
ORUK – JÄSENKIRJE 2/2018 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry toiminta käynnistyy aktiivisesti monella sektorilla, 

tervetuloa mukaan. Jäsenkirjeen 2/2019 aiheita ovat Oulun Reserviupseerikerho ry:n Veteraanikeräys 26.-

27.2.2019, Talvijotos 9.-10.3.2019, kerhon reserviläisammunnat käynnistyvät 16.3.2019, jäsenilta Bittiumilla 

27.3.2019, kevätvuosikokous 28.3.2019, Upseerimaja Rokulin toiminnan käynnistäminen vuodelle 2019 ja 

toimintapäivä 11.5.2019. 

 

VAPAAEHTOISIA KULJETTAJIA VETERAANIKERÄYKSEEN 

Tämän vuoden ensimmäinen veteraanikeräys Oulun alueella on 26.-27.2.2019. Kainuun Prikaati lähettää 120 

varusmiestä lipaskerääjiksi. Meidän paikallisten maanpuolustushenkisten tulee kuljettaa heidät Ouluhallin 

parkkipaikalta noin kahdellekymmenelle kauppapaikalle ja takaisin Ouluhallille molempina keräyspäivinä. 

Kuljettajien tulisi olla Ouluhallin parkkipaikalla klo 15.30 ohjeistamista varten. Varusmiehiä tuovat linja-autot 

saapuvat klo 16 mennessä, jonka jälkeen heidät viedään keräysjohtajan osoittamiin kohteisiin. Varusmiehet 

tuodaan takaisin Ouluhallille klo 20 mennessä. Väliajan kuljettajat ovat vapaat. 

Mahdollista osallistua vain toisenakin päivänä, mutta mieluummin molempina. Ilmoittaudu viimeistään 

17.2. tekstiviestillä numeroon 0500 694854 tai sähköpostilla jari@maljanen.fi. 

 

RESERVILÄISURHEILULIITON VALTAKUNNALLINEN TALVIJOTOS OKRAJOTOS 9.-

10.3.2019 HUOVINRINTEELLÄ 

Lataa kilpailukutsu tästä (pdf). 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnalliset jotokset ovat koulutustapahtumina mitä parhaimpia kehittämään 

yksittäisen sotilaan ja partion perustaitoja. Jotoksilla opitaan myös selviytymään eri olosuhteissa erilaisten ja 

monipuolisten tehtävien ympärillä viikonlopun ajan. Tällä kertaa Porin Prikaatissa Säkylän Huovinrinteellä 9.-

10.3.2019. 

Tässä kilpailutiedote resulin sivuilla. https://resul.fi/kilpailukutsu/talvijotos-2019/ 

 

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! 

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.  
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JÄSENILTA/YRITYSVIERAILU BITTIUMILLA KESKIVIIKKONA 27.3. KLO 18.00 

Ainutlaatuinen tilaisuus päästä Puolustusvoimain strategisen kumppanin Bittium Oyj yritysvierailulle. Illan 

aikana pääsemme tutustumaan mm. Bittiumin taktisiin tuotteisiin ja laitteisiin ja jopa hypistelemään niitä. 

Mielenkiintoisen ohjelman lisäksi, illan päätteesi on mahdollisuus saunoa ja nauttia pientä purtavaa 

Bittiumin vieraana. Virallinen esittely/ohjelma kestää n. 2 tuntia ja ohjelma jatkuu saunomisella ja 

verkostoitumisella vapaamuotoisemmin sen jälkeen. Ilmoittaudu heti, koska mukaan mahtuu vain 30 ensin 

ilmoittautunutta. Lisätietoja jäsenupseeri Ari Vuolteenaho puh. 044 5446202 tai ari.vuolteenaho@oruk.fi 

Tässä linkki ilmoittautumiseen https://goo.gl/forms/9ModbrVVUuddK0Pw2 

 

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. 

 

 

SEITSEMÄSKYMMENES MAJAKAUSI ALOITTAA HELMIKUUSSA 

Viihtyisyys 

Avaamme majan jälleen helmikuussa, tarkemmin ottaen maanantaina 18.2.2019. Tämä on majan 

kunniakkaassa historiassa jo 70:s toimintavuosi. Huoltotauon aikana on kumppanimme Pesu-Fix 

Haukiputaalta huoltanut matot ja liinavaatteet puhtaiksi ja maja muutoin siivottu ja kuurattu.  

Majan esilämmitys starttaa kolmannelle käyttövuodelleen. Majalle lisämukavuutta tuova etälämmitys 

ohjainyksikköineen mahdollistaa majan lämmittämisen kävijöille jo etukäteen. Näin talvisaikaan se 

ensimmäinen vuorokausi ei kulu enää vilusta tärisemiseen, puiden kantoon ja lämmityspuuhiin. 

Viihtyvyysarvot ovat nousseet uudelle tasolle. Järjestelmän käyttö aiheuttaa pieniä toimintatapa-

muutoksia majalla kävijöille. Näistä talvi- ja syksykohtaisista ”kun menet majalle” ja ”kun lähdet 

majalta” -ohjeista on päivitetyt versiot majan seinätauluissa ja jokaiselle uudelle varaukselle ohjeet 

saapuvat myös sähköpostiin ennen majalle menoa. 

