajan tasalla, 
eli niitä lukemalla pystyy toden-
näköisesti parhaiten seuraamaan 
lähitulevaisuuden tapahtumia. 

Marraskuussa pidettävässä 
syyskokouksessa valitaan mm. 
kerhon hallitus ensi vuodelle, 
ja nykyisestä hallituksesta on 
vapautumassa paikkoja uusille, 
hallitustehtävistä kiinnostuneille 
upseeriveljille ja -siskoille. Ter-
vetuloa mukaan Oulun kerhon 
aktiivitoimintaan!

Hyvää syksyä kaikille,

Kari Kanniainen
Puheenjohtaja
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Oulun Reserviupseerikerho
ry:n hallitus 2008

Ampuma-
vuorot 2008
Vuoden 2008 ampumavuorot 
löytyvät kerhon web-sivuilta 
osoitteesta: www.oruk.fi/toi-
minta.

Ammuttajina toimivat Pet-
teri Närä (0407174487) sekä 
Pertti Seppänen (0405467071). 
Ammuntoihin tulee ilmoittautua 
edeltävään torstaihin mennessä.

Käynti Valkeisjärventien kaut-
ta, henkilötodistus ja kerhonjä-
senyys todistetaan tarvittaessa, 
varsinkin mikäli ammunta tapah-
tuu ilman ammuttajien läsnäoloa. 
Jäseniltä vaaditaan voimassaole-
va ammuntavakuutus.

Radat ovat usein Puolustusvoi-
mien käytössä, joten muutoksia 
peruutuksia ammuntavuoroihin 
saattaa esiintyä. Rajoituksista 
ilmoitetaan erikseen ampuma-
radoille sijoittavissa info-tau-
luissa sekä osoitteessa: www.
mil.fi /maavoimat/joukot/oulsle/ 
> ajankohtaista.

lokakuu:
5.10. Pist 22cal /9mm/ pistooli-
rata no:5
26.10. Kiv Rata 3 /150m

marraskuu:
16.11. Kiv Rata 3 / 150m
30.11. Kiv Rata 3 / 150m

joulukuu: 
14.12. Kiv Rata 3 / 150m

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi /rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna 
arkisin 6.30–21.00, lauantaisin 8.00–21.00 ja sunnuntai-
sin 9.00–21.00.  Avainta palautettaessa jätä viesti Roku-
lista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

 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 

Oulun Reserviupseerikerhon kunniamiekka luovutettiin hallituksen kokouksen yhteydessä 28.8.2008 
kerhon ampumatoiminnan vetäjälle Pertti Seppäselle.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 19.11.2008 klo 18.00 alkaen Oulun Puheli-
men auditoriossa, osoitteessa Arkistokatu 4.
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, mm. hallituksen jäsen-
ten valinta.

Kokouksen yhteydessä pitää esitelmän Pohjois-Suomen Sotilaslää-
nin komentajan tehtävät 1.9.2008 vastaanottanut kenraali Jukka 
Haaksiala.

TERVETULOA!
Hallitus
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