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Jäsentiedote 1/2022

Perinteinen jouluaaton kunniavartio toteutettiin sankarihautausmaalla. Kunniavartio-osasto
lähdössä muistomerkeille, tällä kertaa oli mukana kaksi paltamolaista kadettia. Osallistujia
oli yhteensä 16.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään tiistaina 29. maaliskuuta 2022 klo 18.00 Paltamon
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
TERVETULOA!
________________________________________________________________________________
Hyvät reserviläisyhdistyksen jäsenet!
Meidän kaikkien huomio on kiinnittynyt viimeisten viikkojen aikana Ukrainaan, jossa käydään
taistelua, joka on ratkaiseva jopa koko Euroopan tulevaisuudelle. Venäjän julma ja oikeudeton
hyökkäys muutti perusteellisesti turvallisuusympäristöä. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa
itsenäisyyttään hyökkääjää vastaan. Siihen tarvitaan maanpuolustustahtoa, taitoa ja aseita.
Ukrainalaiset ovat osoittaneet, että heiltä löytyy ainakin tahtoa ja taitoa, mutta aseita tarvittaisiin
lisää.
Ukrainan tilanne osoittaa, että mikä merkitys on yleisellä asevelvollisuudella ja maanpuolustustahdolla on osana Suomen puolustusratkaisua. Reserviläisyhdistysten yksi ydintehtävistä on ollut
alusta alkaen maanpuolustustahdon ylläpitäminen. Suomea kannattaa puolustaa kaikissa tilanteissa.
Ukrainan tilanne on lisännyt kansalaisten mielenkiintoa maanpuolustusta kohtaan ja myös Paltamon
Reserviläisiin on liittynyt alkuvuoden aikana tavallista enemmän uusia jäseniä. Toivotamme teidät
lämpimästi tervetulleiksi mukaan jäseneksi ja mahdollisuuksien mukaan myös varsinaiseen
toimintaan. Ampumatoiminta on monien muiden toimintamuotojen ohella yksi vahvuutemme.
Yhdistyksellä on myös oma monipuolinen kalusto ammunnan harjoittamiseen. Ampumaan ovat
kaikki tervetulleita, olitpa sitten aloittelija tai ammuntaa enemmän harrastanut. Ampumaradalla
toiminta on turvallista, mutta ei vaativaa. Koulutetut ammunnanvalvojat ovat valmiita opastamaan
ensikertalaisia turvalliseen aseenkäsittelyyn ja ammuntaan.
Syyskokouksessa valittu vuoden 2022 johtokunta on kokoontunut ja järjestäytynyt. Puheenjohtajana
jatkaa Ossi Laine, varapuheenjohtajana Jukka Honkanen, sihteeri/rahastonhoitajana Auvo
Huovinen. Muut johtokunnan jäsenet ovat: Ari Häkälä, Antti Valtanen, Jyrki Pesonen, Kai
Makkonen, Tapio Marttinen, Jarkko Mustonen ja Petri Väisänen. Toimintasuunnitelma alkaneelle
vuodelle on perinteinen. Veteraanien vähetessä on veteraanityössä siirrytty jo osin perinneaikaan.
Vuoden mittaan järjestetään ammuntoja, kilpailuja, Jouluntulet -tapahtuma, jouluaaton kunniavartio
sekä osallistutaan kunniakäynteihin sankarihaudoille.
Lähiajan tapahtumia
-

Talvisodan päättymispäivänä 13.3 kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudalla
Jumalanpalveluksen jälkeen n. klo 11.00

-

Kainuun Reserviläispiirin kevätkokous pidetään tiistaina 15.3.2022 klo 18.00 Kylätalo
Pyrylässä, Verkkotie 11 Ristijärvi. Kokouksissa käsitellään sääntömääriset asiat.

-

Ekoammunnat ti 29.3 klo 17.00 alkaen Paltamon seurakuntakeskuksessa. Samassa tilassa
on myös yhdistyksen kevätkokous heti perään klo 18,00.

-

Seuraavat ekoammunnat ovat Paltalinnassa 26.4 klo 17.00-19.30. Tervetuloa vanhat ja
uudet jäsenet kokeilemaan helppoa, turvallista ja hauskaa ekoammuntaa, joka sopii kaikille.

-

Kainuun reservipiirien suunnistuskilpailut Paltamossa 25.5, tarkemmat tiedot myöhemmin.

