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Yhteistyöllä tuloksia

Hyvät reserviupseerit.
Maailmantaloudessa eletään 

tällä hetkellä suurten myllerrys-
ten aikaa. Talousmahtien ykkönen, 
Yhdysvallat, on sekin joutunut 
nöyrtymään luottoluokittajien 
edessä. Euroopassa kokonaiset 
valtiot heiluvat konkurssin par-
taalla.

Tässä tilanteessa kannattaa 
muistaa, kuinka hyvä asia Suomen 
valitsema yleinen asevelvollisuus 
on. Miten kävisi palkka-armeijan, 
kun sitä rahoittava valtio ajautuu 
konkurssiin? RUL:n päätös ottaa 

asevelvollisuus yhdeksi perusar-
voksi oli siis oikea, samoin kuin 
Sailaksen raportin johtopäätelmä 
viime vuonna.

Mutta emme silti voi hyppiä rie-
musta: uudessa hallitusohjelmassa 
Puolustusvoimien määrärahoja 
aiotaan leikata 200 miljoonaa 
euroa. Samalla Puolustusvoimat 
ilmoittaa, että lähiaikoina edessä 
ovat massiiviset vanhentuneen 
taisteluvälineistön poistot. Lisäksi 
valtion suunnitelmissa on leikata 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
menoja rankasti jo ensi vuonna. 
Kaikki tämä tulee koskettamaan 
meitä aktiivireserviläisiä.

Lähimenneisyydestä muistam-
me, että säästöjen kaatuessa 
päälle ne ovat usein kohdistuneet 
kertausharjoituksiin. Samalla, kun 
kriisiajan taitojen ylläpitäminen 
vähenee, vähenevät myös reservi-
läisten mahdollisuudet esimerkik-
si ylennyksiin. RUL:n toiminnan-
johtaja Janne Kosonen tähdentää-
kin, että meille reserviupseereille 
– ja tietysti kaikille reserviläisille 
– olisi tärkeää pystyä tarjoamaan 
mielekästä sa-toimintaa.

Nykyisessä ja tulevassa tilan-
teessa vapaaehtoinen maanpuo-
lustus ja erityisesti järjestötoimin-
ta nousevat entistä tärkeämpään 
arvoon. Se on Puolustusvoimien-

kin hyvä tiedostaa. Meillä Oulun 
alueella on yhteistyö ammattiso-
tilaiden kanssa minun kaudellani 
sujunut onneksi erittäin hyvin. 
Oulun Reserviupseerikerhon 
vilpitön toive on, että yhteistyö 
Puolustusvoimien henkilökunnan 
kanssa jatkuu yhtä hyvänä tulevai-
suudessakin.

Yhteistyöhön kuuluvat esi-
merkiksi säännölliset tapaamiset 
reserviläisten kanssa sekä joustava 
ampumaratojen käyttö erilaisissa 
reserviläistapahtumissa. Unohtaa 
ei sovi myöskään Oulussa olevaa 
Pohjan sotilassoittokuntaa, jota 
ainakin reserviläiset haluaisivat 
hyödyntää nykyistä enemmän. 
Mikä kruunaisikaan reserviläisti-
laisuuden paremmin, kuin maam-
me parhaimmistoon kuuluvan 
soittokunnan esittämä ryhdikäs 
sotilasmusiikki!

Lopuksi on tähdennettävä, 
että Oulun Reserviupseerikehon 
näkökulmasta yhteistyö myös lähi-
alueiden muiden reserviupseeri-
kerhojen, reserviläiskerhojen ja 
piirien kanssa on nyt erinomaista 
ja se tuottaa tuloksia. Yhteistyö 
on parasta kokonaismaanpuolus-
tusta – kiitos kaikille toimijoille 
siitä. Tästä on hyvä jatkaa ja kehit-
tää toimintaamme.

Toimintaamme tukee

Henkilökohtaista palvelua

www.lahivakuutus.fi
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Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista 
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
ryhmältä 60 euroa/vrk.
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Sampo Puoskari
Puheenjohtaja

Rokulin kesä 2011
”Rokuli, kerhon jäsentemme 
arvokkain pääoma, on nyt ehos-
tettu arvoiseensa kuosiin.”  Näin 
totesi puheenjohtaja Sampo 
Puoskari elokuisten majatalkoi-
den jälkeen. Ja toden totta, tähän 
mainioon lopputulokseen olem-
me päässeet kesän muutosohjel-
man ansiosta.

Kevättalvella 2011 hallitus 
totesi, ettei kerholla ole kohta 
varaa ylläpitää Rokuli-majaa, ellei 
tappiokierrettä saada katkaistua. 
Laskelmien jälkeen todettiin, että 
oli välttämätöntä nostaa majan 
vuokrahintaa ja rajata talvi pois 
vuokraamiskaudesta. Käyttöas-
teen kohottamiseksi päätettiin 
laajentaa kävijäkuntaa ja lähes-
tyttiin muita alueen maanpuolus-
tusyhdistyksiä ja -tahoja. Samal-
la etsittiin keinoja, joilla saatiin 
majan ilme vastaamaan korotet-
tua hintaa.

Sotilaallinen sisustus

Syntyi komentokorsuteema, 
jossa pääajatuksena oli vahvistaa 
majan upseeri- ja erähenkisyyt-
tä, kunnioittaa sotiemme vete-
raanien saavutuksia sekä kään-
tää majan mahdolliset puutteet 
sen vahvuuksiksi. Ensimmäiseksi 
majasta poistettiin ylimääräinen, 
sinne vuosien saatossa kertynyt 
tavara, huonokuntoiset taulut, 
kuluneet matot ja kaikki, mikä ei 
ollut tavoitellun teeman mukais-
ta. Maja ja saunakamari saivat 
sisälleen uudet tekstiilit, sisällä ja 
ulkona maalattiin ja värimaailma 

uusittiin täysin.
Armeijan ylijäämätavaroin 

kalustettiin pirttiin mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia. Seinille hankit-
tiin uusia karttoja ja kuvia sota-
ajalta. Myös kirjastoa päivitettiin 
sotahistoriasta kertovin teoksin. 
Majan pirtti sisustettiin upseerien 
kartta- ja käskynantohuoneeksi. 
Majan pienestä puolesta eli kama-
rista tehtiin komentajan lepohuo-
ne, mistä löytyvät pieni kirjasto-
nurkka sekä kenraaliston valoku-
via – unohtamatta majaisäntien 
kuvakavalkadia. Majan uusi ilme 
on nyt sotilaallisen asiallinen, 
pelkistetty, mutta ehjä ja toimiva. 
On turha paljastaa kaikkea, sillä 
monet uudistuksista ovat pienis-
sä yksityiskohdissa, joita uskoak-
seni on kiva löytää, kun vieraillee 
perinteistetyssä majassamme. 

Majakeräys menossa

Välttämättömien uudistuksien 
varjopuolena ovat kustannukset. 
Ehtiäksemme kesän majaseson-
kiin hanke oli tehtävä ennen sille 
kerättävää rahoitusta. Eikä majan 
ehostusprojekti ole vielä ohi. 
Uudistustoimia ja korjauksia on 
tarkoitus jatkaa vuoden 2012 lop-
puun. Nyt yrityksille ja yksittäisille 
ihmisille tarjotaan mahdollisuut-
ta osallistua majatoimintamme 
tukemiseen. Yritykset saavat mai-
nostilaa internet-sivuiltamme ja 
kaikki saavat hyvän mielen lisäksi 
nimensä tukijoiden majakirjaan. 
Jäsenemme voivat tukea majatoi-
mintaa suoraan vapaavalintaisin 
summin tai vaikkapa hankkimalla 
itselleen ORUK-tuotteita. 

Koska majan teema on huo-

Pikkuhuone on nyt komentajan lepohuone.

Kerhon ampumarata-
vuorot 2011

Hiukkavaarassa
Kerho järjestää ohjattuja 
ampumavuoroja sekä pistooli- 
että kivääriradoilla. Jäsenillä on 
mahdollisuus käyttää omia tai 
kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tar-
kemmat ohjeet ammuntakäy-
tännöistä löydät yhdistyksen 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.oruk.fi 
Lisätietoja:  Petteri Närä – 
040 717 4487 

Tervetuloa mukaan!

*Pohjois-Pohjanmaan 
Vänrikkipäivä 2011*

Paikka: Hiukkavaara, Oulu,
Aika: la 8.10.2011 klo 9–16.
Ohjelmassa SRA- ja kivääri-
ammuntaa, sotilastaitorasteja 
ja luentoja.
Korvaava kertausharjoitusvrk.
Mukaan otetaan 40 vänrikkiä. 
Tapahtuma on ilmainen.
Ilmoittautumiset 2.10. men-
nessä sampo.puoskari@oruk.
fi  tai 0400 961174.

Tervetuloa!
*Oulun, Kempeleen ja Hauki-
putaan reserviupseerikerhot, 
Reserviupseeripiiri, MPK*

lella mietitty ja maja pelkistäen 
sisustettu etsien sota-ajan hen-
keä, otamme majalle vastaan vain 
sellaisia tavaroita, jotka majatoi-
mikunta hyväksyy. Pyrimme pitä-
mään majan sellaisena, kuin sen 
olemme remontissa ajatelleet. 

Erittäin suuret kiitokset sisus-
tuksen suunnittelusta kuuluvat 
Sari Rinteelle. Ehdoton värisil-

mä ja näppärät kädet loihtivat 
osaltaan loistavan lopputuloksen. 
Talkoolaisiakaan ei voi jättää kii-
toksitta.

Majan kehitystyöryhmän puo-
lesta

Petteri Närä, sihteeri


