
TULI JA LIIKE II 2014

TOIMINTAPÄIVÄ 13.-14.6.2014

Toiminnallinen ja sotilaallinen harjoitus- ja tapahtumapäivä

Huomio Pohjois-Pohjanmaan reserviläinen!
Haluatko toimia tilanteen vaatimalla tavalla nopeasti muuttuvassa taistelussa, 

yksittäisenä taistelijana taistelupartion osana, ryhmän jäsenenä, ryhmänjohta-

jana tai joukkueenjohtajana? Haluatko osallistua taktisen tilanteen pohjalle 
rakennettuun värikuulataisteluun?

Tuli ja liike II -harjoitus sisältää: 

Perjantaina 13.6. 

•Taistelutapa -15 mukainen taktiikan oppitunti sekä 

maastontiedustelu, tehtävien jako ja käskynanto

Lauantaina 14.6.  

•Tilanteen mukainen toiminta joukkueen osana

• Hyökkäys, kohteen tuhoaminen ja irtautuminen

• Puolustus, viivytys ja kohteen suojaaminen

• Radioliikenne taistelun tukena ja kartat joukkueittain

• Värikuula-aseet ja suojavarusteet

VÄRIKUULA-ASEET YHTEISTYÖSSÄ

www.triblegames.com

Tapahtuman järjestävät:
Oulun Reserviupseerikerho,

Kempeleen Reserviupseerikerho,

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeri-

piiri sekä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys  (MPK)

ILMOITTAUDU HETI!



Ajankohta: 13.6.2014 pe klo 17:00-20:30 taistelutapa -15, taktiikka, maastontiedustelu  

Hiukkavaara, Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta/Pohjansali, Hiukanreitti 

14.6.2014 la  klo 08:30-19:00 taisteluharjoituspäivä

Paikka: Hiukkavaara, ampumaradan paviljonki, Hiukanreitti 225, 90650 Oulu.

Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan reserviläiset

Tavoite: Edesauttaa jokaista tapahtuman osallistujaa löytämään omat johtamiskykynsä 

nopeasti muuttuvassa taistelutilanteessa joukkueen- tai ryhmänjohtajana taikka  

yksittäisenä taistelijana taistelupartion osana. Harjoituksen jälkeen jokainen 

osallistuja tuntee taistelutapa-15 mukaisen yksittäisen taistelijan ja taistelupartion 

käyttöperiaatteet puolustuksessa ja hyökkäyksessä. 

TULI JA LIIKE II –TOIMINTAPÄIVÄ 
Toiminnallinen ja sotilaallinen harjoitus- ja tapahtumapäivä

Toteutus: Järjestäjät jakavat osallistujat kahteen joukkueeseen. Päivä jakautuu kolmeen 

1-2 h kestävään, värikuula-asein suoritettavaan taisteluosaan. Tehtäviin on 

ennakkoperehdytys taistelutapa 2015 -taktiikan oppitunnin ja maastontieduste-

lun osalta, sekä lyhyt taistelupäivän perehdyttämisosa. Taisteluosat sisältävät 

hyökkäyksen ja kohteen tuhoamisen sekä viivytyksen ja kohteen suojauksen. 

Joukkueet suorittavat molempia tehtäviä. Osallistujille jaetaan värikuula-

puoliautomaattikiväärit ja niihin kuhunkin yksi CO₂ -pullo. Värikuulia on käytös-

sä koko harjoituspäivän ajalle 500 kpl/hlö. Kuulatäydennystä saa lisämaksusta. 

Osallistujille jaetaan taisteluvarustus, mm. maastopuvut sekä kasvomaskit.

Varustaudu: Kullakin osallistujalla toivotaan olevan oma päähine ja maastoon sopivat asian-

mukaiset kengät ja muut varusteet. Varaa mukaan pikkurahaa mahd. värikuula-

lisäysten ostoa varten. Lisävärikuulat  esim. 10€/500kpl.

Ilmoita: Ilmoittautumisen yhteydessä kerro sotilasarvosi, aselaji ja sotilaskoulutuksesi 

sekä maastohousujen ja -takin koko. Ilmoita myös osallistutko perjantain ja  

lauantain vai ainoastaan lauantain koulutukseen. Paviljongilla on yöpymismah-

dollisuus 20 henkilölle.

Maksu: Osallistumismaksu on 30 €/osallistuja, se sisältää taisteluvarusteet, kahvit ja 

lounaan sekä iltapäivän maastovälipalan.  

Osallistumismaksun tulee olla maksettuna ennen harjoitusta!

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu mahdollisimman pian. Mukaan mahtuu 40 nopeinta. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen MPK:n sivuilta: Linkki:

TULI JA LIIKE II –toimintapäivä 2014, Hiukkavaara, 13.-14.6.

Ilmoittautuminen perjantaihin 30.5. klo 14 mennessä.

Lisätietoja harjoituksen johtajalta: petteri.nara@oruk.fi

https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=83093
mailto:petteri.nara@oruk.fi

