
UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIT Muistio 

Urheiluparlamentti   24.11.2016 

Rantatie 66, Tuusula (kabinetti) 

 

1§ Kokouksen avaus: Reino Ruotsalainen avasi kokouksen klo 18:30. Kokouksessa 

olivat läsnä liitteessä 1 luetellut henkilöt (17 osanottajaa).  

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Valittiin Reino Ruotsalainen 

kokouksen puheenjohtajaksi. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja laativat 

kokousmuistion.  

 

3§ Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen: Hyväksyttiin esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi. 

 

4§  Vuoden 2016 kilpailujen tulokset ja palkitsemiset 

 Osuuspankkimaljan tulokset on esitetty liitteessä 2. Mäntsälä sai vuodeksi 

haltuunsa tämän kiertopalkinnon pisteen erolla Tuusulaan. 

 Piirien parhaan maanpuolustusurheilijan taulukko on liitteessä 3. Hannu 

Harju (Järvenpää) palkittiin uudella kiertopalkinnolla. 

 Yrjö Nikkinen memorial trophyn harrastelijasarjan parhaista pisteistä sai 

vuodeksi haltuunsa Ilkka Pekkala (Nurmijärvi).  

 Muut mahdolliset palkitsemiset: Seppo Raulan muistopalkinto luovutettiin 

Isto Hyyryläiselle maastokilpailun parhaasta kartanlukutuloksesta. 

5§ Piirikilpailujen tiedottaminen ja säännöt 

Kilpailutiedottamisen tehostaminen:  

 Päätettiin, että piirien urheiluverkkosivuja pitävät yllä lähinnä Reino 

Ruotsalainen, Jukka Kivinen ja toiminnanjohtaja. Tiedot kilpailukutsuista ja 

mahdollisista muutoksista kalenteriin toivotaan julkaistavaksi 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Muutoksia kilpailusääntöihin ei esitetty: 

 Kolmiottelun Y70-sarjan maastojuoksu pisteytetään samalla taulukolla kuin 

muutkin sarjat. 

 Katsottiin, että hiki- ja ampumalajeja ei ole tarpeen tasapainottaa MP-

urheilijan pistelaskennassa (5 hikilajia ja 6 ampumalajia). 

Mahdollisia uusia lajeja: 

 Värikuulapeliä suositellaan liikuntatapahtumaksi, jos sille löytyy järjestäjiä. 

Lajia ei oteta huomioon OP-maljan eikä MP-urheilijan pistelaskennassa. 

 Suositellaan osallistumista RESUL:n frisbeegolf-kilpailuun, mikäli Vihti sen 

järjestää vuonna 2017. Piirin mahdollisten frisbeegolf-tapahtumien 

oheislajeiksi suositellaan esim. ekoaseammuntaa ja/tai kartanlukua. 

6§ Vuoden 2017 kilpailukalenteri 

Liiton mestaruuskilpailut:  

 Saatiin tiedoksi RESUL:n kilpailukalenteri vuonna 2017 ja nimettiin piirin 

kilpailujoukkueiden yhteyshenkilöt lajeittain liitteen 6 mukaisesti. 

 Piirien mahdollinen kiintiö reservin ampumamestaruuskilpailuihin toivottiin 

saatavan tiedoksi mahdollisimman pian.  

Piirien mestaruuskilpailut 2017:  

 Valmisteltiin ensi vuoden kilpailukalenteri liitteen 7 mukaiseksi. 

Urheilutoimikunta täydentää vielä puuttuvat tai epävarmat tiedot. 



 Kilpailujen osanottomaksut päätettiin pitää ennallaan, paitsi partiokilpailun 

maksu korotettiin 30 euroon. 

 Nimettiin liitteessä 7 mainitut piirikilpailujen tekniset asiantuntijat (TA). 

Ohjeita kilpailujen järjestäjille: 

 Kilpailujen tulokset pyydetään toimittamaan urheilu-upseerille ja lisäksi 

tarvittaessa myös verkkosivujen ylläpitäjälle (mieluimmin Excel-muodossa 

kiertopalkintolaskennan helpottamiseksi). 

