
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 6/2018    1.6.2018 

 

Tässä viestissä on Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje. Kiertokirje lähetetään kaikille 

piirin jäsenille aina kuukauden alussa, mikäli jäsenellä on jäsenrekisterissä toimiva 

sähköpostiosoite. Tiedote sisältää ajankohtaisia tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka 

on tarkoitettu kaikille jäsenille. Kerhot voivat markkinoida kirjeen välityksellä myös omia 

tapahtumiaan ilmoittamalla niistä piiritoimistolle. Kiertokirjeen jakelulistalta voi erota 

vastaamalla tähän viestiin. 

 

Toiminnanjohtaja:   Järjestöupseeri: 

Kapt Tomi Alajoki   Ylil Ossi Ikonen 

Gsm: +358 45 128 3636  Gsm: +358 45 862 4648 

Email: toiminnanjohtaja@hrup.fi Email: jarjesto@hrup.fi  

 

 

Katso myös www.hrup.fi, www.reservinsanomat.fi ja www.facebook.com/hrup1 

 

Järjestötoimintaa: 

1. Avoimet ovet Kaartin jääkärirykmentissä, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Merisotakoulussa 2.6.2018 klo 

10.00 –  16.00 

2. Pioneeriseminaari 10.11. Museo Militariassa 

3. Senioriupseerien syysseminaari 25.10. 

 

Liikuntaa: 

4. Marssiammunnan sarjakilpailu Santahaminassa 2018 

5. Kesäyön marssi Tuusulassa 9. – 10.6. 

6. Salpavaellus Kaakonkulmalla 29.6. – 1.7. 

7. Reserviläisurheiluliiton syysjotos PANSSARIJOTOS Hattulassa 14. – 16.9.2018 

 

Koulutusta:   

8. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

 

Ampumatoimintaa: 

mailto:toiminnanjohtaja@hrup.fi
mailto:jarjesto@hrup.fi
http://www.hrup.fi/
http://www.reservinsanomat.fi/
http://www.facebook.com/hrup1


9. MPK:n ratavuorot Santahaminassa 

10. Piirin pistoolivuorot Santahaminassa 

 

 

Järjestötoimintaa: 

 

1. Avoimet ovet Kaartin jääkärirykmentissä, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja 

Merisotakoulussa 2.6.2018 klo 10.00 –  16.00 

Kaartin jääkärirykmentin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Merisotakoulun avoimet ovet 
järjestetään lauantaina 2.6.2018. 

Santahaminassa ja Suomenlinnassa vietetään avoimien ovien päivää lauantaina 2.6.2018 
kello 10-16 välisenä aikana. Päivän aikana esitellään varusmieskoulutusta, naisten 
vapaaehtoista asepalvelusta, reservin kertausharjoituksia, viranomaisyhteistyötä ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa. 

Kaartin jääkärirykmentin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Merisotakoulun lisäksi 
tapahtumassa on mukana pelastuslaitos, poliisi, rajavartiolaitos sekä reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjä. Myös sotilaskodit ovat tapahtumapäivän avoinna vierailijoille. 
Maksutapoina käyvät käteinen ja korttimaksu. 

Huomio Santahaminaan tulevat! 

 Ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta (lomake on suomenkielinen) 
 Henkilöllisyys todistettava portilla (henkilökortti tai passi) 
 Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla 

 Ohjelma Santahaminassa  

Tapahtumapäivän ajan avoinna yleisölle:  

 Kalustonäyttely. 
 Tiedustelukomppanian kasarmi. 
 Palvelukeskuksen elokuva Santahamina-talossa ja valokuvanäyttely 

Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalirakennuksessa (rakennus ei sovellu 
liikuntarajoitteisille). 

 Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto. 
 Sotilaskodit ja sotilaskotiautot. 

Lisäksi järjestetään: 

 Maanpuolustuskorkeakoulun ohjattu kiertokävely kampusalueella klo 10.30 alkaen 
30 minuutin välein. Kaikki rakennukset eivät sovellu liikuntarajoitteisille. 

http://lyyti.in/avoimetovet2018


 Santahamina-seuran järjestämät historiakierrokset 30 minuutin välein. 
Historiakierroksilla pääsee tutustumaan saaren toimijoihin ja luontoon. 

 Aliupseerikurssin taistelutoimintaa klo 11.00 ja 15.00. 
 Utin jääkärirykmentin laskuvarjohyppy Suomen lipun kanssa klo 13.00 ja NH90-

helikopterin esittely klo 13.10-14.00 (säävaraus). 
 Hernekeittolounas 10.30-13.00 hintaan 3,60 euroa. 

