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1. YLEISTÄ
Piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton
jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä edistäen
toiminnallaan suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista ja
kokonaismaanpuolustusta ja kansalaisten turvallisuuden lisäämistä pyrkien
samalla parantamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa sekä
kehittämällä reserviupseerihenkeä.
Vuosi 2018 on piirin viideskymmenesneljäs (54.) toimintavuosi.

Piiri tukee ja ohjaa perusyhdistyksiä. Toiminnan järjestämisessä ja johtamisessa
korostuvat reserviupseerien henkinen ja fyysinen kunto. Sotilas- ja upseeritaidot
sekä ammunta ovat keskeisessä asemassa. Piiri toteuttaa Suomen
Reserviupseeriliiton (RUL) sille antamat tehtävät. Helsingin Reserviupseeripiiri
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Piirin toiminnan painopiste on kenttäkelpoisuus
2. YHTEISTOIMINTA
Piiri edistää toimintansa tarkoitusta toimimalla yhteistyössä eri
maanpuolustustahojen kanssa, joita toimintavuonna 2018 ovat muun muassa:
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL),
Reserviläisurheiluliitto (RESUL),
Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP),
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri,
Helsingin Kadettipiiri,
Katajanokan Upseerikerho,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja sen alueelliset
Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri (ESMPP) ja Meripuolustuspiiri (MERIPP),
Uudenmaan Aluetoimisto (UUDALTSTO),
Kaartin Jääkärirykmentti (KAARTJR),
Rannikkoprikaatin esikunta (RPRE)
Suomen Reserviupseeriliiton hallituksessa on piirin edustus. Suomen
Reserviupseeriliiton liittovaltuustossa piiriä edustavat 2016 liittokokouksessa
valitut henkilöt.
Katajanokan Upseerikerhon hallituksessa piiriä edustavat puheenjohtaja sekä
toiminnanjohtaja.
Etelä-Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnassa
reserviupseereja edustaa piirin puheenjohtaja.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin kanssa tärkein yhteistoimintaelin on
säännöllisesti kokoontuva piirien yhteistoimikunta, jossa jäseninä ovat piirin
puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja. Piirihallitus asettaa lisäksi jäsenet
piirien yhteiseen ampumatoimikuntaan, kansainväliseen toimikuntaan sekä
sotilasliikuntatoimikuntaan.

Piirien vuosikokoukset järjestetään samaan aikaan siten, että niihin liittyy
yhteinen palkitsemistilaisuus sekä kokousesitelmä.
Piirin toimisto jatkaa läheistä ja päivittäistä yhteistoimintaa HELRESP:n
piiritoimiston kanssa ja tukee soveltuvin osin myös sen perusyhdistyksiä.
Piiri pitää yhteyttä Uudenmaan reservipiireihin.
.
3. KENTTÄKELPOISUUS
a) Koulutustoiminta
Reserviupseereille suunnatulla sotilaallisella koulutuksella ylläpidetään ja
kehitetään piirin henkilöjäsenten sotilaallista ammattitaitoa. Helsingin
Reserviupseeripiirin toiminta-alueella edellä mainittu koulutus on järjestetty
pääosin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimesta. Helsingin
Reserviupseeripiiri on perinteisesti tukenut alueellaan toteutettavaa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta ja muuta sotilaallisia valmiuksia
kehittävää toimintaa, sekä piirin jäsenyhdistyksissä tehtävää koulutusta.
2018 piiri järjestää yhdistysten johdolle suunnattuja koulutustilaisuuksia. Piiri
kannustaa perusyhdistyksiä Padasjoen harjoitusalueen käyttöön koulutuksessa.
Varautumiseen liittyvässä koulutuksessa nojaudutaan ensisijaisesti MPK:n
tarjontaan ja tuetaan MPK:ta kurssien tuottamisessa.
b) Ampumatoiminta
Ampumatoiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat reserviläisille sopivien
ampumamuotojen (PA1-PA4 ja SRA) tukeminen ja edelleen kehittäminen sekä
monipuolisten ampumamahdollisuuksien turvaaminen pääkaupunkiseudulla
myös tulevaisuudessa. Tämän toiminnan tarkoituksena on kohottaa reservin
johtajien kykyä kouluttaa ja johtaa ammuntoja sekä parantaa heidän
henkilökohtaisia ampumataitojaan.
Tätä tarkoitusta varten piiri jatkaa aktiivista toimintaa nykyisten rataresurssien
tehokkaaksi hyödyntämiseksi sekä seuraa ja tukee edelleen Kivikon
ampumaurheilukeskuksen etenemistä sekä tutkii mahdollisuuksia ja tarvetta
Upinniemen ratojen käyttöön. Piiri pyrkii tehostamaan toimia, joilla eri
yhdistysten järjestämiin ampumatilaisuuksiin saadaan lisää osallistujia,
tiedotusta ja kerhojen välistä yhteistyötä parantamalla.
Piirin ampumatoiminta järjestetään pääosin yhteistyössä MPK:n Etelä-Suomen

