
ORUK – JÄSENKIRJE 11/2020 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 11/2020 aiheita ovat; 1. ORUK:n vuoden 

senioriupseeri, tulevat tapahtumat ja etäjäsenillat, mentorointikoulutus, jäsenkyselyn palkitut ja 

Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

LÄÄKINTÄKAPTEENI HANNU RAHIKKALA ENSIMMÄINEN ORUK:N VUODEN 

SENIORIUPSEERI 

Oulun Reserviupseerikerho ORUK on perustanut Suomen itsenäisyyspäiväksi 2020 uuden vuosittaisen 

huomionosoituksen. Sillä palkitaan kerhon ansioituneita yli 60-vuotiaita jäseniä, joita kutsutaan 

senioriupseereiksi. Huomionosoitus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. ORUK haluaa tällä 

huomioinnilla arvostaa ja kannustaa 800 –jäsenisen ja Suomen kolmanneksi suurimman 

reserviupseerikerhon senioriupseereita aktiiviseen toimintaan, sillä he muodostavat merkitsevän suuren 

osan jäsenkunnasta. ORUK haluaa myös toimia esimerkkinä muillekin reserviupseerikerhoille 

seniorijäsentensä huomioimiseksi. 

Kiertopalkintona toimii kullanvärinen Suomi Leijona pokaali pähkinäpuisella jalustalla ja sen saatteena tulee 

komea Vuoden Senioriupseeri kunniakirja. 90 v. juhlavuotta 2023 viettävän ORUK:n historian ensimmäisen 

Vuoden Senioriupseeri 2020 kunnianimikkeen sai 6.12.2020 päiväyksellä lääkintäkapteeni (res) Hannu 

Rahikkala (66). Pokaali ja kunniakirja luovutettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun aluetoimistolla 10.12.  

Tilaisuudessa olivat mukana Hannu Rahikkala, aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Vesa Värjyvirta, 

toimistosihteeri Jenni Pelkonen, ORUK:n puheenjohtaja Hannu Aurinko kapt (res) ja ORUK:n kerho- ja PPSU 

yhteysupseeri Esko Junno maj (res). Tilaisuudessa sovittiin, että toimitaan ilman maskeja henkilöiden ollessa 

terveitä, tilaisuuden ollessa hyvin lyhyt kestoltaan ja siihen ei osallistunut muita henkilöitä.   

 

Kuva 1.  Kuvassa vasemmalta Hannu Rahikkala, Vesa Värjyvirta, Esko Junno, Hannu Aurinko. (Kuva Jenni 

Pelkonen PV) 

 



Hannu Rahikkala sanoi palkinnon tulleen yllätyksenä ja tunnustuksen tuntuvan kyllä hienolta. 

Maanpuolustustyötä ei tässä elämänvaiheessa enää tehdä mitalien, kunniakirjojen, pystien tai ylennysten 

vuoksi. Hannu on lähtenyt mielellään vapaaehtoisena harjoituksiin aina, kun se elämän muiden asioiden 

puolesta on ollut mahdollista. Kunniakirjassa painotettiinkin pitkäaikaista ja pyyteetöntä ammattiosaamisen 

tuomista maanpuolustuksen hyväksi sekä esimerkillistä toimintaa, joka antaa mallia nuoremmille 

reserviupseereille. Hannu Rahikkala on myös ollut pitkään aktiivinen Pohjois-Suomen 

Lääkintäupseeriyhdistyksen työssä. Hänen veteraani-isänsä toimi aikoinaan ORUK:n hallituksessa ja 

Upseerimaja Rokulin majaisännistössä. Hannun äiti puolestaan oli rintamalotta ja Oulun Reserviupseerien 

Naisjaoston perustajajäsen 1950. 

Everstiluutnantti Vesa Värjyvirta totesi tilaisuudessa, että asevelvollisuuden päättyminen 60 vuoden iässä ei 

poista reserviupseerin osaamista maanpuolustuksellisissa toimissa. Paikallis-puolustuksen näkökulmasta, 

mm koulutustehtävissä tarvitaan osaamista, jota on paljon vielä myös seniori-ikäisillä. On hieno asia, että yli 

60-vuotiaat osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja ylläpitävät toimintakykyään eri maanpuolustusjärjestöissä. 

 

TULEVAT TAPAHTUMAT JA ETÄJÄSENILLAT 

Tulevat tapahtumat 

Asetekniikka ja -huolto -kurssi jatkuu 14.1.2021 Pavilla. Tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset ampuma-

aseen tekniikkaan ja rakenteeseen sekä kouluttaa teidät huoltamaan ase. Tämän koulutuspäivän pääpaino 

on pistooleissa ja oman aseen saa tuoda mukana huollettavaksi. PATRUUNOITA EI SAA TUODA MUKANA! 

Ilmoittautumislinkki 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&

SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_

mpk%2ftyhja 

MPK järjestää mm. EkoAims- ja Airsoft -ammuntaa 13.1.2021, tähän ilmot: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&

SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_

mpk%2ftyhja 

kouluttajakurssin perustaso 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&

SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_

mpk%2ftyhja 

Lisää mpk.fi! 

