50
vuotta

1966-2016

Ravintola
Rauhala

Hotelli
Cumulus

Majoitustarjous:
Hotelli Cumulus
1 hengen huone 72,-/yö
2 hengen huone 82,-/yö
Hinta sisältää aaimiaisen, asiakassaunan ja uima-altaan käytön
Varaustunnus: Kilta 50 vuotta

Puheenjohtajan tervehdys
Autojoukkojen Oulun Kilta r.y. 50 vuotta.
Usein kuultu sanonta; aina on aihetta juhlaan jos siltä tuntuu.
Viidenkymmenen toimintavuoden täyttyminen on juhlan arvoinen.
Maailma ympärillämme on muuttunut killan syntyhetkistä paljon.
Varuskunta, johon tukeuduimme toiminnassamme usein ja josta saimme
apua, on kuihtunut lähes kokonaan. Toiminnassamme tämä tarkoittaa
omien voimavarojen ja hyvien yhteistyökumppaneiden lisääntyvää
tarvetta.
Meistä jokainen muistaa, kuinka oma aselaji oli paras. Samalla
kasarmialueella oli aina jonkinmoinen taistelu paremmuudesta.
Se osoitti miten tärkeää on henkinen voimavara, miten sen avulla saatiin
vaikkapa marssilla voimaa ohittaa toinen joukko.
Tämän päivän kiltatoiminta on henkisten voimavarojen ylläpitoa sekä
uskoa toiminnan kannattavuuteen. Tähän emme yksin kykene. Siksi me
tarvitsemme toisiamme ja uusia jäseniä joukkoomme, joka alkaa olla
jokseenkin ”ukkoutumassa”. Haastetta riittää siinä, miten saamme nuoria
mukaan ja miten saamme toiminnasta heitä kiinnostavaa.
Kiitän kaikkia yhteistyötahoja, jotka ovat tukeneet killan toimintaa monin
eri tavoin.
Onnittelut kaikille kiltalaisille 50-vuotis päivän johdosta ja toivotan kaikki
autokillat liiton kokoukseen ja juhlaamme 29.10.2016.

Autojoukkojen Oulun Kilta ry

Puheenjohtaja
Aulis Hannula

Vapaaehtoinen maanpuolustus, merkittävä maanpuolustuksemme peruspilari
Suomi on kansakunta, joka ei ole koskaan voinut perustaa toimintaansa määrään ja
ylivoimaan. Olemme aina hakeneet ennakkoluulottomasti ratkaisuja, joilla vastaamme
viisaasti ja tehokkaasti toimintaympäristömme haasteisiin. Tämä on merkinnyt sitä, että
olemme altistaneet itsemme muutokselle ja luoneet sitä kautta toimivia ja uskottavia
maanpuolustuksen kokonaisratkaisuja. Rohkean ja valtionhallinnossa etupainoisesti
toteutetun puolustusvoimauudistuksen myötä on käynyt jälleen kerran selväksi, että myös
tulevina vuosikymmeninä Suomen sotilaallinen puolustus tulee perustumaan yleisen
asevelvollisuuden avulla luotavaan reserviin.
Yleinen asevelvollisuus on puolustusjärjestelmämme ydin. Osaava ja
maanpuolustustahtoinen reservi mahdollistaa riittävän uhkien ennaltaehkäisykyvyn
luomisen ja kriisitilanteessa koko maan sotilaallisen puolustamisen. Asevelvollisuus
kestää kokonaisuudessaan 42 vuotta, sen vuoden alusta kun asevelvollinen täyttää 18
vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.
Asevelvollisen tehtäväpolku alkaa kutsunnoista. Sotilaan osaaminen luodaan
varusmieskoulutuksessa.
Reserviläisen osaaminen ylläpidetään kertausharjoituksissa, joita tukevat vapaaehtoinen
ja omatoiminen osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä reserviläisen
siviiliosaaminen.
Kaikkia reserviläisiä tarvitaan taistelu, tuki, esikunta, kriisinhallinta ja
kokonaisturvallisuuden tehtäviin. Koulutettu asevelvollinen on yhteiskunnalle
hyödyllinen. Mikään muu organisaatio kuin puolustusvoimat ei pysty toteuttamaan
vastaavaa lähes koko miespuolisen ikäluokan koulutusta peruskoulun jälkeen.
Pv tarvitsee osaavan reservin kouluttamiseen myös riittävän ja tarkoituksenmukaisen
materiaalin. Itsenäinen puolustus tarvitsee riittävät resurssit. Myönnettyjä resursseja PV
käyttää suunnitelmallisesti ja vastuullisesti.