Maanpuolustuspiirin, Meripuolustuspiirin sekä Helsingin Seudun
Reserviläispiirin (HELRESP) kanssa. Piiri asettaa ampumatoimikunnan yhdessä
HELRESP:n kanssa.
Piirin ampumatoiminnan pääpaino on ”reserviläisasein” tapahtuvassa
ammunnassa Santahaminassa sekä piirin omalla pistooliradalla
Töölöntorinkadulla. Töölöntorin yhdistetyn harjoitussalin ja ilma-aseradan sekä
Padasjoen harjoitusalueen toimintaa kehitetään edelleen.
Piiri tukee jäsenyhdistysten piirin sisäradalla järjestämiä ammunta- ja
koulutustilaisuuksia. Samoin annetaan jäsenille ja jäsenyhdistyksille
informaatioita ammunnasta, ammunnan harjoittelumahdollisuuksista, aseista ja
lupamenettelyistä.
Piiri voi tukea ja järjestää eri lajien harjoitusammuntoja ja kilpailuja sekä
tarvittaessa karsintoja valtakunnallisia kilpailuja varten. Piiri lähettää edustuksen
ampumatoimikunnassa päätettyihin tärkeimpiin reserviläisammuntatapahtumiin.
Piiri nimeää kilpailuihin lähetettävät edustajat.
Pääosa ampumatapahtumien ja -vuorojen päivämääristä määritellään yhdessä
Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa Santahaminan ratakokouksissa
puolivuosittain (toukokuu ja marraskuu).
Alla on listaus vuodelle 2018 normaalien ampumavuorojen lisäksi suunnitelluista
tapahtumista ja kursseista:







Perusampujan kurssit
SRA-ampujan kurssit
Tekniset kurssit kokeneille ampujille
Kaartin Jääkärirykmentin kokelasammunnat
Nuorten reserviläisten päivä
SRA-, reserviläisase- ja perinneasekarsinnat ja- kilpailut

c) Sotilasliikunta
HRUP:n sotilasliikuntatoiminnasta vastaa ensisijaisesti Helsingin Seudun
Reserviläispiirin kanssa asetettu yhteinen sotilasliikuntatoimikunta. Toimikunnan
tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirien jäsenten sotilaallista kenttäkelpoisuutta.
Toimikunta toteuttaa tehtäväänsä pääasiallisesti tarjoamalla kerhoille
edellytyksiä sotilasliikuntatapahtumien järjestämiseksi. Toissijaisesti toimikunta

