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Toimintakalenteri vuodelle 2022

Paavon putki ‐kilpailut kursiivilla
Paikalliset vahvennetulla teks llä

(Tervakoski / Turenki)

  TAMMIKUU  

01.01. Kuntokilpailut alkavat
01.01.‐ Ilma‐aseiden tasosarjakilpalu / harjoi elu
   31.03.      ‐‐> tarkemmat edot ampups ja ampau
01.01.‐ Ilma‐aseharjoi elu 
  31.03      ‐‐> Tervakoski TI / Turenki ma
25.01. JanRu ilmakiväärimestaruus
27.01. JanRu ilmapistoolimestaruus

  HELMIKUU  

01.‐15.02. E‐H ilma‐asekilpailu (ko radat)
19.02. Laurin latu (Janakkala)
19‐20.02. RESUL talvijotos (Lapua)
26.‐27.02. RESUL Ampumahiihto+vies  (Jurva)

  MAALISKUU  

??.03. Kerhoilta
05.03. E‐H ampumahiihto+vies  (Ha ula)
12.03. E‐H SRA ‐ cup 2/2021 (Hä lä)
13.03. E‐H pistooliampumahiihto (Valkeakoski)
17.03. Yhdistysten kevätkokoukset ja kerhoilta
23.03. E‐H RUP kevätkokous (Parolannummi)
24.03. E‐H RES kevätkokous (Parolannummi)
27.03. RESUL Pistooliampumahiihto (Kuhmo)

  HUHTIKUU  

03.04. RESUL Reserviläispilkki (Pyhäjärvi)
09.04. Pistooliampumajuoksuharjoi elu
23.04. Pistooliampumajuoksuharjoi elu
23.04. RESUL ampumasuunnistus (Kärkölä)
27.04. Kansallinen veteraanipäivä (Janakkala)
28.04. Ampumaratatalkoot Pir suolla

  TOUKOKUU  

??.05. Ratatalkoot Lastujärvellä
??.05. E‐H Taitokilpailu
??.05. E‐H Perinnekivääri (Hä lä)
01.05.‐ Yhdistysten sarja‐ammunnat
  30.09.      ‐‐> Pienoiskivääri  / Pienoispistooli to
03.05. E‐H Perinnepistooli (Parolannummi)
04.05. Ampumaharjoi elu / ruu aseet
07.05 Pistooliampumajuoksuharjoi elu
07.05. RESUL Pistooliampumajuoksu  (Imatra)
10.05. Piirien urheilutoimikunnan kokous (Parola)
14.‐15.05. RESUL Perinneaseet (Hollola)
15.05. Kaatunei en muistopäivän seppelten lasku

Tarinmaan ja Tervakosken sankarihaudoille
18.05. Pistooliampumajuoksuharjoi elu
21.05. E‐H SRA cup 3/2021 (Hä lä)
24.05. E‐H ampumasuunnistus (Tervakoski)
26.‐29.05. RESUL Four Day March (Suomi + muut)

  KESÄKUU  

1.6.‐31.8. Tervakosken ampumaratavalvonnat
??.‐??.06. E‐H Ampumamestaruuskilpailu
??.06. JanRu Pienoispistooli 30 + 30
??.06. JanRu Pienoiskivääri ken äammunta
??.06. JanRu Pienoiskivääri 3x20
01.06. Ampumaharjoi elu/ruu aseet
07.06. E‐H Maastokilpailu (Ha ula)
09.‐12.06. Riihimäen kansainväliset erämessut
10.‐12.06. RESUL frisbeegolf (Oripää)

  HEINÄKUU  

??.07. E‐H Reserviläisammunta (Parolannummi)
02.07. RESUL Reserviläisammunnat (Hiukkavaara)
06.07. Ampumaharjoi elu / ruu aseet
09.07. RESUL falling plates SRTL (Mikkeli)
09.07. RESUL Reserviläisgolf (Mäntsälä)
16.07. JaRes Mestarin kierros pp‐marssi (Janakkala)
23.07 SRA Hä lä 21 (Hä lä)



  ELOKUU  

03.08. Ampumaharjoi elu / ruu aseet
04.08. JanRu Pienoispistooli pika‐ammunta
04.‐07.08. RESUL SRA SM‐kilpailu (Rovajärvi)
06.‐07.08. Elomessut (Hämeenlinna)
07.08. Janakkala juhla (Janakkala)
10.08. E‐H Pistooliampumajuoksu (Hämeenlinna)
21.08. RESUL vahvin reserviläinen (Ylihärmä)
20.08. Lastujärven lenkki
30.08. JanRu Pienoiskivääri 40 ls makuu

