
ORUK – JÄSENKIRJE 4/2019 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 4/2019 aiheita ovat; ORUK:n 

sääntömääräinen kevätkokous, kerhon reserviläisammunnat ja kerhoillat, Erämessut 2019, Vänrikkipäivä 

21.9.2019, Kuusamon Reserviupseerikerhon vierailu Oulussa ja Urheilutapahtumia 2019. Lisäksi ORUK etsii 

toimikuntiin/jaoksiin/harjoituksiin toiminnasta kiinnostuneita valokuvaajia, dronekuvaajia ja IT-osaajia. 

ORUK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Kerhon sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin Aktia pankin pankkisalissa 28.3.2019 Uudella kadulla. 

Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä kerhomme jäsentä. Kokouksen virallisessa osassa käytiin läpi 

sääntömääräiset asiat ja kerhon hallitukselle sekä toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaudet. 

Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutoksen hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja toiminnan-

tarkastajien määrän vähentämisestä kahdesta yhteen huomioiden kerhon taloudellinen laajuus. 

Reserviupseeripiiri palkitsi ansioituneita reservin upseereita seuraavasti: 

Kultainen ansiomerkki: soljin Markku Mikkonen (kapt. res.) 

Hopeinen ansiomerkki: Esko Junno (maj. res.) 

Pronssinen ansiomerkki: Hannu Rahikkala (kapt. res.), Kimmo Liisanantti (kapt. res.), Janne Kalinainen (ltn. 

res.), Pekka Välipirtti (ylil. res.) 

Kunniamiekka ja vuoden 2019 ORUK:n vuoden reserviupseeri: Ari Vuolteenaho (kapt. res.) 

 

Kuva 1. Kunniamiekan ja kunniakirjan luovutus Ari Vuolteenaholle 15.4.2019 ORUK:n hallituksen kokouksen 

yhteydessä. (Kuva Esko Junno) 



 

 

AMMUNNAT JA KERHOILLAT 

Kivääri 

Kerhomme seuraava ammunta on kivääriammunta lauantaina 4.5. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 1. Voit 

ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja. Ilmoittautuminen MPK:n 

järjestelmän kautta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99310/ 

 

Pistooli 

Pistooliammunnat alkavat lauantaina 11.5. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 3A. Voit ampua omilla tai kerhon 

aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, p. 050 536 7319. Tervetuloa! 

Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99311/ 

 

Tarkkuuskivääri 

ORUK järjestää tarkkuuskivääriammunnan 18.5.2018 klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 2. Lisätietoja 

ammunnanjohtaja Timo Niinikoski, timo.niinikoski@oruk.fi tai p. 050 536 7319. Tervetuloa tutustumaan 

tarkkuuskivääriammuntaan! 

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  p. 050 536 7319.   

 

Kerhoilta Bittium:lla 

Bittium järjesti kerhoillan ORUK:n jäsenille 27.3.2019, jossa käytiin perusteellisesti läpi mm. tulevia 

viestijärjestelmiä, joita PV on hankkinut ja joita me tulemme käyttämään jatkossa harjoituksissa. Tilaisuuteen 

osallistui nelisenkymmentä kerhon jäsentä. Erittäin akuutti ja mielenkiintoinen aihepiiri herisytti lukuisia 

kysymyksiä ja ajatuksia kaikkien osallistujien mieleen, joka johti tilaisuuden loppuhuipentuman, saunomisen, 

viivästymiseen. Todella mielenkiintoisen tapahtuman järjestelyistä pitää esittää erityiskiitos kerhomme 

jäsenille Ari Hulkkoselle (Bittium) ja Ari Vuolteenaholle. Kuvasta 2 näkyy, että aihepiiri herätti kiinnostusta ja 

tilaisuudessa oli ns. ”tupa täynnä”. 
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Kuva 2. Bittiumin kerhoilta 27.3.2019. (kuva Ari Vuolteenaho) 

Oulun aseen ase-esittely ja pistooliammunta 

Oulun Ase esitteli pistoolikalustoa 16.4.2019 Hiukkavaarassa ja samalla pidettiin ORUK pistooliammunnat 3A 

radalla. Esillä oli 9 mm kalustoa CZ Scorpiosta ja CZ Shadow 2:sta optisilla tähtäimillä oleviin kilpapistooleihin. 

Kaikki halukkaat pääsivät tutustumaan todella hyviin kilpatason aseisiin, joita oli tilaisuudessa seitsemän 

kappaletta käytettävissä. Tilaisuus kiinnosti ORUK:n jäseniä ja paikalla oli kaikkiaan yli 50 ampujaa ja 

kouluttajaa (Kuva 3). Tilaisuuden järjestäjille Oulun Aseelle ja Ari Vuolteenaholle erityiskiitos. 