järjestää itse liikuntatapahtumia piirien jäsenille. Toimikunnan tehtäviin kuluu
myös tiedotus, sekä kilpailijoiden lähettäminen RUL:n ja RESUL:n alaisiin
kilpailuihin ja muihin suuriin liikuntatapahtumiin. Piirin lähimmät yhteistyötahot
sotilasliikunnan osalta ovat HELRESP, RESUL ja RUL.
Vuoden 2018 toiminta ja tavoitteet: maanantaimarssit, viikoittainen
salibandyvuoro ja Jukolan viestijoukkue kuuluvat ylläpidettäviin toimintoihin.
Lisäksi jäseniä kannustetaan osallistumaan erilaisiin jotoksiin ja
sotilastaitokilpailuihin niin koti- kuin ulkomaillakin. 2018 järjestetään
sotilasesteratatapahtuma. Tiedotusta jatketaan piirilehdessä, verkkosivuilla ja
kuukausittaisessa sähköpostikirjeessä. Sotilasliikunnan toimintakalenteri on
piirin verkkosivuilla www.hrup.fi.
4. JÄRJESTÖTOIMINTA
Järjestötoiminnan tarkoituksena on kerhojen välisen yhteistoiminnan
kehittäminen ja piiriorganisaation toiminnan tehostaminen.
Järjestötoimikunta suunnittelee toimintaa järkeistäviä hankkeita ja yrittää saattaa
niitä kerhoissa ja piirissä toteutukseen. Tarkoituksena on kehittää jäsenille
lisäarvoa jäsenyydestä, jotta piirin jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.
Järjestötoimintaa varten piirihallitus nimeää toimikunnan.
5. NUORTEN TOIMINTA
Suora ja reipas - Helsingin piirin nuoret reserviupseerit. Viidenteen
toimintavuoteensa mennessä nuorten toimikunta on saanut jäsenen miltei
jokaisesta piirin kerhosta. Toimintaa on kehitetty aktiivisten toimikuntalaisten
johdolla. Toimikunnan tavoitteena on edelleen koota nuoria yhteen kaikista piirin
jäsenyhdistyksistä ja saada heidät mukaan toimintaan.
Vuoden 2018 tavoitteena on aktivoida yhä useampia piirin nuoria toimintaan
hyödyntämällä MPK:n, RUL:n, piirin ja piirin kerhojen tapahtumia. Lisäksi
painotetaan ideoiden toteuttamista ja toimivien tapahtumien järjestämistä.
Yhteistyö Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen (ARU) kanssa
käynnistetään. Nuorten toimikunnan tavoitteena on myös muodostaa joukkue
yhdelle jotokselle sekä muutamalle MPK:n kurssille. Toimikunta dokumentoi ja
analysoi vuoden aikana tuotetut tulokset ja tapahtumat. Toimikunnan
vuosikelloon on listattu suunnitellut tapahtumat, kokoukset ja tapaamiset.
Nuorten toimikunnalla on käytössään oma Facebook-ryhmä, Instagram-tili ja

sähköpostilista. Näiden sähköisten kanavien kautta toimikunta jatkaa viestinnän
toteuttamista sekä kartoittaa muita mahdollisia viestintäkanavia. Nuorille
jäsenille markkinoidaan puolustusvoimien tarjoamia maaliosastotehtäviä, joista
on aiemmilta vuosilta erinomaisia kokemuksia.

6. PERINNE- JA JUHLATOIMINTA SEKÄ AATTEELLINEN TYÖ
Piiri osallistuu ja tukee alueellaan järjestettäviä Puolustusvoimat 100 vuotta
juhlatapahtumia. Piiri tiedottaa aktiivisesti jäsenistöään juhlavuoden
tapahtumista.
Piiri osallistuu pääkaupunkiseudulla järjestettäviin paraateihin, vuosipäiviin,
ylennystilaisuuksiin sekä vastaaviin tapahtumiin asianomaisen käskyn
mukaisella tai erikseen sovittavalla tavalla.
Piiri osallistuu vakiintuneen työnjaon mukaisesti Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhlan järjestämiseen yhteistyössä perinteisten kumppaneiden kanssa.
Piiri organisoi jouluaattona kunniavartiot Hietaniemen sankariristille ja Suomen

Marsalkan haudalle. Piiri osallistuu kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksiin.
Piiri järjestää kokouksiensa yhteydessä, sekä tarvittaessa muutoinkin
reserviupseerien toimintaan liittyviä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia.
Piiri osallistuu KAARTJR:n joukkoyksiköiden kokelastilaisuuksiin.
Piiri avustaa jäsenyhdistyksiä luennoitsijoiden ja esitelmänpitäjien hankinnassa
ja julkaisee Helsingin Reservin Sanomissa alaan liittyviä kirjoituksia. Piiri toimii
upseeriarvojen ja eettisten periaatteiden edistämiseksi.

