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7. AMPUMATOIMINTA JA RESERVILÄISURHEILU JA -LIIKUNTA 
 

Ampumatoiminnan tavoitteina on reserviläisampumatoiminnan tukeminen sekä ampumaharrastus- 

mahdollisuuksien edelleen kehittäminen ja turvaaminen myös tulevaisuudessa.  

Taistelukoulun sisäampumaradan laitteisto on vuonna 2019 siirretty Tuusulan Reserviupseerikerhon 
hallintaan. Laitteisto on tällä hetkellä varastoituna. Ampumaratalaitteiston käyttöönotto vaatii 
asianmukaiset tilat, joihin ratalaitteisto voidaan asentaa. Piirin ampumaupseerin johdolla selvitetään 
mahdollisuudet saada laitteisto käyttöön niin reservipiirien kuin muiden ampumatoimintaa Uudellamaalla 
harrastavien seurojen kanssa. 

 

 

Piirin jäsenkerhot ja -yhdistykset parantavat prosenttiammunnan suoritustuloksia edellisestä vuodesta. 

On huomattava, että piirin jäsenyhdistysten erilaisissa ampumatapahtumista raportoimat osallistuja ja - 

laukausmäärät ovat huomattavia, mutta kuitenkin prosenttiammuntaan osallistuneita on noin 20 % 

piirin jäsenkerhojen jäsenistä. 
 

 

Piiri jatkaa toimintaa ampumaratojen säilyttämiseksi Uudellamaalla, sekä nykyisten rataresurssien 

tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Jatketaan piiri- ja yhdistysrajat ylittävää yhteistyötä ampumaratojen 

hyödyntämisessä. Piiri käy neuvotteluja puolustusvoimien kanssa ampumaratavuorojen saamiseksi.  

Piiri selvittää myös mahdollisuudet ja tarpeet hankkia automaattisia taululaitteita pienoiskivääri- ja 

ilma-asekilpailuja varten. 

 

Piiri tehostaa tiedotusta, jotta eri yhdistysten ampumatilaisuuksiin saadaan lisää osallistujia tarkoituksena 

kohottaa reservin johtajien kykyä kouluttaa ja johtaa ammuntoja sekä parantaa heidän ampumataitoaan. 
 

 

Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään ammunta- ja koulutustilaisuuksia. Samoin annetaan 

jäsenille ja jäsenyhdistyksille informaatioita ammunnasta, ammunnan harjoittelumahdollisuuksista, 

aseista ja lupamenettelyistä. Piirissä järjestetään tarvittaessa koulutustilaisuus, jossa keskitytään 

erityisesti aselupamenettelyyn ja reserviläisten ampuma- harrastustoimintaan vaikuttaviin muihin 

muutoksiin. 
 

 

Piiri seuraa puolustusvoimien vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien normien uudistamistyötä ja 

viestii ammunnanjohtajaoikeuksia tuottavan koulutuksen järjestämisestä reserviläisille, kun se on 

mahdollista. 
 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kilpailuja varten piirien urheiluparlamentti nimeää kilpailukohtaisen 

yhteyshenkilön, joka ilmoittaa piirin kilpailijat järjestäjille sekä piirin toiminnanjohtajalle, joka hoitaa 

osanottomaksut em. ilmoituksen perusteella. 
 

Piirihallitus nimeää reserviupseeripiirin edustajat piirien yhteiseen urheilutoimikuntaan. Piiri tukee 

RESUL:n kilpailuihin sekä merkittäviin sotilasliikunta- tai kilpailutapahtumiin osallistumisia. 
 

Urheilutoimikunta järjestää vuosittain urheiluparlamentin, jossa sovitaan mm. seuraavan vuoden 

kilpailukalenterista ja piirikilpailujen järjestäjistä. Kilpailusääntöjä ja järjestelyohjeita päivitetään 

parlamentin päätöksellä tarvittaessa. 
 

Urheilutoimikunta kannustaa kaikkia reserviläisiä Puolustusvoimien MarsMars.fi-sovelluksen 

käyttämiseen ja tiedottaa aktiivisesti toimialansa tapahtumista 
 

Piiri vastaa kenttäkelpoisuustapahtuman järjestämisestä yhteistoiminnassa Uudenmaan 

Reserviläispiiri ry:n kanssa toimintavuoden aikana. 

 

Piiri osallistuu aktiivisesti Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n kanssa Kesäyön marssin järjestelyihin ja 

kannustaa jäsenyhdistyksiensä jäseniä osallistumaan tapahtumaan. 