  SYYSKUU  

03.‐04.09. Rauta & Petrooli (Riihimäki)
06.09. E‐H ampumajuoksu (Ha ula)
07.09. Ampumaharjoi elu / ruu aseet
09.‐11.09. Reservin ampumamestaruus kilpailut (Mikkeli)
10.09. E‐H SRA ‐cup 4 (Hä lä)
10.09. RESUL kivääri 300 m  (Mikkeli)
16.‐18.09. RESUL Tarkka‐ammunnan SM (Hankoniemi)
17.09. KiipFit (Kiipula)
17.‐19.09. RESUL Syysjotos (Haapajärvi)
23.‐25.09. Hämeen Ilves‐harjoitus MPK (Ha ula)
24.‐25.09. RESUL Maastopyöräjotos (Pieksämäki)
25.09. Poronpolku (Loppi)

  LOKAKUU  

01.10‐ Ilma‐aseharjoi elu
  31.12.      ‐‐> Tervakoski  / Turenki ma
08.10. 7,62x39 ja 9 mm karbiini SRA kilpailut (Hä lä)
13.10. Yhdistysten syyskokoukset ja kerhoilta
15‐16.10. RESUL ilma‐asekilpailu (Kuusankoski)
27.10. E‐H RES syyskokous (Parolannummi)

  MARRASKUU  

09.11. E‐H RUP syyskokous (Parolannummi)
16.11. Piirien urheiluparlamen  (Parolannummi)
19.11. E‐H SRA Cup 5/2021 ja pimeäkilpailu (Hä lä)
19.‐20.11. Reserviläisliiton vuosikokous (Jyväskylä)
19.‐20.11. RUL:n lii okokous ja maanpuolustusjuhla (JKL)

  JOULUKUU  

06.12. Itsenäisyyspäivä seppelten lasku 
Tarinmaan ja Tervakosken sankarihaudoille

08.12. Joulutulet klo 18.00
24.12. Kyn löiden sytytys klo 14.30 

Tarinmaan sankarihaudoille
24.12. Jouluaaton kunniavar o sankarihaudoilla

klo 15 ‐ 18:30 Tarinmaa
klo 16:30 ‐ 18 Tervakoski

Reserviläisjärjestöt syty ävät ja varmistavat, e ä 
jokaisella sankarihaudalla Janakkalan kirkolla 

palaa kyn lä jouluaa ona noin klo 14.30

Paavon putki ‐kilpailut kursiivilla teks llä
Paikalliset vahvennetulla teks llä 

(Tervakoski / Turenki)

Toimintakalenteri vuodelle 2022



Janakkalan Reserviupseerikerho ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 Toiminnan päämäärät

Kerhon tarkoituksena on sen jäsenten upsee‐
ritaitojen ylläpitäminen ja edistäminen, yh‐
teenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen, 
fyysisen kunnon ja toimintakyvyn ylläpitämi‐
nen sekä so emme veteraanien perinteen 
kunnioi aminen ja vaaliminen.

  Toiminnan kehi äminen

Toiminnan kehi ämiseen ja ak voin in kiinni‐
tetään edelleen huomiota esim. yksi äisten 
jäsenten odotuksia kartoi amalla. Jäsenhan‐
kintaa sekä kohdenne ua toimintaa erilaisille 
jäsenryhmille edelleen kehitetään ja kerätään 

etoa ja ideoita puolustusvoimien ja muiden 
järjestöjen toimintatavoista ja etsitään uusia 
mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä yh‐
teistyötapoja. Esim. uudenlaiset yhteistyö‐
mahdollisuudet MPK:n kanssa ovat selvitysten 
alla ja jäsenistön, varsinkin sijoi ama oman, 
toivotaan oma‐aloi eises  koulu autuvan 
esim. MPK:n varsin monipuolisen kurssitarjon‐
nan pui eissa.

Korostetaan edelleen toiminnan perusasioi‐
den, kuten isänmaallisuus, vapaaehtoisuus, 
osaaminen, osaamisen ylläpidon ja kehi ämi‐
sen, merkitystä toiminnassa. Edistetään ja 
vaalitaan edelleenkin upseeritoiminnan perus‐
periaa eita: Isänmaalisuus, vastuuntunto ja 
vapaaehtoisuus.

