
ORUK – JÄSENKIRJE 10/2019 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 10/2019 aiheita ovat; Kerhon 

syyskokous, jäsenilta Bittiumilla yhdessä Lääkintäupseeriyhdistyksen kanssa ORUK:n ampuma-

mestaruuskilpailu ja Rokulin maja sekä Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

ORUK:N SYYSKOKOUS  

ORUK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.10.2019 klo 17.00 alkaen aluetoimiston luokassa 

Hiukkavaarassa. Kokouksen alkuun aluetoimistolta saadaan lyhyt katsaus ampumalain tulkintaan, joka liittyy 

tuleviin harjoituksiin ja ammuntoihin sekä tietoa tulevista kertausharjoituksista. Sääntömääräisten asioiden 

ja As Oy Santanurkan yhteisomistuksen purkamisen lisäksi kerhon talousupseeri Markku Hentilä pitää 

esitelmän käymästään Canadan KH:sta liittyen NATO-yhteistoimintaan. Tämä kokousta ei kannata missata, 

koska tarjolla on todella ainutlaatuista tietoa, miten joukot toimivat NATO:n alla kansainvälisesti. Tässä 

esityslista: 

Syyskokous keskiviikkona 16.10.2019 klo 17:00 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston luokka 

Majuri Tarmo Kyllösen alustus ampumalain tulkinnasta, joka liittyy tuleviin harjoituksiin ja 

ammuntoihin sekä tietoa tulevista kertausharjoituksista. 

ORUK syyskokouksen esityslista 

1.  Kokouksen avaus. 
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. 
3.  Kokouksen osallistujien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
4.  Toimintasuunnitelman 2020 esittely ja vahvistaminen. 
5.  Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020. 
6.  Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020. 
7.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. 
8.  Hallituksen puheenjohtajan valitseminen. 
9.  Hallituksen muiden jäsenten valitseminen. 
10.  Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen. 
11.  Päätös piirin sääntöjen edellyttämien neljän edustajan ja heidän henkilökohtaisten varaedustajiensa 

valitsemisesta piirin kokouksiin. 
12. Päätös piirin sääntöjen edellyttämien neljän ehdokkaan ja heidän henkilökohtaisten varaehdokkaidensa 

valitsemisesta piirihallitukseen.  
13. Päätös Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämän edustajan valitsemisesta liittokokouksiin. 
14. Päätös As. Oy Santanurkan huoneiston 12 yhteisomistuksen purkamista koskeva 
 prosessin vireille laittamisesta. 
15. Kokouksiin kutsumisesta päättäminen. 
16. Muut asiat 
- Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien siirtyminen RUP:n osastoksi 
- Palkitsemiset 
 
17. Kokouksen päättäminen 
 

 Markku Hentilän esitelmä ”Reserviläisten kansainvälisen koulutuksen mahdollisuudet”. 



JÄSENILTA/YRITYSVIERAILU BITTIUMILLA KESKIVIIKKONA 20.11. KLO 17.00 

Ainutlaatuinen tilaisuus päästä Puolustusvoimain strategisen kumppanin Bittium Oyj yritysvierailulle 

Ritaharjuntie 1:een. 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 yhteistyössä Lääkintäupseeri-

yhdistyksen kanssa. Ilmoittaudu heti, koska mukaan mahtuu vain 15 ensin ilmoittautunutta.  

Tässä linkki ilmoittautumiseen https://forms.gle/c9TpkBemFgA4vqKV9 

ORUK:N MESTARUUSAMMUNNAT JA AMMUNTAVUOROT 

ORUK:n ampumamestaruuskilpailu 

ORUK järjestää perinteiset kerhon ampumamestaruuskilpailut sunnuntaina 6.10.2019 Hiukkavaarassa klo 

12.00 alkaen. Alla olevasta linkistä pääset katsomaan kilpailun sisällön ja kulun. Tilaisuus on maksuton kaikille 

kerhon jäsenille, tervetuloa mukaan. Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä! Tule paikalle hyvissä ajoin 

ennen tapahtuman alkua. Lisätietoja tähän saa allekirjoittaneelta hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. 

https://www.oruk.fi/ampumakilpailusaannot/ 

Ammuntavuorot 

Orukille on tullut säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin. 

Ammunnat jatkuvat ainakin ensilumien alkuun. Tavoitteena on, että aktiiviset ampujat pääsevät mukaan 

säännölliseen harjoittelurytmiin. Harjoitusvuoroihin ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja tähän saa 

allekirjoittaneelta hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. 