Tarkempi ohjelma Suomenlinnan tapahtumista Suomenlinnan tapahtumasivuilta. 

  

Kulkeminen Santahaminaan ja Suomenlinnaan  

 Herttoniemen metroaseman ja Santahaminan välillä kulkee HSL:n bussi 86 sekä 
puolustusvoimien maksuton bussikuljetus noin 30 minuutin välein klo 9.45 alkaen. 

 Santahaminan ja Suomenlinnan välillä kulkee maksuton veneyhteys noin 30 
minuutin välein. 

 Suomenlinnan lautat kulkevat normaalin aikataulun ja maksun mukaisesti. 

  

Tapahtuma on osa vuoden 2018 aikana järjestettäviä Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden 
yleisötapahtumia. Lisätietoja juhlavuoden tapahtumista: puolustusvoimat.fi/100. 

 

 

2. Pioneeriseminaari 10.11. Museo Militariassa 

 
Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ja MAAVE järjestävät tiettävästi ensimmäisen 

tämäntyyppisen Pioneeriseminaarin lauantaina 10.11.2018 Museo Militariassa 

Hämeenlinnassa. Seminaarin hinta on 20 eur, sisältäen lounaan ja kahvin. Ilmoittautumiset 

31.10. mennessä jukka.rusila@ramboll.fi tai 040 779 5619. Ilmoita samalla yhdistys, jossa 

olet jäsenenä ja erikoisruokavaliosi. 

 

ALUSTAVA OHJELMA 

9.30-9.55         Saapuminen 

10.00-12.00     Kokemuksia Ukrainasta 

12.00-12.45     Lounas 

12.45-13.30     Aselajin nykytilanne ja kehittäminen, painopisteenä suluttaminen/MAAVE 

13.30-14.00     Kahvi 

https://www.suomenlinna.fi/tapahtumat/puolustusvoimat100/
http://puolustusvoimat.fi/100
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14.00-15.00     Suojan edistäminen 

10 min Suojan edistämisen konsepti/MAAVE+PVLOGL 

30 min Rakennuspoolin toiminta ja kehittäminen/pääsihteeri Juha Kaitera, 

rakennuspooli 

20 min Keskustelu ja päättäminen 

15.00-                Mahdollisuus tutustua museoon omatoimisesti (6 eur/hlö) 

 

 

3. Senioriupseerien syysseminaari 25.10. 

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon syysseminaari 25.10.2018, 

Katajanokan Kasino klo 13-19, teemalla ”Suomen 30-vuotinen Vapaussota 1917-1947”.  

 

OHJELMA 

13:00 Seminaarin avaus 

 Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala 

 

13:05 Vapaussodasta sisällissodaksi 1917-1918 

 Seminaarin puheenjohtajan, professori Martti Häikiön avausesitelmä 

 

14:00 Haastaja Saksasta; Von der Goltz ja Mannerheim 

 Saksan intervention kehitys; Itämeren divisioonan tulo, toiminta ja merkitys 

 Saksalaiset Suomessa 1918 

 Kaksi kenraalia, kreivi Rüdiger von der Goltz ja vapaaherra Gustav 
Mannerheim 

 Dosentti Touko Perko 

 

15:00 Yleisö kysyy; keskustelua, seminaarin puheenjohtajan johdolla 

 

15:30 Kahvitauko, vapaata keskustelua 



 

16:00  Mannerheim, vapaussota, Saksa ja Venäjän sisällissota. 

 Ylipäällikkö 1918 

 Valtionhoitaja 

 Presidenttiehdokas 

 ”Tsaarin Venäjän palauttaja” 

 ”Viraton kenraali mutta itsenäisen Suomen ”lähettiläs” 
 Professori Henrik Meinander 

 

17:00 Jääkärit ja Suomen omien puolustusvoimien synty 

 Professori Ohto Manninen 

 

17:45 Suomen 30-vuotinen Vapaussota 1917-1947  

 Professori, eversti evp Pekka Visuri 

 

18:30 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä 

 Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua  

 

19:00 Seminaarin päättäminen 

 Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala 

 

19:15 Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa.  

 RUL, Reserviupseeripiiri ja Senioriupseerien kerho tarjoavat. 

 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan 

järjestelyjen vuoksi osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. 

Tervetuloa! 

 

 



 

Liikuntaa: 

 

 

4. Marssiammunnan sarjakilpailu Santahaminassa 2018 

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu 

järjestetään KaartJR:n uudella pistooliradalla (rata3) Santahaminassa seuraavasti: 

 

Kevätkauden loput osakilpailut: 

ke 6.6. ja ke 20.6. 

 

Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on 

oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu on 3 euroa/osakilpailu. 