Paavon putken kilpailuihin toivotaan runsasta 
osallistumista ja Janakkalan maineen pitämistä 
edelleen korkealla tasolla toivoen koko jäse‐
nistön oma‐aloi eista osallistumista etenkin 
piirin, kuin myös kerhon omiin, sekä valtakun‐
nallisiin kilpailutapahtumiin. Tavoi eena on 
toki saada vähintään kolme joukkue a kaikkiin 
piirin kilpailutapahtumiin. Jäsenmäärä on 
muutamat viime vuodet ollut laskusuuntai‐
nen, joten töitä jäsenhankinnan ja ‐huollon 
parissa on en sestään tehoste ava. 

Toiminnan kehi ämiseksi pyritään myös ak ‐
voimaan uusia jäseniä toimintaan. Nimeno‐
maan toimintaan, itseisarvona ei kuitenkaan 
ole jäsenmäärän kasva aminen, vaan toimin‐
nan vilkastu aminen ja tehostaminen. Erityi‐
ses  nuoria upseereja pyritään löytämään 
mukaan toimintaan. Koko jäsenistön panosta 
poten aalisten uusien jäsenten löytämisessä 
toivotaan.

Tiedotustoimintaa kehitetään ja tehostetaan – 
sähköpos a ak voidaan en sestään mahdolli‐
simman tehokkaaseen käy öön.

  Yhteistoiminta

Kerho tekee yhteistyötä mm Janakkalan Reser‐
viläiset ry:n, so emme veteraanien, MPK:n se‐
kä puolustusvoimien kanssa em. päämäärien 
saavu amiseksi. Yhteisvoimin edellä maini u‐
jen ym. järjestöjen ja toimijoiden kanssa py‐

rimme suori amaan lii o‐ ja piiritason meille 
antamia tehtäviä.
  
  Urheilu ja ammunta

Reserviläisurheilu eri muodoissaan on mer‐
ki ävä osa toimintaamme. ”Liiku, Ammu, Kou‐
lu audu” on RUL:n jokaiselle jäsenelle antama 
pääteema myös vuonna 2022. 

• Paavon putki kisa on jo perinteinen moni‐
puolinen tapa ak ivises  osallistua toimin‐
taan. 

• Keskeisellä sijalla on toimintakyvyn ylläpi‐
täminen, joka on yksi RUL:n perinteisistä 
painopistealueesta. Toimintakykyä mita‐
taan mm. kuntotestein, joihin on piiritasol‐
la ollut hyvin vähän osallistujia. 
Toimintakykyä edistävää omaa toimintaa, 
kuten marssi‐ ym. harjoituksia, erilaisia 
ammuntoja ym. pyritään järjestämään en‐

stä enemmän. 
• Ampumatoiminnan ak voin a jatketaan ja 

tavoitellaan tänäkin vuonna mm. piirin 
ruu aseiden yleismestaruu a. Ilma‐ase‐
ammunnat, cup‐ ja prosen ammunnat 
ovat ohjelmassa vahvas  mukana. Sovel‐
le ujen ja perinteisten ammuntojen ke‐
hi ämistä jatketaan Pir suon 
ampumaradalla ja pyritään saamaan mu‐
kaan uusia ja erityises  nuoria upseereja.

• Piirin SRA cup‐kisaan osallistutaan joukku‐
eella, samoin muihinkin piirin alueella 
järjeste äviin kilpailuihin vähintään yhdel‐
lä joukkueella, tavoi eena kaksi tai jopa 
useampia joukkueita.

• Vuoden 2022 aikana pyritään .22 sniper‐
kisa.

Uuden aselain vaa mien seikkojen järjestelyt 
kerhossamme ovat ajan tasalla, ja voidaan täl‐
tä osin taata kerhon jäsenistölle mahdollisuus 
ammunnan harrastamiseen myös tulevaisuu‐
dessa. Myös ampumarata lanne on hyvä. 
Ampuma‐asekoulu ajat ovat keskeisessä ase‐
massa uusien aselupien hakemisessa ja har‐
rastuneisuustodistusten kirjoi amisessa. 

Muita vuotuisia tapahtumia ovat mm:

• Pistooliampumajuoksun harjoituskisat 
keväällä

• Maastokilpailut, myös osina pide ynä
• Pistooli‐ ja kivääriammunnat, tavoite min. 

