
ORUK – JÄSENKIRJE 2/2021 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 2/2021 aiheita ovat; Reserviupseerit ja 

etiketit, Upseerimaja Rokuli, tulevia tapahtumia ja etäjäsenillat sekä Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

 

 

 

 

Reserviupseerit harjoittelivat etikettioppia 

Korona on siirtänyt ja peruuttanut myös lukuisia maanpuolustusjärjestöjen ja veteraanien tilaisuuksia, joiden 

toivotaan vielä joskus jatkuvan entistäkin arvostetumpina. Reservi-upseerikoulu täytti 100 vuotta, 

Reserviupseeriliitto viettää 90 v. juhlavuotta ja Suomen kolmanneksi suurin reserviupseerikerho, yli 800 

jäsenen Oulun Reserviupseerikerho täyttää 90 vuotta parin vuoden kuluttua. Parempia aikoja ja tulevia 

tilaisuuksia odotellessa Oulun Reserviupseerikerho ORUK käynnisti vuoden jäsenillat 10.2. etäkoulutuksella 

klassisesta reserviupseerin pukeutumisen etiketistä. Kamarineuvos Markus H. Korhosen ja reservin majuri 

Esko Junnon kokoama ja Teamsissa vetämä ensimmäinen jäsenilta kokosi 27 osallistujaa ympäri maakuntaa. 

 

Kuva 1. Esko Junno ja Markus H. Korhonen ”ON AIR”. 



Maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen tilaisuuksien kutsuissa on hyvin tavallisesti asukoodina ”Tumma puku 

ja kunniamerkit”. Rutinoituneille osallistujille tuo ei tuota pulmaa ja puolisokin tietää millaista pukeutumista 

häneltä tuolloin odotetaan. Muoti ja tyyli muuttuvat, mutta klassisen juhlapukeutumisen etiketti on 

pysyvämpää ja asukokonaisuuksien valitseminen on hallittava kutsun ja tilaisuuden mukaan.    

Kunniavartiot, lippulinnat, veteraanien tilaisuudet, maanpuolustusjuhlat ja monet muutkin reserviläisten 

tilaisuudet edellyttävät taitoja myös pukeutumisen etiketin puolella. Järjestöjen juhlavuosiin liittyen pidetään 

lukuisia tilaisuuksia, joissa juhlapukeutumisen etiketti ja vaikkapa ansiomerkkien oikeanlainen kantaminen 

on hyvä hallita. ”Reserviupseerin etiketti” koulutus sopi hyvin toteutettavaksi etäyhteyksillä, joka madalsi 

osallistumiskynnystä.    

Pukeutumisen etiketti koetaan usein turhan rajoittavaksi tai jämptiksi, ehkä siksikin, että se on saanut alkunsa 

sotilaspukeutumisesta. Etiketin synonyymiksi käsitetään kuitenkin nykyisin enemmänkin kohteliaisuus, 

huomaavaisuus toisia kohtaan ja hyvät tavat. Pukeutumisen etiketti antaa suorat ja selkeät ohjeet siitä, 

kuinka tulee pukeutua. Ja ohjaapa pukeutuminen käyttäytymistäkin, sillä pukeutumisesi vaikuttaa siihen 

miltä sinusta tuntuu. Lisäksi kun etikettiä noudattaa, ei ole pelkoa yli- tai alipukeutumiselta ja välttyy monilta 

noloilta tilanteilta. ”Etiketti ei ole ollenkaan sama asia kuin muoti tai joku vaikeammin määriteltävä tyyli”, 

toteaa asiantuntijana toiminut Markus H. Korhonen. (Teksti ja kuva Esko Junno) 

 

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. 

 

UPSEERIMAJA ROKULI TIEDOTTAA! 

