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Puheenjohtajan kynästä
Hyvät reservin upseerit,

Talvisota käytiin 70 vuotta 
sitten, mutta eräällä tavalla se 
käydään uudestaan ja uudes-
taan joka vuosi, ja aiheena se 
on varmasti yksi kiinnostavim-
mista koko Suomen historiassa. 
Tietoa ja erilaisia sodan tulkin-
toja on saatettu kansakunnan 
tietoisuuteen jokaisena sodan-
jälkeisenä vuosikymmenenä. 
Viime päivinä on mediassa 
ollut monenlaisia viittauksia 70 
vuoden takaisiin tapahtumiin. 
Yksi mieleenpainuvimmista 
ja hätkähdyttävimmistä arkis-
tomateriaalien otoksista oli 
legendaarisen radiotoimittajan 
Pekka Tiilikaisen haastattelema 
soturi, joka oli vanginvaihdossa 
päässyt takaisin Suomen puo-
lelle, mutta sitä ennen kokenut 
kuoleman kasvoista kasvoihin, 
ja jopa selvinnyt rinnan läpi 
menneestä kiväärin pistimes-
tä. Sitä kuunnellessa oli pak-
ko unohtaa työasiat hetkeksi 
ja mietiskellä jälleen kerran 
menneiden sukupolvien anta-
maa uhrausta isänmaan ja 
sen tulevaisuuden puolesta. 
Yksi arkinen aamupäivän het-
ki saavutti yllättäen sellaisen 
luonteen, jonka kohtaa usein 

itsenäisyyspäivänä tai vielä 
paremmin sankarihaudoilla 
vartioidessa. Siinä hetkessä on 
samalla surua, iloa ja suurta 
kunnioitusta.

On ollut erityinen ilo toimia 
Oulun reserviupseerikerhon 
puheenjohtajana oman kolmi-
vuotiskauteni ajan. Parhaat kii-
tokseni hallitusveljille, ja kaikil-
le muillekin hienoille ihmisille, 
joiden kanssa olen saanut olla 
tekemisissä puhenjohtajuus-
kaudellani. Minulla on myös 
ilo toivottaa seuraajalleni 

Sampo Puoskarille menestys-
tä ja intoa tulevaan tehtävään. 
Oulun Osuuspankilla 11.11. 
pidetyssä syyskokouksessa 
kerhon varapuheenjohtajak-
si valittiin Matti Kuonanoja. 
Onnittelut herroille ja koko 
valitulle uudelle hallitukselle.

Käsky jouluaaton kunnia-
vartiosta sankarihaudoilla ei 
ole vielä tullut, mutta uskallan 
ennustaa, että tarvitsemme 
neljä upseeriveljeä tai –sisarta. 
Todennäköisesti saamme käs-
kyssä perinteiseen tapaan vii-
meisen vartiovuoron eli kello 
19.40-20.00. Kokoontuminen 
on Intiön vanhalla kappelilla 
10 minuuttia ennen vartiovuo-
ron alkua. Vapaaehtoisia pyy-
dän ilmoittautumaan minulle 
numeroon 050-5371832 tai 
sähköpostitse osoitteeseen 
k.kanniainen@mail.suomi.net. 
Lopuksi muistutan vielä vuo-
denvaihteen jälkeen palautet-
tavista kuntokorteista. Palau-
tusosoite on Oulun reserviup-
seerikerho, Aleksanterinkatu 
13 A 12, 90100 Oulu.

Toivotan kaikille rauhallista 
joulua 2009 ja onnellista uutta 

vuotta 2010.

Rokuli
Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh. 
332 557 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

Reserviläiskilpailuissa vuonna 2009 menestyneet palkittiin Aleksanterinkadun kerhohuoneistolla 
30.11. Kuvassa ORUK:in mitalistit Antero Mikkonen ja Väinö Pitkälä.

Kuvia ja muistoja Rokulista!
Onko sinulla jokin hauska, mieleen painunut tai muuten vain kiinnostava kertomus Rokulista? Oletko 
ottanut hienon tilanne- tai tunnelmakuvan tai kuvan arvovieraasta Rokulissa?

Majan 60-vuotisjuhlan kunniaksi ORUK kerää kertomuksia ja kuvia majan käyttäjiltä. Jos haluat jakaa 
omat muistosi muiden kanssa, lähetä kuva tai kertomus kerhon sihteerille.

Lisätietoja: Sampo Puoskari, 0400 961 174 tai
 spuoskari@gmail.com.

Ilmoitukset

Toimintaamme tukevat

Kari Kanniainen
puheenjohtaja

ORUK:in ampumaratavuorot 
vuodelle 2010 Hiukkavaarassa

Vuoden 2010 ampumavuorot löytyvät seuramme verkkosivuilta 
osoitteesta: http://www.oruk.fi/toiminta/urheilu.php

Lisätietoja: Petteri Närä, 040-717-4487

Syyskokouksen puhujavieras majuri Timo Koljonen piti oivallisen 
esitelmän kutsuntajärjstelmästä sekä puolustusvoimien nykyises-
tä organisaatiosta.
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