
 

   ORUK – JÄSENKIRJE 1/2017 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 
Vuosi on pyörähtänyt käyntiin totutusti eli hallituksen järjestäytymiskokouksella ja 

ensimmäiset toimikuntienkin kokoukset on jo pidetty. Nyt Suomi 100 –juhlavuonna ei 

kerhomme toiminta ainakaan lepää laakereillaan, koska niin paljon on tiedossa toimintaa 

tänäkin vuonna. Tässä jäsenkirjeessä käsittelen mm. seuraavia asioita: hallituksen 

kokoonpano, tulevat tapahtumat, veteraanikeräys ja jäsenkehitys. 

 

Hallitus 2017 

Puheenjohtaja  Ari Vuolteenaho  044 5446202 

Varapuheenjohtaja  Jarmo Korhonen  050 3306579 

Sihteeri   Esko Junno   050 4477777 

Talousupseeri  Markku Hentilä 040 5017 699 

Harjoitusupseeri  Mika Kivelä   050 3869333 

Ampumaupseeri  Sampo Mattila  040 5373211 

Urheilu-upseeri  Juho Leikas   044 2901995  

Kerhoupseeri  Ane Ahnger   040 5561130 

Lippu-upseeri  Jari Maljanen  0500 694854 

Nuoriso- ja jäsenupseeri  Tuomas Lipponen  041 4627740 

Majaupseeri   Petteri Närä   040 7174487 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi 

Toimikunnat ja jaokset 

Ampumajaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan 

toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä.  

Urheilujaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden 

kehittämisestä.  

Majatoimikunta – toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon liittyviä 

ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat.  

Perinnetoimikunta – toteuttaa kerhoperinteen ja –aineiston keräämisen ja dokumentoinnin.  

Palkitsemistoimikunta – esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat.  

Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset 

yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä.  

Varainhankintatoimikunta – kehittää varainhankintakanavia kerhon taloudellisen toiminnan 

turvaamiseksi.  



Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan liittyvän 

kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta.  

Lisää kotisivullamme http://www.oruk.fi/yleista/toimikunnat-ja-jaokset/ 

Kevätvuosikokous 

Kevätvuosikokous järjestetään keskiviikkona 22.3. klo 18.00-20.30 Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimiston tiloissa os. Hiukanreitti 40 Hiukkavaara. Kokouksen yhteydessä 

aluetoimiston uusi päällikkö everstiluutnantti Mika Seppä kertoo PV:n kuulumiset. 

Kuskit veteraanikeräykseen 

Veteraanikeräys järjestetään tänä keväänä peräkkäisinä päivinä maanantaina 20.2 ja tiistaina 21.2. 

Kainuun Prikaati on jälleen mukana keräyksessä tuomalla varusmiehiä keräyksen suorittajiksi. 

Tarvitsemme kuljettamaan varusmieskerääjät keräyspaikoille ympäri Oulua kumpanakin päivänä 

siten, että viemme heidät n. 16.00 ja haemme takaisin 20.00. Onko sinulla mahdollisuutta auttaa 

tällä tavalla veteraanien asiaa ja toimia kuskina keräyspaikalle? Ilmoittaudu mahdollisimman pian 

lippu-upseeri Jari Maljaselle puh. 0500-694854 tai jari.maljanen(ät)oruk.fi. 

Kerhomme seuraavat ammunnat 

Kerhomme seuraava ammunta on poikkeuksellisesti OMAS:n sisäradalla Raksilan paloaseman 

kellarissa (sisäänkäynti uimahallin parkkipaikan puolelta) tiistaina 14.2. klo 18-20. Radalla voi 

ampua ilma-aseilla sekä pienoispistoolilla. Totutusti voit ampua kerhon aseilla ja patruunoilla tai 

ottaa oman aseesi mukaan. Ratamaksu 5€/henkilö ja patruunalipuke 4€/40 laukausta. Huom! 

Pienoispistooliratoja on vain viisi, joten siellä voi olla ruuhkaa. Ilmoittaudu ennakkoon 

ammunnanjohtaja Ari Vuolteenaholle ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi. 

Kerhon jäsenmäärä uudelle sataluvulle.  

Kerhomme jäsenmäärä nousi viime vuonna uudelle sadalle, kun vuoden viimeisenä päivänä 

jäsenmäärämme oli 601 maksanutta jäsentä.  

Jäsenhankintakilpailun tulokset 

Kerhomme oman jäsenhankintakilpailun voitti Ari Vuolteenaho 6 uutta jäsentä, toiseksi kiri Sampo 

Puoskari 2 jäsentä ja kolmanneksi Tuomas Havela yksi jäsen, useiden yhden jäsenen hankkijoiden 

joukosta. Jäsenhankinnan kolme parasta palkittiin Rokuli-majan majavuorokausilla.  

Tervetuloa toimikuntiin 

Jos sinua kiinnostaa toiminta kerhon toimikunnissa, ota yhteyttä toimikunnan vetäjään. Suurin 

tarve on tällä hetkellä ampumajaoksessa (Sampo Mattila), johon tarvitsemme toimitsijoita 

kilpailuihin ja kerhon harjoituksiin. Perinnetoimikunta (Jarmo Korhonen) digitalisoi tällä hetkellä 

kerhomme historiaa ja apu olisi tarpeen sielläkin. Upseerimaja Rokulin majatoimikunta (Petteri 

Närä) tarvitsee myös tekijöitä.  

MPK:n koulutuksia 

Protokollakurssi 18.2. klo 9.45-14.00 antaa tietoja maanpuolustustyön parissa toimiville 

henkilölle isänmaallisten seremonioiden ja juhlatilaisuuksien järjestämisestä ja niihin 

http://www.oruk.fi/yleista/toimikunnat-ja-jaokset/


osallistumisesta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=91638 

Suksipartio Sujakka 18.3. klo 8.30-16.00 on kaveriporukan hiihto- ja tehtävätapahtuma 

kansalais- ja maastotaitoja mittaavine rasteineen. Tehtävärastit ratkaisevat partion sijoituksen, ei 

hiihtoaika. Kerää oma porukkasi tai osallistu kerhomme joukkueeseen. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen: http://mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=91684.  

Kerhon joukkueesta lisätietoja Juho Leikas, juho.leikas(at)oruk.fi, puh. 044 290 1995 

Jäsenedut kerhomme jäsenille 

Uutuutena hieronta ja lihashuolto Jussi Torppa – 10 % huhtikuun loppuun asti puh. 040 741 1915 

tai sähköisesti www.oulunhieronta.fi 

Katso lisää etujamme: http://www.oruk.fi/jasenedut/ 

Jäsenmaksun eräpäivä lähestyy 

Olet saanut nyt tämän vuoden jäsenmaksun ja pian on eräpäivän aika. Käy maksamassa 

viimeistään silloin, niin varmistat jäsenyytesi Suomen kolmanneksi suurimmassa upseerikerhossa. 

Kiitos, että olet jäsenemme! 

Terveisin, 

Oulun Reserviupseerikerho ry 

Ari Vuolteenaho 

puheenjohtaja 

puh. 044 5446 202 

ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi 
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