Paltamon Reserviläiset kannustavat tekemään joko marssisuorituksen itsenäisesti tai yhdistyksen
järjestämällä yhteisellä marssilla, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoa:
https://www.resulfourdaymarch.fi/#/

PaltaSRA 2022

PaltaSRA 2022 ammutaan 28.5.2022 klo 09:00 alkaen Laajankankaan ampumaradalla (Paltamon
RHY ampumarata, Vartiuksentie 59). Ilmoittautuminen sra@kainuusra.fi tai 0505650471
Osallistumismaksu 10 €.
Perinteinen kisa Paltamon radalla. Ammutaan 2 kivääri-, 2 pistooli- ja yksi haulikkorasti. Tarkentuu
myöhemmin. Järjestäjänä Paltamon Reserviläiset ry. Tervetuloa! Kilpailun järjestelyihin tarvitaan
talkoomiehiä. Ilmoittautua voi edellä mainittuun sähköpostiin.
Ammunta

Yhdistyksen jäsenet ampuvat ruutiaseammuntoja vuoden aikana Kontiomäen Laajankankaan
ampumaradalla. Ampuma-asekouluttajien johdolla ammutaan reserviläiskiväärillä, pienoiskiväärillä, pistoolilla ja perinneaseilla. Myös omia aseita voi käyttää. Seuraavat ammunnat on la
26.3, jolloin tutustutaan tarkkuuskivääriammuntaan. Ammutaan metallimaaliin kiväärillä, esim.
metsästyskivääri kiikarilla sopii hyvin.

2022 Ampumakalenteri
Paltamon Reserviläiset ry:n ruutiaseammunnat kaudella 2022. Ammutaan joko omilla tai
yhdistyksen aseilla. Yhdistyksellä käytössä reserviläiskivääri, 9 mm pistooli, pienoiskivääri ja
kysynnän mukaan myös sotilaskivääri. Vain patruunoista peritään maksu.
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai

22.1 klo 9.00
19.2 klo 9.00
26.3 klo 9.00
23.4 klo 9.00
15.5 klo 9,00
28.5 klo 9.00
18.6 klo 9.00
14.7 klo 9.00
18.8 klo 9.00
15.9 klo 9.00
29.10 klo 9.00
26.11 klo 9.00
10.12 klo 9.00

Palta SRA 2022
Paltakuppi, yhdistyksen kilpailu
Erillisaseet

Perinnekivääri

Toimintaturvajäsenyys vuonna 2022
Ampumaharrastajien Toimintaturva-jäsenyyden hinta on tänä vuonna 30 euroa. Maksamiseen tulee
käyttää samaa tili- ja viitenumeroa, jota on käyttänyt kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamiseen.
Tämä ohjeistus koskee myös E-laskun saaneita ja suoraveloituksen valinneita jäseniä.
Tähän jäsenryhmään kuuluvat saavat osallistumisoikeuden RES:n, RESUL:n, RUL:n, MPKL:n
sekä SRTL liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on
keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa
vaaditaan ammunnanharrastamisen toimintaturvaa. Jäsenyys antaa osallistumisoikeuden SAL:n

jäsenseurojen harjoitteluun, seuran sisäiseen kilpailutoimintaan ja kahden seuran välisiin otteluihin
asianomaisten seurojen sääntöjen ja ratasääntöjen puitteissa. Jäsenyys antaa myös
osallistumisoikeuden IDPA-ammunnoissa sekä Suomen Veteraaniampujien järjestämissä
kilpailuissa.
Toimintaturva-jäsenet saavat myös yhteistyökumppanien tarjoamia erikoisjäsenetuja.
Yhteistyökumppaneina vuonna 2022 on XXL, Brownells ja Iron Point Finland. Eduista tiedotetaan
kuukausittain lähetettävällä Toimintaturva-uutiskirjeellä sekä lisäksi edut näkyvät myös
mobiilikortissa.
Huom. Maanpuolustusrekisterissä Toimintaturva-jäsenten päivitysajo tehdään rekisteriin kahden
viikon välein. Jäsen voi kuitenkin todistaa voimassa olevan jäsenyyden ennen kortin saapumista
tulostamalla verkkopankista maksutositteen.

Tiedotus
Yhteydenpito jäseniin tapahtuu edelleen jäsentiedotteiden ja yhdistyksemme nettisivujen sekä
sähköpostitiedotteiden kautta. Yhdistyksen kotisivut sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa:
https://paltamon-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/
Sivuilta löytyy aina tuorein ja ajan tasalla oleva tieto tulevista tapahtumista.
Koulutustarjonta
Yhdistys kannustaa jäseniä osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja muihin reserviläistapahtumiin.
Jokainen Suomen kansalainen voi kartuttaa taitojaan, ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja kouluttautua
nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa. Maanpuolustustahtoaan
voivat toteuttaa niin SA-joukkoon sijoitetut, tavalliset kansalaiset, työnantajan palvelukseen varatut
kuin varareserviin kuuluvatkin. Koulutusta on saatavilla sekä sotilaille että siviileille ja sekä naisille
että miehille. Kaikki MPK:n koulutus on koottu koulutuskalenteriin. Kalenterissa koulutuksia voi
etsiä vapaasanahaun sekä ajallisen ja paikallisen rajauksen perusteella. Ilmoittautumiset ja
lisätietoa löytyy Maanpuolustuskoulutuksen sivuilta:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
Mpk:n koulutustarjonnasta löytyy kursseja maanpuolustuksesta ja jokapäiväisestä turvallisuudesta
kiinnostuneille. Kurssit ovat yleensä viikonloppuisin. Kainuun alueella Mpk tarjoaa kursseja, jotka
sisältävät sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta reserviläisille, kaikille kansalaisille
turvallisuustietoja ja taitoja sekä poikkeusolojen ja häiriötilanteiden varautumiskoulutusta.
Kokonaisturvallisuuden webinaarit
Reserviläisliitto järjestää kaikille jäsenilleen kevään aikana maksuttomia webinaareja, jotka
sisältävät asiantuntijoiden esitelmiä kokonaisturvallisuuteen liittyvistä, ajankohtaisista teemoista.
Ensimmäisen kolmen webinaarin ilmoittautuminen on nyt käynnistynyt.
Webinaareihin tulee ilmoittautua edeltävään päivään klo 23.59 mennessä. Linkki webinaariin
lähetetään toteutuspäivän aamuna. Huom! linkki lähetetään vain Maanpuolustusrekisterissä olevaan
tai jäsenhakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Ensimmäinen webinaari pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 18.00-19.30 yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa. Webinaarin teemana on se, miten pääsee mukaan
MPK:n toimintaan ja miten hakeudutaan kouluttajaksi sekä lisäksi kerrotaan muusta MPK:n
tarjoamasta koulutustarjonnasta.
MPK on aikanaan perustettu jäsenjärjestöjensä toimesta vastaaman koulutustoiminnan
toteuttamisesta ja kehittämisestä. Reserviläisliitto ry on yksi MPK:n jäsenjärjestöistä.

