
Uusien jäsenten 
infotilaisuus 27.6.2022

• 19.00 Pirkanmaan Reserviläispiirin pj:n avaussanat, yleisesittely 

• ampumatoiminnan (SRA) esittely 

• tiedotustoiminnan esittely   

• maastotoiminnan esittely 

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan esittely 

• viestiaselajin toimintaa 

• pioneeriaselajin toimintaa

• MPK:n esittely 

Keskustelupalstalle (chat) voi kirjoittaa kysymyksiä milloin vain esityksen aikana!



Pirkanmaan Reserviläispiiri

• Pirkanmaan Reserviläispiiri ry koostuu 25 jäsenyhdistyksestä, 
joista lähes kaikista edustajat piirihallituksessa

• Reserviläisliiton suurin piiri

• Jäseniä tänään 5057 henkeä

• Uusia jäseniä liittynyt 27.6.2022 mennessä yli 800

• Toiminta tapahtuu pääosin paikallisyhdistyksissä

• Piiritasolla toimivat ampuma-, SRA-, tiedotus-, maasto- ja henkisen 
maanpuolustuksen toimikunnat, jotka yhteisiä 
Reserviupseeripiirin kanssa

• Suuremmat piirikunnalliset tapahtumat, kuten Koko kansan 
maanpuolustustapahtuma, Perhepäivä, Hämeen hölkkä

• https://pirkanviesti.fi/piirit/reservilaispiiri/

https://pirkanviesti.fi/piirit/reservilaispiiri/


Perhepäivä 20.8.2022 

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry järjestää kaikille piirin jäsenyhdistysten jäsenille ja 

heidän perheilleen perhepäivän Tampereen Särkänniemessä lauantaina 20.8.2022 klo 

12 alkaen.

Särkänniemi-rannekkeet vain 25 €/henkilö (norm. 49 €/henkilö)

Ranneke sisältää huvipuiston sisäänpääsyn, huvilaitteet, Koiramäen eläinpuiston, 

Akvaarion ja Näsinneulan näkötornin. Alle kolmevuotiaat huvittelevat veloituksetta.

Hanki itsellesi ja läheisellesi rannekkeet maksamalla rannekkeiden hinta Pirkanmaan 

Reserviläispiirin tilille Nordea FI65 2046 1800 1369 13. Kirjoita viestikenttään 

rannekkeiden ostajan nimi sekä rannekkeiden lukumäärä. Suorita maksu 12.8.2022 

mennessä. Maksetut rannekkeet jaetaan tapahtumapäivänä klo 11.45–

12.15 Särkänniemen pääportin edessä. Huvipuisto suljetaan kello 21.

Tervetuloa huvittelemaan koko perheen voimin!



SRA - Sovellettu reserviläisammunta

SRA:n harrastamiseen tarvitaan:

● jäsenyys RESULin jäsenliiton yhdistyksessä, yleensä kaikki res/resups-yhdistykset

● SRA-ampujan koulutus läpäistynä (teoriakoe + ampumakoe)

● ampumaharrastusvakuutus (esim. RES Toimintaturva, RUL Plus, soveltuva SAL-vakuutus)

Soveltuva asekalusto: pistooli 9mm, kivääri esim. AR15 tai AK47-tyyppinen, haulikko 12 kal puoliautomaatti, TA-kivääri.

Pääaseina on kivääri ja pistooli. Haulikkoa tai TA-kivääriä käytetään vain osassa kilpailuista. PCC-kivääri (9mm) soveltuu myös osaan kilpailuista.

SRA-harjoituksissa ja kilpailuissa noudatetaan SRA-sääntöjä, säännöt RESULin sivuilla.

SRA-koulutuksia järjestetään ympäri Suomea, koulutuksen voi käydä missä vain. Omat aseet eivät ole koulutuksessa välttämättömiä, yleensä 

saatavilla laina-aseita, varmista ennen kuin ilmoittaudut kurssille.

Lähialueella kursseja järjestää eri yhdistykset, esim.

TRES https://www.tres.fi/

Vamres https://www.vamres.net

Etelä-Hämeen SRA https://ehsra.net/sra-kurssi/

https://www.tres.fi/
https://www.vamres.net
https://ehsra.net/sra-kurssi/


SRA-harrastus Pirkanmaalla

Satakunnan lennoston (SATLSTO:n) radalla, toimintamontulla (rata 7) on radan aukiollessa

yleensä torstaisin SRA-harjoitukset. Vuoroista lisätietoa Whatsapp-ryhmässä, liittymään pääset 

käymällä toimintamontulla. Lisätietoa Pirkanviestissä. Radalla käymiseen tarvitset ampujakortin, 

kortin saa tilattua omasta yhdistyksestä (Taseran jäsenyhdistyksestä).

TRES:n, Vamres:n, IKARES:n ja muiden yhdistysten SRA-treenit, SRA-kilpailut ja koulutukset.

Yhdistyksillä yleensä laina-aseita ja patruunoita, kysy etukäteen yhdistyksestä.

Pirkanmaan SRA-piirinmestaruuskilpailut ja SM-karsinnat, järjestetään SRA-toimikunnan toimesta 

vähintään 1 kerta/vuosi.

