
ORUK – JÄSENKIRJE 9/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 9/2020 aiheita ovat; Kerhon 

syyskokouksen päätökset, uusien jäsenten esittely, Kunniaryhmän perustaminen, nettijäsenillat ja siihen 

liittyvät teemat, Rokuli, liikuntavuoro ja Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

ORUK:N SYYSKOKOUS  

ORUK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.10.2020 klo 18.00 alkaen Aleksinkulman juhlasalissa (ja 

rajoituksia noudattaen). Kokouksen alkuun pidettiin Reservin Mentorit Ry:n järjestämä esitelmä, mitä 

Mentoritoiminta on ja mihin meitä tarvitaan sekä mitä me voidaan antaa. Kokouksessa käsiteltiin mm. kerhon 

vuosimaksun suuruus, joka hersytti peräti äänestykseen. Päätöksenä, että nostamme kerhon jäsenmaksun 

varsinaisten jäsenten osalta 48 €/hlö ja nuorisojäsenten osalta 22€/hlö. Nämä päätökset perustuvat RUL:n 

uusiin jäsenmaksukorotuksiin ja ne vietiin päätöksiin sellaisenaan. Hallitus jatkaa allekirjoittaneen johdolla, 

josta kiitos jäsenistölle. Hallitus vaihtui parin jäsenen osalta, nuoret meinaava valmistua, joten Riikka Haataja 

nuorisoupseeri ja Roope Vuontisjärvi liikuntaupseeri jättivät tehtävänsä. Tilalle nousivat jo loppu syksystä 

Esko Junno maj (res) paikkaamaan lippu-upseerin tehtävää ja uutena Mika Mylly ltn (res), joka ottaa 

teerevästi molempien hallituksen jättäneiden postit. Sydämellisesti tervetuloa ja tässä heistä esittely. 

Palkitut! 

Kerhon syyskokouksessa palkittiin Reserviupseeripiirin hopeisella ansiomerkillä Mika Kivelä kapt. (res), Timo 

Niinikoski kapt. (res) ja Jarmo Korhonen ylil. (res) sekä pronssisella ansiomerkillä Rauno Malinen ylil. (res). 

HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENTEN ESITTELY 

ORUK hallituksen uusia jäseniä  

Nimi Esko Junno, maj (res), ikä 65 v. 

Tehtävä 2020 syksystä alkaen ORUKin lippu-upseeri ja PPSU 

yhteysupseeri. Tehtävänkuva ja nimike lippu-upseerin osalta 

laajentunee vuodelle 2021. Marraskuussa kokoan ORUKin 

Kunniaryhmän toimimaan mm. itsenäisyyspäivien lippu-

linnoissa jouluaattojen kunniavartioissa 

Mikä mies Naimisissa, vaimo Oulun seurakuntayhtymän oppilaitostyön 

ja kansainvälisen työn diakoni.  

Kaksi aikuista poikaa, bonustytär ja kuusi lastenlasta. 

 

Orukilaiseksi olen nuori, vasta 2014 jäseneksi liittynyt. Muita 

aikaa mukavasti kuluttavia harrastuksiani ovat mm. 

moottoripyörämatkailu (50. juhlavuosi), Oulun Rotissöörien 

voutineuvoston tehtävät (2005 alk.), Old Tablers (1995 alk.) ja liikkuminen luonnossa.  

Reservissä ollessani sain koulutuksen kenttätykistön tulenjohtopäälliköksi ja sittemmin 

prikaatin perustamiskeskuksen huoltopäälliköksi. Olen toiminut 2014 – 2019 ORUKin 

hallituksessa, sen sihteerinä sekä majatoimikunnassa. 2016 alkaen käynnistin P-P:n 



Senioriupseerit PPSUn toimia sen perustajajäsenenä ja toiminnan sekä periaatteiden 

suunnittelijana. Olen tehnyt läheistä yhteistyötä Oulun Sotaveteraanien kanssa, erityisesti sen 

60 v. juhlavuoden historiikin julkaisemiseksi. ORUKin hallitusvastuuseen palasin tarpeesta, kun 

nuorempia siitä yllättäen luopui kesken kautensa. Näen silti, että yleisesti tehtävien 

kierrätyksellä ja monipuolisella osaamisella saadaan kerhon toiminta pysymään ison 

jäsenistön odotuksia palvelevana.   

Siviilissä olen toiminut pääosin kaupallisissa ja markkinoinnillisissa tehtävissä -71 vuodesta 

alkaen, mm. vähittäiskaupan erityistehtävissä, messujen järjestäjänä ja kauppakeskusten 

johtajana n. tusinan vuotta kussakin. Mainostoimistotaustasta ja kouluttautumisesta johtuen 

toimin nykyisin graafisen ja visuaalisen suunnittelun yrittäjänä, tapahtumajärjestelyissä sekä 

aikuiskoulutuksenkin parissa.  

