
UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIT Muistio 

Urheiluparlamentti   26.11.2020 

IT-museo, Klaavolantie 2, Tuusula 

 

1§ Kokouksen avaus: Reino Ruotsalainen avasi kokouksen klo 18:33. 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä osallistujien toteaminen 
Valittiin piirin urheilu-upseeri kokouksen puheenjohtajaksi. Hän laatii myös muistion 

kokouksesta toiminnanjohtajan avustuksella.  

Läsnä paikan päällä oli 8 reserviläistä (Risto Lehto, Reino Ruotsalainen, Matti 

Savolainen, Sami Nevala, Harri Jokivirta, Tatu Häkkinen, Mikko Kylmäniemi ja 

Jarmo Sulopuisto) ja etäyhteydellä 5 (Markku Nieminen, Ari Ranto, Ari Juutinen, 

Pertti Ruponen ja Toni Sarro). 

3§ Asialistan vahvistaminen: Hyväksyttiin kutsuna toimitettu asialista. 

 

4§  Vuoden 2020 kilpailujen tulokset ja palkitsemiset 

 Osuuspankkimaljan sai vuodeksi haltuunsa Mäntsälä. Tulokset on esitetty 

liitteessä 2. 

 Piirien parhaana maanpuolustusurheilijana palkittiin Matti Savolainen (ks. 

taulukko liitteessä 3). 

 Yrjö Nikkisen memorial trophy -palkinnon harrastelijasarjan parhaista 

pisteistä sai Sami Nevala.   

 Seppo Raulan muistopalkinto parhaalle kartanlukijalle maastokilpailussa 

meni kolmannen kerran Isto Hyyryläiselle. Kiertopalkinto korvataan jatkossa 

uudella palkinnolla. 

5§ Piirikilpailujen tiedottaminen ja säännöt 

Kilpailutiedottamisen tehostaminen:  

 Piirien urheiluverkkosivuilta (www.uudres.fi/urheilu) löytyvät kilpailukutsut 

ja tulokset sivulta https://www.rul.fi/uudres/urheilu/urheilutulokset/.  

 Sähköpostijakelulistoja käytetään mm. kilpailukutsujen lähettämiseen 

kaikkien kerhojen urheilu- ja ampumavastaaville. 

Kilpailusääntöjen ja ohjeiden tarkistus:  

 Nykyisiin kilpailusääntöihin ei tehty vielä muutoksia, mutta ammuntalajien 

kehittämistä valmistellaan vuonna 2021 ampumaupseerin johdolla. 

Koeluonteisesti pyritään järjestämään kilpailuja reserviläisaseilla. 

 Järjestelyohjeita tarkistettiin liitteen 4 mukaisesti. 

 Maanpuolustusurheilijan valintasääntöön ehdotetaan liitteen 4b mukaista 

korjausta (pistooliampumajuoksun lisääminen lajeihin). 

6§ Vuoden 2021 kilpailukalenteri 

Liiton mestaruuskilpailut:  

 Saatiin tiedoksi RESUL:n kilpailukalenteri vuodelle 2021 (liite 5). 

 Sovittiin, että Ari Ranto (ampumalajit) ja Jarmo Sulopuisto (muut lajit) 

varmistavat piirin kilpailujoukkueiden yhteyshenkilöt lajeittain (liite 6) 

kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

 Jos reservin ampumamestaruuskilpailuissa on piireillä kiintiö, 

ampumavastaavat organisoivat nimeämisen. 

Piirien mestaruuskilpailut 2021:  

 Laadittiin ensi vuoden kilpailukalenteri alustavasti liitteen 7 mukaiseksi. 

Urheilutoimikunta varmistaa vielä järjestäjät ja kalenterin toteutumisen.  

 Sovittiin kilpailujen osanottomaksut liitteen 7 mukaisiksi. 

 Lisätään kalenteriin reserviläisammunnat. 

http://www.uudres.fi/urheilu
https://www.rul.fi/uudres/urheilu/urheilutulokset/


Ohjeita kilpailujen järjestäjille: 

 Kilpailutulokset pyydetään toimittamaan urheilu-upseerille ja 

toiminnanjohtajalle ensisijaisesti Excel-muodossa. 

