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Toimintaamme tukee:

Puheenjohtajan kynästä
Hyvät reserviupseerit,

Itsenäisen Suomen puolus-
tusvoimien 90. juhlavuosi alkaa 
olla takana päin. Tätä kirjoitusta 
laatiessani radiosta soi sopivasti 
Sibeliuksen Finlandia, mikä kir-
voittaa hetkeksi ajattelemaan 
tätä maata ja niitä arvoja, joiden 
puolesta kannattaa tarvittaessa 
jopa taistella henkensä kaupal-
la. Kulutushysterian keskellä on 
monesti vaikea pysähtyä ja hiljen-
tyä huomaamaan, että todellinen 
onnellisuus ja ihmisarvoinen elä-
mä kumpuaa yleensä yksinkertai-
sista perusasioista, kuten omasta 
maasta ja sen kansasta, yhteisös-
tä jolla on yhteinen kulttuurinen 
perimä. On hyvä, että edes ker-
ran vuodessa juhlittava itsenäi-
syyspäivä sekä muutamat muut 
isänmaalliset juhlapäivät pitävät 
yllä ja muistuttavat näistä ylevistä 
arvoista meitä nykyisiä ja tulevia 
vastuunkantavia sukupolvia.

Oulun reserviupseeriker-
hon syyskokous pidettiin 19.11. 
Oulun Puhelimen auditoriossa. 
Osallistujia oli poikkeuksellisen 
runsaasti, mutta valitettavasti 

kenraali Haaksiala oli estynyt tällä 
kertaa tulemaan kokoukseemme. 
Hänen sijaansa kokousvieraana 
oli Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
esikunnan ja Oulun varuskunnan 
päällikkö eversti Jarmo Pekka-
la, joka piti erittäin laadukkaan 
esitelmän puolustusvoimien 
tämänhetkisestä organisaatiosta 
Pohjois-Suomessa. Syyskokouk-
sessa nimettiin myös hallituksen 
jäsenet, ja uusina hallitusveljinä 

aloittavat Jukka Ahola ja Sampo 
Puoskari. Hallitustehtävät jättää 
ansiokkaana sihteerinä toiminut 
Juha Jalkanen. Kiitoksia Juhalle 
hyvästä yhteistyöstä, ja tervetu-
loa uudet miehet hallitukseen.

Jouluaaton kunniavartioon 
sankarihaudoille tarvitaan neljä 
upseeriveljeä tai –sisarta. Saimme 
käskyssä viimeisen vartiovuoron 
eli kello 19.40-20.00. Kokoon-
tuminen on Intiön vanhalla 
kappelilla 10 minuuttia ennen 
vartiovuoron alkua. Vapaaeh-
toisia pyydän ilmoittautumaan 
minulle numeroon 050-5371832 
tai sähköpostitse osoitteeseen 
k.kanniainen@mail.suomi.net. 
Lopuksi muistutan vielä vuoden-
vaihteen jälkeen palautettavista 
kuntokorteista. Palautusosoite 
on Oulun reserviupseerikerho, 
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 
Oulu. Kiitokset kuluneesta vuo-
desta ja toivotan kaikille oikein 
hyvää joulua ja menestyksellistä 
vuotta 2009.

Kari Kanniainen
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Oulun Reserviupseerikerho
ry:n hallitus 2008

Ampuma-
vuorot 2008

Vuoden 2008 ampumavuo-
rot löytyvät kerhon web-
sivuilta osoitteesta: www.
oruk.fi /toiminta.

Ammuttajina toimivat Pet-
teri Närä (0407174487) sekä 
Pertti Seppälä (0405467071). 
Ammuntoihin tulee ilmoit-
tautua edeltävään torstaihin 
mennessä.

Käynti Valkeisjärventien 
kautta, henkilötodistus ja 

kerhonjäsenyys todistetaan 
tarvittaessa, varsinkin mikä-
li ammunta tapahtuu ilman 
ammuttajien läsnäoloa. Jäse-
niltä vaaditaan voimassaoleva 
ammuntavakuutus.

Radat ovat usein Puolustus-
voimien käytössä, joten muu-
toksia peruutuksia ammun-
tavuoroihin saattaa esiintyä. 
Rajoituksista ilmoitetaan erik-
seen ampumaradoille sijoitta-
vissa info-tauluissa sekä osoit-
teessa: www.mil.fi /maavoimat/
joukot/oulsle/ > ajankohtaista. 

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi /rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoin-
na arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sun-
nuntaisin 09.00–21.00. Avainta palautettaessa jätä viesti 
Rokulista, mikäli havaitsit puutteita.
MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai
 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö)

Sähköpostilista
Oulun Reserviupseerikerho kokoaa jäsenistään sähköpostilis-
taa ja pyrkii siten tehostamaan ja nopeuttamaan tiedonkulkua 
kerhomme toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat nykyisen säh-
köpostiosoitteensa osoitteeseen: oruk@oruk.fi 

Syyskokoukssen osallistujia Oulun Puhelimen auditoriossa 19.11.2008.

Eversti Jarmo Pekkala piti kokouksen yhteydessä esitelmän puo-
lustusvoimien organisaatiosta Pohjois-Suomessa.
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