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HYVÄT RESERVIUPSEERIT

Vuosi on pyörähtänyt käyntiin totutusti eli hallituksen järjestäytymiskokouksella ja 
ensimmäiset toimikuntienkin kokoukset on jo pidetty. Nyt kerhomme 85v –juhlavuonna ei  
toiminta ainakaan lepää laakereillaan, koska niin paljon on tiedossa toimintaa tänäkin 
vuonna. Tänä vuonna on Upseerimaja Rokulissa nähty ehkä perinteikkään majan 
ensimmäiset häät. Vuonna -49 perustettu maja sai lauantaina 3.3. kunnian todistaa kauniin
hetken. Emeritus tuomiorovasti Matti Pikkarainen vihki avioliittoon Tuija Matilan ja Sampo 
Puoskarin. ORUK onnittelee tuoretta avioparia. 

Tässä jäsenkirjeessä käsittelen mm. seuraavia asioita: hallituksen kokoonpano, 
toimikunnat, tulevat tapahtumat, kevätvuosikokous jne.

Hallitus 2018

Puheenjohtaja Ari Vuolteenaho  044 5446202
Varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen 050 3306579
Sihteeri Esko Junno 050 4477777
Talousupseeri Markku Hentilä 040 5017699
Harjoitusupseeri Hannu Aurinko 040 0333400
Ampumaupseeri Timo Niinikoski 050 5367319
Liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi 050 4128226 
Nuorisoupseeri, 2. varapj Taneli Laukkanen 050 4860265
Lippu-upseeri Jari Maljanen 0500 694854
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. 

Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan liittyvän 
kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta. 

Jäsentoimikunta – keskittyy jäsenasioiden kehittämiseen.

Senioriupseerit osasto PPSU - Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueella 
toimiva Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit (PPSU) on kaikkien 60 vuotta täyttäneiden 
reserviupseerikerhojen jäsenten aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside joka edistää 
kokonaisturvallisuutta. PPSU toimii Oulun Reserviupseerikerho ry:n (ORUK) alaisena osastona.

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

Kevätvuosikokous

Kevätvuosikokous järjestetään tiistaina 20.3. klo 18.00-20.00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston luokkatiloissa os. Hiukanreitti 40 Hiukkavaara. Kokouksen yhteydessä PV :n 
esitelmä.

Kerhomme seuraavat ammunnat sunnuntaina 18.3.

Kerhomme seuraava ammunta on toiminnallinen kivääriammunta sunnuntaina 18.3. klo 12-15 
Hiukkavaarassa radalla 1. Voit ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja 
ammunnanjohtaja Juho Leikas puh. 044 2901995. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Ampumaviikonloppu naisille, täyttyy pian!

Aikaisemmat kurssit ovat täyttyneet muutamassa päivässä!! Nyt mahdollisuus kahden päivän 
ampumakurssiin, joka on tarkoitettu pelkästään naisille. Kurssilla saamme perusteellisen 
koulutuksen sekä pistooli- että kivääriammuntaan. Ammumme kurssilla 100-150 laukausta, joten 
treeniä tulee kunnolla. Kurssi sopii kaikille naisille, vaikka aikaisempaa kokemusta aseista ei 
olisikaan. Kurssilla on täysi ylöspito ja mahdollisuus myös majoitukseen koko viikonlopun aikana.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94881

Kerhomatka Syötteeelle lauantaina 17.3.

Oulun Reserviupseerikerho haluaa tarjota mahdollisuuden aktiivipäivän vietolle hyvässä seurassa. 
Lähde mukaan yksin, kaksin tai koko perheen voimalla talviselle Iso-Syötteen matkalle.

ORUK tukee matkaa – matkalippu halvemmalla

Osallistuminen ja ilmoittautuminen on nyt helppoa. Kumppanimme OTP-Travelin järjestelmän 
kautta voit ostaa pelkän matkan tai lisäksi hissilipun, välinevuokran, hotellin buffet-lounaan ja 
vaikka saunomismahdollisuuden. Kukin voi myös omatoimisesti varata kohteesta fatbiken tai 
vaikkapa lumikengät.

Ilmoittautuminen päättyy 12.3.2018. 

http://www.oruk.fi/yleista/toimikunnat-ja-jaokset/
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94881


Toimintapäivä toukokuussa

Nyt jo perinteinen ammunnallinen toimintapäivä järjestetään toukokuussa lauantaina 26.5. Tule 
mukaan mukavaan porukkaan Hiukkavaaraan. Osallistumismaksu 30€ sisältää aseet, patruunat, 
kahvit ja lounaan!  Alueella on myös sotilaskoti. Tervetuloa! 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94736

Jäsenhankintakilpailun tulokset

Kerhomme oman jäsenhankintakilpailun voitti Ari Vuolteenaho 6 uutta jäsentä, toiseksi kiri Sampo 
Puoskari 5 jäsentä ja kolmanneksi Markku Hentilä kolme jäsentä. Jäsenhankinnan kolme parasta 
palkittiin Rokuli-majan majavuorokausilla. 

Tervetuloa toimikuntiin

Jos sinua kiinnostaa toiminta kerhon toimikunnissa, ota yhteyttä toimikunnan vetäjään. Tilaa 
tekijöille on ampumajaoksessa (Timo Niinikoski), harjoitustoimikunnassa (Hannu Aurinko) ja tietysti
lippujaoksessa (Jari Maljanen). Perinnetoimikunta (Jarmo Korhonen) digitalisoi tällä hetkellä 
kerhomme historiaa ja apu olisi tarpeen sielläkin. Upseerimaja Rokulin majatoimikunta (Petteri 
Närä) tarvitsee myös tekijöitä. 

Olethan muistanut jäsenmaksun

Olet saanut nyt tämän vuoden jäsenmaksun, jonka eräpäivä oli 15.2. Olethan muistanut maksaa ja
siten varmistaa jäsenyytesi Suomen kolmanneksi suurimmassa upseerikerhossa. Kiitos, että olet 
jäsenemme!

Tiedotuskanavat

Tiedotamme kerhon asioista jäsenkirjeillä ja –tiedotteilla sekä seuraavilla sivuilla:

www.oruk.fi
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/

Meillä on myös muutama sivu Pohjanpoika –nettilehdessä:

http://www.pohjanpoika.net/pohjanpoika-lehdet-2016/

Tervetuloa tapahtumiin!

Terveisin,

Oulun Reserviupseerikerho ry

Ari Vuolteenaho
puheenjohtaja
puh. 044 5446 202
ari.vuolteenaho(ät)oruk.fi
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