


Syytä juhlaan ja kiitokseen

Oulun Reserviupseerikerholla on ilo ja kunnia juhlistaa Upseerimaja Rokulin 70-
vuotista taivalta yhteistyökumppaneidemme kanssa. Upseerimajan rakentaminen ja 
ylläpitäminen on koko sen historian ajan perustunut isänmaahenkisten lahjoittajien 
ja talkooväen tukeen. 
Maja on arvokas harvinaisuus lajissaan koko Suomessa ja se on itsenäisyytemme 
puolesta taistelleiden kädenjälki, jota haluamme arvokkuudella ja kunnioituksella 
vaalia.
Viime vuosien hallitusjäsenten ja majatoimikunnan talkoolaisten vastuulla on ollut 
Upseerimaja Rokulin säilyttäminen ja kehittäminen. Nämä toimet näkyvät vahvasti 
viimeistelytöiden valmistuessa tämän vuoden loppuun mennessä.
Upseerimaja palvelee nykyisin ORUK:n yli 700 jäsenen lisäksi myös alueen muita 
reserviläiskerhoja ja yhteistyötahoja. Rokulissa pääsee palaamaan luonnon rauhaan 
ja muistelemaan historian havinaa valokuvien ja muistoesineiden kautta.

Toimintaamme tukeneille ja majatalkoolaisille parhaat kiitokset, että saamme viettää 
aikaa entistäkin ehommalla historiallisella upseerimajalla, jonka virkistyskäytöstä 
me kaikki voimme nauttia. Tästä on hyvä jatkaa 70-vuotisen perinteen vaalimista. 

Hannu Aurinko                                                                 
Oulun Reserviupseerikerhon puheenjohtaja



Reserviupseeripiirin tervehdys

Rokuli on Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin viimeinen toiminnassa oleva 
upseerimaja. Sen merkitys alueen suurimman reserviupseerikerhon jäsenten ja 
lukuisten yhteistyötahojen virkistyspaikkana on suuri.
Sodan käyneiden miesten rakentama maja piti Reserviupseeriliiton tukianomuk-
seen vuonna 1949 määritellä nimenomaan virkistysmajaksi, eikä urheilu- ja 
lomamajaksi, kuten ensin tehtiin. Virkistystehtäväänsä Rokuli on ansiokkaasti 
hoitanut nyt jo 70 vuotta.
Rokuli ei ole vain pohjoispohjalaisten upseerimaja, vaan sen maine 
maanpuolustushenkisenä vapaa-ajanviettopaikkana tunnetaan jo muuallakin 
Suomessa. Siksi majan säilyminen tulevaisuuden käyttäjillekin on ehdottoman 
tärkeää.

Sampo Puoskari                                                       
Puheenjohtaja                                                                      
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry.



Aamun sarastus Syväjärvellä:  Sari Rinne

Rokulin tarina 1949—2019 

1933 perustettu Oulun Reserviupseerikerho ry (ORUK) on alueensa 
reserviupseerien palvelusajan jälkeinen aatteellinen ja toiminnallinen 
yhdysside valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa varten. 1933 
perustetussa, nyt Suomen kolmanneksi suurimmassa, 
reserviupseerikerhossa on yli 700 jäsentä. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. vahvistamalla 
maanpuolustushenkeä, kunnioittamalla edellisten sukupolvien työtä, 
johtamalla ja järjestämällä reserviupseerien lisäkoulutusta mm. MPK:n
kanssa sekä tukemalla henkistä ja fyysistä kuntoa ja upseeritaitoja 
ylläpitävää toimintaa.

Vaikeina vuosina sota-ajan jälkeen Oulun Reserviupseerikerho toimi 
täydennyskouluttajana, piti yllä jäsenistönsä yhteishenkeä, auttoi 
ahdinkoon joutuneita jäsentensä perheitä ja pyrki parantamaan 
jäsenistön fyysistä kuntoa. Kerhotoiminta alkoi piristymään sodista 
toipumisen rinnalla. 



Kaleva 6.12.1849

Oulun Res. Upseerien Rokuan
virkistysmaja valmis
Rokualla ensimmäiset jääpallonpelaajien valmennuskurssit

Sunnuntaina olivat Oulun Reserviupseerikerhon Rokuan virkistysmajan tupaan-
tulijaiset. Maja, jonka on piirtänyt arkkitehti Martti Heikura ja veistänyt Keskus-
ammattikoulun oppilasryhmä, on pyöröhirsistä ja sopeutuu erinomaisesti Rokuan
männikköön, jossa se sijaitsee Syväjärven partaalla. Rokuan-Seura on luovuttanut 
virkistyskeskuksesta palstan ja pystytystyöt on suoritettu osaksi  talkootöinä, joten 
sen kautta on kustannuksia voitu huomattavasti säästää. 