 Tuloksiin on myös merkittävä, ketkä harrastelijat nousevat ikäsarjaansa. 

Luettelot harrastelijat -sarjasta nousseista henkilöistä on esitetty liitteissä 8 ja 

9. Mahdollisista korjauksista pyydetään ilmoittamaan urheilu-upseerille. 

 Kilpailunjärjestäjät voivat pyytää eri lajien tuloslaskentataulukkoja 

urheilutoimikunnalta.  

7§ Urheilutoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen 

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2017: 

 Reserviupseeripiiri on nimennyt toimikuntaan seuraavat: urheilu-upseeri 

Reino Ruotsalainen, SRA-vastaava Isto Hyyryläinen ja ampumaupseeri Marko 

Ahl. 

 Reserviläispiirin edustajat ovat: urheiluvastaava Markku Laine, 

ampumavastaava Mika Kääriä ja SRA-vastaava Mikko Kylmäniemi. 

 Piirien yhteiseksi liikuntavastaavaksi RU-piiri esittää Jarmo Sulopuistoa.  

Liikuntavastaavan tehtävänä on edistää kuntourheilua piirien alueella sekä 

avustaa osaltaan kohdassa 9 mainitun Tuusulan aloitteen käsittelyssä. 

8§ Urheilumäärärahat vuona 2017 
BUDJETTI BUDJETTI ENNUSTE TILINPÄÄTÖS 
 2017 2016 2016 2015 

 Ampumatoiminta ja liikunta 
Ampumaurheilukulut -1 000,00  -1 000,00  -800,00  -342,50  
Kilpaurheilukulut -500,00  -500,00  -400,00  -599,97  
Mitalikulut -300,00  -300,00  -300,00  -300,23  

Muut urheilukulut -200,00                   -200,00  -14,25  
Yhteensä -2 000,00             -2 000,00 -1 500,00  -1 256,95  

 

 Saatiin tiedoksi em. RU-piirin urheilubudjetti. Res.piirin urheilubudjetti ei 

kokouksessa selvinnyt. 

 Urheilumäärärahojen käyttöperiaatteet: Urheiluparlamentin linjaus on, että 

ensisijaisesti maksetaan liiton kilpailujen osanottomaksut ja mahdollisia 

matkakorvauksia vain jäljelle jäävien määrärahojen puitteissa. Rajoituksia 

osanottomaksujen korvaamiseen tarvittaneen vain SRA:ssa (maksetaan 2 

joukkuetta) ja liittojen ampumakilpailuissa (1 laji/osanottaja). 

Piirikilpailujen mitaleita on hankittu noin 2 vuoden tarvetta varten. Sovittiin, että 

urheilu-upseeri vastaa hikilajien mitaleiden jakelusta kilpailujen järjestäjille ja 

ampumaupseeri Marko Ahl vastaavasti ampumalajien. 

9§ Muut asiat 

Kokoukselle esitetyt muut asiat: 

 RESUL on tarjonnut vuoden 2018 ampumasuunnistusta Uudellemaalle. 

Parlamentin ehdottaa 3 eri vaihtoehtoa seuraavassa järjestyksessä: 

o Akaa (Toijala, Etelä-Häme) 

o Sipoon ampumarata (luvat & vastuukerhot?) 

o Lahnuksen ampumarata (paikkojen riittävyys & vastuukerhot?) 

 Harri Majamäki esitteli Tuusulan kerhon aloitteen osanoton lisäämiseksi 

MPK:n kuntotestauksissa ja piirien mestaruuskilpailuissa (rinnasteinen KH-

päivä). Ehdotus on kuvattu  liitteessä 10. Puheenjohtaja selvittää RESUL:n 

aikomukset asian suhteen ja informoi sitä aloitteesta. Toiminnanjohtaja, 



urheilu-upseeri ja ampumaupseeri / liikuntavastaava vievät aloitetta eteenpäin 

RESUL:sta saadun tiedon pohjalta. 

