ORUK – JÄSENKIRJE 6/2021
HYVÄT RESERVIUPSEERIT Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenkirjeen 6/2021 aiheet ovat kevätkokouksen anti
ja palkitsemiset, Reservin Mentorit, RUK 100v. ja ORUK upseerien rekryt.

ORUK:N KEVÄT KOKOUS 2021
ORUK järjesti kevät kokouksen 22.4.2021 ns. hybridikokouksena, jossa 9 henkilöä olivat samassa tilassa ja
noin 20 etäyhteyden välityksellä mukana. Kevät kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Kärkkäinen (maj.
res.) ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja täydennettiin piirihallituksen varajäsen (kuva 1). Kerhon
kokous myönsi vastuu vapauden vastuuvelvollisille eli hallitukselle ja toiminnanjohtajalle sekä hyväksyi
vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toiminnantarkastajan esityksen mukaisesti.

Kuva 1. ORUK:n kevätkokous 22.4.2021, jossa puheenjohtajana toimi Juhani Kärkkäinen (vas.) ja sihteerinä
Lasse Majava. (kuva Esko Junno)

Mika Mylly (ltn. res.) siirtyi alku vuodesta Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajaksi ja samalla Mika
pyysi eroa piirihallituksen varajäsenen tehtävästä. Tähän tehtävään valittiin Ari Vuolteenaho (kapt. res.)
edustamaan ORUK:a piirihallituksen kokouksissa.
Kerhon kokouksessa ORUK:n kunniamiekka vuoden 2021 osalta meni Timo Niinikoskelle, joka on toiminut
viimeisen neljän vuoden ajan kerhon ampumaupseerina ja osoittanut siinä tehtävässä merkittävää
aktiivisuutta (kuva 2 a). Allekirjoittanut palkittiin RUL:n pronssisella ansiomitalilla ja Paavo Leinonen (kapt.
res.) Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin kokouksessa piirin pronssisella ansiomitalilla (kuvat 2 b ja c).
Lisäksi Timo Kuiri (kapt. res.) palkittiin vuoden parhaasta ampumasuorituksesta Lakeus Cupissa vuonna 2020
(kuva 2 d). Timo kuittasi pystin jo toisen kerran peräkkäin. Kokouksen päätteeksi RESUL:n toiminnanjohtaja
Risto Tarkiainen piti etäyhteyden kautta katsauksen RESUL:n toiminnasta ja mitä mahdollisuuksia kerholla on
edistää yhteistoimintaa RESUL:n kanssa.

Kuvat 2 a, b, c ja d. Timo Niinikoskelle luovutetaan ORUK:n kunniamiekka (ylävasen). Paavo Leinonen
palkitaan piirin pronssisella ansiomerkillä (yläoikea). Timo Kuirille luovutetaan palkinto parhaasta
ampumasuorituksesta Lakeus Cupissa (ala kuva). Hannu Auringolle luovutetaan RUL:n pronssinen ansiomitali
(alaoikea.

RESERVIN MENTORIT KOULUTTAA

RUK 100-VUOTTA
RUK 100-vuotta tapahtuma ja pääjuhla on siirretty verkkotapahtumaksi, jota Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri on päättänyt tukea pitämällä 12.6.2021 klo 9.30 alkaen Aleksanterinkadun kerhotiloissa
avoimet ovet. Samalla olemme yhteydessä netin välityksellä pääjuhlatapahtumaan ja Aleksilla on tarjolla
pientä purtavaa vieraille. ORUK ei järjestä varsinaista omaa tapahtumaa vaan tukeutuu piirin järjestämään
tapahtumaan. Lisäksi monet kerhon jäsenistä kuuluvat myös muihin maanpuolustusta lähellä oleviin
organisaatioihin, joista mm. Oulun Suomalainen Klubi järjestänee tilaisuuden omille jäsenilleen. Kaikki nämä
tilaisuudet perustuvat siihen, että ne voidaan järjestää turvallisesti vallitsevien koronarajoitusten puitteissa.

ORUK:N REKRYTOINTI

RESERVIN UPSEERI,
SINULLE ON KYSYNTÄÄ
Oulun Reserviupseerikerho ry ORUK täyttää pian 90 vuotta.
ORUK on Suomen nopeimmin kasvava ja kolmanneksi suurin reserviupseerikerho.
ORUKissa on kaikki tärkeimmät reserviupseerien toiminnot ja ORUK toimii esimerkillisesti
Reserviupseeriliiton jäsenkerhona. Se toimii myös läheisessä yhteistyössä muiden reserviläis- ja
veteraanijärjestöjen, MPK:n ja PV:n kanssa. ORUKin toimintaa suunnittelee, organisoi ja johtaa
puheenjohtaja ja hallitus, sekä toimikunnat ja jaokset.
Toiminnastaan ORUK viestii pääosin sähköisillä välineillä.
Etsimme jatkuvasti uusia aktiivisia reserviupseeritoiminnasta kiinnostuneita osaajia
erityistehtäviin, toimikuntiin ja hallitustyöskentelyyn. Erityisesti koronarajoitusten purkautuessa
on tehtäviä mm. viestinnän ja organisoinnin osaajille.
Jos olet reservin upseeri ja sinua kiinnostaa harrastus, jolla on merkitystä, tutustu toimintaamme
www.oruk.fi ja ota yhteys: info@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/
Maanpuolustusterveisin
Oulun Reserviupseerikerho ry
Hannu Aurinko, puheenjohtaja
0400 333 400, hannu.aurinko@oruk.fi