Oulusta retkeläiset menivät linja-autolla. Uusi maja oli saatu juuri asuttavaan 
kuntoon ja hohti uutuuttaan. Loppuvaiheessa ovat jylhämäläiset antaneet varsin 
huomattavan talkoopanoksen, josta res.ups. kerhon puheenjohtaja ev.luutn.  Väinö 
J. Veijola  lausui erikoiset kiitoksensa. Pitäessään tupaantuliaispuhetta hän lausui 
tervetulleeksi kerhon kunniajäsenen maj. E. Kärnän ja liiton johtokunnan jäsenen 
kapt. Fr. Kuusiston sekä tilaisuuteen saapuneet res.upseerit rouvineen. 

Hän sanoi tämän hetken olevan merkkitapauksen, sillä nyt on res.upseereilla kauan kaivattu ja ahkerasti puuhattu koti, jossa 
toivomme varsinkin nuorison viihtyvän. Tämän on myös palveltava lujittamassa res.upseerihenkeä, jota jatkuvasti kaivataan. 
Ev.ltn. Veijola toivoi, että tämä maja muodostuisi paikaksi, jossa res.upseerit perheineen voisivat virkistäytyä jokapäiväisen 
työn lomassa. Lopuksi hän kiitti kaikkia, jotka ovat olleet kannattamassa tätä maja-asiaa eteenpäin ja ilmoitti  majan olevan 
tästä lähtien res.upseerien käytössä. 
Rouvien järjestämää kahvia nautittaessa luutn. Valde Näsi Rokuan Seuran puheenjohtajan ominaisuudessa lausui 
res.upseerit tervetulleiksi Rokuan virkistyskeskukseen, johon maja toisensa jälkeen liittyy ja joka vähitellen alkaa saada ne 
mitat, jotka sille on kaavailtu.  Kun tämä on pystytetty tänne erämaan luonnon keskelle, muistuttaa se sopivasti niistä sota-
metsistä, joissa tämän talon isännät aikoinaan asustivat ja joista muistot täällä helposti palaavat mieliin.  Rokua on aivan 
sopivan matkan päässä asutuskeskuksista säilyttääkseen luonnonrauhansa ja erottaakseen kävijänsä siitä kuumeisesta 
elämänmenosta, joka nyt asutuskeskuksissa ihmisten hermoja jäytää.  Hän onnitteli res.upseerikerhoa saavutuksen johdosta. 
Tämän jälkeen tutustuivat retkeläiset Rokuan virkistyskeskukseen, johon, paitsi tätä majaa, on juuri valmistunut Veljekset 

Iströmin virkistysmaja. Lisäksi ovat kolmen majan rakennushankkeet käynnissä. Tällä kertaa oli virkistyskeskuksessa harvi-
nainen kurssi. Oulun Pallopojat olivat järjestäneet sinne muutamia päiviä kestävän harjoitusleirin, koska Rokualla on jäätä, 
jota Oulusta puuttuu. Lianjärven ja Syväjärven jäällä oli hyvä pelata ja nuoret pelaajat olivatkin ahkerassa harjoitustouhus-
saan kaiken päivää. Viikon kuluttua alkaa Rokualla SVUL:n piirin hiihtovalmennusleiri.    



Kerhon poikaleirin osanottajia Rokualla 1955

Tänä päivänä erä- ja maanpuolustushenkinen 

Upseerimaja Rokuli tarjoaa raikasta luontoa, loistavia 

liikunta-maastoja ja omaa rauhaa, aivan niin kuin silloin 

aloituksen vuosinakin.



Kansallis-
romantiikkaa,       
käytännöllisyyttä ja                   
sotilaallista charmia

Rokuan maja on tarjonnut paikan erilaisille reserviupseerikerhon kilpailuille, jäsenten lomille ja eräretkille. 1960-
luvulla mukaan tulivat myös kolmiottelu, uinti, ampumahiihto, partiokilpailut sekä prosenttimarssit ja  -hiihdot. 
Majalla on ollut suuri sosiaalinen merkitys, ja se on tarjonnut ainutlaatuiset puitteet rentoutumiseen. 

