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Hyvillä mielin eteenpäin

Sampo Puoskari
puheenjohtaja
Pohjanpojassakin on useaan
otteeseen kirjoitettu varautumisesta ja sen tärkeydestä.
Itselleni tuo asia valkeni lopul-

lisesti kaikessa laajuudessaan
ollessani viikon mittaisella
kurssilla Kainuun Prikaatin
tiloissa marraskuussa.

jo pelkästään siksi, että itse
olin kurssilla mukana viestintää poikkeustilanteissa pohtivassa työryhmässä.

Yhteiskunta varautuu monin
eri tavoin hyvinkin erilaisiin
häiriötilanteisiin. Me suomalaiset olemme onnellisessa
asemassa, sillä isänmaallamme
on suunnitelmat ja pätevät
henkilöt poikkeusolojen hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Toistetaan se silti vielä kerran: varautuminen on asioiden
ennakoimista - siis tekemistä
ja varustautumista, ENNEN
KUIN jotain tapahtuu.

Silti en ollut koskaan ajatellut todella syvällisesti yhteiskuntamme haavoittuvuutta,
jos esimerkiksi sähkön saanti
vaikeutuu tai peräti loppuu.
Ensi töikseni kotiin palattuani
tarkistin, että meillä on kotona käytössä tarpeen vaatiessa
paristokäyttöinen radio. Tämä

Oulun Reserviupseerikerhon syyskokous hyväksyi
kerhon toimintasuunnitelman
seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Jo ensi vuodelle on suunnitteilla useita toiminnallisia
tapahtumia. Tällä sivulla näette
raportin erittäin onnistuneesta Vänrikkipäivästä, jolle seuraa jatkoa.
Sen lisäksi suunnitteilla on
jäsenretki jonnekin kiinnosta-

Vänrikkipäivä oli menestys
keen majuri Mikko Himanka piti kiinnostavan luennon
Puolustusvoimien nykytilasta.
Everstiluutnantti Pekka Haavikko saapui puolestaan Tikkakoskelta asti kertomaan Ilmavoimien ja ilmapuolustuksen
tämänhetkisistä näkymistä.

Matti Kariniemi kellotti tarkkana SRA-ammunnat. Osumat ja
aika ratkaisivat.

Po h j o i s - Po h j a n m a a n
Reser viupseeripiiri ja
Oulun Reserviupseerikerho järjestivät yhdessä Oulun
Aluetoimiston ja MPK:n kanssa maakunnan ensimmäisen
Vänrikkipäivän lauantaina 9.10.
Aluetoimisto lähetti kutsut
200:lle 20–35 -vuotiaalle vänrikille, ja mukaan Hiukkavaaran paviljongille saapui peräti
36 innokasta reserviupseeria.

Risto Virtanen ja Pekka Hemmilä opettivat tärkeää kansalaistaitoa, eli alkusammutusta.
Lounaan jälkeen oli vuorossa tietoisku Hiukkavaaraan
sijoitetusta StuG III Ausf G
-vaunusta Ps-531-26. Sen jäl-

Kiireinen päivä lopetettiin
ORUK:in, Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiirin ja MPK:n
toiminnan esittelyyn, mutta
Vänrikkipäivä jatkui vielä seuraavana maanantaina. Silloin
vänrikeille tarjottiin ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Oulunsalossa Maavoimien uuteen kuljetuskopteri
NH90:een.
Kopterilentueen päällikön
esittäytymisen jälkeen tilaisuuden varsinainen isäntä, majuri
Kari Pajunen, esitteli kopteria

Ensimmäinen vuoteni Suomen neljänneksi suurimman
reserviupseerikerhon puheenjohtajana on ollut mielenkiintoinen ja haastava. Olen luvannut aktivoida kerhon toimintaa, ja sitä silmällä pitäen olen
käyttänyt paljon aikaa ja energiaa luodakseni sellaisia henkilö- ja järjestösuhteita, joilla
tämä tavoite voidaan kolmessa
vuodessa saavuttaa.