5 osano ajaa joka lajissa
• Ilma‐aseammuntoja Turengissa ja Vin llä
  
  Talous

Kerhon talous on tyydy ävässä kunnossa. 
Merki ävimmän varainhankintavälineemme, 
toimintakalenterin, mainosmyyn  pyritään pi‐
tämään vähintään nykyisellä tasolla, mu a tu‐
lojen lisääminen on toki väl ämätöntä, koska 
toimintaan kohdistuvat menot ovat ak ivisuu‐
den myötä lisääntyneet. RUL:lta saadut palk‐
kiot ak ivisesta toiminnasta ovat au aneet 



talouden tasapaino amisessa viime vuosina.
 
  Tiedotus

Tiedotuskanaviamme ovat toimintakalenteri, 
Janakkalan Sanoman seurapalsta, jäsenkirjeet 
(kaksi kertaa vuodessa), sähköpos  ja ko si‐
vut, joiden päivitystä ja käy öä ak voidaan 
edelleen. Jäsenkirjeiden pos tuksessa siirry‐
tään koh  sähköistä jakelua.
  
  Muu toiminta

Kerhon tavoite on jäsenmäärän pitäminen sa‐
dan tuntumassa (taas näy ää siltä, e ä vuo‐
den 2021 osalta jäämme hieman alle tämän 
tavoi een), mikä merkitsee luonnollinen pois‐
tuma huomioiden voimakasta uusien jäsenten 
rekrytoin a. Etsitään edelleen kanavia nuor‐
ten ko utuvien upseerien ak voimiseksi ker‐
hon jäseniksi.

Erityisen tärkeätä on huoleh a nuorista jäse‐
nistä. Pyritään järjestämään nuorten keski‐
näistä toimintaa oman kerhon sisällä sekä 
osallistumaan piirin NUT‐ laisuuksiin. Pyri‐
tään löytämään ja kehi ämään uusia toimin‐
toja nuorten ak voimiseksi toimintaan, 
kokeneempiakaan jäseniä kuitenkaan unohta‐
ma a. 

Pyritään en stä paremmin huomioimaan ak‐
iviset toimijat ja myös heidän palkitsemisen‐

sa piirin/liiton mitalein yms. tavoin.

Puolustusvoimien organisaa o on lähes vuo‐
si ain niukoista resursseista johtuen suunnit‐
telu‐ ja kehitysvaiheessa ja kertausharjoitukset 
edelleen suhteellisen matalalla tasolla, koskien 
yhä pienempää sijoite ujen upseerien jouk‐
koa. Tässä lanteessa vapaaehtoiset toiminnat 
ken äkelpoisuuden säily ämiseksi ovat erit‐
täin tärkeässä roolissa. Oman kerhon piirissä 
pyrimme järjestämään ken äkelpoisuuden 
säily ämistä tukevia laisuuksia.

MPK:n ja maakuntajoukkojen merkitys reser‐
viläisten koulu ajana tulee näillä näkymin 
myös jatkuvas  kasvamaan. Kurssikäytäntö on 
hieman muu unut ja SOTVA‐kurssit toteute‐
taan iviissä yhteistyössä PV:n kanssa. 

Tuetaan MPK:n työtä informoimalla jäsenistöä 
kursseista ja kutsumalla piiripäällikkö ym. vir‐
kailijoita johonkin kerhon kokoukseen kerto‐
maan ajankohtaisista koulutusasioista.

Pyritään olemaan selvillä ja informoimaan jä‐
senistöä puolustusvoimien ja etenkin sen re‐
servin osalla tapahtuvista muutoksista ja uu‐
sista vaa muksista ja tarpeista kutsumalla eri 

laisuuksiin näistä asioista vastaavia ak ivi‐
upseereita esitelmöimään.

Etelä‐Hämeen Reserviupseeripiiri toivoo, e ä 
piirin jäsenkerhot pitäisivät oman syyskokouk‐
sena jo lokakuussa, jo a piiri eh si pitää oman 
syyskokouksensa ennen marraskuussa pidet‐
tävää RUL:n lii okokousta. 

Merki äviä tapahtumia vuonna 2022 ovat:

• kerhon omat kilpailut
• Paavon‐putki kilpailut
• RUL:n lii okokous 19.11.2022 Jyväskylässä
• kuntokilpailu, tavoi eena piirin paras 

sarjassamme
• tapahtumapäivä
• perheretket
• kerhoillat
• prosen ammunnat ‐ tavoi eena 

vähintään 65 % suoritus

Hallitus

Kuntopisteiden ak ivinen 
ilmoi aminen reserviupseeri‐

kerhon urheilu‐upseerille 
viimeistään 10.1.2023 mennessä!