Ilmoittaudu webinaariin klikkaamalla tätä linkkiä.
Toinen webinaari pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 17.30-19.30 yhteistyössä Helsingin kaupungin
pelastuslaitoksen väestönsuojelun kanssa. Tarkoituksena on kertoa osallistujille väestönsuojelusta
sekä kalliosuojakoulutuksesta.
Ilmoittaudu webinaariin klikkaamalla tätä linkkiä.
Kolmas webinaari pidetään maanantaina 4.4.2022 klo 18.00-20.00 yhteistyössä Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa. Webinaarin osallistujille annetaan tietoisku Selviydy
72h -konseptista sekä kouluttajakoulutuksesta.
Ilmoittaudu webinaariin kilkkaamalla tätä linkkiä.

Johtokunta
Puheenjohtaja
Ossi Laine
puh. 0400 932403

Varapuheenjohtaja
Jukka Honkanen
puh. 045 3505718
jukka-honkanen(at)hotmail.com

oj.laine(at)gmail.com
Jäsen
Sihteeri
Auvo Huovinen
p. 044 2544199
auvo.huovinen(at)tutka.net

Jäsen
Ari Häkälä
puh. 040 5775361
arihakala(at)outlook.com

Jarkko Mustonen
puh. 044 3076224
www.patu.fi(at)wippies.fi

Jäsen / ampuma-asekouluttaja
Jyrki Pesonen
puh. 050 5650471
jyke(at)jyge.fi

Jäsen
Kai Makkonen
puh. 0400 909266
kai.makkonen(at)eurojopi.fi

Jäsen / ampuma-asekouluttaja
Antti Valtanen
puh. 0400 015142
anttiwaltanen(at)luukku.com

Jäsen / ampuma-asekouluttaja
Petri Väisänen
puh. 040 5128972
petevaisanen(at)hotmail.com

Jäsen
Tapio Marttinen
puh. 050 4339836
tapio.marttinen(at)elisanet.fi

Veteraanivastaava
Seppo Härkönen

Kunniapuheenjohtaja

puh. 0440 397954

Jaakko Heikkinen
Mustolantie 8, 88300 Paltamo

MPK:N Kurssit Kajaani, lisätietoa: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/koulutuskalenteri
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Pistooliammunta (PIST6-7)
Kajaani
17.3.2022
Reserviläisjohtaja 1, osa 2
Kajaani
19.3.2022 - 20.3.2022
Tarkka-ammunnan peruskurssi 1
Kajaani
19.3.2022 - 20.3.2022
MATI2-peruskurssi
Kajaani
25.3.2022 - 27.3.2022
Esikuntatyöskentelyn peruskurssi
Kajaani
1.4.2022 - 3.4.2022
Sotilaspoliisi 1 (SPOL PK 1)
Kajaani
1.4.2022 - 3.4.2022
Pistooliammunta (PIST6-7)
Kajaani
7.4.2022
Intti tutuksi nuorille
Kajaani
8.4.2022 - 10.4.2022
Arjen välineet peruskurssi (AV PK)
Kajaani
8.4.2022 - 9.4.2022
Pistooliammunta (PIST6-7)
Kajaani
21.4.2022
Kenttätykistön tuliasemakurssi 1 (122H63)
Kajaani
22.4.2022 - 24.4.2022
Tulenjohtokurssi
Kajaani
22.4.2022 - 24.4.2022
Tykistön mittauskurssi
Kajaani
22.4.2022 - 24.4.2022
SRA -käytännön koe
Kajaani
23.4.2022
Maanpuolustus ja lainsäädäntö
Kajaani
7.5.2022 - 8.5.2022
Reserviläisjohtaja 3
Kajaani
13.5.2022 - 15.5.2022
Naisten itsepuolustuskurssi
Kajaani
28.5.2022
HAVU22-harjoitus: Kenttätykistön taso- ja laskijakurssi
Kajaani
5.8.2022 - 7.8.2022