 

HUOM! Osallistujilla on oltava mukana aseen hallussapitolupa,  reserviyhdistyksen 

jäsenkortti, henkilöllisyystodistus sekä ampumavakuutus tai SAL:n lisenssi.   

 

Ilmoittautuminen marssiammuntaan tehdään sähköpostiosoitteeseen 

marssiammunta@hrup.fi. Yksi ilmoittautuminen riittää koko kaudeksi. Ilmoita koko 

nimesi ja syntymäaikasi sekä mahdollinen auton rekisterinumero. Vuorolle voi 

ilmoittautua myös kesken kauden, kuitenkin hyvissä ajoin ennen vuoroa. Nimilista 

toimitetaan komendantin toimistoon jokaiselle vuorolle erikseen. 

 

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa H ja H50 siten, että ensin juostaan kaksi n. 

1,5 km:n lenkkiä, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan 

jälkeen juostaan kolmas lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä 

neljäs lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 6 km.  H60 sarjassa juostaan kolme 

lenkkiä, jolloin juoksumatka on yhteensä n. 4,5 km. H70, H75 ja H80 sarjoissa 

juostaan kaksi lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen 

ammunnan jälkeen. 

 



Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta. Kilpailussa käytettävä ase on .22 cal 

vakiopistooli. Ammunnassa on sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta ei 

kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä 

ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10 sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun 

lasketaan mukaan koko kaudelta kunkin kilpailijan 6 parasta osakilpailutulosta. 

 

Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 – 7520063 

 

5. Kesäyön marssi Tuusulassa 9. – 10.6. 

Kesäyön marssi järjestetään taas perinteisesti Tuusulassa. Kesäyön marssi on 

kävelytapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Tervetuloa marssille nauttimaan Tuusulan kauniista maisemista! 

 

Marssimatkat ja -maksut 

Reitit kulkevat Tuusulanjärveä mukaillen Tuusulan ja Järvenpään alueella. 

Marsseille voi ilmoittautua seuraaville matkoille MPK:n sivuilla: 

https://mpk.fi/Ajankohtaista/Kesäyön-marssi-2018/Tuusula 

 

10 000 metrin pikamarssi reserviläisille: 10k m/10 €, kurssinro 1200 18 12128 

10 km marssi siviileille 10 km/10 €, kurssinro 1200 18 12129 

34 km:n marssi 35 €, kurssinro 1200 18 12127 

48 km:n reitti 50 €, kurssinro 1200 18 12113 

 

Joukkueet: 

Kaikkien marssien joukkueet voi ilmoittaa erikseen sähköpostilla: 

aki.makirinta@mpk.fi 

Joukkueet 10-15 henkilöä, 1 marssija ilmaiseksi 

Joukkueet 16-20 henkilöä, 2 marssijaa ilmaiseksi 

 

6. Salpavaellus Kaakonkulmalla 29.6. – 1.7. 

Salpavaellus vuonna 2018 esittelee viime sotien aikaisen 

suomalaisen maanpuolustustahdon kestävää monumenttia – Salpa-asemaa – niin hyvin 

kuin vain Suomen parhaimmistoon kuuluvat Salpalinja-oppaat pystyvät. Ilmoittautuminen 

ja lisätiedot: www.salpavaellus.net 

 

 

 

https://mpk.fi/Ajankohtaista/Kesäyön-marssi-2018/Tuusula
http://www.salpavaellus.net/


7. Reserviläisurheiluliiton syysjotos PANSSARIJOTOS Hattulassa 14. – 16.9.2018 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, PANSSARIJOTOS 2018 järjestetään 
14.–16.9.2018 Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n 
kurssijärjestelmän kautta 15.3.2018 alkaen. Molemmille kilpailusarjoille avataan omat 
kurssit ilmoittautumista varten. Kurssit ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK Hämeen 
maanpuolustuspiirin Hattulan koulutuspaikan kurssikalenterista 
(mpk.fi/Koulutuspaikat/Häme/Hattula). Kilpailijoiden kurssinumerot ovat: reserviläissarja 
2100 18 12063 ja sotilassarja 2100 18 12062. Jokaisen partion jäsenen tulee ilmoittautua 
erikseen. Partionjohtajille lähetetään ohjeet osallistumismaksusta. Lisää jotossivuilla 
http://panssarijotos.ehrup.net 
 

Koulutusta: 

 

8. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää seuraavat kurssit. Kurssien lisätietoja ja 

ilmoittautuminen MPK:n tietojärjestelmässä osoitteessa www.mpk.fi (klikkaa etusivulta 

koulutuskalenteri ja hae haluamasi kurssi). 

