
Ampumatoiminta 

Yhtenä tärkeänä osa-alueena voidaan pitää aktiivista 

ampumatoimintaa. Jotta maanpuolustustukselliset 

lähtökohdat sekä uskottavuus olisivat niille asetetuilla 

tasoilla tulee jäsenistön myös harjoitella aktiivisesti eri 

ampumataitoja. 

Tämän tueksi: 

- yhdistys järjestää ammuntapäiviä (väh. 2) 
- pääset kokeilemaan eri lähipuolustusaseita 
- järjestämme kilpailuja ja osallistumme niihin 

Yhdistyksellä on nimettyinä asevastaavat sekä viralliset 
ampuma-asekouluttajat. 

 

 

 

 

 

 

Tukikohta 

Ylöjärven Takamaalla sijaitsee PV:n 

maanpuolustustukikohta. Tukikohta tarjoaa 

reserviläisille hyvät ja monipuoliset tilat koulutukseen ja 

harjoitteluun. Alueella sijaitseva Puolustusvoimien 

Tutkimuslaitos tukee reserviläistoimintaa.  

Koulutusammuntoja ja suuria taisteluharjoituksia 
lukuun ottamatta täällä pystyy järjestämään mitä 
tahansa koulutusta. Yksi merkittävä käyttäjä on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys. 

Tutustu MPK:n kurssitarjontaan: 

 www.mpk.fi 

Liittymällä jäseneksi saat: 

 Ylläpitää kenttäkelpoisuuttasi 

 Kohentaa maanpuolustustaitojasi 

 Harjaannuttaa ampumataitojasi 

 Kaksi maanpuolustuslehteä 

 Kaikki liiton jäsenedut 

 
Rekisteröidy RUL:n kautta: 

www.rul.fi/liity-jaseneksi 
 

Seuraa sivun ohjeita ja avaa jäsentietolomake 
Täytä kohtaan ”Kerho johon haluan liittyä”: 

Ylöjärven Reserviupseerit ry 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenyhdistys
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1955 - 2015 



Historia 

Ylöjärven Reserviupseerit ry on perustettu Ylöjärvelle 
Tampereen Reserviupseerikerhon alaosastoksi 
17.11.1955. 

Tampereen alaisuudesta erkaannuttiin kuitenkin varsin 
nopeasti ja itsenäisenä yhdistyksenä toiminta alkoi 
20.4.1960 tehdyllä päätöksellä. 

Yhdistyksen lippu vihittiin käyttöön 5.12.1980. 

 

Keitä olemme 

Olemme maanpuolustushenkisiä ja isänmaallisia 
Suomen kansalaisia; reservinupseeriksi koulutettuja 
miehiä ja naisia. 

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana kaikkiaan noin 130 
jäsentä. 

Toiminnan tavoitteena mm: 

- jatkaa upseeriperinteitä 

- vaalia veteraanisukupolven henkistä perintöä 

- ylläpitää jäsenten sotilaallisia tietoja ja taitoja  

- kohentaa jäsenistön johtamisvalmiuksia 

- kohottaa maanpuolustustahtoa 

- tuoda maanpuolustus kaikkien kansalaisten ulottuville 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys 
järjestää vuoden aikana säännöllistä toimintaa. 

Toimintasuunnitelman lisäksi järjestetään paljon 
vaihtuvia aktiviteetteja saatavilla olevan tarjonnan 
mukaan. Tällaisia ovat mm: sotahistorialliset matkat, 
Tattoo-musiikkitapahtumat ja maanpuolustukselliset 
messut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jotostoiminta 

Yhtenä tärkeänä toimintamuotona ovat jotokset. 
Jotokset ovat sotilaspartiotaitokilpailuja. Matkaa 
taitetaan partioittain suunnistaen rastilta toiselle, joilla 
mitataan reserviläisten sotilaallisia tietoja ja taitoja.  

 

Kevätyön Koukkaus 

Kevätyön Koukkauksen järjestelyvuorot on jaettu 
vuorovuosin Ylöjärven, Nokian, Hämeenkyrön, 
Lavajärven ja Ikaalisten reserviläisten kesken. Tehtävät 
ovat lähinnä leikkimielisiä ja matkaa taitetaan leppoisasti 
taivaltaen vain muutamia kilometrejä. 

 

Perhejotos 

Perhejotos on valtakunnallisesti uniikki koko perheen 
ulkoilmareippailu, joka kantaa nimeä Pikku-Ahveniston 
Lenkki. Järjestäjinä ovat kaikki Ylöjärven 
Maanpuolustusjärjestöt, SPR sekä Ylöjärven VPK. 
Tehtävät ovat helpohkoja luontoon ja eräilyyn liittyviä. 
Jotos sopii koko perheelle ikään katsomatta. 


