
ORUK – JÄSENKIRJE 11/2019 

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

syyskokouksen päätökset, uudet hallituksen jäsenet, palkitut, RUL:n puheenjohtaja ehdokkaat esittäytyvät, 

jäsenilta Bittiumilla yhdessä Lääkintäupseeriyhdistyksen kanssa, Rokulin maja ja kunniavartiot sekä Reservi-

upseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

ORUK:N SYYSKOKOUS  

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

Hiukkavaarassa. Kokouksen alkuun alueupseeri Tarmo Kyllönen piti katsauksen tulevaan, liittyen tuleviin 

harjoituksiin ja ammuntoihin sekä tietoa tulevista kertausharjoituksista. 

Sääntömääräisten asioiden osalta keskeinen päätös oli uuden hallituksen valinta ja hallitus tulee 

kokoontumaan 13 hengen voimin alla olevan listan mukaisesti. 

Hannu Aurinko, kapt (res) puheenjohtaja 

Riikka Haataja, vänr (res) nuorisoupseeri   

Markku Hentilä, kapt (res) talousupseeri  

Rauno Malinen, ylil (res) harjoitusupseeri  

Lasse Majava, vänr (res) sihteeri     

Jari Maljanen, maj (res) lippu-upseeri    

Timo Niinikoski, kapt (res) ampumaupseeri    

Petteri Närä, ylil (res) majaupseeri     

Petri Pirnes, ylil (res)  yhteistoimintaupseeri    

Ari Vuolteenaho, kapt (res)  jäsenupseeri     

Roope Vuontisjärvi, vänr (res)liikuntaupseeri   

Paavo Leinonen, kapt (res) kilpailu-upseeri 

Jarmo Korhonen, ylil (res) tiedotusupseeri 

Markku Holopainen  maj (res) kunniapuheenjohtaja ja PPSU:n yhteysupseeri 

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2020, jossa päätettiin hankkia kerholle lisää 

pistooleita ja kivääreitä, joilla voidaan tarjota jäsenille parempia mahdollisuuksia ampumataidon 

ylläpitämiseen ja myös aktiivisuuden osoittamiseen omaa asehankintaa varten.  Kokous päätti myös antaa 

1000 € tuen RUK 100 v. tapahtuman osallistumiskustannuksiin.  

Syyskokous päätti käynnistää As Oy Santanurkan yhteisomistuksen purkamisen, jota ei kuitenkaan tarvinnut 

toteuttaa, koska muut omistajatahot (Oulun Reserviläiset, Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiiri ja – 

upseeripiiri) päättivät käynnistää yhteistoimin huoneiston myymisen. Lisäksi kerhon talousupseeri Markku 

Hentilä piti esitelmän käymästään Canadan KH:sta liittyen NATO-yhteistoimintaan otsikolla ”Reserviläisten 

kansainvälisen koulutuksen mahdollisuudet”. 

Syyskokouksessa palkittiin seuraavasti: Janne Kalinainen ylil (res) RUL:n pronssinen ansiomitali, Markku 

Hentilä kapt (res) RUP:n hopeinen ansiomitali, Lakeus CUP 2019 ODL:n lahjoittama voittopokaalin kiinnitys 

nro 5 ORUKille, Lakeus CUP:n parhaan ampujan pokaali Timo Kuiri kapt (res) 921 pistettä (kuva 1) ja ORUK:n 



mestaruuskilpailun parhaat; 1. Paavo Leinonen kapt (res), 2. Lasse Majava vänr (res), 3. Jukka Koskela ltn 

(res) (kuva 2). 

 

Kuva 1. Timo Kuiri Lakeus CUP parastulos 921 pistettä. 

 

Kuva 2. Paavo Leinonen (vas.), Lasse Majava (kesk.) ja Jukka Koskela (oik.) 

 

UUDET HALLITUKSEN JÄSENET ESITTÄYTYVÄT 

Paavo Leinonen, 53v reservin kapteeni (kuva 2). Varusmiespalvelus Sodankylässä (PSTK), kertauksia ollut 

viimevuosina mukavasti. 

Nuorena miehenä ammuin enimmäkseen skeettiä ja metsästyshaulikkoa, ja kivääreillä metso- ja hirvitauluja. 