 Liitteinä 8 ja 9 on luettelo henkilöistä, jotka ovat nousseet harrastelija -sarjasta 

ikäsarjaansa. Näissä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2020. 

7§ Urheilutoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen 

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2021: 

 Reserviupseeripiirin edustajat: urheilu-upseeri Reino Ruotsalainen, 

ampumaupseeri Ari Ranto, SRA-vastaava Toni Sarro, maastolajien vastaava 

Jarmo Sulopuisto. 

 Reserviläispiiri on nimennyt edustajiksi: SRA-vastaava Tommi Elg, 

ampumavastaava Mika Kääriä ja maastolajien vastaava Markku Laine. 

 Piirien yhteinen liikuntavastaava Jarmo Sulopuisto. 

8§ Urheilumäärärahat vuonna 2021 

 Piirien talousarviossa ammuntaan ja urheiluun on varattu seuraavat summat: 

o RU-piiri: 

Ampumatoiminta ja liikunta   

3025 Ampumaurheilukulut -600 

3026 Kilpaurheilukulut -400 

3027 Reserviläisliikunta   

3028 Mitalikulut -200 

3029 Muut urheilukulut -100 

  
-1300 

o RES-piirin talousarvio (urheilu & ammunta) 

Tuotot 
 

  

3020 Osallistumismaksut 400 

Kulut 
 

  

3025 Ampumaurheilukulut -2500 

3028 Mitalikulut -300 

 Urheilumäärärahojen käyttöperiaatteiksi sovittiin: Ensisijaisesti maksetaan 

liiton kilpailujen osanottomaksut ja mahdollisia matkakorvauksia vain jäljelle 

jäävien määrärahojen puitteissa. Rajoituksia osanottomaksujen korvaamiseen 

tarvittaneen vain SRA:ssa (maksetaan 3 joukkuetta) ja liittojen 

ampumakilpailuissa (1 laji/osanottaja).  

 Toiminnanjohtaja on ohjeistanut ilmoittamista ja maksamista RESUL:n 

kilpailuihin. 

 Piirikilpailujen mitalivaraston tilanne: silmämääräisen arvion mukaan varasto 

riittää pitkälle vuoden 2021 tarpeisiin. 

9§ Muut asiat 

Kokoukselle esitettävät muut asiat: 

 Saatiin tiedoksi Jarmo Sulopuiston terveiset RESUL:n syyskokouksesta. 

 Yhteistyö naapuripiirien kanssa: 

o Helsingin piiriin voimme toimittaa kilpailukutsut ja tehdä mahdollisesti 

yhteistyötä reserviläisammunnoissa. 

o Etelä-Hämeen piirin kanssa yhteisiä kilpailuja ovat vuonna 2021 

mahdollisesti maastokilpailu ja pistooliampumajuoksu. 

 Keskusteltiin ampumaharrastuksen kehittämisestä Ari Rannon esittämien 

kaavailujen pohjalta. Kalenteriin otetaan vuonna 2021 reserviläisammuntoja ja 

sääntömuutoksia valmistellaan saatujen kokemusten pohjalta. 



10§ Urheiluparlamentin seuraava kokous päätettiin pitää 25.11.2021. 

11§ Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20:10. 

 

LIITTEET 

Liite 1: Urheiluparlamentin osanottajat 
Liite 2: Osuuspankkimaljan tulokset 2020 
Liite 3: Piirien maanpuolustusurheilija –taulukko 2020 
Liite 4: Piirikilpailujen säännöt ja päivitetyt ohjeet 
Liite 4b: Ehdotus Maanpuolustusurheilijan valintasäännön muuttamiseksi 
Liite 5: RESUL:n kilpailukalenteri 2021 
Liite 6: Piirien yhteyshenkilöt RESUL:n kilpailuihin 2021 (valmistelussa) 
Liite 7: Piirien kilpailukalenteri 2021 (valmistelussa) 
Liite 8: Harrastelija-sarjasta nousseet ampujat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 9: Harrastelija-sarjasta nousseet urheilijat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 10: RU-piirin toimintasuunnitelma (ammunta & urheilu) 