7. VIESTINTÄ
Helsingin Reservin Sanomien e-lehteä parannetaan mm. vaihtamalla
palveluntarjoajaa ja uudistamalla lehden ulkoasua. Lehti täyttää 50 vuotta, mikä
huomioidaan lehden sisällössä ja markkinoinnissa.
Piiri toimii Helsingin Reservin Sanomien kustantajana, päätoimittajana piirin
toiminnanjohtaja. Piiri kehittää lehteä kokonaisuutena johon kuuluu paperinen
lehti, lehden näköisversio sekä e-lehti. Vuonna 2018 julkaistaan neljä painettua
numeroa, jotka julkaistaan myös sähköisenä näköisversiona. Lisäksi julkaistaan
kuusi e-lehteä.
Reservi tutuksi tapahtuma (RETU 2018) – järjestetään välivuoden jälkeen. Piiri
osallistuu tapahtuman järjestämiseen yhdessä Helsingin Seudun
Reserviläispiirin ja MPK:n kanssa.
Piiri lähettää yksitoista kuukausikirjettä jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen
sähköpostitse. Lisäksi piiri tiedottaa aktiivisesti Facebookissa. Muiden
sosiaalisten medioiden kuten esim. Twitter ja Instagram käyttöönottoa ja
hyödyntämistä harkitaan.
Vuonna 2018 piiri kehittää toimintasuunnitelmaansa tiiviimmäksi ja
informatiivisemmaksi paketiksi.
8. VARAUTUMISTYÖRYHMÄ
Varautumistyöryhmä jatkaa työtään piirihallituksen sille vahvistaman
toimintaohjeen puitteissa, yhteistyössä mm. Uudenmaan Reserviupseeripiirin ja
alueen reserviläispiirien kanssa. Toiminta sovitetaan asianmukaisin osin RUL:n

toimintasuunnitelman luomiin puitteisiin. Toimintakauden päätavoitteina ovat
käynnistettyjen projektien edistäminen ja valittujen uusien hankkeiden
käynnistäminen sekä yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista koskevan
tietoisuuden lisääminen. Työn edistymisestä tiedotetaan kerhojen nimeämien
varautumisvastaavien kautta, piirin muun tiedotustoiminnan yhteydessä, tai
erillisten keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien avulla. Varautumiseen liittyvässä
koulutuksessa nojaudutaan ensisijaisesti MPK:n tarjontaan ja tuetaan MPK:ta
kurssien tuottamisessa. Työryhmän toimintaa selkeytetään ja koulutukseen
sekä tiedottamiseen liittyviä resursseja vahvistetaan selkeästi toimintakauden
alussa.
9. ULKOMAINEN YHTEISTYÖ
Suomen maanpuolustukseen kuuluvat kansainväliset yhteydet ja yhteistoiminta
muiden maiden puolustusvoimien kanssa ovat lisääntyneet viime vuosien
aikana. Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu osallistuminen
kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Reserviupseeriston
toimintakenttä tänä päivänä, niin siviilissä kuin vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kentällä, on yhä laajemmin kansainvälinen.
Ulkomainen yhteistyö jakautuu kolmeen sektoriin: järjestötyö, koulutus ja
kilpailutoiminta. Järjestötyö tarkoittaa virallisten yhteyksien ylläpitämistä.
Sen käytännön muotoja ovat vierailut ja osallistuminen juhlatilaisuuksiin.
Koulutus tarkoittaa HRUP:n kerhojen henkilöjäsenten osallistumista
koulutustapahtumiin, jotka järjestetään yhteistyössä ulkomaisen toimijan
kanssa. Kansainvälisellä koulutustoiminnalla ylläpidetään ja kehitetään piirin
henkilöjäsenten sotilaallista ammattitaitoa. Kilpailutoiminnan ytimessä ovat
kansainväliset ampuma- ja sotilasurheilukilpailut.
Viron Kaitseliiton kanssa jatketaan toimintavuonna 2018 tiivistä
koulutustoimintaa, joka järjestetään yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Ruotsi on toinen kansainvälisten kontaktien painopistealue. Piiri jatkaa
toimintavuonna 2018 hyvää yhteistyötä ruotsalaisten järjestöjen kanssa,
painopisteenä Tukholman/Svealandin alueella toimivat reserviupseerit.
HRUP lähettää tarvittaessa valittuihin kansainvälisiin sotilastaito- ja
ampumakilpailutapahtumiin piirin edustusjoukkueet.
Erikseen pyydettäessä piirin edustajat osallistuvat Suomen Sotaveteraanien
Viron-yhdistyksen kokouksiin sekä toimivat tarvittaessa Reserviupseeriliiton
edustajina Virossa.

