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Vuosi 2019 on pyörähtänyt käyntiin hallituksen järjestäytymiskokouksella ja ensimmäiset toimikuntienkin
kokoukset on jo pidetty. Kerhomme toiminta jatkaa perinteikästä kulkuaan tänäkin vuonna ja vastaa oman
alueensa reserviupseerin valmiuksia kehittävästä toiminnasta aatteellisena maanpuolustuskerhona. Meillä
oli 752 jäsentä vuoden 2018 lopussa ja olemme Suomen 3. suurin Reserviupseerikerho.
Oulun Reserviupseerikerho toiminnassa keskitytään vuonna 2019 painopistealueiden päämäärien mukaisesti
erityisesti profiilin kohottamiseen ja jäsenkunnan aktiivisuuden parantamiseen toiminnan keskeisillä osaalueilla. Oruk toimii ja kehittää aktiivisesi yhteistyötä maanpuolustushenkisten sidosryhmien kanssa, kuten
MPK:n Oulun koulutuspaikan, järjestämällä harjoituksia, ammuntoja ja reserviupseerien koulutuksia
aktiivisesti, joiden tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää vahvaa maanpuolustustahoa erilaisten ”uhkien” ja
yleisen epävarmuuden lisääntyessä keskuudessamme.
Tehtäviä meillä on tarjolla kaikille halukkaille aina kunniavartiointitehtävistä ammuntojen johtamiseen ja
upseerin majan kehittämiseen. Vuonna -49 perustettu upseerimaja täyttää tänä vuonna kunniakkaat 70vuotta, jota juhlitaan kuluvan vuoden elokuussa.

Tässä jäsenkirjeessä käsittelen mm. seuraavia asioita: hallituksen kokoonpano, toimikunnat, Oltermannin
hiihto, tulevat ammunnat ja kevätvuosikokous.

Hallitus 2019 (12 jäsentä)
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Talousupseeri
Harjoitusupseeri
Ampumaupseeri
Kilpailu-upseeri
Liikuntaupseeri
Nuorisoupseeri
Lippu-upseeri
Jäsenupseeri
Majaupseeri

Hannu Aurinko
Jarmo Korhonen
Esko Junno
Markku Hentilä
Rauno Malinen
Timo Niinikoski
Riikka Haataja
Roope Vuontisjärvi
Taneli Laukkanen
Jari Maljanen
Ari Vuolteenaho
Petteri Närä

040 0333400
050 3306579
050 4477777
040 5017699
040 5645876
050 5367319
044 2828255
050 4128226
050 4860265
050 0694854
044 5446202
040 7174487

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi
RUP:n hallitukseen

puheenjohtaja, ampumaupseeri, kilpailu-upseeri ja sihteeri sekä varalla
liikuntaupseeri ja lippu-upseeri. Nuorisoupseeri on RUP:ssa jo
nuorisovastaavana.

Toimikunnat ja jaokset vuodelle 2019
Ampuma- ja kilpailujaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampuma- ja
kilpailutoiminnan toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä.
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.
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/

Oltermannin hiihto
Puolustusvoimat järjestää tänäkin vuonna vanhimman yhtäjaksoisen urheilukilpailunsa - Oltermannin
Hiihdon 5.-7.3.2019. Partioon tarvitaan 10 hiihtäjää (partionjohtaja ups., varajohtaja au. ja loput vapaa
arvo) sekä 5 tukitehtäviin, joista 2 PV:n B-ajoluvallista henkilöä. Yritämme koota piirin alueelta joukkuetta,
ilmoittautumiset te.ronkainen@gmail.com. Lisätietoja voi myös kysyä em. henkilöltä sekä minulta
roope.vuontisjarvi@gmail.com.
Linkki viime vuoden tapahtumakuvaukseen: https://maavoimat.fi/tapahtumat/2018-02-27/73.oltermanninhiihto

Ammunnat
Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta lauantaina 16.3. klo 12-15 Hiukkavaarassa radalla 1. Voit
ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja vielä avoin. Tervetuloa!
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.

Kevätvuosikokous
Kevätvuosikokous järjestetään torstaina 28.3. klo 18.00-20.00 Aktia pankin tiloissa Hallituskatu 20.
Kokouksen yhteydessä maanpuolustusaiheinen esitelmä ja myös Aktia pankki esittäytyy.

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
Hannu Aurinko
puheenjohtaja 0400 333 400
hannu.aurinko@oruk.fi

