ORUK – JÄSENKIRJE 1/2021
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 1/2021 aiheita ovat; 1. ORUK:n vuoden
2021 hallitus ja toimikunnat, tulevia tapahtumia ja etäjäsenillat sekä Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.

ORUK HALLITUS 2021
1. Hannu Aurinko
2. Markku Hentilä
3. Esko Junno
4. Jarmo Korhonen
5. Paavo Leinonen
6. Lasse Majava
7. Rauno Malinen
8. Mika Mylly
9. Timo Niinikoski
10. Petri Pirnes
11. Ari Vuolteenaho
Markku Holopainen

kapt (res)
kapt (res)
maj (res)
ylil (res)
kapt (res)
vänr (res)
ylil (res)
ltn (res)
kapt (res)
ylil (res)
kapt (res)

puheenjohtaja
talousupseeri
kerho- ja PPSU yhteysupseeri, 2. vpj
tiedotusupseeri
kilpailu-upseeri
sihteeri
harjoitus- ja majaupseeri
liikunta- ja nuorisoupseeri
ampumaupseeri
yhteistoimintaupseeri, 1. vpj
jäsenupseeri

maj (res)

kunniapj.

Tehtäväkohtaiset toimenkuvaukset löytyy ORUK.fi sivuilta.

YHTEYSTIEDOT
Hannu Aurinko
Markku Hentilä
Esko Junno
Paavo Leinonen
Rauno Malinen
Mika Mylly
Timo Niinikoski
Petri Pirnes
Ari Vuolteenaho

Tokkakuja 14
Tervaraitti 4 A 19
Saaristonkatu 2
Riekonmarjatie 2
Repsikkapojantie 6
Koskitie 55 B as 44
Kajaaninkatu 28 B 5
Etureentie 24
Toppilansaarentie 3C45

Sähköposti

etunimi.sukunimi@oruk.fi
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040 033 3400
040 501 7699
050 447 7777
050 511 9240
040 564 5876
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044 544 6202

Toimikunnat ja jaokset vastuuhenkilöineen
Ampuma- ja kilpailujaos

Timo Niinikoski, Paavo Leinonen
Vastaa kerhon ampuma- ja kilpailutoiminnasta,
asekaluston ylläpidosta ja toiminnan kehittämisen
esityksistä.

Harjoitustoimikunta

Rauno Malinen, Mika Mylly
Suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla
olevat harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen
kanssa, mm. Vänrikki- ja toimintapäivä.

Kunniaryhmä

Esko Junno
Vastaa huomionosoitusten, lippulinnojen ja
kunniavartioiden järjestelyistä sekä näihin liittyvästä
kalustosta ja materiaalista.

Majatoiminta

Rauno Malinen, Petteri Närä
Suunnittelee ja toteuttaa upseerimaja Rokulin
kuntoon ja huoltoon liittyvät ylläpidolliset toimet sekä
hankeohjelmat ja ylläpitää majan varaustoimintaa.
Raportointi hallitukselle.

Nuoriso- ja liikuntatoimikunta

Mika Mylly
Vastaa jäsenille tarjottavista nuoriso-,
reserviläisurheilu- ja liikuntatapahtumista sekä niiden
kehittämisestä.

Palkitsemistoimikunta

Hannu Aurinko ja Ari Vuolteenaho.
Jokainen hallituksen jäsen suunnittelee ja esittää
omalta vastuuosaltaan toimikunnalle ansiomitalein ja
muutoin palkittavat.

Senioriupseerit

Esko Junno
Toimii ORUKin senioriupseerien yhteyshenkilönä
kerhokohtaisissa senioriupseeritoiminnoissa sekä
veteraani- ja perinnetyössä. PPSU yhteysupseeri.

Tiedotusryhmä

Jarmo Korhonen, Esko Junno, Hannu Aurinko,
Lasse Majava, Petri Pirnes

90 v juhlavuoden toimikunta

Hannu Aurinko, Esko Junno, Petri Pirnes

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri 2021
Piirin puheenjohtaja Oulu / Petteri Närä, 1. vpj Kempele / Veijo Kosola, 2. vpj. Raahe / Kari
Ojala. Hallitus (varajäsen suluissa) Tero Mustapää Haapavesi (Tero Vanhatalo), Jari Hentilä
Kuusamo (Jari Oikarainen), Hannu Aurinko (Rauno Malinen), Lasse Majava (Esko Junno),
Petri Pirnes (Mika Mylly) ja Timo Niinikoski (Paavo Leinonen).

Etäjäseniltoja reserviupseerille
Korona on siirtänyt lukuisia reserviupseerien tilaisuuksia, jotka kuitenkin vielä joskus jatkuvat
entistäkin arvostetumpina. Tulevia tapahtumia odotellessa kutsumme ORUKin jäsenistöä mm.
maanpuolustushenkisiin etäkokouksiin ja -jäseniltoihin.

Reserviupseerin etiketti ke 10.2.2021 alk. klo 18:00
RUL 90 juhlavuosi 2021 ja ORUK 90 juhlavuosi 2023 tapahtumineen edellyttävät
reserviupseeritaitoja myös etiketin puolella. Juhlavuosiin liittyen pidetään lukuisia
tilaisuuksia, joissa juhlapukeutumisen etiketti on hyvä hallita. Me reserviupseerit
olemme esimerkkeinä myös pukeutumisessa ja kunniamerkkien kantamisessa.
Siksi toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan ”Reserviupseerin etiketti” iltaan
Teamsissa, keskiviikkona 10.2.2021 klo 18 alkaen.
ORUKin kerhoupseeri Esko Junno on koonnut n. 1,5 tunnin esityspaketin, joka
pohjautuu mm. alan johtaviin julkaisuihin, PV:n ja ritarikuntien ohjeisiin. Esitykseen tuo asiantuntemuksensa pitkäaikaisella ja kansainvälisellä tapojen ja
etiketin osaamisellaan kamarineuvos Markus H. Korhonen.
Luennon yhteydessä on hyvä esittää myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
Lisätietoja ennakkoon: esko.junno@oruk.fi
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella 10.2.2021 klo 17:55>

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Merkkaa siis kalenteriisi ORUK jäsenilta 10.2. 2021 klo 18,
ja osallistu mukavasti ja turvallisesti hyödylliseen
etäkokoukseen!