Veteraanien nuoruusaikojen tyyliin entisöidyssä Rokulin päärakennuksessa on kaksi tupaa takkoineen, keittiö ja 
seitsemän petipaikkaa. Rantasaunassa on lisäksi pieni kahden petipaikan saunakamari.

Majan ilme on pidetty sotilaallisen asiallisena ja toimivana. Monipuolinen rekvisiitta, puucee ja järvestä kannettavat 
raikkaat saunavedet luovat nostalgisen tunnelman. On sanottu, että majalla ollessa aika ikään kuin pysähtyy. 

Rokuan majan vihkiminen tupaantuliaisineen tapahtui 4.12.1949, ja paikalla oli 30 henkilöä. ORUK:n puheenjohtajana 
oli tuolloin majan puuhamies everstiluutnantti V.J. Veijola. Maja sai ensimmäisen korsusaunaksi kutsutun rantasaunan 
vuonna 1951. Se purettiin keväällä -63, ja tilalle rakennettu nykyinen sauna vihittiin käyttöön 5.10.1963. 



Tilaisuudessa vieraili tuolloin mm. 1. D:n komentaja 
kenraaliluutnantti Tauno Kopra, jolle valmiin hankkeen 
esitteli majaupseeri kapt. Urpo Teirikko. Vuoden -63 RELE-
lehteä lainaten: ”Saunan löylyominaisuudet vahvisti 
erinomaisiksi myös Oulun Sotilaspiirin päällikkö Olavi 
Larkas.” 
Tuon aikaisen saunan erottaa nykyisestä vain saunakama-
rin avotakka, joka  korvattiin tehokkaammalla kamiinalla. 
Myös kiuas vaihdettiin isompaan 70—80 luvun taitteessa 
ja nykyaikaiseen ja ympäristöystävälliseen vuonna 2018. 

Autolla majalle pääsi perille saakka vasta 60-luvun alussa. 
Siihen asti sinne mentiin kuka milläkin keinolla, mutta 
loppumatka jalkaisin tai hevospelillä. Lämmitystä 
helpottamaan Rokuliin asennettiin öljylämmittimet -65 
syksyllä ja sähköt vedettiin vuoden -70 syksyllä, jolloin 
asennettiin valaistuksen ohella myös sähkölämmitys. 

Nykyisin upseerimajalla on mm. etäohjattava sähköläm-
mitys, jääkaappi, kahvin- ja vedenkeitin, leivänpaahdin,   
hella sekä mikroaaltouuni.  

Rokuli sai nykyisen nimensä vuonna 1978 nimikilpailun 
perusteella. Majan nimeksi lanseerattiin 2015 
Upseerimaja Rokuli, ja se sai uuden logon digitaalisen
ajan markkinointia varten. 



RELE-lehti 2/1978

Maja sai Rokuli -nimensä vuonna 1978 nimikilpailun perusteella. Majasta 
alkoi hahmottua entistä selkeämmin nykyisen kaltainen erähenkinen ja 
elämyksellinen tukikohta Rokuan Syväjärven rannalla

http://www.oruk.fi/wp-content/uploads/2015/12/Marskin-seinää.jpg


Auringonsäteitä Syväjärven suunnasta – kuvat 

Sari Rinne

Majan ympäristö, jo ihan majan rannasta, 

mahdollistaa hienojen tunnelmallisten kuvien 

oton. Tätä ovat monet kävijät hyödyntäneet.



Kerhojen majat alkavat olla Suomessa 
harvinaisuuksia, kun monet yhdistykset ovat 
joutuneet luopumaan omistaan. Oulun 
Reserviupseerikerhon maja on toiminta-alueensa 
ainoa. 

On tärkeää, että ORUK voi ylläpitää perinteikästä 
majaa ja kehittää upseerimajatoimintaa edelleen. 
Rokuli on hieno esimerkki aikaisempien sukupol-
vien saavutuksesta, jota ei saa hukata. 

Rokulilla on ollut erittäin suuri rooli Oulun 
Reserviupseerikerhon toiminnassa. Sitä on entisöity 
kunnioittamaan veteraaneja ja maanpuolustus-
henkeä. Upseerimajaperinteen vaaliminen onkin 
ollut kerholle kunnia-asia jo 70 vuotta. 

