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Oulun Reserviupseerikerho toimii

• Oulun Reserviupseerikerho ry ORUK on alueensa reserviupseerien 
palvelusajan jälkeinen aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa varten.

• 1933 perustetussa Suomen kolmanneksi suurimmassa 
reserviupseerikerhossa on n. 600 jäsentä.

• Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. säilyttämällä maanpuolustushenkeä, 
kunnioittamalla edellisten sukupolvien työtä, johtamalla ja järjestämällä 
reserviupseerien lisäkoulutusta mm. MPK:n kanssa sekä tukemalla 
henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää toimintaa.



Käsiaseammunta, harjoittelu ja 
kilpailut muodostavat ison osan
aktiivisesta toiminnastamme. 

Kuvissa perinneaseammuntaa 
Hiukkavaaran radalla 2015.



ORUK järjestää jäseniltoja, tutustumis-
käyntejä ja vierailuja. Se kouluttaa ja 
harjoittelee sekä ottaa aktiivisesti osaa 
veteraanityöhön. Näkyvimpiä ovat 
toimintapäivät, messuosallistumiset ja 
osallistuminen Vänrikkipäiviin.

Kunniavartiot mm. jouluaattoina Intiön 
sankarihaudoilla ovat juhlavia 
kunnianosoituksia itsenäisyytemme 
puolesta taistelleille. 

Aktiivista 

maanpuolustushenkeä



Jäsenmatka

Raatteentielle

Raatteen Portin talvisotamuseo



Jäsenmatka

Raatteentielle

Seppeleen lasku Talvisodan 
Monumentille 1939-40 
kaatuneille sotilaille. 

”Avara syli” 105 vaskikelloa



Jäsenmatka

Raatteentielle

Entisöity puolustuslinja siellä 
jossakin, Raatteentien varressa.



Upseerimaja Rokuli on Oulun 
Reserviupseerikerhon erähenkinen ja 
Tukikohta Rokuan Syväjärven rannalla. 
Jäsenenä sinulla on etuoikeus upseeri-
majan käyttöön todelliseen asevelihintaan. 

Rokulissa on kaksi tupaa takkoineen, keittiö  ja petipaikat seitsemälle sekä 
rantasauna jossa pieni kahden petipaikan kamari. Majan ilme on sotilaalli-
sen asiallinen ja tehty toimivaksi vanhojen aikojen tunnelmalla.

Rokuli on mainio tukikohta kalastukseen, vaellukseen, maastopyöräilyyn, 
marjastukseen, sienestykseen, hiihtoon, vaellukseen tai rentoutumiseen 
Health&Spa kylpylässä. Katso lisätietoja sivultamme www.oruk.fi / rokuli. 



Tilava sauna ja leppeät löylyt 



Komentajan kamari Pirtti ja karttahuone 



Reservin upseeri,

liity ORUK:n jäseneksi!

Liittymällä jäseneksi pääset osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön ja seuraamaan maanpuolustustyön kehitystä ja toimintaa 
paalupaikalta.

Saat valtakunnallisen Reserviläinen lehden.
Saat piirin Pohjanpoika nettilehden.
Voit osallistua kerhon ammuntavuoroille sekä käyttää Hiukkavaaran      
ampumaratoja ja kerhon aseita.
Voit käyttää kerhon upseerimaja Rokulia.         
Voit osallistua kerhon järjestämiin tapahtumiin.
Voit ylläpitää kuntoasi ohjatusti ja motivoidusti.

Liity jäseneksi Reserviupseeriliiton ( RUL ) sivuilla osoitteessa: 
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
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