P. 050 44 77777 

esko.junno@oruk.fi 

 

Nimi Mika Mylly, ltn (res). 

Tehtävä 2021 alkaen ORUKin nuoriso- ja liikuntaupseeri. 

Mikä mies ”Sosiaalisena henkilönä ihmisten kanssa työskentely on selvin vahvuuksistani. 

Nykypäivän ihmisten tavoitteellinen johtaminen ja projektiin motivointi on 

avainasemassa erinomaista tulosta tavoiteltaessa, Syty ja sytytä.” 

 

KUNNIARYHMÄNPERUSTAMINEN 

ORUK perustaa ja perehdyttää vapaaehtoisen Kunniaryhmän edustamaan Oulun Reserviupseerikerhoa ja 

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiriä lippulinnoissa ja kunniavartioissa. Kunniakkaaseen tehtävään 

mukaan toivotaan myös nuorisojäseniä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt on meidän vuoromme  
Oulun Reserviupseerikerhon Kunniaryhmä on Suomen kolmanneksi suurimman reserviupseerikerhon 
edustava osa. Kunniaryhmä edustaa reserviupseereita lippulinnoissa, kunniavartioissa ja muissa 
isänmaallisissa tilaisuuksissa. 
 
Kunniaryhmään toivotaan jäseniksi erityisesti ORUKin nuoriso- ja seniorijäseniä, tavoitteena siirtää 
kunniakkaita perinteitä nuoremmille. Suorastaan etuoikeutettuja Kunnia-ryhmän jäseniksi ovat ORUKin 
kunnianimikkeen saaneet, muut erityisesti palkitut ja kerhon hallitusten jäsenet.  

 

mailto:esko.junno@oruk.fi


 
Kunniaryhmän tämän vuoden tehtävät ovat Oulun sankarihaudoilla itsenäissyyspäivänä ja jouluaattona 
kunniavartiossa. Jos Kunniaryhmän tehtävät kiinnostavat, ilmoita siitä järjestäytymisen ja varustamisen 
vuoksi 20.11.2020 mennessä. 
 
 

 

Tervetuloa mukaan ORUKin Kunniaryhmän jäseneksi! 
 

 
   Esko Junno, majuri (res) 
   ORUK lippu-upseeri ja  
   PPSU yhteysupseeri 
   050 44 77777 
   esko.junno@oruk.fi 
050 4477777 
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UPSEERIMAJA ROKULISSA KÄVIJÄT – UUTISKIRJE!  

 

Kiitos kuluneesta kaudesta! 

Haluan kiittää teitä majalla käyneitä ja majaa varanneita kuluneesta majakaudesta. On ollut ilo tarjota nyt 

entistä ehompaa majaa kaikkien iloksi. Tämä vuosi on ollut jo nyt ennätyksellinen. Kaikkiaan majaa on varattu 

tähän mennessä jo 128:n vuorokauden edestä. Luku käsittää myös muutaman huoltovuorokauden. Tilastoja 

löytyy vuodesta 1988 lähtien. Alkujaan 80-luvun lopun ja 90-luvun alun kävijävuorokaudet olivat keskimäärin 

55:n vuorokauden luokkaa. Viimeisimmän kolmen vuoden aikana olemme päässeet kokonaiskäyntien osalta 

jo yli sadan vuorokauden per kausi. Sitä voi jo vähän tuulettaa. Kävijöiden viihtyvyyden lisäksi, varattujen 

vuorokausien määrä on merkityksellinen majatoimelle.  

ORUK HALLITUS 2021 – MITÄ MIEHIÄ? 



Perityt majan käyttökorvaukset menevät käytännössä kaikki ylläpitokuluihin kuten, maa-alan vuokraan, 

sähköön, polttopuihin, jätehuoltoon, majahuolintaan, huoltoon. Vaikka ylläpitomenot ovat vuosi vuodelta 

kasvaneet, majan talous on saatu pidettyä maltillisin hinnan nostoin tasapainossa. Tasapainon ja 

majatoiminnan jatkon kannalta olennaisen tärkeää on kävijöiden varaamien vuorokausien määrä. Te kävijät 

olette sen taas tänäkin vuonna mahdollistaneet. Meille majatoimessa jää tulevien vuosien osalta 

tärkeimmäksi tehtäväksi huolehtia siitä, että viihdytte Rokulissa myös uudestaan ja aina vain paremmin. Lisää 

tilastoista ja muuta asiaa löytyy Upseerimaja Rokulin -palstalta Pohjanpoika -verkkolehdestä.  