ORUK on ylpeä siitä, että maja on voitu avata myös 
muiden yhdistysten virkistyskäyttöön. Kerho haluaa, 
että maja toimii yhdistävänä linkkinä yhdistysten 
välillä sekä säilyttää yhteyden perinteiseen 
pohjoispohjalaiseen reserviupseeriperinteeseen ja 
luontoon. 



Erityisen kehityksen                       
vuosikymmen
Isojen uudistusten kausi Rokulissa alkoi vuonna 2011, jolloin 
aloitettiin majatoiminnan voimakas elvyttäminen, ja maja 
sisustettiin uudelleen. Majaa pelkistettiin, ja tavoitteena oli 
komentokorsumainen tyyli. Rakenteellisten muutosten 
yhteydessä alkoi myös majan talouden kuntoon laitto, ja maja 
sai uuden nettivarausjärjestelmän. 

Majan käyttöön oikeutettujen järjestöjen ja henkilöiden 
määrää laajennettiin yleishyödylliseen suuntaan, ja yhteistyö 
Rokua Health & Span kanssa alkoi avainpalvelun ja muiden 
palveluiden tarjonnan muodossa. 

Syksyllä 2015 kehitys- ja kunnostustoimille saatiin Leader-
rahoituspäätös, joka mahdollisti korjausrakentamisen ja 
parannustöiden hankeinvestoinnit. Rahoituksella ja 
talkootöillä on uusittu 50-luvulta peräisin oleva liiteri ja 
puucee, sähköistyksen osalta on tehty parannuksia, kalusteita 
ja rakenteita on uusittu, pintoja maalattu, saunan ympäristö 
salaojitettu, sauna on saanut uuden kiukaan ja lisäksi on tehty 
lukuisia muita yksittäisiä toimenpiteitä, jotka jatkuvat 
edelleen. 



Tänä päivänä erä- ja maanpuolustushenkinen 
Upseerimaja Rokuli tarjoaa käyttäjilleen puhdasta 
luontoa, loistavia liikuntamaastoja ja omaa rauhaa, 
aivan niin kuin silloin aloituksen vuosinakin 70 vuotta 
sitten. 

Oulun Reserviupseerikerho panostaa majan ylläpitoon 
pitkäjänteisesti. Siksi Upseerimaja Rokuli on syksyllä 
2019 entistäkin viihtyisämpi ja käyttökelpoisempi yhä 
laajemmalle käyttäjäkunnalle. 

Majan käytölle oikeutettuja käyttäjäryhmiä on jo 30, 
joihin kuuluu useita tuhansia jäseniä. Ryhmät edustavat 
kattavasti maanpuolustusjärjestöjä, partiolippukuntia 
ja veteraanijärjestöjä. Muut luvanhaltijat -ryhmä 
muodostuu satunnaisista kumppaneistamme ja 
mahdollistaa Rokulin käytön lähes kenelle tahansa. 
Rokulin tontin vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa 
on päättymässä 2024 lopussa ja neuvottelut sen 
jatkamiseksi ovat meneillään. 



Majakirjojen 
rikkaita 
muistoja 

Rokulin erityinen tunnelma ja 
merkitys on innoittanut 
kertomaan ja runoilemaan 
monenlaisia ylistyslauluja ja 
ajatuksia vieraskirjoihinsa.

Majan tiedetään innoittaneen jopa 
kihloihin ja naimisiin. Kävijät ovat 
hyödyntäneet poikkeuksellisen 
ympäristön tarjoamia mahdolli-
suuksia myös ikimuistoisten 
juhlien järjestämiseksi.



Majaisännät

1.    Vesa Tenhunen 1950
2.    Urpo Teirikko 1951—1965
3.    Reijo Louhimaa 1966—1969
4.    Unto Sikiö 1970—1972
5.    Lasse Molin 1973—1975
6.    Markku Linnaluoto 1976—1988
7.    Timo Kuitto 1988—1993
8.    Risto Virtanen 1994—2014
9.    Petteri Närä 2015—

Rele-Lehti 

16.2.1967



Seinätaulun tarina

Joulun aika, kuten koko vuosi 1949, oli keskimääräistä 
lämpimämpi. Pimeän jo laskeutuessa jouluisena 
perjantai-iltana taivalsi tiettömän taipaleen taakse 
Rokuan majalle sen rakentamiseksi paljon puuhannut, 
ensimmäinen majaisäntä Vesa Tenhunen. Sodan 
jälkeinen pula kaikesta näkyi myös Vesan niukoissa 
joulueväissä. Yksinään uuden puun tuoksuisessa 
tunnelmassa, avotakkatulen räiskeessä, tulvivat Vesan 
mieleen sotaretket syyttävinäkin muistoina. 
Upseerimajan turva ja lämpö Syväjärven saloilla 
kuitenkin rauhoittivat ja hoivasivat asioita oikeisiin 
mittasuhteisiinsa. Näin Vesa runoili tauluun joka 
koristaa majan seinää:



