
Uudenmaan Reserviupseeripiirin TIEDOTE  4-2016  5.4.2016 

                  

 

1. TAISTELUKOULUN HUHTIKUUN ESITELMÄ 12.4. KLO 19.00 

Reserviläisjärjestöjen HUHTIKUUN ESITELMÄILTA Puolustusvoimien Palvelukeskukses-
sa (PVPALVK) Taistelukoulun alueella Koivikko-auditoriossa (Rantatie 66, Tuusula) pi-
detään tiistaina 12.4.2016, klo 19.00 

Sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtola:  ”Mannerheimin sotilaskoulutus” 

Illan isäntänä on Turvakurssin Kilta ry. 

Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna. Tervetuloa ! 
 

TOUKOKUUN Taistelukoulun esitelmän aihe ja pitäjä löytyy: 

http://www.rul.fi/uudres/piiritiedotteet/ 
 

 

2. KOULUTUSTA 

 

Syksyn 2016 tapahtuma! 

 

RESERVILÄISJOHTAJA 1 - SYYSKAUDEN 2016 
JOHTAJAKOULUTUS RESERVILÄISILLE – NAISILLE JA 
MIEHILLE 
 
Haluatko kehittyä hyväksi johtajaksi? 
Tunnistatko oman johtamistyylisi? 
Millaista Sinun mielestäsi on hyvä johtaminen? 
 
Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta,jossa jokainen voi kehittyä harjoittelemalla 
Tule kehittämään johtamisosaamistasi. Oma käyttäytymisesi on avain hyvään johtajuu-
teen. 

 

Reserviläisjohtaja 1 -kurssin jakso 1  

 

alkaa  la 22.10.2016 klo 9.00 ja  

päättyy  su 23.10.2016 klo 16.00. 

 

Kurssipäivien aiheet: 

* Perusteet ja tavoitteet 

* Toimintakyky 

* Syväjohtamisen perusteet 

* Johtajana kasvaminen 

* Kehittymissuunnitelma 

* Itsearviointi / syväjohtamisen malli 

 

http://www.rul.fi/uudres/piiritiedotteet/


Kurssin 2. jakso on la 19.11.2016 – su 20.11.2016. 

 

ESITE liitteenä. 

 
 

3. PIIRIKILPAILUJA 

SRA-piirimestaruuskisat Kirkkonummella su 17.4. klo 08.00 – noin 17.00. 

Kirkkonummen Reserviläiset järjestää Uudenmaan piirin SR -mestaruuskilpailun. Kilpailu 
on samalla Uudenmaan piirin karsintakilpailu SRA-SM 2016 -kilpailuun Upinniemen varus-
kunnassa. 
Ilmoittautumisaika alkaa Liikemaaliradalla klo 8:00 ja ammunta heti sen jälkeen. 
Osallistumismaksu: 20 € ja maksetaan käteisellä, mielellään tasarahalla, paikan päällä. 
Ammutaan seuraavilla aseilla: Kivääri 100 laukausta ja pistooli 50 laukausta, mitkä lau-
kausmäärät voivat vielä muuttua. Ampumamatkat: 5-300 m 

 
Ennakkoilmoittautumiset heti 5.4. osoitteeseen: ilkka.kervinen(at)gmail.com 
Ilmoitukseen: Nimi, yhdistys, luokka (avoin, vakio, 50v) 

 
HUOM! Ennen kisaa tarkastetaan kunkin kilpailijan SRA-status sekä soveltuvan a-
vakuutuksen voimassaolo. 

Kilpailukutsuja löytyy  LISÄÄ alemmas vierittämällä   http://www.rul.fi/uudres/urheilu/ 
 

KILPAILUKUTSUJA: 

Perinnekiväärikilpailun kutsu _ Uudenmaan piirimestaruus 13.04.2016 

Puoliautomaattikiväärikisa 11.05.2016 

Kenttäammunnan Uudenmaan piirinmestaruuskilpailu 15.06.2016 

Perinnekiväärikilpailun kutsu _ Mäntsälä – Nurmijärvi 06.07.2016 

Puoliautomaattikiväärikisa Mäntsälän mestaruus 03.08.2016 

Perinnekiväärikilpailun kutsu _ Mäntsälän mestaruus 31.08.2016 

 

SRA-Ampujankurssi (kolmen kerran kurssi) 10.5. ja 12.5. ja 15.5.2016 

Uusimaa, Mäntsälä 

Mäntsälän reserviläiset ry järjestää SRA-ampujakurssin Mäntsälässä 10.5.2016 sekä 12.5.2016. 