Kiittää pitää majankävijöitä myös lukuisista vinkeistä, havainnoista ja parannusehdotuksista, mistä olen 

tiedon saanut. Hitaasti mutta varmasti lähdemme näitä toteuttamaan, isompia parannuksia varmaankin jo 

tulevan kauden aikana. 

Hyvää talven odotusta!  

Petteri Närä, Majaisäntä petteri.nara@oruk.fi 040 717 4487  

Hyviä linkkejä:  

https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/historiikki/, Rokulin historia ja tarina 

https://www.facebook.com/upseerimajarokuli, Rokulin Facebook-sivut, tiedotusta 

 

ORUK:N AMMUNNAT JA HARJOITUKSET 

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 voimassa olevista varotoimista. 

 

ORUK:n ampumamestauuskisan tulokset 

Perinteisen ORUK:n ampumamestaruuskisat pidettiin 6.9.2020 Hiukkavaarassa. Kisassa ammutaan pistoolilla 

ja kiväärillä, kummallakin kaksi lajia. Paikalle Timo Niinikosken kipparoimaan kisaan saapui kahdeksan 

kerholaista ja tällä kertaa kolme parasta olivat 1. Paavo Leinonen, 2. Sami Lappi ja 3. Ville Oikarinen. 

Muistutuksena jo tässä vaiheessa seuraavaa vuotta silmällä pitäen, että kisaan ei tarvitse olla omia aseita 

vaan kerholta löytyy kilpailukykyinen kalusto ammuntaan. 

 

LAKEUS CUP 2020 

Koronasta huolimatta Lakeus CUP saatiin vedettyä neljän kisan voimalla, joista kolmannen järjesti ORUK. 

Viidettä kertaa peräkkäin ”poika tuli kotiin”. ORUK:n järjestämään kisaan osallistui 43 henkilöä ympäri Poh-

jois-Pohjanmaan piirejä. Kuvassa 1 on kilpailun palkitut ja muutama järjestäjä. 

 

https://www.oruk.fi/upseerimaja-rokuli/historiikki/
https://www.facebook.com/upseerimajarokuli
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Kuva 1. Lakeus CUP:n kolmannen kisan palkitut. (Kuva Petri Pirnes) 

 

Toiminta- ja Vänrikkipäivä 

Toimintapäivä on normaalivuotena ollut keväällä oleva, ikään kuin kesän käynnistävä, tapahtuma, mutta tänä 

vuonna harjoitus päästiin järjestämään vasta 9. elokuuta. Tapahtuma kiinnosti reservin upseereita ja 

reserviläisiä. Hiukkavaaraan saapui paikalle 44 osallistujaa pääosin Oulusta ja lähialueelta. 

Vänrikkipäivä pystyttiin järjestämään perinteisesti syyskuun lopussa, viimeisenä lauantaina. Paikalla oli 

maksimimäärä osallistujia ja merkittävin rajoite oli 50 hengen yhtäaikainen sisätiloissa oleminen. Tänä 

vuonna Vänrikkipäivään saapui osallistujia myös Rovaniemeltä ja Kuusamosta. 

ReSuL toi mukavasti väriä Vänrikkipäivään tuomalla 50-vuotisjuhlan kunniaksi On The Road-kiertueen myös 

Ouluun. Tämä tarkoitti henkilöauton perävaunullista tavaraa, jota hyödynnettiin Eco Aims- ja sotilastaito-

rasteilla Vänrikkipäivässä. (kuvat 2 a ja b) 

 



  

Kuvat 2 a ja b. Eco amis ammuntarasti ja ReSuL:n perävaunu, jonka kimpussa harjoituksen varajohtaja 

Rauno Malinen Koronasuojauksineen.(Kuvat Petri Pirnes) 

 

Kuva 3. ReSuL On The Road kiertue. (Kuva Petri Pirnes) 

 

RESERVIN MENTORIT 

Reservin mentorit käynnistivät toiminnat Oulussa ti 06.10.2020. RUL:n II vpj Tuomas Kuusivaara kävi 

ydinjoukkoa opastamassa ja tulemme pitämään koulutustilaisuuden tammikuun 2021 aikana Oulussa, jossa 

kaikille tulee riittävät tiedot toimintaan liittyen. Reservin Mentorit Ry on itsenäinen organisaatio ja sinne 

mahtuu mukaan kaikki, jotka kokevat aiheen kiinnostavaksi. Esimerkiksi sotilasarvo, sijoitus tai ikä ei ole 

esteenä tähän toimintaan. Tiedotan tästä lisää seuraavassa jäsenkirjeessä koskien koulutustapahtumaan 

paikan ja ajankohdan osalta. Toiminta tulee painottumaan Pohjois-Suomen alueen varuskuntiin ja Oulun 

lähialueelle. 



 

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 

KUTSU JÄSENMATKALLE 

https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join
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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 

 

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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