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Vahvasti eteenpäin

Hyvät 
reserviupseerit.

Oulun Reserviupseerikerhon 
hallitus linjasi vuoden alussa 
tavoitteekseen aktivoida jäse-
nistöä. Nyt voidaan tyytyväisinä 
todeta, että toiminta on lähtenyt 
hyvin käyntiin.

Kuluneen vuoden päätapahtu-
mat, Johtamispäivä toukokuus-
sa ja Vänrikkipäivä lokakuussa, 
keräsivät kumpikin suuren jou-

kon innokkaita reserviupseereita 
mukaan toimintaan. Myös kerhon 
ampumavuoroille on saatu uusia 
kasvoja. Pohjan Sotilassoittokun-
nan ideoimat Maanpuolustusil-
tamat Pateniemen Honkapirtillä 
vetivät salin täyteen sekä kevääl-
lä että syksyllä. Sähköistä kun-
tokorttiakin on käytetty hieman 
edellisvuotta enemmän, mutta 
kaikki eivät ole vielä huomanneet 
sen etua esimerkiksi ampumapäi-
väkirjan pidossa.

Aktiivisuudesta kuuluvat kii-
tokset tietysti teille, arvon 
jäsenet! Hyvätkin toimintamuo-
dot loppuvat nopeasti, jos nii-
hin ei saada osallistujia. Kiitäm-
me yhteistyökumppaneiltamme, 
eli Kempeleen ja Haukiputaan 
reserviupseerikerhoja, Pohjois-
Pohjanmaan Reserviupseeripii-
riä, piirin toiminnanjohtajaa sekä 
MPK:ta ja sen piiripäällikkö Timo 
Kesäläistä esikuntineen, jotka jär-
jestönsä organisaatiouudistuksen 
jälkeenkin ovat jaksaneet panos-
taa voimakkaasti Oulun alueen 
reserviläisten kouluttamiseen.

Yhteisen Rokuli-majamme kun-
nostustyö on vaatinut melkoisia 
ponnistuksia ja talkootunteja, jos-
ta kiitos vapaaehtoisille. Tehty työ 
näkyy tietysti myös kerhon talou-

dessa, ja olemmekin käynnistäneet 
yrityksille, yhteisöille ja yksityisille 
suunnatun lahjoituskampanjan. Jos 
tiedät hyvän kohteen tai haluat 
itse ottaa osaa majakampanjaan, 
ota yhteyttä kerhon sihteeriin.

Syyskokouksessa ORUK:in 
hallituksen kokoonpanoa muu-
tettiin hieman. Uutena toimena 
otettiin käyttöön ampumaup-
seeri, ja koulutusupseerin toimi 
muutettiin perinneupseeriksi. 
Ensimmäiseen ovat syinä kerhon 
ampumatoiminnan vilkastuminen 
ja aselain muutoksen mukanaan 
tuomat uudet käytänteet. Jäl-
kimmäisen osalta koulutusta ei 
tietenkään ole unohdettu, vaan 
sen katsotaan olevan olennai-
nen osa jokaisen hallitusjäsenen 
toimenkuvaa. Perinneupseerin 
nimityksellä haluamme painottaa 
veteraanityön ja kerhon oman 
perinteen tallentamisen tärkeyt-
tä. Vuonna 2013 ORUK täyttää jo 
80 vuotta.

Lopuksi esitän kerhon nimissä 
lämpimät onnittelut kaikille itse-
näisyyspäivänä Pohjois-Pohjan-
maalla ylennetyille. Tulkaa mukaan 
myös vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustoimintaan!

Kerhon ampumavuorot
Hiukkavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistoo-
li- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää 
omia tai kerhon aseita.

Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäy-
tännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta:

www.oruk.fi 

Lisätietoja:  matti.kuonanoja@oruk.fi 

TERVETULOA!

Hallitus 2011
Puheenjohtaja. ......................  Sampo Puoskari.............. 0400 961 174
Varapuheenjohtaja ..............  Matti Kuonanoja ............. 050 588 1208
Sihteeri. .................................  Petteri Närä .................... 040 717 4487
Koulutusupseeri ..................  Jari Maljanen .................... 0500 694 854
Talousupseeri .......................  Markku Mikkonen .......... 040 482 6531
Urheilu-upseeri ...................  Sampo Mattila ................. 040 537 3211
Tiedotusupseeri ..................  Jarmo Korhonen ............ 050 330 6579
Jäsenupseeri .........................  Harri Häll ......................... 040 547 3780

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@oruk.fi 

Sampo Puoskari
Puheenjohtaja

ROKULI TALVEN KIINNI
Rokuli-maja on suljettu talvikauden 1.11.2011–29.2.2012. 
Joulun tai uudenvuoden varauksista yhteydenotot majaisäntään

risto.virtanen@oruk.fi  tai 045 1300 688.

ORUK:in 
järjestöpinssi on nyt 

myynnissä!

Kullanväristä pinssiä 
myydään vain ORUK:in 
jäsenille, ja sen hinta on 

5 €.

Tiedustelut:
sampo.puoskari@oruk.fi 

tai
puh. 0400 961 174.

Kerhon ampumatoiminnasta
Ampumaharrastus on erinomai-
nen tapa rentoutua ja päästä irti 
arjen kiireistä. Lisäksi se tarjoaa 
varsin haastavan harrastuksen, 
jota kukin voi harrastaa omalla 
tasollaan aina virkistysammasta 
lähes ammattimaiseen kilpaurhei-
luun saakka. Lajeja on perinteisistä 
rata-ammunnasta toiminnalliseen 
ammuntaan ja kilpailutarjonta on 
Oulun seudulla varsin runsasta.

Oruk tarjoaa jäsenilleen hyvät 
mahdollisuudet ampumaurheilun 
harrastamiseen. Kerhon jäsenenä 
voit käyttää Hiukkavaaran ampu-
maratoja sekä osallistua kerhon 
järjestämille ampuvuoroille. Lisäk-
si Oulun seudun reserviläisjärjes-
töt tarjoavat useita ampumata-
pahtumia pitkin vuotta. Tarkem-
mat ohjeet Hiukkavaaran ratojen 
käytöstä sekä kerhon vuoroista 
löydät osoitteesta www.oruk.fi 

Ampumataito on osa kenttäkel-
poisuutta ja Reserviupseeriliitto 
onkin asettanut yhdeksi tavoit-
teekseen kuluvalle kolmivuotis-
kaudelle reserviläisten ampuma-
harrastuksen lisääminen. Ajoitus 
on hyvä sillä viime vuosina mah-
dollisuudet harrastaa ja varsinkin 
aloittaa ampumaharrastus ovat 
vaikeutuneet. Syitä tilanteeseen 
ovat mm. kiristinyt lupalainsää-
däntö ja ampumaratoja koskevat 
sulkemisuhat.

Liitto seuraa jäsenyhdistystensä 
aktiivisuutta ns. prosenttiammun-
nan kautta. Kerhot ja piirit kilpai-
levat keskenään siitä kuinka suuri 
osa jäsenistä tehnyt ainakin yhden 
ampumasuorituksen kerran vuo-
dessa. Tämän vuoksi toivoisin 

jokaisen jäsenen kirjaavan myös 
ampusuorituksensa sähköiseen 
kuntokorttiin osoitteessa resul.
fi . Palvelu tarjoaa myös näppärän 
työkalun henkilökohtaisen ampu-
mapäiväkirjan pitämiseen ja tulos-
tamiseen.

Tulevana vuonna panostamme 
erityisesti kerhon ampumavuo-
roihin. Olemme uusineet kalus-
toa ja luovumme ennakkoilmoit-
taumisesta vuoroille. Paikalla on 
aina ammunnanvetäjä ja jäsenillä 
on mahdollisuus käyttää ohjatusti 
kerhon aseita. Ampumakausi hui-
pentuu syksyllä järjestettäviin seu-
ran mestaruuskisoihin. Kannustan 
kaikkia jäseniä kokeilemaan roh-
keasti reserviläisammuntaa, niin 
pistooli- kuin kivääriradoillakin. 
Ei sovi myöskään unohtaa, että 
ampumatapahtumat ovat varsin 
sosiaalisia tilaisuuksia joissa on 
helppo tutustua alueen reservi-
läisiin.

Ampumaharrastuksen aloitta-

mista miettivien ja miksei jo vähän 
pidemmällekin ehtineiden kan-
nattaa suorittaa reserviläisjärjes-
töjen ja Suomen Ampumaurhei-
luliiton kehittämä ampumakortti. 
MPK järjestää ampumakortti-
koulutuksen tammikuun lopulla 
Oulussa. Kurssin suorittaminen 
antaa hyvän pohjan itsenäiseen 
ammunnan harrastamiseen.

Mikäli kiinnostuit ampumahar-
rastuksesta tai sinulla on kysyttä-
vää kerhon ampumavuoroista tai 
Hiukkavaaran ratojen käytöstä 
voit ottaa minuun yhteyttä säh-
köpostilla.

Toivotan kaikki nykyiset ja 
uudet ammunnan harrastajat 
lämpimästi tervetulleiksi kerhon 
ampumavuoroille!

Matti Kuonanoja,
matti.kuonanoja@oruk.fi 
Kerhon ampumaupseeri, 

2012 alkaen

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (Resul) on siirtynyt sähköiseen kuntokort-
tijärjestelmään. 

Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kun-
tokorttiin osoitteessa www.resul.fi .

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 
jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. 

Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. 
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, 
johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen yllä-
pitoon palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat.

Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevät-
kokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 pistettä keränneet 
palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä kerän-
neet suurmestariluokan mitalilla.Kerhon ammmuntatoimintaa 2011.