Janakkalan Reserviläiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuosi 2022 on yhdistyksen 64. toimintavuosi. 
Toiminnan tarkoitus on reserviläistaitojen, 
fyysisen kunnon ja maanpuolustushengen 
ylläpitäminen.

1. Painopistealueet

So emme veteraanien tukeminen ja so em‐
me veteraanien leskien muistaminen joulu‐
paketein. Perinteiden vaaliminen, mm. kyn ‐
löiden syty äminen ja kunniavar ot Janakka‐
lan sankarihaudoilla sekä seppelepar otoi‐
minta. Jäsenten merkkipäivien muistaminen. 
Nuorien saaminen mukaan maanpuolustus‐
työhön ja reserviläisurheilun pariin. Osallistu‐
minen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulu‐
tukseen.

2. Tiedo aminen

Laadimme yhdessä upseerien kanssa toiminta‐ 
ja kilpailukalenterin vuodelle 2022. Tiedotam‐
me toiminnastamme WWW‐sivuilla h ps://
janakkalan‐reservilaiset.reservilaislii o.fi/ sekä 
Facebookilla.

3. Kokoontumiset ja yhteistoiminta

Janakkalan Reserviläiset ry. tekee yhteistyötä 
Janakkalan Reserviupseerikerhon kanssa, mm. 
järjestämme kerhoiltoja, yhteisiä tutustumis‐
käyntejä ja kilpailuja. Järjestämme joulutulet 
reserviläisille ja heidän perheilleen. Yhdistys 
pitää sääntömääräiset syys‐ ja kevätkokoukset, 
joiden yhteydessä pidetään myös kerhoillat. 
Olemme yhteistoiminnassa MPK:n Ha ulan 
koulutuspaikan kanssa. Teemme yhteistyötä 
paikallisten veteraaniyhdistysten kanssa ja 
osallistumme tukihenkilötoimintaan. Reservi‐
läisillä on hoidossaan kaksi yksityistä sankari‐
vainajan hautaa. Johtokunta kokoontuu aina 
tarvi aessa.

4. Talous

Toiminnan ylläpitämiseksi ja varojen hankkimi‐
seksi jatkamme ampumataulujen ja maakunta‐
viirien valmistusta ja myyn ä. Osallistumme 
messuille, joissa kerromme reserviläistoimin‐
nasta ja myymme erilaisia lipputuo eita ja SK‐
tuo eita. Myymme myös itsenäisyyspäivä‐
tuo eita paikallisten kauppaliikkeiden loissa 
itsenäisyyspäivän alla. 

5. Urheilu

Osallistumme piiri‐ ja yhdistystasolla reservi‐
läistapahtumiin ja kilpailuihin, ampuma‐cup –
kilpailuihin, ilma‐aseiden viikkokilpailuihin, 
perinneasekilpailuihin, piirin RK‐ammuntoihin, 
An n malja SRA‐kilpailuun, hölkkätapahtumiin 
ja Laurin latu ‐tapahtumaan. Järjestämme pis‐
tooli am pu ma juok su tapahtumia Lastujärven 
ampumaradan maastossa. Jo perinteeksi muo‐
dostunut Mestarin Kierros ‐kuntopyöräilyta‐
pahtuma järjestetään taas kesän aikana kuten 
myös RES ulkoilupäivä keväällä ja syksyllä.

6. Virkistystoiminta

Järjestämme upseerien kanssa yhteisen kevät‐/
syysretken ja kerho‐/saunailtoja jäsenistölle.

7. Talkoot

Ampumataulujen painatus, laskenta, pakkaa‐
minen ja lähe äminen tehdään talkoilla. Sa‐
moin ampumaratojen kunnostus ja siis mi‐
nen, messupaikkojen rakentaminen ja purka‐
minen, sekä liputuksen hoitaminen messujen 
aikana. Tuemme monin tavoin Etelä‐Hämeen 
Reserviläispiirin toimintaa. Vuonna 2022 osal‐
listumme ainakin Rauta & Petrooli ‐tapahtu‐
maan ja Erämessuille Riihimäellä. Osallistum‐
me myös lukuisiin Janakkala‐seuran ja paikal‐
listen urheiluseurojen kilpailujen järjestelyihin 
talkootyön muodossa. Avustamme Hämeen‐
linnan Ampumaseuraa toimitsijoina sen järjes‐
tämissä kilpailuissa.

Johtokunta










