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Kortit ovat pöydällä

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja
Hyvät reserviupseerit.
Olemme saaneet tänä vuonna
huomata, että Oulun seudulla
meidän toimintaamme koskevista
asioista kertovat uutiset sisältävät
valitettavan paljon sanoja ”lakkautetaan”, ”lopetetaan” ja ”poistetaan”. Samaa asiaa kerrotaan toki
myös hieman myönteisemmällä
termillä ”kehitetään”, mutta se
ei muuta sitä tosiasiaa, että nyt
ollaan tiukan paikan edessä.
On omituista, että samalla kun

puolustusvoimauudistuksessa
mainitaan, että ”Puolustusvoimat
on tulevaisuudessa lähellä kansaa”, yli puolen Suomen väestöllinen ja taloudellinen keskittymä
– Oulun seutu – tyhjennetään sen
toiminnoista. Eikä riitä, että itse
sotaväki poistuu alueelta, vaan
samalla uhataan viedä reserviläisten yksi tärkeimpiä toimintamuotoja: ampumaharrastus.
Kriisiviestintäkouluttajana ja sitä
kautta myös maineenhallintaa ja
imagokysymyksiä tutkimaan joutuneena ihmisenä en voi kuin
ihmetellä tällaista.
Näiden tuulisten aikojen keskellä on tärkeää pitää kuitenkin
oma henki yllä. Siitä hienona osoituksena oli Kempeleessä järjestetty RESUL:in perheliikuntapäivä, jossa ilahduttavan suuri joukko
orastavia reserviläisiä sai viettää
hienossa säässä monipuolisen
ja toiminnallisen päivän. ORUK
oli omalla pienellä panoksellaan
mukana tässä tapahtumassa, ja
en voi muuta kuin toivoa, että
ensi vuonna saamme mukaan
lisää innokkaita osallistujia ja järjestäjiä.
Hieman var ttuneemmille
reserviläisille on luvassa 13.10.
järjestyksessään kolmas Vänrikki-

päivä. Paikkana on jälleen Hiukkavaaran Paviljonki ympäristöineen.
Tapahtumasta on muodostunut
suhteellisen lyhyessä ajassa lähialueen reserviupseerikerhojen
suosituin yksittäinen toimintapäivä. Motivoituneet kouluttajat ja ennen kaikkea innokkaat
osallistujat valavat uskoa siihen,
että työllämme on merkitystä.
Mutta Vänrikkipäivänkin tärkeimpiä aktiviteetteja ovat erilaiset
ammunnat. Ilman Hiukkavaarana
ampumarata-aluetta ei ole Vänrikkipäiviä eikä RUL:n Toimintapäiviä. Se on kylmä totuus.
ORUK:in toimntaan liittyen
voin kertoa, että Rokuli-majamme käyttöaste on viimeinkin saatu sellaiselle tasolle, että voimme
edelleen ylläpitää majaamme.
Kehitämme ja parannamme sitä
jälleen ensi kautta varten. Kerhon
syyskokouskin on tulossa, ja jos
sinulla on aitoa kiinnostusta tulla
tekemään arvokasta työtä kerhosi eteen, mikään ei estä sinua
ilmoittamasta halukkuuttasi hallitustyöskentelyyn. Uusia ajatuksia
ja tekijöitä tarvitaan aina. Ja nythän on mitä loistavin aika tulla
mukaan hallitukseen, sillä ensi
vuonna ORUK täyttää 80 vuotta!

ROKULIN TAPAHTUMAT
– Majatoimikunta etsii aktiiveja mukaan majan kehittämis- ja ylläpitotoimiin.
Lisätietoja asiasta Risto Virtaselta.
– Rokulin talkoot 6.-7.10.2012. Ilmoita ennakkoon tulostasi ke 3.10. mennessä. Tiedämme varata
purtavaa.
– Lisätietoja ja ilmoittautumiset majaisäntä Risto Virtaselle 045 1300 688.