 

 

 

 

 

MAJA TAIPUU MONEKSI 

Majaisännän ominaisuudessa olen ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana järjestämässä ja todistamassa 

neljää majalle sopivaa tapahtumaa. Olemme viettäneet siellä kahdet häät, yhdet majan 70v-päivät ja yhdet 

normaalit 50v-juhlat. Maja taipuu aika mukavasti pienin järjestelyin isojenkin joukkojen (n. 40 hlö) juhliksi. Ja 

taatusti mieleenpainuviksi juhliksi. Jotta kaikkien ei tarvitse ihan itse suunnitella juhliansa, kenties 

aavistuksen oudossa ympäristössä, niin majaisäntä auttaa mielellään tarvittaessa. Saatavilla on valmiit 

suunnitelmat ja totta kai järjestelyiden ja ohjelman kellottaminen. Juhlat onnistuvat varmuudella. 

SAUNA ON TAAS OK 

Hankimme vajaa vuosi sitten uuden VETO2 -kiukaan. Kiukaan teho osoittautui olevansa vertaansa vailla ja 

sauna lämpesi tunnissa kylpykuntoon. Sitten tuli kesän aikana ongelmia kiukaan ja kiukaan putkiston 

tukkeutumisen kanssa. Nokea oli valtavasti ja joka paikassa. Pääsyyksi paljastui liian vähäinen ilmansaanti, se 

oli hieman yllätys, sillä sauna ei ole aivan niitä tiiveimpiä malleja. Hankimme nyt vast´ikää kunnon 

nuohousharjat ja purimme koko kiukaan, putsasimme ja rälläköimmekin vähän. Pääkorjaustoimi oli kuitenkin 

kiukaan viereen tehdyillä uusilla ilmanottorei´illä. Otaksuttavasti palotapahtuman pitäisi, kiukaan teho 

huomioiden, olla nyt kunnossa. Ainakin kiukaan humina ja lepattavat liekit viestivät onnistuneesta vedosta 

ja korjausprojektista. 
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VIELÄ ON TILAA SYKSYLLÄ 

Tartu tilaisuuteen jäsenetuhintaan 

Sairastumistapauksen vuoksi majalla olisi tarjolla vapaa viikonloppu 4.-6.10. Nopeimmat ehtivät varamaan! 

Majakausi 2019 päättyy marraskuun lopussa. Maja siirtyi talvikäytäntöihin lokakuun alusta. Tämä tarkoittaa 

kauko-ohjattua etälämmitystä. Jokaiselle kävijälle maja on ennakolta lämmitetty miellyttävämmäksi mennä. 

Aikaa ei kulu hytinään, puiden ja tulien kanssa värkkäämiseen, noin aluksi. 

Eli nyt on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä tarkastamaan mitä Rokulin metsäisillä lähialueilla on tarjottavaa. 

Löytyykö vielä sieniä, miltä ruska näyttää rokulilaisittain. Hiljaisuutta ja rentoutumista sieltä ainakin löytyy, 

melkein uskaltaa takuun antaa. Lähdit sitten kuntoilemaan tai muutoin vain viihtymään perheen tai 

kavereiden kanssa, kumppanimme Rokua Health & Spa tarjoaa avainpalvelun lisäksi myös muita virikkeitä 

alennetuin sopimushinnoin. Siellä soittavat tanssiorkesterit ja seisovat pöydät notkuvat herkkuja. Tutustu 

majan tarjontaan oruk.fi -sivuilla ja tee oma varauksesi varauskalenteriin: http://www.oruk.fi/upseerimaja-

rokuli/varauskalenteri/  

Majatoiminta tiedottaa asioistaan majan omilla Facebook-sivuilla: 

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

Upseerimaja-Rokuli 

Petteri Närä 

majaisäntä, petteri.nara@oruk.fi 

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA 

Meidän perinteinen opinahomme Reserviupseerikoulu Haminassa täyttää ensi vuonna 100-vuotta. ORUK on 
päättänyt järjestää tapahtumaan subventoidun yhteiskuljetuksen ja majoituksen kerhon jäsenille. 
Tapahtuma on Haminassa 6.6.2020 ja samaan yhteyteen on monelle kurssille järjestetty myös 
kurssitapaamisia, joten tulemme tapahtumaan jo 5.6. ja lähdemme paluumatkalle 7.6. Tässä kohtaa 
haluamme kartoittaa kuinka paljon kerhon jäseniä on halukkaita osallistumaan yhteiskuljetukseen ja -
majoitukseen. Kuljetuksen hinta tulee olemaan noin 50 €/hlö ja majoituksia selvitetään parhaillaan. Bussiin 
mahtuu maksimissaan 60 henkilöä mukaan. Alustavat ilmoittautumiset majoitustarpeiden selvittämiseksi 
kerhon jäsenupseerille Ari Vuolteenaholle, ari.vuolteenaho@oruk.fi tai puhelimitse 044 544 6202.  

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 ja erinomaista kesän jatkoa kaikille! 

Oulun Reserviupseerikerho ry  

 

Hannu Aurinko, puheenjohtaja  

0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi 
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