 

 

Kuva 3. Pistooliammunta tapahtuma 16.4.2019 yhteistyössä ORUK ja Oulun Ase. (Kuva Ari Vuolteenaho) 



ERÄMESSUT 2019 

Pohjois-Suomen Erämessuilla 17.-19.5.2019 on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen messuosasto, johon 

kokoamme myös ORUK:n toiminnasta kertovan ja kiinnostavan esittely. Messujen yhteisestä suunnittelusta 

ja johtamisesta vastaa Seppo Suhonen. Rakentaminen alkaa 16.5. ja purku tehdään kahdessa tunnissa 

messujen päätyttyä. ORUK:n jäseniä pyydetään osallistumaan ja aktivoitumaan messutöihin sekä 

messuosastolle. Lisätietoja: rauno.malinen@oruk.fi tai seppo.suhonen1@luukku.com 

VÄNRIKKIPÄIVÄ 

Perinteinen Vänrikkipäivä pidetään lauantaina 21.9. klo 8-16. Tänä vuonna osallistuja määrä on rajoitettu 

60:een ja ilmoittautuminen avataan toukokuun alussa MPK:n koulutuskalenteriin. Tapahtumassa ammutaan 

noin 100 patruunaa osallistujaa kohden, kerrataan TST-ensiavun antaminen ja suoritetaan maastorasti 

tehtävineen, joten kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Harjoitukseen kuuluvat koulutus, patruunat 

ammuntoihin ja lounas/kahvit sekä siitä myönnetään 1 korvaava KH -vuorokausi. Lisätietoja 

harjoituksenjohtaja Hannu Auringolta, hannu.aurinko@oruk.fi p. 0400 333 400 tai varajohtaja Rauno 

Maliselta, rauno.malinen@oruk.fi p. 040 564 5876.  

Tässä ilmoittautumislinkki. https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98798/ 

KUUSAMON RESERVIUPSEERIKERHON VIERAILU OULUSSA 

Kuusamon Reserviupseerikerho on ideoinut ja nyt myös toteuttanut erinomaisen yhteistyömuodon, jossa 
reserviupseerikerhot voivat kehittää yhteistoimintaa ja kerhojen jäsenet voivat tutustua toisiinsa ja toisten 
toimialueiden toimintaan paremmin. Kuusamolaiset kutsuivat itsensä Oulun Reserviupseerikerhon vieraaksi 
ja saapuivat Ouluun suhteellisen isolla ja edustavalla joukolla 15.3.2019.  

KRUK ja ORUK kokoontuivat Oulun kaupungintalolle, jossa Oulun kaupunki toimi isäntänä iltapäivän ajan. 
Esittelykierroksen ja kahvittelun jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen, majuri (res), 
esitteli Oulun nykytilaa ja tulevaisuuden visioita. Hän sai kuusamolaisilta kiitosten kera KRUKin standaarin.  

Kuva 4. Kuusamon Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Kari Tornberg luovuttaa standaarin Oulun kaupungin 
valtuuston puheenjohtaja Juha Hänniselle (maj. res.)(Kuva Esko Junno) 
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ORUKin puheenjohtaja Hannu Aurinko sai KRUKin hallituksen jäseneltä Jari Oikariselta viestikapulana 
toimivat Kuusamon Uistimen valmistaman, kelopuuhun kiinnitetyn ison uistimen kaiverrettuine laattoineen, 
sekä kelokantisen vieraskirjan, johon kirjoitettiin vierailun ohjelma ja osanottajien nimet. Tarkoitus on, että 
jatkossa ORUK kutsuttaa itsensä jonkin reserviupseerikerhon vieraaksi ja jatkaa viestikapulan ja vieraskirjan 
kierrätystä.  

 

Kuva 5. Kuusamon Reserviupseerikerho luovuttaa vierailuviestikapulan ORUK:lle. (Kuva Esko Junno) 

Oulun kaupungin tietoturvapäällikkö Kari Nykänen (FT) piti kiinnostavan alustuksen uhkiin varautumisesta ja 
kyberturvallisuuden huomioimisesta Oulussa. Kaupungintalolla Ari Sive (SAL) tutustutti vielä 
reserviupseereita Oulun alueen ampumatoiminnan tulevaisuuteen, Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen 
tilanteeseen ja Oulun sisäampumarata –hankkeeseen.  

Kaupungintalolta marssittiin vapaassa muodossa ruokailemaan vanhan paloaseman Grill It ravintolaan. 
Rennon ja hyvä henkisen päivällisen päätteeksi kutsui talon alakerran saunaosasto, jossa keskusteluja 
jatkettiin vilkkaasti.  

ORUKista illan isäntänä saunalla toimi sihteeri Esko Junno.  

Lauantaina 16.3. KRUK vierailu Oulussa päättyi ja joukko palasi kotiin Koillismaalle mukavaa kokemusta 
rikkaampana. (Kuvat ja teksti Esko Junno) 

URHEILULLISIA TAPAHTUMIA 2019 

Kesän 2019 sarjasuunnistusten ja reserviläisurheilijoiden mestaruus suunnistusten päivämäärät ja paikat. 

1. Osa to 25.4 Pateniemi Honkapirtti 

2. Osa ke 12.6 Ideapark 

3. Osa to 4.7 Hiukkavaara ampumarata 

4. Osa ti 23.7 Hiukkavaara keskus 

5. Osa to 15.8 Auranmaja 

Mestaruuskilpailut järjestetään ti 17.9 Paulaharjun koululla (Puolivälinkangas). 

Sarjasuunnistuksiin vähintään 3 kertaa osallistutuneet tulevat saamaan mitalin. 

Lisätietoja Antero Mikkonen p. 040 726 7983 tai Roope Vuontisjärvi, roope.vuontisjarvi@oruk.fi 
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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 
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