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Jouluaaton kunniavartio 

 

 

 

 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 4/2018 aiheita ovat Oulun Reserviupseerikerho 

ry:n syyskokous 28.10.2018, perinteinen Jouluaaton kunniavartio, kerhon 

reserviläisammunnat, kerhon reserviläistoiminta, poimintoja MPK:n kurssitarjonnasta ja 

kerhomme historiaa kokoava perinnetoimikunta. Lisäksi vielä tiivistetysti Oulun 

Reserviupseerikerho ry:n näkyminen sähköisessä mediassa: kotisivut ja facebook-sivut. 

Tule mukaan Oulun Reserviupseerikerho ry:n toimintaan! 

 

ORUK SYYSKOKOUS -KUTSU 

Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 28.10.2018 klo 15.00 

Aleksanterinkadun reserviläistiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu 

(googlemaps). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja 

huomionosoitukset ansioituneille. 

Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 

-Hallitus- 

 

Jouluaaton kunniavartio 

Perinteiseen tapaan valmistaudumme kerhomme osalta kunniakkaaseen jouluaaton 

kunniavartioon Intiön hautausmaalla. Tarjoamme mahdollisuuden vapaaehtoisille osallistua 

tähän tehtävään. Etsimme halukkaita kunniavartioihin (neljä henkilöä/vartio). Ilmoittaudu 

sähköpostilla jari(ä)maljanen.fi tai tekstiviestillä 0500 694854. Ilmoita varusteiden 

(lakki, lumipuku ja jalkineet) koot. Lippu-upseeri noutaa varusteet Hiukkavaarasta ja 

toimittaa sitten osallistuville. Kunniavartion aikataulu tarkentuu lähempänä, seuraa 

kerhon tiedotusta! 

 

https://goo.gl/maps/bLLTpq6mbin


ORUK:n perinnetoimikunta tiedottaa 

ORUK:n perinnetoimikunta hakee RELE-lehden eli Reserviupseerilehden vuosikertoja 

vuodesta 1980 eteenpäin aina 2000-luvun alkuun saakka, etenkin 1980-luvun lehtiä 

haetaan. ORUK:n perinnetoimikunta ottaa RELE-lehden vanhoja vuosikertoja (1980-2004) 

vastaan lahjoituksina tai lainaan määräajaksi digitaaliseen muotoon skannattavaksi. 

Lisäksi Reserviupseerilehden (eli RELE:n) arkistoiduista vanhoista vuosikerroista 1959-

1979 puuttuvat seuraavat numerot: 

4/78 6.12.1978 niinsanottu iso rele 

1/76 

4/73 

1/71 

4/69 

3/67 

3/66 

Oulun Reserviupseerikerhon vanhoja jäsensivuja (entinen Reserviupseerilehti eli RELE) ja 

vuosikertoja on luettavissa kerhon kotisivuilla http://www.oruk.fi/rele/. Kerhon kotisivuille 

lisätään vanhempia vuosikertoja skannauksen edetessä. Erilaiset asiakirjat, valokuvat tai 

muu kerhon toimintaan liittyvä kirjallinen materiaali on myös arvokas lisä 

reserviupseerikerhomme historiaa kartoitettaessa ja tallennettaessa. Perinnetoimikunnan 

toimintaan ovat jäsenemme myös tervetulleita. Kysymykset ja lisätiedot asiasta 

sähköpostilla ja puhelimitse: jarmo.korhonen@oruk.fi tai puh. 0503306579. 

 

 

Kerhon ammunnat ja piirin kilpailut  
Kaikki alueen ammunnat, kilpailut mukaan lukien, löytyy kotisivuiltamme 
ampumakalenterista: https://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/ 

Kerhon reserviläisammunnoista voi tiedustella myös ampumaupseeri Timo Niinikoskelta: 

timo.niinikoski@oruk.fi 

 

 

Varaa Rokuli 

Voit varata Upseerimaja Rokulin kotisivujen varauskalenterista: 
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/ 

Upseerimaja Rokuli varattavissa marraskuun 2018 loppuun ja talvitauon jälkeen 

maaliskuun alusta 2019 eteenpäin. 

 

 

 

 

https://www.oruk.fi/hiukkavaaran-ampumaradat/
http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/


Tule mukaan toimintaan – tilaisuudet kerhomme jäsenille 

 

Hyvä jäsenemme sinulla on mahdollisuus päästä toimintamme eturiviin mukaan monessa 

asiassa. Alla olevan listan mukaisilla toimintamme osa-alueilla on vielä tilaa aktiiveille. 

Toimikunnat ja jaokset 

Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä 
jäsenkuntamme hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos 
sinulla on kiinnostusta seurata kerhomme toimintaa vielä lähempää. Toimikuntien ja 
jaosten vetäjät ovat kerhon hallituksen jäseniä, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: 
http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/ 

Ampumajaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan 
toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä. 
Jaoksen jäsenet: Timo Niinikoski, Hannu Aurinko, Matti Kuonanoja, Ari Vuolteenaho, 
Petteri Närä, Mika Kivelä,Tomi Saarela, Markku Estola, Ilkka Holappa, Mikko Aalto, 
Jaakko Stenberg, Timo Kuiri, Juha Niemelä ja Anu Heikkilä. 

Urheilujaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden 
kehittämisestä. Jaoksen jäsenet: Roope Vuontisjärvi, Antero Mikkonen, Taneli Laukkanen 
ja Jarmo Korhonen. 

Majatoimikunta – toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon 
liittyviä ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat. Toimikunnan 
jäsenet: Petteri Närä. 

Perinnetoimikunta – toteuttaa kerhoperinteen ja –aineiston keräämisen ja 
dokumentoinnin. Toimikunnan jäsenet: Jarmo Korhonen. 

Palkitsemistoimikunta – esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat. 
Toimikunnan jäsenet: Ari Vuolteenaho ja Sampo Puoskari. 

Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat 
harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä. 
Toimikunnan jäsenet: Hannu Aurinko, Timo Niinikoski, Ari Vuolteenaho, Markku Hentilä, 
Jarmo Korhonen ja Anu Heikkilä. 

Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan 
liittyvän kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta. Jaoksen jäsenet: Jari 
Maljanen. 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi 

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/12/Joulu-2014-kunniavartio.jpg
http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/


Johtamiskouluttajien jatkokoulutustilaisuus 27. - 28.10.2018 
 

Uusille ja jo kokeneemmillekin johtamiskouluttajille suunnattu johtamiskouluttajien tilaisuus 

järjestetään 27. - 28.10. Oulussa. Kurssin tavoitteena on kehittää 

johtamiskouluttajajärjestelmän kouluttajien osaamista ja valmiutta kurssien pitämiseen ja 

henkilökohtaisten valmiuksien kasvattamiseen. Lisätä tietoisuutta tukiverkostosta ja 

tulevaisuuden suunnitelmista. 

Tavoitteena on kehittää johtamiskoulutusjärjestelmää edelleen paikallispataljoonien ja 

Puolustusvoimien tarpeita paremmin vastaavaksi, sekä mistä kouluttajia ja osaamista 

löytyy ja keskustelemme myös kurssien mittaamisesta ja laadunvalvonnasta. Kurssi on 

tarkoitettu aktiivisille johtamiskouluttajana toimiville reserviläisille. Kurssille on rajoitettu 

osallistujamäärä ja se on osanottajille maksuton. Ilmoittautuminen 14.10.2018 

mennessä MPK:n kurssikalenterin kautta: https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/94829 

Lisätietoja: Kurssinjohtaja Juha Mikkonen, 0400 765 640 juha.mikkonen@ppe.inet.fi sekä 

Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö, Juha Vihavainen 0400 604 096 

juha.vihavainen@mpk.fi 

 

 

Kartta- ja maastoharjoitus, jääkärikomppanian puolustus 10.11.-
11.11.2018 
 

Ajankohta 10.11.2018 - 11.11.2018 

Kesto 2 vrk 

Kertausharjoitus-vuorokaudet 2 

Paikkakunta Oulu 

Ilmoittautumisaika 28.10.2018 mennessä 

MPK kurssinumero 8200 18 12148 

 

Tavoite 

Opettaa jääkärikomppanian päällikön puolustustaistelun suunnittelu ja toteutus 

Jääkärikomppanian käsikirjan 2018 mukaan. 

 

Kenelle kurssi soveltuu 

Jalkaväen reserviupseerit ja vanhemmat reservialiupseerit. Jääkärikomppanioihin (vast.) 

sijoitetut upseerit ja aliupseerit. 

 

Suositeltavat esitiedot 

Tapahtuma on osallistujille maksuton ja siitä myönnetään 2 korvaavaa 

kertausharjoitusvuorokautta. Lisätiedot ja Ilmoittautuminen 28.10.2018 mennessä: 

https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/95023 

 

 

 

https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94829
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94829
mailto:juha.vihavainen@mpk.fi
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/95023


Oulun reserviupseerikerho sähköisesti 
 
Oulun Reserviupseerikerho ry:n kotisivut 

www.oruk.fi 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry facebookissa ja wikipediassa 

https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho 

https://www.facebook.com/upseerimajarokuli 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_Reserviupseerikerho 

 

ORUK-verkkokauppa 

http://www.temrex.fi/oruk/ 

 

Oulun Reserviupseerikerho (Holvi) 

https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/ 

 

 

 

Maanpuolustusterveisin 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry 

Jarmo Korhonen 

varapuheenjohtaja 

0503306579 

jarmo.korhonen@oruk.fi 

http://www.oruk.fi/
https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_Reserviupseerikerho
http://www.temrex.fi/oruk/
https://holvi.com/shop/oulunreserviupseerikerho/

