
UUDENMAAN RESERVIPIIRIT  Muistio 

Urheiluparlamentti   24.11.2022 

IT-museo, Klaavolantie 2, Tuusula 

 

1§ Hybridikokouksen avaus: Reino Ruotsalainen avasi kokouksen noin klo 18:15. 

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 9 reserviläistä ja etäyhteydellä ? (liite 1). 

3§ Asialistan vahvistaminen: Hyväksyttiin kutsuna toimitettu asialista. 

4§  Vuoden 2022 kilpailujen tulokset ja palkitsemiset 

• Osuuspankkimaljan sai vuodeksi haltuunsa Mäntsälä. Tulokset on esitetty 

liitteessä 2.  

• Piirien parhaana maanpuolustusurheilijana palkittiin Harri Jokivirta (ks. 

taulukko liitteessä 3). Taulukkoa tarkistetaan ainakin kenttäammunnan osalta. 

• Yrjö Nikkisen memorial trophy -palkinnon harrastelijasarjan parhaista pisteistä 

sai Marko Kytölä.  

• Piirien tarkimmat kartanlukijat olivat Markku Nieminen ja Jarmo Sulopuisto. 

5§ Piirikilpailujen säännöt (liite 4) 

Piirien kilpailusääntöihin ja ohjeisiin ei tehty muutoksia.  

6§ Vuoden 2023 kilpailukalenteri 

Liiton mestaruuskilpailut:  

• Saatiin tiedoksi RESUL:n kilpailukalenteri vuodelle 2023 (liite 5).  

• Nimettiin liitteessä 5 mainitut yhdyshenkilöt piirien joukkueen kokoamiseen ja 

ilmoittamiseen. 

• Jos eri ampumalajien kilpailuissa on piireillä kiintiö, ampumavastaavat organisoivat 

karsinnan ja joukkueen nimeämisen.  

Piirien mestaruuskilpailut 2023:  

• Laadittiin ensi vuoden kilpailukalenteri alustavasti liitteen 6 mukaiseksi. 

Urheilutoimikunta varmistaa vielä järjestäjät ja kalenterin toteutumisen.  

• Sovittiin kilpailujen osanottomaksut liitteen 6 mukaisiksi.  

Ohjeita kilpailujen järjestäjille: 

• Kilpailutulokset pyydetään toimittamaan urheilu-upseerille ja toiminnanjohtajalle 

ensisijaisesti Excel-muodossa.  

• Liitteinä 7 ja 8 on luettelo henkilöistä, jotka ovat nousseet harrastelija -sarjasta 

ikäsarjaansa. Maastolajeissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2022.  

7§ Urheilutoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen 

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2023: 

• Reserviupseeripiirin edustajat 

Piirien urheilutoimikunta   

Jäsen (urheilu-upseeri) Ruotsalainen Reino 

Jäsen (liikuntavastaava) Sulopuisto Jarmo 

Jäsen (ampumavastaava) Ansas Hannu 

Jäsen (SRA-upseeri) Sarro Toni 

• Reserviläispiirin nimeämät edustajat (SRA, ammunta, maastolajit) 

o SRA: Tommi Elg 

o Ampumavastaava: Hannu Ansas 

o Maastolajien vastaava: Markku Laine (varmistuu res.piirin kokouksessa) 

 

8§ Urheilumäärärahat vuonna 2023 



• RU-piirin talousarvioissa ammuntaan ja urheiluun varatut summat ovat: 

Ampumatoiminta ja liikunta  RU-piiri 

3025 Ampumaurheilukulut -600,00 

3026 Kilpaurheilukulut -200,00 

3027 Reserviläisliikunta   

3028 Mitalikulut -300,00 

3029 Muut urheilukulut -100,00 

 Yhteensä -1200,00 

 

• Res.piirin budjetti urheiluun ja ammuntaan varmistuu piirin syyskokouksessa. 

• Urheilumäärärahojen käyttöperiaatteet: 
• 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). 

Reserviläisammuntaan maksetaan piireistä yhteinen joukkue. 

• Toiminnanjohtaja on ohjeistanut ilmoittamista ja maksamista RESUL:n 

kilpailuihin. 

• Piirikilpailujen mitalivarasto on vähissä. Tilataan mitaleita ensi vuotta varten. 

9§ Muut asiat 

Kokoukselle esitettävät muut asiat: 

• Keskusteltiin urheilu- ja ampumaharrastuksen kehittämisestä muun muassa 

RU-piirin toimintasuunnitelman pohjalta; ks. liite 9. Mäntsälän ampumaratoja 

ollaan parantamassa ja Keravalle suunnitellaan sisäampumarataa. Merkittävin 

ongelma on kilpailijoiden ”ukkoutuminen”. Nuoria pitäisi saada mukaan 

jatkuvuuden turvaamiseksi. Osanottajamäärien trendi on ollut laskeva (ks. 

liitteenä oleva grafiikka). Finnish Brutality -tyyppinen kisa voisi tuoda uusia 

nuoria osanottajia. 

• RESUL:n syyskokouksessa 19.11.2022 merkittävä uusi asia oli 

jotostoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen.  

• Yhteistyö naapuripiirien kanssa: 

o Helsingin piirin urheilijat ja ampujat toivotetaan tervetulleiksi 

UUDRES-piirikilpailuihin (kilpailun ulkopuolella) kaikkiin niihin 

lajeihin, joissa järjestelykapasiteetti ei ole esteenä. 

o Etelä-Hämeen piirin kanssa tehdään yhteistyötä kilpailujen suhteen 

(esim. maastokilpailu). 

10§ Urheiluparlamentin seuraava kokous päätettiin järjestää 30.11.2023 

11§ Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19:20. 

 

LIITTEET 

Liite 1: Urheiluparlamentin osanottajat 
Liite 2: Osuuspankkimaljan tulokset 2022 
Liite 3: Piirien maanpuolustusurheilija –taulukko 2022 
Liite 4: Piirikilpailujen säännöt ja ohjeet 
Liite 5: RESUL:n kilpailukalenteri 2023 ja piirien yhteyshenkilöt 
Liite 6: Piirien kilpailukalenteri 2023 
Liite 7: Harrastelija-sarjasta nousseet ampujat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 8: Harrastelija-sarjasta nousseet urheilijat (vuodesta 2000 lähtien) 
Liite 9: RU-piirin toimintasuunnitelma (ammunta & urheilu) 



 


