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RUK 100 -juhlallisuudet 12.6.2021 kerhohuoneistolla Aleksanterinkatu 13 A12 

Vietämme RUK:n 100 -juhlallisuuksia kokoontumalla avoimin ovin Aleksanterinkadun 

kerhohuoneistolle 12.6. seuraavan alustavan ohjelman mukaan ja koronarajoitusten puitteissa. 

Klo 9:00 Seppeleenlasku sankarimuistomerkillä 

Klo 9:30 Aleksanterinkadun kerhohuoneisto avataan heti seppeleenlaskun jälkeen. 

                        Kahvit ja mahdollinen välipala. 

  Seuraamme lähetystä RUK:sta (klo 10 webinaari, klo11:15 upseerioppilaan arki) 

  RUK:n kurssikirjoja nähtävillä.  

Klo 12:00 Tervetulomalja 

  Ruokailutauko alkaa – tarjolla hernekeittoa, virvokkeita ja kahvia  

   

Klo 12:10  Tauolla esitelmöi everstiluutnantti Kimmo Rajala aiheesta:  

  ”Kokemuksia RUK:sta - reserviupseeriuden merkitys rauhan ja sodanaikana” 

  Kommentoinnille ja kysymyksille on varattu aikaa.  Esitys on nähtävillä   

  livelähetyksenä ja myöhemmin tallenteena Youtube-kanavalla: 
  https://youtu.be/EFT1bedsjEY  

Klo 13:00 RUK:n lähetyksen seuranta jatkuu etäyhteydellä (Päiväjuhla ja virtuaalinen ohimarssi) 

Klo 15:00 Tilaisuus päättyy. 

Pukukoodi: Casual 

On huomioitavaa, että tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakolta 10.6. mennessä toiminnan-

johtaja Mika Myllylle (mva.mylly(ät)gmail.com), jotta voimme varata riittävästi hernekeittoa ja 

muuta tarjottavaa. Järjestäjä pidättää oikeuden tarkastella tapahtumaa myös koronarajoitusten 

osalta.  

Juhlapäivän tunnelmaan ja ohjelmaan pääsee mukaan maavoimat.fi/ruk-100 -verkkosivulla, jonka 

lisäksi tunnelmapaloja päivän ohjelmasta julkaistaan RUK:n sosiaalisen median kanavissa. 

https://youtu.be/EFT1bedsjEY
http://maavoimat.fi/ruk-100?fbclid=IwAR2dSGlPfIEeh8-xGMOLl0urVhnZcjxjIYTiDzv1SukyNBRYwS88JJgRIag


 

 

 

 

 

 

 

 

Terwamarssi 2.-4.7.2021 Hiukkavaarassa 

Perinteinen Terwamarssi marssitaan nyt Hiukkavaarasta heinäkuisen viikonlopun aikana. 

Matkaa taitetaan yhteensä 65km kahtena päivänä. Tapahtumaan sisältyy hyvä huolto, ruokaa ja 

sauna.  

 MPK:n Oulun koulutuspaikka, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja Pohjois-Pohjanmaan 

Reserviläispiiri järjestävät heinäkuussa Terwamarssi-tapahtuman Hiukkavaarassa 2-4.7. 

Terwamarssi on kaksipäiväinen elämyksellinen marssitapahtuma, jonka aikana kävellään yhteensä 

noin 65 kilometriä Oulun ympäristön kauniissa maisemissa. 

Marssi soveltuu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka ovat sellaisessa fyysisessä kunnossa, että kykenevät 

kävelemään kaksi päivää peräkkäin. 

 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/153960?fbclid=IwAR0Gaxy1e1FBlaAnDUMdSFsDJgwo4ChyX3N9BYANRmJlupNAKok

N8vVY3HE 

 

Tapahtuman FB-sivu 

https://www.facebook.com/events/365892124740745 

Tarvittaessa lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Mika Mylly:  

mva.mylly(ät)gmail.com tai 040 836 6127 

 

 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoulutuskalenteri.mpk.fi%2FKoulutuskalenteri%2FTutustu-tarkemmin%2Fid%2F153960%3Ffbclid%3DIwAR0Gaxy1e1FBlaAnDUMdSFsDJgwo4ChyX3N9BYANRmJlupNAKokN8vVY3HE&data=04%7C01%7C%7C418d507285184387c0a008d924184310%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637580508877683625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IR8LE8LjOCoZ3dWaKSlhZzZC99mJ0g%2FSb3%2Bt9Y5lPZI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoulutuskalenteri.mpk.fi%2FKoulutuskalenteri%2FTutustu-tarkemmin%2Fid%2F153960%3Ffbclid%3DIwAR0Gaxy1e1FBlaAnDUMdSFsDJgwo4ChyX3N9BYANRmJlupNAKokN8vVY3HE&data=04%7C01%7C%7C418d507285184387c0a008d924184310%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637580508877683625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IR8LE8LjOCoZ3dWaKSlhZzZC99mJ0g%2FSb3%2Bt9Y5lPZI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoulutuskalenteri.mpk.fi%2FKoulutuskalenteri%2FTutustu-tarkemmin%2Fid%2F153960%3Ffbclid%3DIwAR0Gaxy1e1FBlaAnDUMdSFsDJgwo4ChyX3N9BYANRmJlupNAKokN8vVY3HE&data=04%7C01%7C%7C418d507285184387c0a008d924184310%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637580508877683625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IR8LE8LjOCoZ3dWaKSlhZzZC99mJ0g%2FSb3%2Bt9Y5lPZI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F365892124740745&data=04%7C01%7C%7C418d507285184387c0a008d924184310%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637580508877683625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HsFQSl%2Fo3sXFaJq53AAbWMjUN9iRxkSj3ZfE38uzMlE%3D&reserved=0