Ei saatana elä salolla
karvaherra korpimailla!
Itse sitä elättelet
kainalossas kasvattelet.
Silloin lemmen leiskahutin
sylipainiks paiskiskelin
rojauttelin Rokualla
Syväjärveen sen sysäsin.
Hiillos hiipuvi takassa
lempeästi leimahdellen
yö synkkä ympärillä
huoneessa hiljainen hämärä.
Rauha mielehen matavi
hiljaisesti hiiviskellen.

Tuntuvatko tunnon tuskat…
Ei – vaan ymmärrys yleni
aivoitukseni avartui.

Tunsin itseni inehmoks´
pienen pieneksi pojaksi,
lapsen lailla lankeevaksi
Vallattomaksi vekaraks´
Ukko uinuvi unten mailla.
Tuuli nurkissa tohaji…!

Vesa Tenhunen 

Yksinäisyyden mielialoja      
Rokulissa 23.12.1949

Jopa mie johonkin jouvan
yhen kerran yksinäni
jouluviikolla vilistin
pakosalle painattelin
tänne jo tuttuhun tupahan
upouuteen Upseerilaan.

Mikä mieli miekkosella
tuijotellessa tulehen
itseksensä istuskellen
takkavalkean valossa?
Nyt on aikaa arvostella
muistutella mennehiä
tempauksiaan tuumiskella.

Musta on mieli miekkosella
outo olo onnettoman
penkoessaan pahoja töitä
mustimpia muisteloita.
Täältäkö saatana salossa,
korvessako kaviojalka?

Piru pieni piiskurina
kiusana iki-inehmon!



Upea kokemus

Me Upseerimaja Rokulissa haluamme tarjota kävijöillemme 
mahdollisuuden palata lähivuosikymmenten takaiseen 
todellisuuteen. Haluamme antaa kokemuksia uusille sukupolville 
ja erityisesti nuorille siitä, miten juokseva vesi ei ole aina ollut 
itsestäänselvyys ja saunankin saa lämmittää ihan itse tulet 
tehden, kantaa puut ja valmistaa ruoka vaikkapa nuotiolla. 
Kuitenkaan tämä ei tarkoita kärsimystä vilusta ja nälästä, sillä 
majalta löytyy sopivasti myös nykyajan mukavuuksia.

Tärkein juttu majalla vierailussa on varmastikin kävijän kokema 
erityislaatuinen tunnelma. Luonnon keskellä Rokuli tarjoaa jo 
itsessään oman rauhansa, mutta hiljaisuus, luonnon valo, tuoksut 
ja pako digitalisoituvasta hälystä pysähtymisineen kruunaavat 
kokemuksen.

Upseerimaja on lähellä meitä oleva upea kokemus, siksi voin 
ylpeydellä suositella sitä kaikille. Kerran majalla käynyt on sinne 
aina myös palannut uudelleen.   

Majaupseeri Petteri Närä



Upseerimaja Rokulin historiaa ja tarinaa tukemassa



Upseerimaja Rokulin historiaa ja tarinaa tukemassa



Oulun Reserviupseerikerho ry kiittää kaikkia juhlaan, juhlajärjestelyihin ja  julkaisuiden 
toteuttamiseen osallistuneita, yhteistyökumppaneita sekä toimintaa tukeneita yrityksiä,    

yhteisöjä ja henkilöitä.

Tarinan kerronnassa mukana:
Rokuli 70-juhlatunnus, tarinan kirjoitus ja historiikin julkaisun 

suunnittelu  Noversum Oy/Esko Junno.  Kuvat Sari Rinne ja E. Junno. 
Historiikin muokkaus,  lisäykset ja video Petteri Närä. 

WhiteZone tarjoaa laadukkaat ja liiketoimintaanne      

tukevat palvelut. Palvelumme kattavat lyrityksenne          

IT-tarpeet – ja saatte kaiken yhdestä paikasta.              

Ota yhteyttä info@whitezone.fi!


