
ORUK – JÄSENKIRJE 3/2021 

HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 3/2021 aiheita ovat; tulevia tapahtumia 

ja ORUK:n kevätkokous (etänä) sekä Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla.  

 

 

 

 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Koronasta johtuvat rajoitteet rajoittavat tällä hetkellä isoa osaa kerhon toimintaa ja suunniteltuja 

tapahtumia. Suunnitelmat pyörivät järjestäjien pöydillä jatkuvasti, mutta maaliskuun aikana mm. 

ammuntojen aloitusta on jouduttu siirtämään, eikä tulevaa ajankohtaa pysty vieläkään varmaksi sanomaan. 

Alla on ilmoittautumislinkit tuleviin huhtikuun tapahtumiin ja tietysti toimintapäivään, joka on ORUK:n 

jäsenille maksuton tapahtuma. 

ORUK-kivääriammunta 
ORUK:n toiminnallinen kivääriammunta on tiistaina 6.4 klo 16-20 Hiukkavaarassa radalla 1.  Voit ampua 

omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Paavo Leinonen, 

paavo.leinonen@oruk.fi tai 050 511 9240. Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COVID 19 ohjeet, pitää jokaisen 

ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

Aktiiviampujienvuorot 
Oruk:lla alkavat 8.4.2021 kivääriammunnalla säännölliset harjoitusvuorot.  Hiukkavaarassa on vuoroviikoin 

kivääri- ja pistooliradoille vuorot 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 varotoimista. 

PV:n ajolupakoulutus 

Ajolupakoulutus (PV B-ajolupa, lähijakso), MPK:n sitoutuneille sekä maanpuolustustehtävissä toimiville 

10.04.2021 09:00 - 10.04.2021 17:00 Aluetoimiston luokka, Oulu. 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153568  
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Kartta- ja käskyantoharjoitus, jääkärikomppanian puolustus 

Kartta- ja käskyantoharjoitus, jääkärikomppanian puolustus 16.04.2021 16:00 - 18.04.2021 16:00 Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston luokka sekä Hiukkavaaran harjoitusalueen lähimaasto. Huomioiden 

nykyiset COVID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

Ilmoittautumiset: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153550    

SRA Ampujakurssi 

SRA Ampujakurssi 24.04.2021 09:00 - 25.04.2021 18:00, Aluetoimiston luokka, Oulu ja Hiukkavaaran 

ampumaradat. Lisätietoja kurssinjohtaja Paavo Leinonen, paavo.leinonen@oruk.fi tai 050 511 9240. 

Tervetuloa! Huomioiden nykyiset COVID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n 

järjestelmän kautta https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153624  

ORUK pistooliammunta 

Pistooliammunta 27.04.2021 16:45 - 27.04.2021 20:00, Ampumaradan Paviljonki ja ampumarata 3 A. Voit 

ampua omilla tai kerhon aseilla ja patruunoilla. Lisätietoja ammunnanjohtaja Rauno Malinen, 

rauno.malinen@oruk.fi tai 040 564 5876. Huomioiden nykyiset COVID 19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua 

tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

Ilmoittautumiset: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153552  

ORUK-toimintapäivä 
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. Lisätietoja 

harjoituksenjohtaja Rauno Malinen, rauno.malinen@oruk.fi tai 040 564 5876. Huomioiden nykyiset COVID 

19 ohjeet, pitää jokaisen ilmoittautua tapahtumaan MPK:n järjestelmän kautta 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153700  

Piirien kilpailut 

Perinnekivääri cup 2021, RA cup 2021 ja Lakeus cup 2021 kilpailukutsut löytyvät 

http://www.pohjanpoika.net/category/piirien-kilpailut/  

 

KEVÄTKOKOUS 2021 

Oulun Reserviupseerikerho ry kevätkokous 2021 
ASIA: ORUK kevätkokous. Kokouksessa sääntömääräiset kevätkokousasiat ja huomionosoitukset 
ansioituneille. 
AIKA: TORSTAI 22.04.2021 |klo 18:00 kevätkokous 
PAIKKA: Nettikokous (teams-kokous), ohjeet tarkemmin ja esityslista, www.oruk.fi.  
 

RESERVIUPSEERIKOULU 100-VUOTTA 

 

 

 

 

KUTSU JÄSENMATKALLE 
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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/ 
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Maanpuolustusterveisin 

 

Oulun Reserviupseerikerho ry  

 

 

 

Hannu Aurinko, puheenjohtaja  

0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi 
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