Tätä nykyä ampumaurheilu painottuu toiminnallisiin (SRA ja IPSC) sekä tarkkuuskivääriammuntaan (PRS).  

 

Kanalintu- ja hirvijahdissa tulee käytyä myös, mutta alkaa olemaan pääpaino luonnossa liikkumisesta 



nauttimisessa, nuotiointi on tärkeä osa mielellään jokaista jahtipäivää. Harrastan myös maastoautoilua. 

 

Asun Herukassa vaimon kanssa, kaksi aikuista omillaan asuvaa lasta. 

Petri Pirnes, 47v reservin yliluutnantti (kuva vieressä). 

2/92 erästä, RUK 200 ”Murros” oppilaskunnan 

kulttuurijaoston pj:n pestiltä jatkoin 

varusmiesajan loppupalveluksen Hiukkavaarassa 

AUK:n 1. JK:n santsarina. Maailman turuilla olen 

kiertänyt median ja markkinoinnin ilosanomaa 

saarnaten.  

Kertausharjoituspäiviä sisällä vajaa 60kpl PV:n 

puolelta ja nyt syksyllä aktivoiduin MPK Pohjois-

Suomen maanpuolustussoittokunnan sekä 

trumpetististiksi että basistiksi. Toimin myös 

Pohjois-Suomen Eskadroonan päällikkönä. 

 

Lasse Majava, 27v reservin vänrikki (kuva 2). 

Varusmiespalvelus Rovaniemellä IT-patterin johtamisjärjestelmälinjalla ja RUK:n kurssi 239 Viima antoi 

mahdollisuudet reservin upseerin sijoitukseen palveluksen jälkeen. Olen liittynyt ORUK:n jäseneksi 

varusmiespalveluksen jälkeen ja kiinnostus reserviläistoimintaan on herännyt ensin toiminta- ja 

vänrikkipäivän kautta ammuntoihin ja nykyisin harrastan aktiivisesti ammuntaa omalla kalustolla. 

Siviilikoulutukseltani olen matemaatikko ja työskentelen ohjelmistoyrityksessä analytiikkatehtävissä. 

Mielenkiinnonkohteisiini kuuluu kaikenlainen värkkääminen, joten suuri osa ajastani menee erilaisten tee-

se-itse -projektien kanssa. 

 

RUL:N PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT 

RUL valitsee 16.11.2019 liittokokouksessa Turussa uuden puheenjohtajan, jota tavoittelee 5 ehdokasta. 

Viime viikon loppuna kaksi ehdokasta lähestyi ja pyysi päästä esittäytymään ORUK:n jäsenille. Tämä tulee 

toteutumaan 13.11.2019 hallituksen kokouksen yhteydessä klo 17 alkaen, jonka jälkeen tarkistamme 

tarvittaessa kantaa ORUK:n ehdokkaasta RUL:n puheenjohtajaksi. Kaikki kerhon jäsenet ovat tervetulleita 

puheenjohtajatenttiin Aleksanterinkatu 13 A 12 huoneistoon eli reserviläisten kerhotilaan. Ehdokkaiden 

tiedot löytyvät myös osoitteesta https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/. 

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 

 

https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/
https://forms.gle/c9TpkBemFgA4vqKV9


 

 

 

 

 

VIELÄ ON TILAA ENNEN KUIN MAJAKAUSI PÄÄTTYY! 

Tartu tilaisuuteen jäsenetuhintaan 

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. 

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 

 

KUNNIAVARTIOT 

ORUK on perinteisesti ottanut osaa itsenäisyyspäivän lippulinnaan lippulinnan johtajana ja Suomen lipun 

airueina, mikäli veteraaneja ei ole käytettävissä näihin tehtäviin. Lisäksi jouluaaton kunniavartio pidetään 

sankarihaudalla. Näihin tehtäviin tarvittaisiin vielä muutamia aktiivisia toimijoita. Tehtävää koordinoi lippu-

upseeri Jari Maljanen, johon voi olla suoraan yhteydessä jari.maljanen@oruk.fi tai 0500 694 854. 

 

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.  
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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 

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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