Reserviupseerin etäjäsenillat 

Korona on peruuttanut tai siirtänyt lukuisia reserviupseerien tilaisuuksia, jotka kuitenkin vielä joskus jatkuvat 

entistäkin arvostetuimpina. Tulevia tapahtumia odotellessa kutsumme ORUK:n jäsenistöä mm. maanpuo-

lustushenkisiin etäkokouksiin ja -jäseniltoihin.  

ORUK hallitus esittäytyy ti 12.1.2021 alk. klo 18:00 

ORUK:n uusi hallitus on järjestäytynyt ja tehtävävastuut niistä vastaavine henkilöineen esittäytyvät 

etäjäsenillassa, jossa sinulla on hyvä tilaisuus kysellä reserviupseerikerhon toiminnasta ja suunnitelmista. 

Jäseniltaan kutsutaan esittäytymään myös lähimpien yhteistyötoimijoiden edustajia. Tämä jäsenilta on hyvä 

päivityspaketti jokaiselle ORUKilaisille. Saat liittymislinkin jäseniltaan, kun ilmoittaudut to 7.1.2021 mennessä 

jäsenupseerille  ari.vuolteenaho@oruk.fi. 

Reserviupseerin etiketti ke 10.2.2021 alk. klo 18:00 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?mid=5899&tabid=2254&ctl=Kalenteri&extra=OmatTiedot2&SkinSrc=%5bG%5dskins%2fmdl_2020_mpk%2fsivupohja&ContainerSrc=%5bG%5dcontainers%2fmdl_2020_mpk%2ftyhja
mailto:ari.vuolteenaho@oruk.fi


ORUK:n ”Reserviupseerin etiketti” on etänä toteutettava jäsenilta. Tämä sopii kaikille, joita kiinnostaa 

reserviupseerin tyylikäs pukeutuminen ja klassisen juhlapukeutumisen etiketti yleisestikin.  

Maanpuolustusjärjestöissä pidetään lukuisia tilaisuuksia, joissa juhlapukeutumisen etiketti on hyvä hallita ja 

me reserviupseerit olemme erityisesti myös pukeutumisessa esimerkkinä. Siksi toivotamme sinut             

lämpimästi tervetulleeksi mukaan jäseniltaan.  

ORUK:n kerhoupseeri Esko Junno on perehtynyt asiaan ja vetää pukeutumisen etiketistä luentojakson, joka 

pohjautuu mm. alan johtaviin julkaisuihin ja PV:n ohjeisiin. Esitykseen tuo asiantuntemuksensa kamarineuvos          

Markus H. Korhonen pitkäaikaisella tyylin, tapojen ja etiketin osaamisellaan. 

Luennon aikana on hyvä esittää myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Ilmoittaudu mukaan jäseniltaan 

kerhoupseerille viimeistään pe 5.1.2021 niin saat liittymislinkin paluupostissa: esko.junno@oruk.fi 

Merkkaa siis kalenteriisi ORUK jäsenillat 12.1. ja 10.2. 2021, ilmoittaudu mukaan, osallistu mukavasti ja 

turvallisesti hyödyllisiin etäkokouksiin! 

 

RESERVIN MENTORIT 

 

 

JÄSENKYSELYN PALKITUT 

Jäsenkyselyyn tuli mukavasti vastauksia ja luvattiin, että kolme sattuman varaista kyselyyn vastannutta 

jäsentä palkitaan. Palkinnot ovat RUL:n ladattavia sytyttimiä ja arvotut voittajat ovat: Markku Estola, Joonas 

Hepola ja Eero Pirhonen. Palkinnot toimitetaan postitse ensi viikolla, joten pääsette sytyttämään joulun alun 

kynttilät arvoisella laitteella. 

 

 

 

 

mailto:esko.junno@oruk.fi


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 46 ja vielä mahtuu 10 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 

http://www.oruk.fi/
https://forms.gle/eRE8XVgYFLD4Azhg6


ORUK HALLITUS 2021 

Hannu Aurinko kapt (res) puheenjohtaja 

Markku Hentilä kapt (res) talousupseeri 

Esko Junno maj (res) kerho- ja PPSU yhteysupseeri, 2. vpj 

Jarmo Korhonen ylil (res) tiedotusupseeri 

Paavo Leinonen kapt (res) kilpailu-upseeri 

Lasse Majava vänr (res) sihteeri 

Rauno Malinen ylil (res) harjoitus- ja majaupseeri 

Mika Mylly ltn (res) liikunta- ja nuorisoupseeri 

Timo Niinikoski kapt (res) ampumaupseeri 

Petri Pirnes ylil (res) yhteistoimintaupseeri, 1. vpj 

Ari Vuolteenaho kapt (res) jäsenupseeri 

Markku Holopainen maj (res) kunniapj. 

Sähköposti etunimi.sukunimi@oruk.fi 

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/ 

 

Oulun Reserviupseerikerhon yhtenä tavoitteena vuodelle 2021 on nostaa jäsenmäärä yli 800 jäsenen. Tämä 

saattaa tulla täyteen jo ennen tavoitteen alkamista, koska meitä on tällä hetkellä 797 jäsentä. Olkaamme 

ylpeitä meistä ja kohti uutta vuotta 2021 sekä uusia seikkailuja. 

 

Jouluisin maanpuolustusterveisin 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry  

 

 

 

Hannu Aurinko, puheenjohtaja  

0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi 
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