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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät ORUK:n jäsenet,

Tätä kirjoitusta laatiessani 
syksyn kutsunnat ovat parhail-
laan käynnissä. Toivon mukaan 
saamme tästäkin saapumi-
serästä hyviä ja aktiivisia reser-
vin upseereita toimintaamme 
kehittämään. Oulun reserviup-
seerikerhon jäsenmäärä on jo 
pitkään ollut yli 500, ja kasvu 
tuntuu jatkuvan, mikäli tarkas-
telee 2000-luvulla toteutunut-
ta kehitystä. Tarvitsemmekin 
jatkuvasti uusia aktiivijäseniä, 
jotta toimintamme pysyy ajan 
tasalla ja kykenee kilpailemaan 
seudullamme tarjolla olevien 
harrastusten tulvassa.

Rokulissa pidetyssä elokui-
sessa hallituksen kokouksessa 
teimme päätöksen, että jär-
jestämme ORUK:n virkistys-
majan Rokulin 60-vuotisjuh-
lallisuudet vasta ensi kesänä, 
jolloin voimme paremmin 
päivän valossa nauttia Roku-
an luonnosta ja majan upeas-
ta ympäristöstä. Juhlapäiväksi 

päätettiin ehdottaa lauantaita 
12.6.2010, joka ajankohtana 
olisi sopivasti ennen juhan-
nusta, mutta selkeästi loppu-
kevään kiireiden jälkeen. Toi-
voaksemme silloin voidaan jo 
puhua kesästä säänkin puoles-
ta. Rokulin juhlavuoden kun-
niaksi on virinnyt ajatus laatia 
60-vuotisjuhlajulkaisu, jota var-
ten kerätään jäsenistöltämme 

aineistoa, kuten kertomuksia 
ja kuvia Rokulissa vietetyistä 
hetkistä tai yleisemmin majaan 
liittyvistä vaiheista. Tällä sivulla 
on erillinen ilmoitus aineiston 
keräämisestä ja yhteystiedois-
ta sen toimittamista varten. 
Toivomme jäsenistöltämme ja 
muilta Rokulin ystäviltä aktii-
visuutta, jotta saadaan värikäs 
ja monipuolinen julkaisu itse-
ämme ja ennen kaikkea tulevia 
polvia varten.

Kerhon sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Oulun 
Osuuspankilla keskiviikkona 
11.11.2009.

Ohessa on virallinen kokous-
kutsu. Tervetuloa kokoukseen 
kehittämään kerhon toimintaa 
ja keskustelemaan mm. Roku-
lin juhlaan liittyvistä asioista.

Värikästä syksyä toivoen,

Kari Kanniainen
puheenjohtaja

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332 557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoin-
na arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sun-
nuntaisin 09.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti 
Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Oulun reserviupseerikerhon hallitus vuodelle 2009
Puh.joht.: Kari Kanniainen 050 537 1832 k.kanniainen@mail.suomi.net
Varapuh.joht.: Risto Virtanen 045 1300 688 risto.virtanen@pp9.inet.fi
Sihteeri: Sampo Puoskari 0400 961 174 spuoskari@gmail.com
Talousupseeri: Markku Mikkonen 040 482 6531 markku.mikkonen@tapiola.fi
Tiedotusupseeri: Matti Kuonanoja 050 588 1208 matti.kuonanoja@oruk.fi
Koulutusupseeri: Jari Maljanen 0500 694 854 jari.maljanen@elisanet.fi 
Jäsenupseeri: Paavo Niskala 050 532 5456 paavo.niskala@nokia.com
Urheilu-upseeri: Jukka Ahola 044 568 8922 jukka.a.ahola@gmail.com

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

Kerhon ampumavuoro 25 metrin pistooliradalla sunnuntaina 28.6.2009. Petteri Närä (kuvassa 
keskellä) kirjaa Kari Kanniaisen (kuvassa vasemmalla) tuloksen, Pertti Seppäsen arvioidessa suo-
ritusta.

Kuvia ja muistoja Rokulista!
Onko sinulla jokin hauska, mieleen painunut tai muuten vain kiin-
nostava kertomus Rokulista? Oletko ottanut hienon tilanne- tai 
tunnelmakuvan tai kuvan arvovieraasta Rokulissa?

Majan 60-vuotisjuhlan kunniaksi ORUK kerää kertomuksia ja 
kuvia majan käyttäjiltä. Jos haluat jakaa omat muistosi muiden kanssa, 
lähetä kuva tai kertomus kerhon sihteerille.

Lisätietoja: Sampo Puoskari, 0400 961 174 tai
 spuoskari@gmail.com.

ORUK:in 
ampumaratavuorot 

vuodelle 2009 
Hiukkavaarassa

Syyskuu
20.09 Kiv Rata 3 / 150m, vaihtoehto Kiv Rata 4 / 300m

Lokakuu
04.10 Pist 22cal / 9mm / pistoolirata no:5
25.10 Kiv Rata 3 / 150m

Marraskuu
15.11 Kiv Rata 3 / 150m
29.11 Kiv Rata 3 / 150m

Joulukuu
13.12 Kiv Rata 3 / 150m

Lisätietoja: Petteri Närä, 040 717 4487
Verkkosivulla osoitteessa http://www.oruk.fi/toiminta/urheilu.php

Ilmoitukset

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 11.11.2009 klo 18 alkaen Oulun Osuuspan-
kin tiloissa, osoitteessa Isokatu 14 (7. kerros). Käynti Isokadulta 
Otto-automaatin viereisestä ovesta.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, mm. hal-
lituksen jäsenten valinta.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kehittämään toimintaam-
me!

Hallitus
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