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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät
reserviupseerikerhon
jäsenet,
Syyskokous osoitti luottamustaan nykyiselle hallitukselle ja
päätti antaa sen jatkaa nykyisellä
miehityksellä myös tulevalla kaudella. Kerhon talous on vakaalla
pohjalla ja toiminnan jatko niiltäkin osin on turvattu. Haluaisin
ottaa tässä kuitenkin esille sen,
että jäsenistön aktiivisuutta tulisi
vieläkin lisätä, ja myös hallitukseen
tarvitaan uutta verta ja uusia ajatuksia kerhon toimintaa kehittämään. Mikäli tunnet kiinnostusta
ja haluat aktivoitua, olet erittäin
tervetullut mukaan joukkoomme.
Voit ottaa yhteyttä minuun joko
sähköpostitse (k.kanniainen@
mail.suomi.net), tai puhelimitse
(050-5371832), niin kerron toiminnastamme ja tulevaisuuden
suunnitelmistamme.
Kun tämä Pohjan Poika –lehti
ilmestyy, Suomi on juhlinut 90:
ttä itsenäisyyspäiväänsä. Oulun
reserviupseerikerho osoitti
kunnioitustaan isänmaatamme
puolustaneille veteraaneille marraskuussa järjestetyssä sisar- ja

veljesillassa, jossa eversti evp.
Juhani Tyynelä esitteli ansiokkaasti kerhon omistamaa kuvamateriaalia Kiestingin ja Uhtuan alueen
taisteluista 1941-42. Tilaisuus oli
varsin onnistunut ja kiinnostunutta väkeä oli runsaasti paikalla.
Suuret kiitokset Juhanille hyvin
valmistellusta ja kiinnostavasta
esityksestä.
Joulu lähestyy ja sen myötä

vuosittainen jouluaaton kunniavartiointi sankarihaudoilla Intiön
hautausmaalla. Sovimme maakuntakomppanian päällikön kanssa
siten, että tänä vuonna ORUK
luovuttaa yhden vartiovuoron
maakuntakomppanialle, mutta
ensi vuonna asia tarkastellaan
uudestaan, eli pysyväiskäytäntöä
tästä ei ainakaan toistaiseksi ole
tullut. Toinen vuoroistamme on
tänäkin vuonna hoidettava, eli klo
19.40 -20.00. Neljä upseerimiestä tai -naista siis tarvitaan. Mikäli pystyt hetkeksi irtaantumaan
kotitehtävistä isänmaan palvelukseen, ilmoita siitä mahdollisimman
pian allekirjoittaneelle aiemmin
mainitsemaani puhelinnumeroon.
Lopuksi muistutan vielä vuodenvaihteen jälkeen palautettavista
kuntokorteista. Palautusosoite
on Oulun reserviupseerikerho,
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100
Oulu. Kiitokset tästä vuodesta ja
toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa ja hyvää alkavaa vuotta
2008.
Kari Kanniainen
Puheenjohtaja

Ampumavuorot 2008
Vuoden 2008 ampumavuorot löytyvät kerhon web-sivuilta osoitteesta: www.oruk.fi/toiminta.
Ammuttajina toimivat Petteri Närä (0407174487) sekä Pertti
Seppälä (0405467071). Ammuntoihin tulee ilmoittautua edeltävään
torstaihin mennessä.
Käynti Valkeisjärventien kautta, henkilötodistus ja kerhonjäsenyys
todistetaan tarvittaessa, varsinkin mikäli ammunta tapahtuu ilman
ammuttajien läsnäoloa. Jäseniltä vaaditaan voimassaoleva ammuntavakuutus.
Radat ovat usein Puolustusvoimien käytössä, joten muutoksia
peruutuksia ammuntavuoroihin saattaa esiintyä. Rajoituksista
ilmoitetaan erikseen ampumaradoille sijoittavissa info-tauluissa sekä
osoitteessa: www.mil.fi/maavoimat/joukot/oulsle/ > ajankohtaista.

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiironen
puh. 332557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo
on avoinna arkisin 6.30–21.00, lauantaisin 8.00–21.00
ja sunnuntaisin 9.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä
viesti Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Rokulin kuulumiset

Rokulin syksy on ollut suhteeellisen vilkas.
Majalla kävijöitä on ollut pitkin syksyä runsaasti.
Syksyllä saimme tietää saunan katon vuotavan.
Teimme sinne "hätä" paikkauksen ja ensi keväänä
on tarkoitus uusia sinne koko pinnoite.
Tämä tarkoittaa sitä. että talkooporukkaa tarvitaan. Seuraa ilmoitteluamme kevään aikana, mikäli
olet kiinnostunut osallistumaan.
Olemme miettineet Rokulin varaussysteemin
siirtämistä ns. nettipohjaiseksi ja uskomme, että
ensi vuoden aikana se toteutuu. Silloin kaikki näkisivät mm. mikä on Rokulin varaustilanne kotipäätteeltään ja varaus onnistuisi sitä kautta.

Majatoimikunnan esityksestä reservipiirien ansiomitalli on myönnetty
Kalevi Siipolalle ja Pekka Hongistolle useiden vuosien pyyteettömästä
työstä Rokulin kehittämisessä ja kunnossapidossa.
Majatoimikunta kiittää ko.henkilöitä tästä työstä
ja toivoo edelleen hyvän yhteistyön jatkuvan.
Majatoimikunta kiittää kuluneesta vuodesta
kaikkia yhteistyökumppaneita ja toivottaa Hyvää
Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille Rokulissa vieraillelle. Käykää "pirtissä" toistekkin.

Sähköpostilista
Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilistaa
ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.
Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat nykyisen sähköpostiosoitteensa osoitteeseen: oruk@oruk.fi

MAJATOIMIKUNTA

Toimintaamme tukevat:

Oulun reserviupseerikerhon omistamat sota-ajan valokuvat olivat näytillä veteraanien sisar- ja
veljesillassa Aleksinkulmassa 13.11.2007. Esitelmän piti eversti evp Juhani Tyynelä, joka valotti karttamateriaalin avulla Kiestingin ja Uhtuan taistelujen ja kertroi valokuvissa esiintyvistä paikoista
ja henkilöistä. Kuva: Juha Jalkanen.
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