RUL 90v -juhlallisuudet 28.8.2021 Upseerimaja Rokulissa 
Juhlavuoden teemana on toimintakyky, siksi RUL-juhlallisuus järjes- 

tetään Oulun Reserviupseerikerhon Upseerimaja Rokulissa, jolla  

sinällään on jo 72 vuotta näkökulmaa reserviupseeriudesta ja katta- 

va historia sodan jälkeisen ajan reserviupseeritoiminnasta.  

Maja toimii mainiona esimerkkinä aikaisempien sukupolvien saavu- 

tuksista, nykyisiäkään unohtamatta. Sotaveteraanien perintöä vaali- 

va paikka toimii mainiona tukikohtana ryhmien tapahtumille sekä vapaa- 

muotoisille juhlille, niin nytkin.  

Suomen Reserviupseeriliiton 90 -vuotisjuhlaa vietetään vapaamuotoisesti avoimien ovien 

periaatteella. Tervetulleita ovat kutsuvieraiden lisäksi kaikki Pohjois-Pohjanmaan yhdistykset ja 

heidän kerholaiset aveceineen.  Tällä hetkellä emme todennäköisesti kykene järjestämään 

yhteiskuljetusta Oulusta ja siksipä suosittelemme kimppakyytenä, joita voimme tarvittaessa yrittää 

koordinoida. 

Tilaisuuteen on ehdottomasti ilmoittauduttava ennakkoon. Paikkoja on kuitenkin majan 

rakenteet huomioiden rajallisesti. Samalla selviää muonavahvuus tarjoilujen osalta. 

Sitovat ilmoittautumiset 24.8. mennessä osoitteella petteri.nara(ät)outlook.com. 

Järjestäjinä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri sekä Oulun Reserviupseerikerho.  

 

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia 

klo 12:00  Tapahtuma käynnistyy, vieraiden vastaanotto, vapaata seurustelua 

klo 12:30 Tervetuloa – järjestäjien puheenvuoro 

 Keittolounas 

 Ekoaims -ammunta käynnistyy, leikkimielinen kilpailu 

klo 13:30 Juhlaesitelmä 

klo 14:00 Palkitsemiset ja tervehdykset 

klo 15:00 Suomen Reserviupseeriliiton tervehdys etänä – liiton juhlamalja 

klo 15:30 Kahvit 

klo 16:00  Ekoaims -ammunta jatkuu ja tehostuu, vapaata seurustelua 

  Sauna on lämmin 

klo 18:00 Pientä purtavaa grillistä 

 Sauna on lämmin 

Klo 20:00 Tilaisuus päättyy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vänrikkipäivä 4.9.2021 Hiukkavaarassa 

Perinteikäs ja suuren suosion aina saavuttanut vänrikeille tarkoitettu tapahtuma järjestetään 

Hiukkavaarassa syyskuun alun viikonloppuna. Tapahtuma on samalla Suomen Reserviupseeriliiton 

piirikierroksen ajankohta ja kohde.  Osallistuvien vänrikkien osalta lisätietoja löytyy varmimmin 

MPK:n koulutuskalenterista: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/154097  

 

RUL – Piirikierros 4.9.2021 

Suomen Reserviupseeriliiton edustajat vierailevat Oulussa syyskuun alussa. Ohjelmassa on mm 

tutustuminen Vänrikkipäivän järjestelyihin. Tapahtuman ohjelma ja aikataulut tarkentuvat 

lähempänä ajankohtaa. RUL-piirikierrokselle ovat tervetulleita edustajat alueemme reserviupseeri-

kerhoista. Piirikierroksen tapahtumien ja ohjelman osalta tiedusteluihin vastaa piirin 

puheenjohtaja Petteri Närä / petteri.nara(ät)outlook.com  

 

Reserviupseeripäivä 23.10.2021 Hiukkavaara  
Maakuntiin jalkautunut, koko Pohjois-Suomea käsittävä Reserviupseeripäivä järjestetään Oulun 

Hiukkavaarassa. Soittokuntamusiikilla höystetty ohjelma on monipuolinen, puheenvuoroista 

toiminnallisiin näytöksiin ja yhdistysten esittäytymisiin. Aiheesta tulee tarkempaa tietoa julki 

tuonnempana.   

Alustavan suunnitelman mukaan Reserviupseeripäivä jakautuu aamupäivän esitelmiin 

Pohjansalissa ja iltapäivän puolella yhdistykset pääsevät esittäytymään omista pisteistään. 

Yhteydenottoihin vastaa piirin puheenjohtaja Petteri Närä (petteri.nara(ät)outlook.com) 

  

 

  

  

 

 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154097
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154097

