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Arvoisat reservinupseerit

Tätä juttua kirjoittaessani Suo-
mi viettää itsenäisyyspäivää ja
isänmaalliset ajatukset ovat mo-
nella päällimmäisenä mielessä.
Kerran vuodessa palaamme näi-
den perimmäisten kysymysten ää-
relle ja niillä eväillä pitäisi jaksaa
koko vuosi.ORUK haluaa toimin-
nallaan ja olemassa olollaan muis-
tuttaa näistä tärkeistä asioista ym-
päri vuoden.

Kerhon syyskokous pidettiin
marraskuussa ja hallituksen teke-
mät esitykset hyväksyttiin yksi-
mielisesti. Jäsenmaksuun ja Roku-
lin käyttömaksuihin tehtiin ”in-
deksitarkistukset”,mutta molem-
mat säilyivät edelleen kohtuullisi-

na. Hallituksessa tapahtui kaksi
muutosta, kapteeni Jari Maljanen
valittiin hoitamaan koulutusup-
seerin tehtäviä ja luutnantti Mat-
ti Kuonanoja tulee hoitamaan tie-
dotusupseerin toimea. Toivotan

uudet jäsenet tervetulleeksi halli-
tukseen ja kiitän pitkäaikaisesta ja
menestyksellisestä yhteistyöstä
vuodenvaihteessa hallitustyön
jättäviä.

Jouluaattona ORUK hoitaa pe-
rinteiseen tapaan kaksi kun-
niavartiovuoroa sankarihaudalla.
Vuoroja on vielä vapaana, joten
asiasta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä kerhon sihteeriin Juha Jal-
kaseen.

Rauhallista joulua ja onnellista
uutta vuotta sekä onnittelut kaikille
itsenäisyyspäivänä ylennyksen saa-
neille.

Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä

Oulun Reserviupseerikerho ry:n lehti

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen
Neste Hiironen puh.332 557 osoitteessa Kiilakivenku-
ja 2. Huoltamo on avoinna arkisin 6.30–21.00, lauantaisin
8.00–21.00 ja sunnuntaisin 9.00–21.00.Avainta palautet-
taessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.

MAKSUT:KOKO ROKULI 8 euroa henkilö/tai 50 eu-
roa/ryhmä (10 henk.) vrk.

Antti Ukonmaanaho Aleksanterinkatu 43-45 as. 1 90100 Oulu
Puheenjohtaja antti.ukonmaanaho@ponvia.fi 040 566 0109

Kari Kanniainen Tornihaukantie 6 B 9 90250 Oulu
Varapuheenjohtaja kari.kanniainen@luukku.com 050 537 1832

Markku Mikkonen Oivantie 12 90580 Oulu 050 422 4691
Talousupseeri markku.a.mikkonen@sampo.fi koti 556 5964

Marko Kivimäki Rantakastellintie 14 E 4 90230 Oulu 044 571 7711
Urheilu-upseeri Marko.Kivimaki@luukku.com

Esko Luoma-aho Päretie 15 90230 Oulu
Tiedotusupseeri esko.luoma-aho@kaleva.fi

Tuomas Puolimatka Uittotunnelinkatu 7 A 2 33250 Tampere 040 535 0914
Koulutusupseeri tuomas.puolimatka@hotmail.com

Paavo Niskala Ahventie 11 B 5 90550 Oulu 050 532 5456
Jäsenupseeri oruk@luukku.com

Juha Jalkanen Tykkykuja 6 A 90630 Oulu 044 260 4844
Sihteeri juha.jalkanen@ouka.fi koti 311 3707

Oulun Reserviupseerikerho ry:n
hall itus 2005

Käytäntö ammunnoissa:
Practical -pistooliammuntojen

osalta tukeudutaan asiaan parem-
min vihkiytyneiden ampumaseu-
rojen kanssa tehtävään yhteistyö-
hön.Heihin yhteyttä ottamalla
saattaa tilaa löytyä mahdollisille
ammunnoista kiinnostunielle
myös ORUK:n puitteissa. Se vaa-
tii kuitenkin erillista yhteydenpi-
toa.Yhteyshenkilönä toimii Mat-
ti Kariniemi, jolta saat yhteys-
tietoja 040-844 3335.

Ammuntoihin osallistutaan
edelleen ennakkoilmoittautumis-
ten perusteella. Selvitän itse aina
keskiviikkoisin onko radat PV:n
omassa käytössä, joten ilmoittau-
tuminen tehdään aina ammunto-
ja edeltävän torstain iltapäivään
mennessä Petteri Närälle 040-

7174487 petteri.nara@medi-
burner.com tai Pertti Seppä-
selle 0405467071.

Näihin vuoroihin saattaa tulla
muutoksia ammuttajien poissa-
olojen puitteissa tai muista syistä.
Omalla aseella ampuminen on-
nistunee, kun muistaa ottaa mu-
kaan henkilöllisyystodistuksen ja
yhdistyksen jäsenkirjan. Käynti
radalle on Valkeisjärven tien kaut-
ta.

Kalenterissa on pistooliam-
muntojen osalta vain ns. kou-
luammuntarata käytössä, kiväärin
osalta 150 m rata, jossa voidaan
ampua myös sovellettyja kivää-
riammuntoja. Kivääriammun-
taa testataan myös 300 m ra-
dalla.

Ammuntavuoroista
2005

Oulun Reserviupsee-
rikerho kokoaa jäsenistään
sähköpostilistaa ja pyrkii siten
tehostamaan ja nopeutta-
maan tiedonkulkua kerhom-
me toimintaan liittyvistä
asioista ja tapahtumista. Toi-
vomme, että kaikki jäsenem-
me ilmoittavat nykyisen säh-
köpostiosoitteensa jäsenup-
seerillemme Paavo Niskalalle
osoitteeseen: oruk@luuk-
ku.com

Hallitus
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Toimintaamme tukevat:

Konetie 20, 90630 Oulu
Puh. 020 188 1100, Fax. 020 188 1115

www.kymppi-eristys.fi

Kerhon syyskokouksessa palkittiin yliluutnantti Seppo Mäkelä (vasemmal-
la) Pohjois-Pohjamaan Reserviupseeripiirin pronssisella ansiomitalilla. Mita-
lin luovutti piirin varapuheenjohtaja Risto Virtanen.