10. PIIRIN HALLINTO JA TOIMISTO
Piirihallitus kokoontuu vähintään seitsemän kertaa toimintavuoden aikana.
Piirihallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa.
Piirihallitus asettaa tarvittavat toimikunnat. Toimikunnat organisoivat osan piirin
toiminnasta.
Piirin toimisto tukee jäsenyhdistyksiä toiminnassa ja hoitaa piiritason tehtävät.
Piiritoimisto toimii piirin yhdyssiteenä sotilas- ym. viranomaisten kanssa
asioitaessa. Piirin toimisto toimii piirihallituksen alaisuudessa toimeenpanevana
yksikkönä. Piirin palkattu henkilöstö mahdollistaa laaja-alaisen ja laadukkaan
reserviupseeritoiminnan piirin toiminta-alueella. Piiritoimisto tekee tiivistä
yhteistyötä Helsingin Seudun Reserviläispiirin toimiston kanssa.
11. PIIRIMAJA SPJUTSUNDISSA
Piirin Sipoon Spjutsundissa sijaitseva maja mahdollistaa ajanmukaiset ja
hyvätasoiset tilat kokous- ja virkistyskäyttöön piirin perusyhdistyksille. Maja on
veloituksetta piirin kerhojen käytössä. Yhdistysten ja jäsenten yhteistoimintaa ja
verkottumista tuetaan järjestämällä keväällä ja syksyllä majatalkoot sekä
vuoden päätteeksi jo perinteeksi muodostunut joulusauna. Muita mahdollisia
jäsenistön yhteistoiminnan edistämiseen liittyviä toimia tuetaan resurssien
puitteissa.
Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa majan arvon säilymisen ja käyttöarvon
parantamisen varmistavia toimia. Majan ylläpito ja kunnostus tapahtuu pääosin
talkoovoimin ja toimikunta ylläpitää kunnostustöistä erillistä työlistaa, jonka
perusteella toimisto ja toimikunta jakavat työt kauden aikana suoritettaviksi.
12. EDUNVALVONTA
Hyvät suhteet piirin eri yhteistyötahoihin ovat edunvalvontatyön perusedellytys.
Yhteistyötahot on lueteltu toimintasuunnitelman kohdassa 2.
Piiri tukee ja edistää reserviupseerien jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tässä
korostuu yhteistyö muiden piirien sekä liiton kanssa.
Piiri tukee reserviläisille sopivaa ampumaharrastusta. Piiri osallistuu aktiivisesti
RESUL:n toimintaan sekä viranomaisten ampuma-aseita koskevan
lainsäädännön ja ohjeistuksen uudistustyöhön. Piirin tavoitteena on, että
meneillään olevan ampuma-aseita ja ampumaratoja koskevan lainsäädännön

uudistustyön yhteydessä reserviläisten mahdollisuus aktiiviseen
ampumatoimintaan ja ampumataidon ylläpitoon pysyy vähintään entisellä
tasolla.
13. TALOUS
Piirin toiminta rahoitetaan URLUS-säätiön toiminta-avustuksella, henkilöjäseniltä
perittävin jäsenmaksuin ja RUL:n myöntämin avustuksin.
14. TAPAHTUMAKALENTERI 2018
Piiri julkaisee hallinto - ja tapahtumakalenterin osoitteessa www.hrup.fi
tilattavana sähköisenä kalenterina. Kalenteri täydentyy ja tarkentuu
toimintavuoden edetessä.