Pertti Seppänen perehdytti vänrikit 9 mm Walther-pistoolin turvalliseen käyttöön.

Ensi vuosi on sitten näytön aikaa. Tällä hetkellä olen
luottavainen, sillä kuten edellä mainitsin, kalenterissamme
on jo nyt hyviä tapahtumia.
Edelleenkin otan vastaan
ehdotuksia kentältä. Hallitus
on olemassa jäseniään varten,
mutta jos jäsenet eivät sitoudu
mukaan toimintaan, paraskaan
tahtotila ei riitä. Vapaaehtoinen maanpuolustus on aktiivista yhteistyötä. Odotankin
sitä teiltä kaikilta erinomaisilta
reserviupseereilta!
Omasta ja hallituksen puolesta lopuksi onnittelut kaikille ylennetyille jäsenillemme. Te
olette aktiivisella toiminnallanne ylennyksenne ansainneet.

Kerhon ampumaratavuorot vuodelle 2011
Hiukkavaarassa
Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooliettä kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia
tai kerhon aseita.
Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta http://
www.oruk.fi/toiminta/urheilu.php
Lisätietoja: Petteri Närä ( 040 - 717 4487 )
TERVETULOA MUKAAN!

Rokuli

Oulun Reserviupseerikerhon
maja Rokualla – www.oruk.fi/rokuli
Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh.
332 557 osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna
arkisin 06.30–21.00, lauantaisin 08.00–21.00 ja sunnuntaisin 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
JOS HALUAT SAADA AJANKOHTAISTA TIETOA
KERHON TAPAHTUMISTA SEKÄ MUUSTA
RESERVILÄISTOIMINNASTA JA ET OLE VIELÄ
KERHON SÄHKÖPOSTILISTALLA, NIIN
ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI OSOITTEESEEN ORUK@ORUK.FI.

ensin kuvin luokkahuoneessa
ja sitten itse lentolaitetta huoltohallissa. Vieraille myönnetty
kuvauslupa käytettiinkin varsin
tehokkaasti hyväksi, sillä kuvia
otettiin varmasti satoja.

Päivän ohjelma oli tiivis, sillä tarjolla oli sekä tietoa että
toimintaa. Aamupäivän rastikoulutuksessa vänrikit saivat
ampua 9 mm sotilaspistoolilla
ORUK:in ammuttajien Pertti Seppäsen ja Patteri Närän
johtamina.
Matti Kariniemi ja Tommi
Jama lisäsivät nuorten upseerien adrenaliinivirtaa tutustuttamalla heidät SRA-ammunnan
saloihin. Kolmannella rastilla

vaan kohteeseen sekä aivan
vastikään Reserviupseeriliitolta tullut toimintapäiväehdotus.
Siitä saamme yhteisvoimin piirin ja naapurikerhojen kanssa
aikaan merkittävän reserviläistapahtuman, jos vain haluamme tehdä sen eteen töitä.
ORUK:in hallitus päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan lähteä mukaan.

Tapahtuman palaute oli järjestäjille suorastaan mieluisaa
luettavaa. Sekin kertoo osaltaan, että tapahtumalle oli selvä tilaus. Palautteessa oli myös
hyviä ehdotuksia tapahtuman
kehittämiseksi, ja ne varmasti

huomioidaan siltä osin, kuin
resurssit antavat myöten.
Vaikka muutamia viime hetken peruutuksia tulikin, on
erittäin myönteistä, että kentältä kuului myös ei-kutsutuilta toiveita päästä mukaan.
Vänrikkipäivä järjestetään ensi
syksynä samoihin aikoihin.
ORUK:in puheenjohtajalle voi
jo tässäkin vaiheessa lähettää
sähköpostilla kiinnostuksensa
tapahtumaan osallistumisesta.

