
VARKAUDEN RESERVIUPSEERI-

KERHO RY. 
   Kerhotiedote syksy/2021   

Hyvä upseeriveli!    

 
KERHOMME SYKSYN TOIMINTA 

 
  Hallitus 
   

Ylil Jani Haaja, urheilu 
040 7037026 

etunimi.sukunimi@iki.fi 
  
Kapt Harri Tuure, varapuheenjohtaja ja sihteeri 

0400 787780 
etunimi.sukunimi@utulaw.fi 

  
Ylil Risto Smolander, rahastonhoitaja 
0500 278627 

etunimi.sukunimi@pp.inet.fi 
  

Evl Ossi Pirhonen, ammunta, verkkosivut ja perinteet 
040 8649046 
etunimi.sukunimi@gmail.com  

  
Kapt Jyrki Salmi, koulutus 

0400 473153 
etunimi.sukunimi@hotmail.com 
  

Vänr Jari Voutilainen, urheilu ja ammunta 
040 5357335 

etunimi.sukunimi@shi-g.com 
 
Ylil Janne Vasarainen, kunniavartiot  

040 741420 
jvasarainen(at)gmail.com 

  
   
Jäsentiedot Kerhon jäsen voi itse tehdä www.rul.fi verkkopalvelun kautta 

 jäsentietojen päivityksen.  
 Toivonkin yhteystietojenne, erityisesti sähköpostiosoitteiden 

kirjaamista ja ajantasaistamista. 
 
Liikunta  Sähköinen kuntokortti löytyy kerhon ja liiton nettisivuilta. 

   

     

Ammunnat Kerhomme ampumatoiminta jatkuu edelleen 
jäljempänä olevan ohjelman mukaan Varkauden Ampujat ry:n si-
säradalla osoitteessa Pajatie 4.  Ammuntoihin on käytettävissä ker-

homme Walther GSP .22 lr pistoolit (myös vasemman käden kah-
valla) patruunoineen. Kulujen kattamiseksi perimme 1 € ratamak-

sun ja patruunoista niiden hankintahintaa vastaavan korvauksen. 
Tarvittaessa opastamme aseiden käytössä. Lisätietoa saat Ossi Pir-

hoselta, puh. 040 8649046 ja Jari Voutilaiselta, puh 040 5357335. 
Kerhomme toimintaan kuuluvat syyskaudella seuraavat ammunnat:  

 Prosenttiammunta, sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
kerhomme jäsen kävisi edes yhden  kerran vuodessa ampumassa.  

 Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen lau-

kausta  käsittävät  ampumasuoritukset, jotka ammutaan RESUL:n, 
RUL:n,RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettävin asein.  

Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe lasketaan  
suoritukseksi prosenttiammunnassa. Noptel-ammunta kuuluu 
SAL:n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja ne hyväksy-

tään prosenttiammunnan lajiksi. Ilmoittakaa hallitukselle,  kun 

olette ampuneet esim. hirvikokeen tai käyneet muutoin ampu-

massa 10 laukausta. Perjantai-iltojen suoritteet  kerho saa ratapäi-
väkirjasta. Syksyllä järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailu, 
mahdollisesti ystävyysottelu joroislaisia vastaan ja haasteottelu-

ammunta Varkauden Reserviläiset ry:tä vastaan. Haasteotteluam-
munnassa viiden parhaan ampujan tulos kummankin yhdistyksen 

osalta lasketaan mukaan joukkuetulokseen. Joulukuussa aloitetaan 
puulaakiammunnat, johon toivotaan runsasta osanottoa. 

 NOPTEL-ammunnanharjoittelulaite on kerhon jäsenien käytössä 

korvauksetta. 
 

Veteraaniperinteet  Veteraaniperinteistä voit lukea kotisivujen perinnetoimintasivulta. 
   
Reserviläiskoulutus Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää vuosittain sotilaallisia 

yms kursseja. Toivon, että käyttäisit tarjontaa hyväksesi ja osallis-
tuisit reserviläistaitojen kannalta hyödylliseen koulutukseen.  

 
  Lisätietoa MPK:n koulutustarjonnasta löytyy verkkosivuilta  
  www.mpk.fi    

 
 

Kunniavartiot  Järjestämme syksyllä perinteiset kunniavartiot Pirtinniemen  ja 
  Kangaslammen sankarihaudoilla. Jos sinulla on mahdollisuus 
  osallistua kunniavartioon, ota yhteys Janne Vasaraiseen, puh 

   040 741420. Kerhomme kunniavartiovarustus on ajanmukainen.  
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VARKAUDEN RESERVIUPSEERI-

KERHO RY. 
 

Tapahtumakalenteri Ampumatoiminta 

 

Syyskuu Pe 24.9.     Harjoitus (ups) 

Lokakuu  Pe  1.10.     Harjoitus (reserviläiset) 

Pe 8.10.     Molempien yhdistysten mestaruusammunnat 30 + 30 ls. 
tarkkuus- ja pikaosa (ups.) 

Pe 15.10.    Harjoitus (res.) 

Pe 22.10.    Harjoitus/ Ystävyysottelu Varkaus-Joroinen 30 + 30 ls. 
tarkkuus- ja pikaosa (ups.) 

  Pe  29.10.     Harjoitus (res.) 

Marraskuu                                                  Pe 5.11.     Perinteinen haasteottelu Res.ups.kerho – Reserviläiset 30 +  

                                                                      30 ls. tarkkuus- ja pikaosa 1/2 (ups.) 

Pe 12.11.     Perinteinen haasteottelu Res.ups.kerho – Reserviläiset 30 + 
30 ls. tarkkuus- ja pikaosa 2/2 (res.) 

Pe 19.11.     Harjoitus (ups.) 

Pe 26.11.     Harjoitus (ups) 

Joulukuu  Pe 3.12.       Puulaakiammunta varkautelaisille työporukoille ja yhdis
  tyksille (ups.) 

Pe   10.12.     Puulaakiammunta varkautelaisille työporukoille ja yhdis-

tyksille (ups.) 

Pe 17.12.     Puulaakiammunta varkautelaisille työporukoille ja yhdis-
tyksille (ups.) 

 
  Ammuntojen järjestelyt toteutetaan koronatilanteen edellyttämien  

vaatimusten mukaan. Puulaakiammuntavuoroilla voit käydä har- 

joittelemassa ammuntaa. Radalla on silloin 5 ampumapaikkaa (1-5)  
vapaana. Osallistujat kutsutaan ystävyysotteluun Varkaus – Joroin- 

en. Ampumaratavuorot alkavat klo 18.00. Ratamaksu ammuntaan  
osallistuvilta 1 €. 

   

  Muut tapahtumat 

  

Joulukuu  6.12. Itsenäisyyspäivän kunniavartio Kangaslammin sankari- 

hautausmaalla 

     

                                                                 24.12. Hartaustilaisuus ja kunniavartio Pirtinniemellä 

       

   
 
 

 
 

Kerhon tapahtumista kerrotaan kerhon omilla kotisivuilla  

 www.rul.fi/varkaus  sekä  piirin ja valtakunnan tapahtumista 

 lisätietoa  www.rul.fi sivuilta. 

 
 

     

Terveisin 
  Jani Haaja 

  Puheenjohtaja 
 
 

 
 

Syyskokouksesta tiedotetaan erikseen. 
 

 
  
 