Hyvät ystävät, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on pyritty suuntaamaan entistä
voimakkaammin alueellamme erityisesti paikallispataljooniin ja sotilasalueemme
alueellisiin joukkoihin. Paikallispataljoonien valmiuksien ylläpidossa on hyödynnetty
maanpuolustusjärjestöjen ja koko reservin osaamista. Monet reserviläiset osaavatkin
hyödyntää MPK:n puolustusvoimien tuen varmasti saatavaa resurssia pois sulkematta
mahdollisia muita jäsenyyksiä ja muiden maanpuolustusjärjestöjen tuettuja
mahdollisuuksia harjoittaa pyyteetöntä vapaaehtoista maanpuolustustyötä heille sopivassa
tarjonnassa sekä muodossa
Tämä kaikki on osa kehitystyötä, jonka tarkoituksena on avata uusia mahdollisuuksia ja
entistä jäntevämmin hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reservin
toimintaa puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutuksessa.
Maamme ollessa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa vapaaehtoisen maanpuolustustyön
merkitys korostuu, puolustusvoimauudistuksen aikana tämä kävi meille konkreettisesti
selville.
Toivomme, että voimme luottaa hallitusohjelmaan jossa mainitaan: ” Hallitus varmistaa
kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin
omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan.”
Uskon vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tulevaisuudessakin olevan merkittävä
maanpuolustuksemme peruspilareita pystyssä pitävä tekijä.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee suorituskykyisen reservin ylläpitämistä ja
valmiutta tukea muita viranomaisia. Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on
myös erittäin tärkeä rooli maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöistä muodostuu nähdäkseni tulevaisuudessa entistä
tärkeämpi osa myös puolustusvoimien toimintaa mm. maanpuolustustahdon, osaamisen
tunnistamisen, koulutuksen, toiminnan tuen, rekrytoinnin ja viestinnän tuottajina.
Hyvät ystävät, työnne on arvokasta, syvällistä ja pyyteetöntä toimintaa isänmaamme
hyväksi. Jatkakaa hyvää työtänne!
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö Kimmo Rajala

Ote Autojoukkojen Oulun Kilta ry:n säännöistä 2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Killan toiminta-alue on Pohjois-Suomen alue
Killan tarkoituksena on kansainvälisten sopimusten velvoitukset
huomioon ottaminen:
- vaalia autojoukoissa tai vastaavissa palvelleiden maanpuolustushenkeä
- lähentää näiden joukkojen ja niiden täydennysalueiden väestöä
toisiinsa
- toimia jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä
- vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä
- tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja muita jäseniä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perintöaineistoa, julkaisee
kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia
muistoja, sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-,
tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi kilta kerää jäseniltään vuosittain määrätyn
jäsenmaksun ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-,
elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla
arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.
Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Autojoukkojen Oulun Kilta ry:n hallitus 2016:
Aulis Hannula
Erkki Kärnä
Mika Pussila
Jari Mattila
Ari Hautaniemi
Jukka Mustalahti
Matti Karppinen
Mauno Vähälä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
sihteeri

Autojoukkojen Oulun Kilta ry:n hallinto vuosina 1966-2016
Puheenjohtajat:
Reino Tiikanen
Jarkko Luukko
Reino Teppola
Matti Happo
Osmo Korkiakoski
Yrjö Leinonen
Pauli Komulainen
Juhani Kauppinen
Pentti Mäkinen
Markku Pöntynen
Aulis Hannula

1966-1973
1974-1976
1977-1978 ja 1983
1979-1981
1982
1984-1985
1986-1991
1992
1993-1994
1995-2000
2001-

Varapuheenjohtajat:
Risto Jämsä
Martti Lahdenperä
Erkki Malinen
Jukka Mustalahti
Pauli Komulainen
Mauno Ohukainen
Erkki Kärnä

1974-1976
1977-1982
1983-1984
1985-1995
1996-1998
1999-2004
2005-

Sihteerit:
Paavo Oinas
Matti Happo
Kalevi Ansaranta
Leo Ojala
Markku Pöntynen
Jukka Mustalahti
Antti Tarvainen
Reijo Hiironen
Ari Hautaniemi
Jari Mattila

1966-1976
1977-1978
1979-1984 ja 1995-1998
1985
1986-1994
1999-2003
2004
2005-2007
2008-2014
2015-

Kunniajäsenet:
Mörö Arvo
Wetterstrand Leo
Jaakkola Heikki
Komulainen Pauli
Lahdenperä Martti
Ansaranta Kalevi
Leinonen Yrjö
Marjakangas Jukka
Kärnä Erkki

n:o 1
n:o 2
n:o 3
n:o 4
n:o 5
n:o 6
n:o 7
n:o 8
n:o 9

Matka- ja tilausajopalvelut
Pohjolan Matkasta

Juhlapalvelua Jäälissä vuodesta 2001
-perhejuhlat
-saunaillat Rantasaunalla
-kokoukset
-yms.
Rantakuja 10 Jääli
P.0503701048
www.jaalinmaja.fi

oululaisia ympäristötekojA
jo vuodesta 1957
• Jätehuoltopalvelut
• Viemärihuoltopalvelut
• Vaihtolavapalvelut

