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UUDENMAAN RESERVIPIIREILLE 

1. ESITYKSEN TAVOITE 

Esityksen tarkoituksena on järjestää kokeiluhanke MPK:n kenttäkelpoisuus testauksen ja vähintään kahden hyväksytyn 

Uudenmaan reserviläispiirien piirimestaruuskilpailusuorituksen tai tätä vaativampien (esim. RESUL, SOTUL) 

hyväksyttyjen kilpailusuoritusten yhdistämisestä kokonaisuudeksi, jonka Puolustusvoimat voi katsoa yksittäisen 

reserviläisen kohdalta sisällöltään ja tasoltaan riittäväksi kenttäkelpoisuuden osoitukseksi, myönnettäessä ns. 

rinnasteisia kertausharjoitus-/ koulutusvuorokausia.  

2. TOTEUTUS 

MPK avaa vuoden alkupuoliskolla noin vuoden mittaisen kuntotestauskurssin. Kurssi koostuu vähintään kahdesta 

kuntotestaustilaisuudesta, joista toinen toteutetaan keväällä, toinen syksyllä. Suoritetun kuntotestauskurssin lisäksi 

reserviläisellä tulee olla vuoden aikana suoritettuna vähintään kaksi hyväksyttyä em. kilpailusuoritusta. Näistä 

kahdesta suorituksesta vain toinen voi olla pelkkä ammunta (Ilma-aseammuntaa ei suorituksena hyväksytä). 

Maastolajeista hyväksytään molemmat kaksi suoritusta. Suoritusjärjestyksellä ei sinällään ole merkitystä, mutta 

vaadittavat kilpailusuoritukset tulee reserviläisellä olla viimeistään jälkimmäisessä testauksessa, koska testaus MPK:n 

kurssina päättyy myöhemmän testaustilaisuuden jälkeen, yleensä viimeistään vuoden lopussa. 

a) KOKEILUSSA HYVÄKSYTTÄVÄT UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN AMPUMALAJIT   

1.  Pienoispistooliammunta 30 + 30 ls (SAL:n säännöt) tai pienoispistoolipika-ammunta 3x20 ls (RESUL:n säännöt)  

2.  Pienoiskivääri 60 ls makuu (SAL:n säännöt) tai pienoiskivääri 3x20 ls (SAL:n säännöt).  

3. Kenttäammunta 10 +10 ls (RESUL:n säännöt) 150/100 metrin matkalta kahdessa aseluokassa (vapaavalintainen 

kivääri, liipaisuvastus vähintään 1 kg tai pienoiskivääri liipaisuvastus vähintään 500 g).  

4. Sovellettu reserviläisammunta SRA.  RESUL:n voimassaolevat SRA säännöt ottaen huomioon ratakohtaiset 

määräykset.    

b) KOKEILUSSA HYVÄKSYTTÄVÄT UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN MAASTOLAJIT     

1. Ampumahiihto.  Hiihtomatkan pituus noin 8 km.  

2. Ampumajuoksu.  Juoksumatkan pituus noin 6 km.  

3. Ampumasuunnistus.  Käytetään sovellettuna RESUL:n kilpailusääntöjä juoksu- ja suunnistusmatkoja hieman 

lyhentäen.   Suunnistus 3-4 km (35–40 min) ja 4x5 ls ammunta (suositus makuu-makuu-pysty-pysty).   

4. Kolmiottelu.  Osalajit ovat 20 ls kuvioammunta, 100 m vapaauinti ja 1,5 km maastojuoksu.  

5. Maastokilpailu.  Kilpailu käsittää kartanluvun, ammunnan ja suunnistuksen. Tavoitteena on, että osalajit viedään 

läpi yhtäjaksoisena suorituksena. 

6. Partiokilpailu. Kilpailu suoritetaan 1+2 vahvuisin partioin. Kilpailu käsittää kartanluvun, suunnistuksen ja noin 2 km:n 

maastojuoksun, jonka aikana suoritetaan ammunta ja mahdollinen tarkkuusheitto. 

7. Talvikilpailu. Hiihto-osuuden pituus on n. 9 km, jonka aikana suoritetaan kartanluku (5 kohdetta) ja 

pistooliammunta 

3. MUITA HUOMIOITA 

Hanke edellyttää järjestelyä, jolla henkilö tunnistetaan kilpailusuorituksen yhteydessä luotettavasti ja jolla testaukseen 

halukkaiden henkilötiedot sekä hyväksytyt kilpailusuoritukset siirretään MPK:n kuntotestauskurssin tietoon.  

MPK:n testauskurssien tai Uudenmaan reserviläispiirien kilpailujen kustannuksiin hanke ei vaikuta.   

4. HANKKEEN JATKAMINEN 

Reserviläisurheiluliitto on kenttäkelpoisuustyöryhmässään kehittänyt kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmää ja on 

toimintasuunnitelmassaan ilmaissut, että ”on tämän tuotteen omistaja ja vastaa sen kehittämisestä”. Näin ollen 

emme jatka hankkeen kehittelyä, vaan jäämme odottamaan Reserviläisurheiluliiton tai muiden asianosaisten avauksia 

asiassa.  

Tuusulan Reserviupseerikerhon puolesta  

 

Harri Majamäki 

puheenjohtaja 


