
ORUK – JÄSENKIRJE 10/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 10/2020 aiheita ovat; Upseeripiirin 

syyskokouksen päätökset, Veteraanikeräys, mentorointikoulutus, Oulun Sisäampumarata Ry (OSAR), 

liikuntavuoro ja Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUS  

Reserviupseeripiirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2020 Santanurkassa. Piirin pitkäaikainen 

puheenjohtaja Sampo Puoskari ylil. (res) jättää tehtävänsä ja uudeksi puheenjohtajaksi tulee Petteri Närä 

kapt. (res). ORUK:sta upseeripiirin hallituksessa vuoden 2021 aikana toimivat Lasse Majava, Petri Pirnes, Timo 

Niinikoski ja allekirjoittanut. Merkittäviä asioita tulevalle vuodelle ovat mm. Vänrikkipäivän kustannuksien 

budjetointi, joka tarkoittaa osallistujille maksutonta tapahtumaa. Upseeripiiri ja ORUK valmistautuvat 

vuoden 2023 juhlavuoteen yhdessä, jolloin piiri täyttää 70-vuotta ja ORUK 90-vuotta. 

 

VETERAANIKERÄYS 

Veteraanikeräys Oulun alueella 4. ja 5.12. 

 

Tämän vuoden kolmas ja viimeinen reserviläisvoimin suoritettava veteraanikeräys Oulun alueella 

järjestetään pe 4.12. ja la 5.12. 

Aikaisempina vuosina varusmiehet ovat olleet lippaineen Oulun alueen kauppapaikoilla kahtena iltana 

keväällä ja kahtena iltana syksyllä. Vuosittain näin on saatu 12 000 – 15 000 € talousalueemme 

veteraanien ja heidän puolisoidensa, veteraanien leskien ja sotiimme osallistuneiden naisten 

tukemiseen. 

Korona-pandemian seurauksena varusmiehet eivät tänä vuonna osallistu veteraanikeräyksiin. Tämä 

synnyttää ison loven eri tukimuotojen rahoitukseen. Tuen tarve ei ole pandemian myötä kuitenkaan 

vähentynyt. Tuen tarve ei ole myöskään vähentynyt veteraanien vähentyessä, päinvastoin. 

Elokuun ja lokakuun reserviläisvetoisilla kahdella keräyksessä olemme saavuttaneet aikaisempien 

vuosien minimituloksesta kaksi kolmasosaa eli reilut kahdeksan tuhatta. Nyt itsenäisyyspäivän alla 

keräämme tuon puuttuvan kolmanneksen. 



Haastamme sinut mukaan keräykseen! Seisomaan muutamia tunteja lipas kädessä niiden Hyväksi, jotka 

aikoinaan seisoivat itsenäisyytemme vartijoina. 

Keräyksen ajankohta on perjantai 4.12. klo 15 – 19 ja lauantai 5.12. klo 10 – 14.  

Ilmoittaudu sähköpostitse jari@maljanen.fi tai tekstiviestillä 0500 694854. Olet tervetullut mukaan, 

vaikka voisit osallistua vain toisena keräyspäivistä (mainitse ilmoittautuessa). Voit myös sovittaessa tulla 

perjantaina mukaan aloitusajankohdan jälkeenkin. 

Siviiliasun vaihtoehtona maastopuku M05, jos sellainen on kuitattuna tai hankittuna. Sotilaskoti 

ja rauhanturvaajat omassa asussaan. 

 

RESERVIN MENTORIT 

 

 

OULUN SISÄAMPUMARATA 

ORUK on ollut perustamassa 2018 vuoden lopussa Oulun Sisäampumarata RY:tä ja toimii siinä 

aktiivijäsenenä. Tällä hetkellä Oulussa voidaan ampua sisällä pääsääntöisesti Raksilan Paloaseman 

alakerrassa, jota hallinnoi Oulun Metsästys ja Ampumaseura, OMAS. Paloasema tullaan purkamaan pariin 

vuoden sisällä ja siitä on menossa kaavamuutos tällä hetkellä lausuntovaiheessa.  

OSAR on aktiivisesti hakemassa vaihtoehtoa, että paloaseman alakertaa ei purettaisi ja se voisi toimia 

jatkossakin ampujien tukena ampumapaikkana. Olemme osana OSAR:n toimintaa edistämässä tätä 

vaihtoehtoa ja OSAR tulee lausumaan kaavamuutokseen tähän liittyviä tarpeita ampujien näkökulmasta. 

Lähtökohtana on, ettei sisäampumarata poistuisi Oulusta ja voisimme jatkaa toimintaa myös jatkossa ympäri 

vuoden. Tästä asiasta tullaan tiedottamaan lisää, kun kaavamuutos etenee ja Oulun kaupunki tekee päätöksiä 

tämän osalta. 

 

 

 

mailto:jari@maljanen.fi


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! 

 

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 yli 40 ja vielä mahtuu noin 15 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 

KUTSU JÄSENMATKALLE 

https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join
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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 

 

 

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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