Kuva: Puolustusvoimat

Ennakkotieto tulevasta:

ORUK hallituksen esittäytymis- ja kyselytunti
ORUKin uusi hallitus on järjestäytynyt ja tehtävävastuut jaettu. ORUK järjestää piakkoin uuden etäjäsenillan
Teamsissa. Siinä kerhon hallituksen vastuuhenkilöt esittäytyvät ja sinulla on hyvä tilaisuus kysellä
reserviupseerikerhon toiminnasta ja suunnitelmista. Tämä jäsenilta on hyvä päivityspaketti jokaiselle
orukilaiselle. jäseniltainfo ja liittymislinkki tulevat jäsenpostissa.

ORUK Kunniaryhmä
Oulun Reserviupseerikerhon Kunniaryhmä edustaa Oulun reserviupseereita lippulinnoissa, kunniavartioissa,
veteraanityössä ja isänmaallisissa perinteikkäissä tilaisuuksissa.
Kunniaryhmään otetaan mukaan erityisesti ORUKin nuoriso- ja seniorijäseniä, tavoitteena siirtää
kunniakkaita perinteitä nuoremmille. Suorastaan etuoikeutettuja Kunniaryhmän jäseniksi ovat ORUKin
kunniamiekan saaneet, muut erityisesti palkitut sekä vastuutehtävissä toimineet jäsenet.
Kunniaryhmään kuuluminen edellyttää sitoutumista kunniakkaisiin kerhon edustustehtäviin sekä ohjeiden ja
tilaisuuksien mukaista pukeutumista ja käyttäytymistä ORUKin Kunniaryhmän arvolle sopivasti.

Esko Junno, majuri (res)
ORUK kerho- ja PPSU yhteysupseeri
esko.junno@oruk.fi
050 4477777
Senioriupseerit on Oulun reserviupseerikerhon 60 vuotta täyttäneiden ja asevelvollisuutensa kunniakkaasti
suorittaneiden jäsenten ryhmä. Maanpuolustusvelvollisuus kuitenkin säilyy ja sen tahto sekä kyky kuvaavat
parhaiten Senioriupseeria, jonka reserviupseeritoiminta jatkuu täysipainoisesti osana Suomen kolmanneksi
suurimman reserviupseerikerhon toimintaa.
Maakuntatasolla senioriupseerit toimivat Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin PPSU toimikuntana.
ORUKin senioriupseeritoiminnasta vastaa PPSU yhteysupseeri.
ORUKin Senioriupseerien toiminnan keskeisiä muotoja ovat:
●
●
●
●
●
●

Aktiivinen osallistuminen Oulun reserviupseerikerhon toimintaan
Maanpuolustusaiheisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen
Veteraanien ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen
Asiantuntija- ja kouluttajatehtävät
Kunnianosoitustoimintaan osallistuminen
Omasta henkisestä ja fyysisestä toimintakunnosta huolehtiminen

Oulun Reserviupseerikerho ORUK on perustanut Suomen itsenäisyyspäiväksi 2020 uuden vuosittaisen
huomionosoituksen, jolla palkitaan kerhon ansioituneita yli 60-vuotiaita jäseniä. Huomionosoitus on
tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. ORUK haluaa tällä huomioinnilla arvostaa ja kannustaa 800 –

jäsenisen kerhonsa senioriupseereita aktiiviseen toimintaan, sillä he muodostavat merkitsevän suuren osan
jäsenkunnasta. ORUK haluaa myös toimia esimerkkinä muillekin reserviupseerikerhoille seniorijäsentensä
huomioimiseksi.
ORUKin ensimmäisen Vuoden Senioriupseeri 2020 kunnianimikkeen sai 6.12.2020 päiväyksellä
lääkintäkapteeni (res) Hannu Rahikkala (66). Kiertopokaali ja kunniakirja luovutettiin pienimuotoisessa
tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolla 10.12.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Tulevat tapahtumat
Asetekniikka ja -huolto -kurssi jatkuu 4.2.2021 Pavilla. Tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset ampumaaseen 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 27.1.2021, 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 jatkotaso 12.-14.2021 ja perustaso 20.-21.3.2021
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
ORUK:n ammunnat käynnistyvät 20.3.2021 pistooliammunnalla. Tapahtuma on avoimena MPK:n
koulutuskalenterissa ja muutamia oli jo ilmoittautunutkin, joten lähdepä sinäkin mukaan.
Ammunnanjohtajana Hannu Aurinko, lisätietoja hannu.aurinko@oruk.fi.
ORUK:n toimintapäivä pidetään 8.5.2021 ja siihen on ilmoittautuminen avattu MPK:n järjestelmään.
Tapahtuma on maksuton ORUK:n jäsenille ja mukaan pääsee 60 ensimmäis
Lisää mpk.fi!

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA

KUTSU JÄSENMATKALLE

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

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/
Jouluisin maanpuolustusterveisin
Oulun Reserviupseerikerho ry

Hannu Aurinko, puheenjohtaja
0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi

