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Hyvää talven alkua arvoisat reser-
viupseerit

Kerhon syyskokous pidettiin 
marraskuussa ja kokouksessa 
valittiin kerhon uusi hallitus ensi 
vuodeksi. Oma kolmivuotinen 
puheenjohtajan pestini loppuun 
tämän vuoden lopussa ja haluan-
kin kiittää kaikkia yhteistyökump-
paneita ja erityisesti hallitustyössä 
mukana olleita loistavasta yhteis-
työstä.

Kymmenen vuotta hallituk-
sessa on ollut antoisaa aikaa ja 
tänä aikana on tapahtunut pal-
jon uudistuksia ja muutoksia. 
Turvallisuuspoliittinen tilanne on 
muuttunut, millä on ollut hei-
jastus myös kerhon toimintaan. 
Kymmenen vuotta sitten mm. 
mietittiin, että ”uskaltaako” ker-
ho hankkia omia aseita. Internet 
ja sähköposti ovat muuttaneet 
tiedottamisen luonnetta helpot-

taen sitä, mutta samalla asettaen 
uudenlaisia vaatimuksia. Tulevai-
suus tuo mukanaan varmasti lisää 
haasteita, joihin on vastattava 
ennakkoluulottomasti, pote-
roihin ei saa, eikä kannata jäädä 
makaamaan.

Syyskokous valitsi uudeksi 
puheenjohtajaksi luutnantti Kari 
Kanniaisen ja varapuheenjohta-
jaksi, kaikille varmasti tutun, kap-
teeni Risto Virtasen. Tiedän, että 
tämän kaksikon johdolla kerhon 
tulevaisuus on turvallisissa käsis-
sä, perinteitä kunnioittaen.

Talvi kiristää otettaan ja joulu 
lähestyy jokavuotisella tavallaan. 
Muistutankin tässä yhteydessä 
jouluaaton kunniavartiotehtävis-
tä sankarihaudalla, mikäli haluat 
varmistaa paikkasi, ole pikaisesti 
yhteydessä kerhon sihteeriin. 

Hyvää joulua ja 
menestyksellistä uutta 

vuotta toivottaen!

Antti Ukonmaanaho
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä

Oulun Reserviupseerikerho ry:

Käytäntö 
ammunnoissa: 

Practical-pistooliammunto-
jen osalta tukeudutaan asiaan 
paremmin vihkiytyneiden ampu-
maseurojen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.Heihin yhteyttä 
ottamalla saattaa tilaa löytyä 
mahdollisille ammunnoista kiin-
nostunielle myös ORUK:n puit-
teissa. Se vaatii kuitenkin erillista 
yhteydenpitoa. Yhteyshenkilönä 
toimii Matti Kariniemi, jolta 
saat yhteystietoja 040 844-3335.

Ammuntoihin osallistutaan 
edelleen ennakkoilmoittautumis-
ten perusteella. Selvitän itse aina 
keskiviikkoisin ovatko radat PV:n 
omassa käytössä, joten ilmoittau-
tuminen tehdään aina ammunto-
ja edeltävän torstain iltapäivään 
mennessä Petteri Närälle 040 
717 4487 petteri.nara@medi-
burner.com tai Pertti Sep-
päselle 040 546 7071., Näihin 
vuoroihin saattaa tulla muutoksia 
ammuttajien poissaolojen puit-
teissa tai muista syistä. Omalla 
aseella ampuminen onnistunee, 
kun muistaa ottaa mukaan hen-

kilöllisyystodistuksen ja yhdistyk-
sen jäsenkirjan. Käynti radalle on 
Valkeisjärven tien kautta.

Kalenterissa on pistooliam-
muntojen osalta vain ns. koulu-
ammuntarata käytössä, kiväärin 
osalta 150 m rata, jossa voidaan 
ampua myös sovellettuja kivääri-
ammuntoja. 

Alla alustavat ammunta-
vuorot alkuvuodelle:

Tammikuu 2007
la 27.1.2007
R3 -kivääri klo 12-14

Helmikuu 2007
la 10.2.2007
R3 -kivääri klo 12-14

la 24.2.2007
R3 -kivääri klo 12-14

Maaliskuu 2007
la 17.3.2007
Pistoolirata klo 12-14

La 24.3.2007
R3 -kivääri klo 12-14

Ammunta-
vuoroista 2007

Oulun Reserviupsee-
rikerho kokoaa jäsenistään 
sähköpostilistaa ja pyrkii siten 
tehostamaan ja nopeuttamaan 
tiedonkulkua kerhomme toi-
mintaan liittyvistä asioista ja 
tapahtumista. Toivomme, että 
kaikki jäsenemme ilmoittavat 
nykyisen sähköpostiosoit-
teensa jäsenupseerillemme 
Paavo Niskalalle osoitteeseen: 
oruk@luukku.com

Hallitus

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla
Varauskirja ja avainten luovutus ovat 1.7.2005 alkaen 
Neste Hiironen puh. 332-557 osoitteessa Kiilakiven-
kuja 2. Huoltamo on avoinna arkisin 6.30–21.00, lau-
antaisin 8.00–21.00 ja sunnuntaisin 9.00–21.00. Avainta 
palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puut-
teita.

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

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

Varapuheenjohtaja Tornihaukantie 6 B 9  90250 Oulu
Kari Kanniainen  kari.kanniainen@mail.suomi.net  050 537-1832

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

Urheilu-upseeri  Skanssipiha 3  90500 Oulu
Marko Kivimäki  Marko.Kivimaki@luukku.com  044 571-7711

Tiedotusupseeri  Puulinnankatu 7 d 15  90570 Oulu
Matti Kuonanoja  matti.kuonanoja@ducksoft.fi  050-588-1208

Koulutusupseeri  Keluveneenväylä 8 E 21  90650 Oulu
Jari Maljanen  jari.maljanen@merikoski.fi  0500-694-854

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

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

Oulun Reserviupseeri-kerho 
ry:n hallitus 2007

Antti Ukonmaanaho (oikealla) onnittelee kerhon puheenjohtajuu-
den vuoden 2007 alusta ottavaa Kari Kanniasta.

Toimintaamme tukevat:

www.
oruk.fi 

Kerhon internet-sivut ovat 
uudistuneet ja löytyvät 
nykyisin osoitteesta:

www.oruk.fi .

Sivuilta löytyy mm. perus-
tietoa kerhon toiminnasta, 
kerhon
Ilmoitustaulu sekä palaute-
lomake.

Käykääpä
tutustumassa!

Hallitus