HAURUN JÄTEAUTO
p. (08) 5380 600 www.haurunjateauto.fi

I N N O VAT I V E D E F E N C E A N D
SECURITY SOLUTIONS
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Alkuruoaksi
Perinteistä metsäsienikeittoa (L, G) ja yrttikrutonkeja (M, G)
Savulohta ja sitrus-fenkolisalaattia (M, G)
Paahdettua ankkaa ja taatelisalaattia (M, G)
Salaatti semikuivatuista tomaateista ja fetajuustoa (VL, G)
Grillattua paprikaa ja latva-artisokkaa (M, G)
Minttumarinoitua punajuurta (M, G)
Viherverso-kurkkusalaattia ja yrttiöljyä (M, G)

Pääruoaksi
Kampela-lohirullia ja kantarellikastiketta (L, G)
Savustettua possun sisäfilettä ja tummaa rosmariinikastiketta (M, G)
Uunipaahdettuja perunoita ja juureksia

Jälkiruoaksi
Juustokakkua ja kaneli-omenahilloketta
Kahvia ja teetä

Autojoukkojen Oulun Kilta ry
50-vuotisjuhla
Ravintola Rauhalassa 29.10.2016
Päiväohjelma
15.00 AJKL:n hallituksen kokous
15.30 AJKL:n syyskokous
Ohjelma
18.30 Juhlavieraiden ja tervehdysten vastaanotto
19.00 Tervehdyssanat
-musiikkia
19.15 Talon historiikki
19.25 Juhlapuhe
19.45 Musiikkia
19.50 Juhlaillallinen
21.00 Musiikkia ja lausuntaa
21.15 Muistamiset ja palkitsemiset
22.00 Vapaata seurustelua musiikin säestämänä
23.00 Tilaisuus päättyy

Kaikki ajokorttiluokat
Raahessa ja Oulussa

OULU
VAIHTOAUTOKESKUS

Vaihtoautot yli 200 auton
valikoimista kotiin
toimitettuna

www.porho.fi

TRANSPORT

SAVIKKO
Since 1948

Kytösavuntie 2, FI-90450 KEMPELE
www.transport-savikko.fi

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 PUDASJÄRVI
Puh./Fax (08) 824 199, 0400 350 401

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

E ja H Pitkänen Ay
Revonkuja 5
93600 KUUSAMO
GSM 044 500 5834

Tamppitie 2, 93600 Kuusamo, Puh. 040 519 1268
Palveluitamme:
- Raskaan kaluston huolto ja korjaus
- Nosturiasennukset, korjaus ja huolto
- Effer-nosturien huolto
- Palfinger-epsilon huolto (PUUNOSTURIT)
- Jarrutyöt
- Hiekkapuhallus ja maalaus
- Hydrauliikan asennus, korjaus, suunnittelu, letkut ja liittimet
- Katsastuspalvelu
- Nostureiden katsastukset, määräaikais- ja vuosikatsastus alle 25 tonnimetriä
- Särötutkinta, ndt-testaus
- Sähkötyöt
- Vikadiagnoosien luku Bosch KTS Truck-ohjelmistolla
- Scanreco-vikakoodien luku
- ABS- ja EBS-järjestelmien huolto (Wabcon ohjelmistot)

T:mi Erkki Pasanen
Kyhäläntie 9, 93600 Kuusamo
puh. 0400 443 666

Kuljetus Sampo Puurunen Oy
Kurentie 2, 93100 PUDASJÄRVI
0400 387 593

Akkutalo Esko Markuksela
Tukkitie 1, 90520 OULU
(08) 5645 400
akkutalo@dnainternet.net

J & E Virranniemi Ay puh. 0400 892 295

- Vuokraus - Valot - Korjaamo

Huippumerkit Veho Oulusta.
VEHO OULU

Luota aina merkkihuoltoon.

Kallisenkaarre 5
90400 Oulu
010 569 2011
Ma–pe 8–18
la 10–15

010 569 8080, veho.fi/varaus

veho.fi

Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin: kotimaan kiinteänverkon
lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (sis. alv 24 %), matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (sis. alv 24 %).

tarrat - teippaukset - kyltit - opasteet - painotyöt
PAINOIDEA oY

Hautakorventie 15 G

90620 OULU

Puh. (08) 554 6064

tilaukset@tahtitarra.fi

VARATTU