 Toiminnanjohtaja kertoi kuulumisia RESUL:n syyskokouksesta 19.11.2016.  

 Keskusteltiin reserviläisurheilun ongelmista/tulevaisuudesta
i
 liitteen 4 

pohjalta. Erityisen tärkeäksi nähtiin tiedottaminen lajiesittelyin ja kilpailuista 

tiedottaminen myös sähköpostitse (mm. kaikkien kerhojen urheiluvastaaville). 

 Yhteistyö naapuripiirien kanssa (Helsinki ja Etelä-Häme): Piiriemme 

kilpailukalenteri toimitetaan Helsingin piireille tiedoksi ja osanottajat 

toivotetaan tervetulleiksi (Uudenmaan kisan ulkopuolella). Etelä-Hämeen 

kanssa pyritään järjestämään myös yhteisiä kisoja varsinkin, jos järjestäjää on 

vaikea muutoin löytää. 

10§ Urheiluparlamentin seuraava kokous 

Urheiluparlamentti kokoontuu seuraavan kerran torstaina 30.11.2017 klo 18.30. 

11§ Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20:25 
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Liite 8: Harrastelija-sarjasta nousseet ampujat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 9: Harrastelija-sarjasta nousseet urheilijat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 10: Tuusulan aloite rinnasteisten KH-päivien saamiseksi 



  
                                                

i LIITE4 

 

Reserviläisurheilun kipukohtia    
Mitkä ovat suurimmat ongelmat RESUL:n urheilutoiminnassa / reserviläisliikunnassa? 

– Kisojen ukkoutuminen; nuoria ei tule mukaan; suurin sarja alkaa kohta olla Y70.  

– Osanottajakato; osallistujamäärät ovat pienentyneet vuosi vuodelta (erityisesti nuorimmissa sarjoissa). 

– Reserviläisille otollista liikuntaa ei harrasteta riittävästi (kenttäkelpoisuuden säilyttämiseksi). 
  

Mitkä ovat olennaisimmat syyt näihin ongelmiin? Todelliset syyt pitäisi jotenkin saada selville. Me ”puhdasoppiset” 

voimme vain arvailla syitä. 

– Kynnys on liian korkea mukaan tuloon? 

– Kilvoittelemme ihmisten ajankäytöstä, jolloin ”mukavammat” harrastukset vievät voiton? 

– Ampumaharjoituspaikkojen puute? 

– Puutteet tiedonkulussa? 
  

Miten näitä ongelmia voitaisiin ratkoa syitä eliminoiden? 

– Erityisesti harrastelijasarjan kynnys mahdollisimman matalaksi, mutta miten? Nolottaako aloittelijaa, 
jos ei pärjää? 

– Ampumaharjoittelun kynnys on todellinen luvallisten harjoituspaikkojen vähäisyyden vuoksi (esim. 
pistoolin kohdistaminen Keski-Uudenmaan alueella). 

– Miten lajeistamme / kisoistamme tehtäisiin houkuttelevampia kuin muista riennoista? Tarvitaanko 
houkutuslintuja? 

– Pitäisikö lajeja tai niiden sääntöjä uudistaa (miten)? Onko lajit / säännöt tehty lähinnä friikkejä 
varten? 

– Millainen tiedotusprosessi tavoittaisi kaikki ”hukatut sielut”? 

– Erityisesti liikunnassa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on voimaa. Kannattanee liittoutua muiden 
liikuntatoimijoiden kanssa, jolloin oma organisointi kevenee. 

  

Isoimmat ongelmat eivät kuitenkaan ole kisojen / tapahtumien järjestelyssä vaan osanoton hiipumisessa. 

Hyvän TA-verkoston (=Technical Advisor) avulla järjestelyjä voitaisiin tukea merkittävästi piirin alueella. 

Toki järjestäjäkoulutuksesta olisi hyötyä kisajärjestelyjen helpottamiseksi ja laadun nostamiseksi. 


