
ORUK – JÄSENKIRJE 7/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 7/2020 aiheita ovat; ORUK:n 

ylimääräinen kokous, Vänrikkipäivä, ORUK:n ammunnat, Reservin Mentorien toiminnan käynnistäminen, 

ORUK:n liikuntavuorot ja RUK 100-vuotta.  

ORUK:N KERHON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Oulun Reserviupseerikerhon hallitus kutsuu kerhon jäsenet yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 21.9. kello 

17.00 Aleksanterinkatu 9 90100 Oulu (Aleksinkulman juhlasali). Kokouskutsu on lähetetty 3.9.2020 kerhon 

sivulle, Pohjanpoikaan ja sosiaalisen median viestimiin. Lisätietoja kerhon www-sivuilla! 

VÄNRIKKIPÄIVÄ 2020 

Perinteinen Vänrikkipäivä pidetään lauantaina 26.9. klo 8-17. Ilmoittautuminen on avattu MPK:n 

koulutuskalenteriin. Tapahtumassa ammutaan reserviläiskiväärillä ja 9 mm pistoolilla yhteensä noin 100 

patruunaa osallistujaa kohden, kerrataan reserviupseerin sotilastaitoja ja suoritetaan maastorasti 

tehtävineen sekä uutena kokonaisuutena pääsette tutustumaan ReSuLin lajikohtaisiin toimintoihin, 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://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=4446&tabid=1114&ctl=Osallistumiset 
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ORUK:N AMMUNNAT 

 

ORUK:n pistooliammunnat 
ORUK:n pistooliammunnat jatkuvat lauantaina 3.10. klo 10-14 Hiukkavaarassa radalla 3A.  Voit ampua 

omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Timo Niinikoskelta: 

timo.niinikoski@oruk.fi  p. 050 536 7319.  Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää jokaisen 

ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102347  

 

Aktiiviampujienvuorot 
Oruk:lla jatkuu säännölliset harjoitusvuorot Hiukkavaaran kivääri- ja pistooliradoille vuoroviikoin 

pistooliammunta radalla 3A ja kivääriradalla 1 torstaisin klo 16-20 välisenä aikana. Tavoitteena on, että 

aktiiviampujat pääsevät mukaan säännölliseen harjoittelurytmiin. Harjoitusvuoroihin ei tarvitse 

ilmoittautua. Lisätietoja tähän saa allekirjoittaneelta hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. Jokaisen 

tulee huolehtia COVID-19 tartuntaan liittyvistä varotoimista. 

 

ORUK-kivääriammunta 
ORUK:n toiminnallinen kivääriammunta on keskiviikkona 21.10. klo 16-20 Hiukkavaarassa radalla 1.  Voit 

ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Hannu Aurinko, 

hannu.aurinko@oruk.fi tai 0400 333 400. Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COCID 19 ohjeet, pitää jokaisen 

ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102348  

 

RESERVIN MENTORIT 

Reservin mentorit Oulussa ti 06.10.2020 klo 18.00 ja paikkana Aluetoimistontilat, Hiukanreitti 40, 90630 

Oulu. Mentorointitoiminnan tavoitteena on opastaa ja tukea varausmiespalveluksen päättäviä tulevia 

upseereita eteenpäin vaikkapa jatkamaan opiskeluja. Toiminta tulee painottumaan Pohjois-Suomen alueen 

varuskuntiin. Lisätietoja https://www.oruk.fi/ ja hannu.aurinko@oruk.fi. Huomioiden nykyiset COCID 19 

ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta. 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102390 .  

 

LIIKUNTAVUORO 

Liikuntavuoro maanantaisin klo 20:00-21:00 Rita-aukion koulun Jupiter-salissa.  

Laji: yleensä salibandy, muusta voidaan keskustella. Lajikokeilut mahdollisia. Ilmoittaudu mukaan: 

https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join  

Lisätietoja roope.vuontisjarvi@oruk.fi  

Tervetuloa mukaan! 
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RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA 

 

 

 

 

 

Reserviupseerikoulu 100 vuotta 12.6.2021 

 

Vuonna 2021 Reserviupseerikoulu viettää 100-vuotisen toimintansa juhlavuotta.                                             

Juhlavuosi 2021 huipentuu lauantaina 12. kesäkuuta Haminassa järjestettävään valtakunnalliseen pääjuhlaan. 

100 vuoden aikana Reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 180 000 reserviupseeria Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen reserviin. RUK 100 -pääjuhlan ohjelmassa on kunnianosoitus kaatuneiden upseerien 

patsaalla, RUK 100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja sotavarusteiden esittelyä, sekä 

päiväjuhla Haminan Bastionissa ja ohimarssi Kadettikoulunkadulla. Iltapäivällä ohjelmassa on myös 

Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustan Puistotalolla.                                                             

Juhlapäivän aikana on vapaa pääsy RUK-museoon. 

 

Tervetuloa reserviupseerien jäsenmatkalle Oulusta Haminaan 11.-13.6.! 

Oulun Reserviupseerikerho ORUK järjestää jäsenilleen juhlamatkan Haminaan 11.-13.6.2021.                      

Matka tehdään 60 h turistibussilla, joka lähtee Ouluhallin P-alueelta 11.6. klo 10. Paluu Ouluun su 13.6. illalla. 

Majoitus pe-la Scandic Hotels Kouvolassa ja la-su Scandic Mikkelissä.  

Matkan kustannukset: bussikyyti ja majoitus kaksi yötä aamiaisineen 2 hh:ssa 150,- ja 1 hh:ssa 210,- 

Ilmoittaudu mukaan historialliselle jäsenmatkallemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa a.o. tiedoilla, 

viimeistään kuitenkin 31.1.2021. Mukaan on ilmoittautunut jo 40 ja vielä mahtuu 20 henkilöä. Huom! Tämän 

vuoden peruuntuneelle jäsenmatkalle ilmoittautuneet ovat automaattisesti mukana. Ilmoittautumisajan 

päätyttyä matkalle mukaan otetaan vapaiden paikkojen mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä muita osallistujia. 

RUK 100 -pääjuhlan ja oman jäsenmatkamme ohjelma täydentyy kevään 2021 aikana ja lähetetään 

osallistujille. Tietoa juhlavuodesta löytyy sivuilta www.rul.fi ja www.oruk.fi. 

Lisätietoja: Matkan johtaja Ari Vuolteenaho ORUK, ari.vuolteenaho@oruk.fi. Puh. 044 544 6202. 

ILMOITTAUTUMISLINKKI:  

https://forms.gle/eRE8XVgYFLD4Azhg6 

 

 

 

KUTSU JÄSENMATKALLE 
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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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