Sauna astui uuteen aikaan loppusyksystä. Majatoimikunta asensi uuden, entistäkin ehomman kiu-

kaan marraskuussa paikoilleen. Vanha ja hyvin palvellut persoonallinen kiuas jouduttiin vaihtamaan 

metallin väsyttyä puhki useasta kohtaa. Vanha kiuas jää kuitenkin palvelemaan meitä uutena piha-

grillinä, valmistuen uuteen lämmitystehtäväänsä arviolta huhti-toukokuussa. Uusi kiuas on jo koelöy-

lyissä osoittanut ylivoimaisuutensa. Erityisesti viileän vuodenajan käytössä, uuden kiukaan sauna 

lämpiää neljä kertaa nopeammin kuin vanha, puhumattakaan puuhaan kuluvasta puumäärästä. 

Rokulin vuosi 2019 

Rokulin tuleva majakausi sisältää monenmoista. Leader-rahoitteisen hankkeen investoinnit ja 

korjaukset on tavoitteena saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Majan 70 -vuotisjuhlia 

vietetään elokuussa. Talkoita ja niiden ympärille rakennettuja tapahtumia on pitkin kautta. Ajatuksen 

asteella on huipentaa majakausi syksyllä saunomisen teemapäivään. Majakausi päättyy marraskuun 

lopussa. Mutta niille, jotka haluavat viettää majalla joulun tai uuden vuoden, voidaan erikseen 

hyvissä ajoin sopien siihen mahdollisuus antaa. 
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Tulevia tapahtumia, jotka on hyvä merkitä jo kalenteriin: 

18.2. Majan aukaisu kaudelle 2019 

13.4. Kevättalkoot I 

26.4.-28.4. Kevättalkoopäivät II 

7.6.-9.6 Suurtalkoopäivät ja Rokulin Rosvopaisti-tapahtuma 8.6. 

31.8. Elotalkoot 

27.9.-29.9. Syystalkoopäivät  

auki Saunomisen teemapäivä 

1.12  Majakausi 2019 päättyy 

Näistä tapahtumista tiedotamme aktiivisemmin majan eli Upseerimaja Rokulin omalla Facebook-

kanavalla: https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/ sekä oruk.fi -sivuilla ja jäsentiedotteissa. 

Majatapahtumissa on mahdollista tutustua itse majaan, mutta myös nauttia, vaikka koko perheen 

voimin ulkoiluelämästä muun puuhastelun lomassa.  

Varauskäytäntöjä 2019 

Majan voi varata käyttöönsä tuttuun tyyliin oman varauskalenterimme kautta. Sieltä selviävät varatut 

ja vapaana olevat ajankohdat. Tällä hetkellä kauden varaukset ovat kiivaana jo menossa. 

 

Kerhomme hallitus päätti joistakin muutoksista tulevalle kaudelle. Pääsiäinen ja juhannus ovat tänä 

vuonna varattavissa vain pakettina, eli 3 vrk:n kokonaisuuksina. Käyttökorvaushinnoitteluun tehtiin 

tarkistuksia, mutta jäsenetua annamme edelleenkin. Uutuutena otimme käyttöön myös ns. ”Halvat 

Päivät” eli normaalista korvauksesta iso siivu pois su-to välisiltä varausajoilta kevään ja syksyn 

aikana. Majamme kesäaika alkaa 14.6. ja päättyy 15.8. 

Mikäli haluat varmistaa mieluisan ajan niin kannattaa tehdä varaus ajoissa. Se hoituu näppärästi 

varauskalenterimme kautta: http://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/varauskalenteri/ 

Majatoimikuntaan  

Majatoimikunta etsii riveihinsä vahvistuksia. Jos tunnet olevasi vireä ja aikaansaapa upseeri, niin liity 

mukaan letkeään porukkaan. Talkoita on tarjolla pitkin vuotta, puusavotasta pienempiin toimiin, 

mutta aina hernesopan, saunan ja vanhan sotilasmusiikin ryydittämänä. Moisesta maja-

aktiivisuudesta palkitaan alennetuin majan käyttökorvausmaksuin, jos tekee vaikka mieli ihan 

itsekseen majalla joskus piipahtaa. Lisää informaatiota asiasta majaisännältä. 

Majatoimikunnan puolesta 

Upseerimaja-Rokuli 

Petteri Närä, majaisäntä 

0407174487 

petteri.nara@oruk.fi 

 

TOIMINTAPÄIVÄ 

ORUK:n ja Kempeleen Reserviupseerit järjestävät 11.5.2019 reserviläisille tarkoitetun toimintapäivän, jonka 

tavoitteena on opettaa ja palauttaa muistiin reserviläisille kivääriammunnan ja pistooliammunnan harjoittelu 

ja ampuminen sekä varomääräykset ja kouluammunnan vaatimukset. Tänä vuonna osallistuja määrä on 

rajoitettu 30:een ja ilmoittautuminen avataan 14.2. MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta ilmoittau-

tuminen tapahtuu. Tapahtumassa ammutaan noin 100 patruunaa osallistujaa kohden, joten kannattaa 

ehdottomasti tulla mukaan. Harjoituksen kouluttajina toimivat ammattitaitoiset ja toiminnassa aktiivisesti 

mukana olevat reserviläiset. Harjoitukseen kuuluvat koulutus, patruunat ammuntoihin ja lounas/kahvit sekä 

siitä myönnetään 1 korvaava KH -vuorokausi. Toimintapäivän osallistumismaksu 30€/henkilö. 

https://www.facebook.com/upseerimajarokuli/
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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 

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/