SRA-kilpailuja on jatkuvasti ympäri Suomea, kilpailukutsut yleensä Toiminta-ampujissa 



SRA, linkkejä ja toimijoita lähialueella

RESUL https://resul.fi/sra/ (täältä myös muut reserviläislajit)

Pirkanmaan SRA-toimikunta https://pirkanviesti.fi/toiminta/sra-toiminta/

Toiminta-ampujat -foorumi https://www.toiminta-ampujat.fi/

TRES https://www.tres.fi/

Vamres https://www.vamres.net/

IKARES https://www.ikaalistenmaanpuolustus.fi/

Tasera (SATLSTO:n ampumarata) https://www.tasera.fi/

Vamsa https://www.vamsa.fi/matinsuon-ampumakeskus/

https://resul.fi/sra/
https://pirkanviesti.fi/toiminta/sra-toiminta/
https://www.toiminta-ampujat.fi/
https://www.tres.fi/
https://www.vamres.net/
https://www.ikaalistenmaanpuolustus.fi/
https://www.tasera.fi/
https://www.vamsa.fi/matinsuon-ampumakeskus/


Pirkanmaan reservipiirien 
tiedotustoimikunta 

➢Tehtävä: palvelee Pirkanmaan reservipiiriä, sen jäsenjärjestöjä ja niiden jäseniä tiedottamalla reserviläisjärjestöjen toiminnasta: 
ilmoitukset tulevista tapahtumista ja uutisjuttuja jo järjestetyistä.  

➢Julkaisee Pirkan Viesti -lehteä sekä paperisena että sähköisenä versiona. Pirkan Viestin  kustantaja on Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry, ja pitkäaikainen päätoimittaja on Sirkka Ojala. Lehti on maksuton jäsenetu. 
Pirkan Viestin pääsivu verkossa: https://pirkanviesti.fi/

➢Uutiskirje sähköpostitse 2-4 kertaa vuodessa uutiskirjeen tilanneille (maksuton). 

➢Näkyvyys sosiaalisessa mediassa:

➢Facebook: https://fi-fi.facebook.com/pirkanviesti/

➢Instagram: https://www.instagram.com/pirkanviesti/?hl=fi

➢Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkPJC2gdHO0S6bnjPbQbeUw

➢Kokoonpano 

➢Tiedotustoimikunnan jäsenet ovat PMT:n, piirien sekä piirien ja MNL:n jäsenjärjestöjen luottamushenkilöitä sekä asiasta 
kiinnostuneita jäseniä. 

➢TTK:n jäsenten määrää ei ole määrätty tiukasti, vuonna 2022 jäseniä on 13. 

https://fi-fi.facebook.com/pirkanviesti/
https://www.instagram.com/pirkanviesti/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCkPJC2gdHO0S6bnjPbQbeUw


Pirkan Viesti -lehti

➢ Paperiversio ➢ Verkkoversio

Sosiaalisen median sivuilla julkaistaan myös uutisia ja etenkin valokuvia, jotka eivät ole 
mahtuneet varsinaiseen lehteen. 



Reservipiirien toimikuntien ja 
reserviläisjärjestöjen suhde



Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuen rooli



Keskeiset toimijat uusien jäsenten 
kannalta



Maastotoimintaa, 1 

Jotos on perinteinen “partiotaitokilpailu”, jossa 2..4 henkilön partio liikkuu maastossa
rastilta toiselle omin avuin kartan ja kompassin avulla kantaen tarvittavat varusteet ja 
muonan mukanaan. 

Piirin alueen jotokset (ennen pandemiaa) 
Kevätyön Koukkaus
Hagellus
Suviyön jotos
TaKoRU:n partiotaitokilpailu. 
Valtakunnalliset jotokset (ennen pandemiaa) 
talvjotos (RESUL) 
syysjotos (RESUL) 
PAHKIS (Stadin Sissit).  



Maastotoimintaa, 2 

Pirkanmaalla usein järjestettyjä maastotapahtumia
• tulentekopäivä
• Talvitaidot
• kartat ja koordinaatit-teemapäivä (tai –ilta) 
• GPS-teemapäivä (tai –ilta) 
• jotoskoulutus-teemapäivä (tai –ilta) 
• luonnonmuonakurssi
• henkiinjäämiskurssi. 

https://resul.fi/jotos/  
https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/  



Maastotoimintaa, 3 

• 16.07. Kesäyön marssi, 12/25/38 km, Tampere Pyynikki (MPK). 

• 04.08. suunnistus, Nokia (MPK). 

• 18.08. Reserviläisen kuntotestit (LKT ja Cooper/ UKK kävely), Tampere 
(MPK). 

• 03.09. Hämeen Hölkkä, Lamminpää Ylöjärvi. 

• 17-18.09. RESUL:n syysjotos Vuorijotos, Haapajärvi. 

• 01.10. TaKoRu:n ("korkeakouluopiskelijoiden") partiotaitokilpailu 

• 07-09.10 PAHKIS tiedusteluharjoitus (”sissijotos”), Mikkeli (MPK)

Maastotoiminnan vepinaarien (2020-2021) materiaalit 
https://pirkanviesti.fi/toiminta/maastotoiminta/webinaarien-materiaali/