 

Majakausi 2021 valmiina starttiin 

Upseerimaja Rokuli avautuu lumisiin Rokuan hiihtomaisemiin maanantaina 1.3.2021. Siinä on näppärästi 

seuraavalla viikolla jo hiihtolomakin. Varauskalenterin saimme auki jo tammikuussa ja varauksia on tullut jo 

varsin runsaasti. Kuten arvata saattaa, pääsiäinen ja juhannus ovat ne kiinnostavimmat ajankohdat ja ne 

menivätkin hetkessä. Varauksien osalta kannattaa kuitenkin seurata niin varauskalenteria kuin Upseerimaja 

Rokulin Facebook-sivujakin, peruuntumisia saattaa aina tulla ja niistä ilmoitan aina Fecbookissa.  

Rokulissa vietetyn joulun osalta sain hyvää kävijäpalautetta. Joulu on jotenkin tunnelmallisempi kokemus 

erämaan keskellä. Otaksun, että tuleva joulu-21 tullaan jälleen tarjoamaan erikseen majaisännältä 

varattavana mahdollisuutena, sekin kolmen vuorokauden annoksena.  

Myöskään vapun vietolle tai muutoin kevääntulon seurannalle Rokuli ei ole hullumpi kohde. Toistaiseksi 

vappu on vielä vapaana tätä kirjoittaessani ja kevättalven hiihtoviikoillekin on runsaasti tilaa. Jos ennustaa 

pitää, niin kesästä on tulossa taas varsin vilkas.  

Alkavalla kaudella majatoimi tarjoaa jälleen käyttökorvauksien osalta alkuviikon su-to varauksille hieman 

huokeampaa hintaan. Alennuskäytäntö on voimassa lukuun ottamatta hiihtolomaa, kesäsesonkia ja 

syyslomaa. Arkipäiviä kannattaa pohtia vaikkapa etätöiden tekemisen kannalta. 



Varausjärjestelmään tulleet varaukset käsittelen aina tulojärjestyksessä, eli jos vaikkapa samaan 

viikonloppuun tai ajankohtaan tulee useampi varaus, vahvistan ensimmäisenä järjestelmään tulleen 

varauksen. Varaukset pyrin vahvistamaan viipymättä, joskus saattaa järjestelmä jättää ilmoittamatta 

varauksen saapumisesta. Näissä tapauksissa kunkin kannattaa olla yhteydessä suoraan minuun, jos 

vahvistusta ei kuulu useankaan päivän perästä. 

Rokuli on lämmin 

Talvikaudella, arviolta toukokuulle saakka tai niin kauan kuin viileyttä ilmenee, maja on kullekin kävijälle 

etänä esilämmitetty. Haluamme varmistaa kansallisromanttisen kokemuksen alkavan miellyttävällä tavalla. 

Siivouspalvelu ja majahuolinta 

Olemme tuoneet majan varauskalenteriin lisäominaisuuden, jolla kukin varaaja voi tiedustella 

siivouspalvelun saatavuutta. Eli mikäli koet oman loppusiivouksesi olevan työn ja tuskan takana, tarjoamme 

kumppanimme kautta mahdollisuutta siivouksen tilaamiselle. Olosuhteet ja aikataulut eivät kuitenkaan aina 

mahdollista loppusiivousta. Siivouksen saatavuus juuri haluttuun ajankohtaan riippuu kumppanimme 

aikatauluista ja työtilanteesta sekä majan varaustilanteesta. Majavuorokausia varattaessa voi esittää tarpeen 

ja toiveen, tarkastamme saatavuuden ja ilmoitamme, onnistuuko vai ei. Siivouspalvelun kustannukset eivät 

sisälly majan varsinaiseen käyttökorvaukseen. 

Majahuolinnan palvelu jatkuu myös alkavalla kaudella. Paikallinen kumppanimme suorittaa majan 

tarkastukset edellisen vuoden tapaan, kunkin kävijän jäljiltä. Jatkamme avaimen saannin käytäntönä vaihtuva 

koodisen avainkaapin käyttöä – koronan vuoksi toistaiseksi. 