ORUKin ampumamestaruuskilpailut 2012
Toimintasuunnitelman mukaisesti
ammuttiin sunnuntaina 26.8.2012
kilpaa seuran mestaruudesta.
Kilpailuohjelma pyrittiin rakentamaan monipuolisiksi mutta
samalla pitämään osallistumiskynnys alhaisena. Tavoitteena oli
ottaa vaikutteita tämän päivän
suosituista reserviläisammunnan
muodoista ja tarjota näin uusille
ampujille mahdollisuus tutustua
näihin lajeihin sekä niissä käytettävään kalustoon. Kilpailuun oli
myös mahdollista osallistua seuran aseilla.
Kilpailu koostui kivääriammunnasta (palvelusammunta 1),
pistooliammunnasta (palvelusammunta 3) sekä sovelletusta kivääri- ja pistooliammunnasta. Maksimipistemäärä oli 300 p, josta
sovellettu osuus muodosti 100 p
ja palvelusammunta 200 p.
P a l ve l u s a m m u n t a o s u u d e t
ammuttiin noudattaen liiton
sääntöjä. Kiväärissä ammuttiin 10
kilpalaukausta 150 m matkalta ja
pistoolissa 10 kilpalaukausta 25 m
matkalta. Aseina käytettiin reserviläiskivääriä ja sotilaspistoolia.
Sovellettu osuus ammuttiin
paikaltaan mutta sekä maalit että
pisteenlasku noudattelivat sovel-

SYYSKOKOUSKUTSU
Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokous pidetään Hiukkavaarassa Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjan salissa
torstaina 15.11. klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja vieraileva luennoitsija on Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti
Kimmo Rajala.
Luennon aiheena on "Pohjoisen puolustus toisesta maailmansodasta alueellisen maanpuolustukseen".
Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
Hallitus

Kerhon ampumavuorot 2012
Hiukkavaarassa

Rokuli

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että
kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon
aseita. Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta: www.oruk.fi
Lisätietoja:

matti.kuonanoja@oruk.fi

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
Tervetuloa mukaan!

Rokuli

Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
ryhmältä
60 euroa/vrk.
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.

VARAUSKÄYTÄNTÖ ON MUUTTUNUT!

Lisätietoja: www.oruk.fi

Varaus tapahtuu nyt www.oruk.fi -sivujen kautta.

AVAIMEN NOUTO ON MUUTTUNUT!
Ammunnan johtaja Ari Vuolteenaho tulkitsemassa osumia. Kirjurina toimii Petteri Närä.
letun reserviläisammunnan (SRA)
sääntöjä. Maaleina oli 5 kpl hahmotauluja sekä 1 kpl E/A-tauluja
johon osumisesta seurasi pistevähennys. Sovellettu osuus ammuttiin kiväärillä 150 m matkalta ja
pistoolilla 25 m matkalta. Ampujan käyttämää laukausmäärää ei
rajattu mutta jokaiseen tauluun
piti saada kaksi osumaa ja saadut
pisteet jaettiin suoritukseen käytetyllä ajalla.Tämä loi lisähaastetta
ampumasuoritukseen ja kyky tehdä nopeita päätöksiä suorituksen
aikana yhdessä tarkkojen laukausten kanssa olivat avain hyviin
tuloksiin.
Kilpailusta on tarkoitus muo-

dostaa perinne ja kilpailun soveltavaa osuutta tullaan harjoittelemaan myös seuran ampumavuoroilla.
Kilpailu käytiin suotuisassa
säässä ja hyvässä hengessä. Kilpailu mitalisijoista oli äärimmäisen
tiukka. Voittajaksi selviytyi Sampo
Mattila erinomaisella suorituksellaan sovelletussa kiväärissä. Voittajalle luovutetaan kiertopalkinto
syyskokouksen yhteydessä.
Tulokset: Sampo Mattila 250,
Matti Kuonanoja 249, Petteri
Närä 229, Aki Seppä 229, Veli
Heikkilä 187, Miikka Heikkilä 162,
Tomi Saarela 158.

Avain noudetaan Rokua Health & Span vastaanotosta varaustietoja
vastaan.
Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista, varaamisesta ja maksukäytönnöstä: www.oruk.fi **VIELÄ EHTII – KAUSI PÄÄTTYY
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