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Luvassa uusia tuulia

Hyvät reserviupseerit.

Oulun Reserviupseerikerhon 
syyskokouksessa oli jäsenistölle 
kerrattavana hyviä uutisia. Rokuli-
majamme pitkäaikainen tappio-
kierre on lopultakin saatu katkais-
tua ja siltä osin majan olemassaolo 
on turvattu. Samalla olemme pys-
tyneet jatkamaan majan käyttö-
mukavuuden kohentamista. Tästä 
kaikesta lankeaa kiitos hallituksem-
me puuhamiehille Petteri Närälle 
ja Matti Kuonanojalle sekä tietys-
ti kaikille talkoisiin osallistuneille. 

Risto Virtanen on myös jatkanut 
edelleen antaumuksellista toimin-
taansa majaisäntänä.

Yhteiskunnan taloustilanne hei-
jastuu meidänkin toimintaamme. 
Syyskokouksessa todettiin, että 
RUL:n jäsenmaksut nousevat ensi 
vuonna. Itse liitto sekä Reser-
viupseeripiiri ovat joutuneet 
tarkistamaan maksuaan ja oman 
kerhomme jo vuosi sitten syys-
kokouksessa hyväksymä korotus 
tulevat kaikki näkymään ensi vuo-
den jäsenmaksussa. Pysymme silti 
alle 40 euron kipukynnyksen.

Syyskokous saatiin pitää jälleen 
Hiukkavaarassa Pohjansalissa. Tilas-
ta, alustuksesta ja isännöinnistä esi-
tän suuret kiitokset Pohjois-Poh-
janmaan Aluetoimiston päällikölle, 
everstiluutnantti Kimmo Rajalalle. 
Kokous oli omalta osaltani viimei-
nen ORUK:in puheenjohtajana. 
Pysyn edelleen vahvasti mukana 
maanpuolustustoiminnassa, mutta 
siirryn ensi vuoden alusta toisiin 
tehtäviin. Suomen neljänneksi 
suurimman reserviupseerikerhon 
puheenjohtajana aloittaa 1.1.2013 
nykyinen varapuheenjohtaja Pet-
teri Närä, jonka luotsauksessa 
kerhomme kehittyy ja vahvistuu 
varmasti entisestään.

Se onkin tärkeää, sillä ORUK 
elää nyt nousukautta. Siihen olette 

vaikuttaneet te, hyvät jäsenet, osal-
listumalla toimintaamme ja osoit-
tamalla muutenkin kiinnostusta 
kerhoanne kohtaan. Olen käynyt 
lukuisia keskusteluja jäsentemme 
kanssa erilaisissa tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa, ja kaikkialta on välit-
tynyt se tunne, että jäsenet ovat 
ylpeitä omasta orukilaisuudestaan. 
Vaikka olen useasti patistanut teitä 
aktiiviseen toimintaan – ja patis-
tan toki edelleen – on aatteelli-
nen jäsenyyskin meille tärkeä asia. 
Reserviupseerius on se tekijä, joka 
yhdistää meidät.

Minulle toimiminen ORUK:in 
puheenjohtajana on antanut pal-
jon. Mahtavan jäsenistömme lisäksi 
haluan esittää lämpimät kiitokset 
kaikille yhteistyökumppaneillem-
me Puolustusvoimissa, MPK:ssa, 
kilta- ja reserviläispiireissä, yritys-
maailmassa sekä tietysti muissa 
reserviupseeri- ja reserviläisjärjes-
töissä. En voi liiaksi painottaa hyvän 
ja toimivan yhteistyön merkitystä 
ja tärkeyttä vapaaehtoisessa maan-
puolustuksessa. Kiitän myös kaik-
kia ORUK:in hallitustyöskentelyyn 
osallistuneita panoksestanne lähes 
600 jäsenen palvelemiseksi.

Lopuksi onnittelen kaikkia itse-
näisyyspäivänä ylennettyjä reser-
viupseereita!

KerHon ampumavuorot 2012-2013 
HiuKKavaarassa

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivää-
riradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita. 
ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä 
löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta: www.oruk.fi

Lisätietoja:  matti.kuonanoja@oruk.fi

tervetuLoa muKaan!

Hallitus 2012
Puheenjohtaja. ......................  Sampo Puoskari .............. 0400 961 174
Varapuheenjohtaja ..............  Petteri Närä..................... 040 717 4487
Sihteeri. .................................  Ari Vuolteenaho .............. 044 544 6202
Ampumaupseeri ..................  Matti Kuonanoja ............. 050 588 1208
Perinneupseeri ....................  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

Lisätietoja: www.oruk.fi

Maja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Ajankohtaista 
tietoa löydät kerhon www.sivuilta. Vuokra on 1-5
henkilön ryhmältä 40 euroa/vrk ja yli viiden henkilön
ryhmältä 60 euroa/vrk.
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Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla

roKuLi-maJa on suLJettu 1.11.2012-28.2.2013!
KevÄÄn varausKaLenteri on Jo avoinna!

Maja avataan jälleen 1.3.2013.
Majaan liittyvissä asioissa yhteydenotot majaisäntään risto.virtanen@
oruk.fi tai 045 1300 688.

varauKset: www.oruk.fi ja Rokuli.

avaimen nouto: Rokua Health & Spa

Lisätietoja jäseneduista, tarjouksista, varaamisesta ja maksukäytönnöstä: 
www.oruk.fi

Kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto (ResUl) on siirtynyt sähköiseen kuntokorttijärjestelmään. 

Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa sähköiseen kuntokorttiin 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 ylläpitoon palkitsemalla vuosittain aktii-
visimmat kuntoilijat.

Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa 
yli 150 pistettä keränneet palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä keränneet suur-
mestariluokan mitalilla.

Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokouksessa esitelmöi everstiluutnantti Kimmo Rajala.

Toivotamme lukijoillemme ja tukijoillemme rauhaisaa 
joulua ja onnellista uutta vuotta 2013! 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.