Rokua Health & Spa ja kumppanihinnat 

Vaikka avaimen saaminen majalle toteutetaankin nyt uudella tavalla ja omin voimin, ei kumppanuutemme 

kylpylähotellin kanssa ole päättynyt. Rokulissa kävijä voi vaikkapa päiväreippailun yhteydessä hyödyntää 

alennetut hinnat esimerkiksi kylpemisen tai ruokailun osalta. Mikäli on järjestämässä mittavampia sukujuhlia, 

synttäreitä tai muita kinkereitä, kannattaa hotellimajoituksesta kysyä tarjous, merkillä Rokuliyhteistyö. 

Kaudelle 2021 sain seuraavat kumppanuushinnat: 

• Buffet-aamiainen: 10,50€/hlö 

• Buffet-aamiainen lapsi 4-14 vuotta: 5,50€/lapsi 

• Buffet-lounas ma-pe: 15,50€/hlö ja la-su: 19,50€/hlö 

• Buffet-lounas lapsi 4-14 vuotta ma-pe: 7,50€/lapsi ja la-su: 9,50€/lapsi 

• Uinti: 10€/hlö 

• Uinti lapsi 4-14 vuotta: 6,00€/lapsi 

Hemmottelevia hoitoja kannattaa etukäteen varata netistä www.rokuashop.com ja tanssimaan päästäk-

seen tutustua esiintyjien ja tapahtumien tarjontaan osoitteessa www.rokua.com   

Koronan vuoksi suosittelen olemaan ennakolta yhteydessä Rokua Health & Span vastaanottoon. Siellä 

saattaa olla mahdollisia rajoituksia ja niistä tietää parhaiten kylpylä itse. 

Loppusanoiksi 

Toivon majaisäntänä ainutlaatuisen kohteemme tarjoavan jälleen upeita elämyksiä mahdollisimman 

monelle. Näkisin, että esimerkiksi etätöille Upseerimaja Rokuli tarjoaa varsin rauhaisat puitteet keskittyä. 

Datayhteydet puhelimien kautta pelaavat hienosti. Uusien innovaatioiden synnylle ympäröivä luonto on 

suorastaan hedelmällinen. 

Olen ottanut kävijöiden vinkeistä vaarin. Parannuksia tullaan tekemään ja on jo tehtykin. Retrosoittimemme 

sai kaivatun käytön ohjeistuksen. Nyt kaikki osaavat laittaa radiomme lukuisat pikku näppylät soimaan sota-

http://www.rokuashop.com/
http://www.rokua.com/


ajan lauluja Usb-tikulta. Laulujen luomaa erityistunnelmaa voi tiivistää etsimällä pirtin rintamakartoista 

laulujen sanoissa mainittuja paikkoja ja paikkakuntia. Varsin lystikäs ja historiaa kertaava harraste. 

Hyvää uuden kauden odotusta!   

 Petteri Närä 

majaisäntä 
email: petteri.nara@oruk.fi / puh: 0407174487 

 

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

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

 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Tulevat tapahtumat 

Asetekniikka ja -huolto -kurssi jatkuu 25.2.2021 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  

Kivääri ja pistooliammunta 7.3.2021 radoilla 1 ja 3A. Ryhmä jaetaan kahtia koronarajoitusten mukaisesti ja 

ammunta tapahtumat ovat yhtä aikaa molemmilla radoilla. Ilmot tämän linkin kautta 

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 pistooliammunnat käynnistyvät 20.3.2021. Tapahtuma on avoimena MPK:n koulutuskalenterissa ja 

muutamia oli jo ilmoittautunutkin, joten lähdepä sinäkin mukaan. Ammunnanjohtajana Hannu Aurinko, 

lisätietoja hannu.aurinko@oruk.fi.  

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 toimintapäivä pidetään 8.5.2021 ja siihen on ilmoittautuminen avattu MPK:n järjestelmään. 

Tapahtuma on maksuton ORUK:n jäsenille ja mukaan pääsee 60 ensimmäistä mahtuu mukaan. 

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! 
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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 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


 

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 
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