Ammunta Erkkylän radalla 15.5.2016. 
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 Kurssimaksu 40€. Kurssilaisilta toivotaan aikaisempaa kokemusta ampumisesta. Jos kurssilaisella 

ei ole omaa asetta paikalla on lainapistooli sekä patruunoita. Kokeessa tarvittavat patruunat jokai-

nen kustantaa itse.  

 

Vaatimuksena kurssille osallistumiselle on voimassa oleva jäsenyys Reserviläisurheiluliiton jäsen-

järjestössä joita ovat: Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhaturvaajaliitto ry, 

sekä Maanpuolustuskiltojen Liitto. Ennen kurssin kylmäharjoitteluosuutta kaikilla kurssilaisilla on 

oltava voimassa ampumaharrastusvakuutus. Tällaiseksi katsotaan SAL:n kilpailulisenssi tai reservi-

läisten ampumaharrastusvakuutus Vakuutus pitää tilata omasta liitosta. Maksimi osallistujamäärä on 

30. Ilmoittautuessa ilmoita res kerho jota edustat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille osoittees-

ta ari.juutinen at wippies .fi tai 050 3458661. Ennen kurssille tuloa on syytä tutustua lajin sääntöi-

hin. Ne löytyvät osoitteesta: http://resul.fi/wp-content/uploads/2015/10/SRA_saeaennoet.pdf . Ul-

koa noita ei tarvitse kurssille tullessa osata, mutta niitä kannattaa selailla periaatteella, mistä mitäkin 

löytyy. Osallistuaksesi kurssille oma ampuma-ase ei ole välttämätön. Järjestäjä varaa muutamia 

aseita varustevöineen aseettomia kurssilaisia varten. 

 

 Aikaisempi ampumaharrastustausta ei ole välttämätön mutta se on eduksi koska kyseessä on toi-

minnallinen ampumaurheilulaji jossa mm. turvallisuusasiat ovat korostetusti esillä ampumasuori-

tuksissa. Kyseessä ei siis ole ammunnan peruskurssi jossa opetellaan ammunnan alkeita. 

 

 Reserviläisurheiluliittoon toimitettavaa ampujanilmoitusta varten tarvitaan kaikilta kurssilaisilta 

seuraavat tiedot: Sukunimi ja etunimet, Syntymäaika, Lähiosoite, Postinumero, postitoimipaikka, 

Puhelinnumero, Sähköposti, Reserviläispiiri ja Reserviläisyhdistys. Nämä tiedot toimittamalla hy-

väksyt myös näiden tietojen rekisteröinnin. Jos et halua näitä tietoja toimittaa sähköisesti, ne voi 

tuoda myös paperilla ensimmäisellä kurssikerralla. 

 

 

4. RESUL KILPAILUKUTSUJA 
 

Reserviläisurheiluliiton kilpailukutsuja on julkaistu: 

 

Häyhä-TA-kilpailu  Santahamina   22.-24.4   

Ampumasuunnistus  Noormarkku  30.4 

Neliottelu   Kangasniemi  14.5   

Pistooliampumajuoksu  Kangasniemi  15.5   

Perinneaseet  Mikkeli   21.-22.5   

Reserviläisgolf  Ähtäri   9.7  

 

UUSIN JULKAISTU KUTSU:  

Reserviläisammunnat  Hollola   16.7 

 (=palvelusammunta)  

 

Kutsut löytyvät RESUL kilpailukalenterista (ko. kilpailujen sinisiä nimiä klikkaamalla) tuolta 

http://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/ 

 

http://resul.fi/wp-content/uploads/2015/10/SRA_saeaennoet.pdf
http://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/


Kutsu Kainuun Jotokselle 5.-7.8.2016: RESUL_syysjotos_Kainuu 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valtakunnallinen syysjotos 2016, ”Kainuun Jotos”, pidetään 

Kajaanissa 5.-7.8.2016. 

 Jotos on kaikille avoin partiokilpailu, jonka voi ottaa myös kuntoilu- ja virkistystapahtumana. Jo-

toskeskuksena on Kajaanin varuskunta, osoite Prikaatintie 97, 87500 Kajaani. Sotilaallisia taitoja 

palvelevana tapahtumana jotoksesta on mahdollista saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 

 

Kokonaisturvallisuusterveisin, 

 

Tiedotusupseeri 

Timo Hautala 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
 
timo.hautala@kolumbus.fi 
puh. 045-8696 616 
www.rul.fi/uudres 

http://www.rul.fi/uudres/files/2011/12/RESUL_syysjotos_Kainuu.pdf

