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                1.  AATTEELLINEN TOIMINTA   
 
           Aatteellisessa työssä autamme sopimuksen mukaisesti sotaveteraanijärjestöjä heidän  
           tilaisuuksiensa järjestelyissä, lippujen kannot ja kunniavartiot sankarihaudalla, avustaminen  
           heidän kokouksissaan ja  kirkkopyhän vieton järjestelyissä sekä muissa vastaavissa tehtävissä.  
           Veteraaneille rahakeräys yhdessä Puolustusvoimien varusmiesten kanssa syksyllä. 

 
 

• Kansallinen Veteraanipäivä to. 27.4.2023, jossa lippulinna Orimattilan, Kuivannon ja Artjärven 
kirkolla sekä osallistuminen alueelliseen Maanpuolustusjuhlaan. 
 

• Kaatuneitten muistopäivä su. 21.5.2023, jossa lippulinna Orimattilan, Kuivannon sekä Artjärven 
kirkoilla  
 

• Perinnepäivän vietto to. 25.5.2023 klo.18.00 Orimattilan kirkolla. 
 

• Puolustusvoimien lippujuhla su. 4.6.2023 - osallistuminen tilanteen mukaan. 
 

• Itsenäisyyspäivän lippulinna ke. 6.12.2023 Orimattilan, Kuivannon sekä Artjärven kirkoilla 
 

• Joulutulet to. 14.12.2023 (perinteinen ajankohta; joulukuun toinen torstai) ja hiljentyminen Jou-
lun viettoon Ämmäntöyrään ampumaradan maastossa.  
 

• Kynttilöiden sytytys sankarihaudoilla Jouluaattona ja Joulunajan kunniavartiot yhdessä reserviup-
seerien kanssa.    
  

• Järjestämme virkistyspäivän veteraaneille kesän aikana.         
 
 
 

 2.  KUNTOLIIKUNTA- JA MAASTOTOIMINTA  
 

• Mahdollisesti osallistuminen Kesäyön marssiin 
 

• Perheliikuntapäivä 
 

• Kuntotesti reserviläisille touko-kesäkuussa 
  

• Ampumasuunnistusharjoitukset, toteutus yhdessä Rastivarsojen kanssa. 
 

• Toimintapäivä Pistooli- ja Kivääriradan maastossa touko-kesäkuussa 
 

• Osallistumme kuntoliikuntatapahtumiin 
 

 
 



 

 

 
 3.  AMPUMA-  JA KILPAILUTOIMINTA   
 

• Toimimme yhteistyössä Orimattilan Seudun Urheiluampujien kanssa monitoimihallin ilma-ase 
ampuma- vuorojen järjestämisessä.   

 
• Järjestämme yhdistyksen jäsenille monipuolista kilpailutoimintaa kesä- ja talvikaudella kuten:  

- Oma CUP -ammunta pienoispistoolilla ja -kiväärillä touko-elokuussa   
 

•  Ilma-aseilla vastaavanlaiset ampumakilpailut marras- maaliskuussa.  
 

•  Mestaruusampumakilpailut elokuussa pienoispistoolilla ja -kiväärillä sekä maaliskuussa  
 ilmapistoolilla ja -kiväärillä.  
 

• Keijo Lindströmin muistokilpailu toukokuussa reserviläiskiväärillä. 
 

• Ritarimaljakilpailu kesäkuussa, järjestelyvuorossa reserviläiset. 
 

• Aseen käsittely- ja ampumataitokoulutusilta käsiaseille.  
 

• Osallistumme Päijät-Hämeen reservipiirin ja Reserviläisliiton sekä ResUL:n järjestämiin kilpailu- 
tapahtumiin tapauskohtaisesti.  
 

• Osallistumme valtakunnalliseen syksy- ja talvipartiokilpailuun. 
 

• Järjestämme ammunta-aiheisia asiakastilaisuuksia. 
 
 

 4.  MUU TOIMINTA  
 

• Reserviläisyhdistyksemme monipuolisen toiminnan esittely, jäsenhankinta.  
 
 4.1.  TALOUS 
* Yhdistyksen talous ja varainhankinta perustuu jäsenmaksutuloon sekä mahdollisiin talkootuot-
toihin.   

 
 4.2.  TIEDOTTAMINEN 

* Tiedottaminen tapahtumista toteutetaan pääasiassa sähköpostitse ja mahdollisesti seuratoimin-
tapalstalla paikallisessa sanomalehdessä. 
* Yhdistyksen jäseniä toivotaan tutustumaan Orimattilan reserviläisten verkkosivustoihin  
Reserviläisliiton kautta www.reservilaisliitto.fi  ja edelleen tarkentavalla haulla, yhdistyksen  
nimellä. Sieltä löytyy mm. kuukausittain jaoteltu yhdistyksen toimintakalenteri, ajankohtaisia asi-
oita, eri kilpailujemme säännöt, kilpailujen tuloksia, lehtikirjoituksia, kuvagalleria ja paljon 
muuta. Kannattaa tutustua. 
* Yhdistyksellä on facebook –sivu jossa kuvia tapahtumista.  
* Yhdistyksen sähköpostiosoite on: orimattilan.reservilaiset@gmail.com 
 
  4.3.  RETKET – TUTUSTUMISET 
 
* Järjestämme kesäretken jäsenistön esittämään kohteeseen esimerkiksi  



 

 

 
 4.4.  KOKOUKSET  
 
* Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuoden aikana tilanteen mukaan. 
 
* Yhdistyksen vuosikokoukset keväällä helmikuussa ja syyskokous lokakuussa. 
 

           * Osallistumme reserviläisliiton sekä reservipiirin kevät- ja syyskokoukseen. 
 
 
                                                               H A L L I T U S  
 
Kuvia toimintavuoden varrelta 
 
Aseenkäsittelyilta 12.5.2022   K.Lindströmin muistokilpailu 14.5.2022 

       
 
Veteraanien vuosikokous, palkitut 27.2.2022   Kevätkokous 28.4.2022                                             

           