 

Nimi Paikka  Päivämäärä 

Cooper- kuntotesti Porvoo  7.6.2018 
Kesäyön Marssi 2018 toimitsijat Tuusula  8.6.2018 - 10.6.2018 
Ampumapäivä naisille Loviisa  9.6.2018 
Kesäyön Marssi marssijat - 34 km Tuusula  9.6.2018 - 10.6.2018 
Kesäyön Marssi marssijat - 48 km Tuusula  9.6.2018 - 10.6.2018 
Kesäyön Marssi marssijat - 10 km – Siviilit Tuusula  9.6.2018 
Kesäyön Marssi marssijat - 10 km – Sotilas Tuusula  9.6.2018 
Intti tutuksi (erityisryhmäkurssi)   29.6.2018 - 1.7.2018 
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 3   6.7.2018 - 8.7.2018 
Johto/ Nijmegen- kurssi   16.7.2018 - 21.7.2018 
Admiral Pitka 2018 -sotilastaitokilpailu tuomari- 
ja kilpailutoiminta Jôgeva 

Viro  30.7.2018 - 5.8.2018 

Hamina Tattoo – retki   1.8.2018 
Komppanian huolto TRA Helsinki  24.8.2018 - 26.8.2018 
Komppanian komentopaikka TRA Helsinki  24.8.2018 - 26.8.2018 
Reserviläisjohtaja 1/II Tuusula  8.9.2018 - 7.10.2018 
Tulenjohdon perusteet Tuusula  8.9.2018 - 9.9.2018 
TSTEA perusteet Helsinki  14.9.2018 
Lähitaistelun perusteet, kylmät aseet (perusteet) Tuusula  22.9.2018 - 23.9.2018 
Nainen järjestyksenvalvojana 1 Tuusula  22.9.2018 - 23.9.2018 
Kriisitilannekurssi Tuusula  13.10.2018 - 14.10.2018 

 

 

Ampumatoimintaa: 

http://panssarijotos.ehrup.net/
http://www.mpk.fi/


 

 
 

 

9. MPK:n ratavuorot Santahaminassa 

Vuoroille ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.mpk.fi 

PVM  Kurssi 

2.6.2018  Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (pistooli) 

6.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) 

9.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) 

9.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) 

16.6.2018  Kouluttaja koulutus 

16.6.2018  Huoltoammunnat 

20.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) 

23.6.2018  Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro kokeneet 

30.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) 

30.6.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) 

 

10. Piirin pistoolivuorot Santahaminassa kevätkaudella 2018 

 

Pistoolin pika-ammunnan ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä. 

 

Sotilaspistoolin pika-ammunnassa ilmoittautumisaika on kello 17:45 – 18:00 ja kilpailu 

ammutaan kello 18 – 19. 

 

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

 

ti 12.6.2018 rata 2 

ti 26.6.2018 rata 2 

 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

 

http://www.mpk.fi/


ti   5.6.2018 rata 2 

ti 19.6.2018 rata 2 

 

 

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti: 

Isopistooli  maanantai 4.6.2018 kello 17.30 -  

 

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2018 jäsenkortti / 

maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus/ SAL:n lisenssi ja 

henkilöllisyystodistus. Nämä voidaan tarkastaa ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin 

Jr hallitseman radan Pv:n edustajien toimesta.  

 

Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla osoitteeseen 

pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat: nimi, syntymäaika, auton rekisterinumero. 

Yksi ilmoittautuminen riittää koko kaudeksi molempiin lajeihin. Varaudu portilla 

tarkastukseen henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla. 

 

Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Pistooli pikan kilpailut alkavat klo 17.30, 

sotilaspistooli pikan kello 18.00. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua. 

Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.  

Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan 

seuraavaa sarjajakoa: H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50. Joukkuekilpailu vain 

mestaruuskilpailuissa. 

 

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek 

kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  6 sek 

kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg. 

 

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 

10 laukauksen sarjoihin PV:n tauluun SA4.  Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase 

vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Sotilaspistoolin pika-ammunnan säännöt: 

http://www.hrup.fi/images/pdft/sotilapistooli2016saannot.pdf 

 

mailto:pistoolivuoro@hrup.fi
http://www.hrup.fi/images/pdft/sotilapistooli2016saannot.pdf


Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja 

poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. 

Lipastus aina 6+4. 

 

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen 

sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat 

kilpailutuloksen. Pistetuloksen ollessa tasan määräytyy sijoitus korkeimman osakilpailun 

pistetuloksen, sitten 2. korkeimman jne. mukaan. Mestaruuskilpailujen tulokset 

huomioidaan sarjakilpailuun. 

 

Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille 

kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia 

tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään 

ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. 

 

 


