
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 4/2019 

 

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 ät hrup.fi Email: jarjesto ät hrup.fi  

 

 

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

 

Järjestötoimintaa: 

1. AKS:n perinneyhdistyksen esitelmät 2019 

2. Uudenmaan reservipiirien esitelmä suomalaisesta hybridivarautumisesta Tuusulassa 9.4. 

3. Lippujuhlanpäivän illallinen Kulosaaren Kasinolla 4.6. 

4. Säteilymittausjoukkueen koulutusta Tuusulassa 26. - 28.4. ja 17. - 19.5. 

5. Spjutsundin piirimajan talkoot 9.5. 

6. Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlavuosi 

7. Senioriupseerien vierailu Merisotakouluun 23.5. 

8. Senioriupseerien sotahistoriaretki Isosaareen 31.8. 

 

Liikuntaa: 

9. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat 

10. Ilmainen karate-tutustumisharjoitus Helsingissä Genbu-Kai ry:n dojolla 25.4. 

11. RESUL:n ampumasuunnistus Loimaalla 27.4. 

12. Sotilasesterataharjoitus Santahaminassa 17.5. 

13. RESUL:n pistooliampumajuoksu Mäntsälässä 25.5. 

http://www.hrup.fi/
http://www.reservinsanomat.fi/
http://www.facebook.com/hrup1


14. Reserviläisfrisbeegolf Akaalla 29.6. 

15. Päämajajotos Mikkelissä 27. – 29.9.2019 

 

Koulutusta:   

16. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

17. PahkisProto 20. – 22.9.2019 

 

Ampumatoimintaa: 

18. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan kausi alkaa 2.4. 

19. Perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 6.4. 

20. Reserviläisasekilpailu Santahaminassa 13.4 

21. SRA-karsintakilpailu Upinniemessä 27.4. 

22. RESUL:n Fallig plates Mikkelissä 11.5. 

23. RESUL:n perinnekiväärikilpailu Keuruulla 18. – 19.5. 

24. Helsingin reservipiirien SRA-karsinnat 2019 

 

 

Järjestötoimintaa: 

 
1. AKS:n perinneyhdistyksen esitelmät 2019 
16.4.2019 Ville Kaarnakari Olisiko asekätkentäkortti voitu pelata näin?  
 
Esitelmät pidetään Ostrobotnialla, Museokatu 10, Helsinki.  
 
Tilaisuudet ovat avoimia ja alkavat kello 17.00.  
Salivuokran kuittaamiseksi kerätään 3 € kolehti.  
 
TERVETULOA! AKS perinneyhdistyksen hallitus www.aksperinne.fi 
 
 

2. Uudenmaan reservipiirien esitelmä suomalaisesta hybridivarautumisesta 

Tuusulassa 9.4. 

Taistelukoulun huhtikuun esitelmätilaisuudessa esiintyy eversti Vesa Valtonen. Valtonen 

työskentelee puolustusministeriössä turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteerinä. 



Turvallisuuskomitea on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen 

kokonaisturvallisuuden asioissa avustava pysyvä yhteistyöelin. 

 

Eversti Vesa Valtosen alustuksen aiheena on ”Suomalainen hybridivarautuminen”. 

Esitelmätilaisuuden jälkeen sotilaskoti on avoinna. Tervetuloa runsaslukuisesti 

Taistelukoululle 9.4.2019 klo 19.00 mennessä. Osoite: Rantatie 66, Tuusula. 

 
 
3. Lippujuhlanpäivän illallinen Kulosaaren Kasinolla 4.6. 
Itä-Helsingin Reserviupseereilla on kunnia kutsua kaikki pääkaupunkiseudun 

reserviupseerit viettämään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää loisteliaalle Kulosaaren 

Kasinolle 4.6. klo 18 alkaen. Juhlaillallisen lisäksi luvassa muuta ohjelmaa sekä elävää 

musiikkia. 

Tilaisuuden pukukoodi on tumma/juhlapuku, suuret kunniamerkit. 

Illalliskortin hinta ja muuta lisätietoa tapahtumasta seuraavissa sähköisissä lehdissä: 

www.reservinsanomat.fi 

Paikkoja rajoitetusti, varaa jo nyt ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen 

ihrury@gmail.com. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 5.5. 

 
 

4. Säteilymittausjoukkueen koulutusta Tuusulassa 26. - 28.4. ja 17. - 19.5. 

Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergian käytön ja säteilyn käytön turvallisuutta sekä 

säteilyä ja radioaktiivisuutta ympäristössä.  

 

Säteilymittausjoukkueen koulutusohjelmaa testattiin keväällä 2018 kahdella pilottikurssilla. 

Joukkueen rekrytointia jatkettiin ja syksyn 2018 kuluessa käynnistettiin joukkueen 

peruskoulutus MPK:n kursseilla.  

 

Joukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen 

saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai 

suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei toki ole 

välttämätöntä, näihinkin tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta. 

Osallistujilta odotetaan halua sitoutua joukkueen toimintaan useamman vuoden ajan. 

Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaalia terveydentilaa, koska osa toiminnasta 

tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena. 

http://www.reservinsanomat.fi/


 

Koulutus jatkuu keväällä 2019 Tuusulassa: 

Osa 1 26.-28.4 

Osa 2 17.-19.5 

 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98781/ 
 
5. Spjutsundin piirimajan talkoot 9.5. 

Spjutsundin maja tarjoaa nykyisellään oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten 

kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja 

yhdistykset kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Kaikki 

ovat tervetulleita, mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla 

voivat tutustua majaan ja toisiinsa. 

 

Talkoissa keskitytään erityisesti majan saattamiseen kesäkuntoon ja pieniin remontti- ja 

ylläpitohommiin. Kokoonnumme majalla torstaina 9.5. klo 15.00 alkaen. Piiri tarjoaa 

talkoosaunan ja saunapalan. Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen suunnittelua 

varten pyydämme ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle sähköpostitse 8.5. 

mennessä. Pyydä samalla ajo-ohje, jos paikka ei ole entuudestaan tuttu. toimisto@hrup.fi 

 

6. Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlavuosi 

Juhlimme Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlavuotta. Suomen Opetuspataljoonan 

soittokunta perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 1819 ja olemme toimineet siitä asti 

yhtäjaksoisesti, jopa yli sortovuosien. 

 

Keväällä kuullaan kolme Töölö-konserttia, joiden kaikkien kapellimestarit ovat entisiä 

varusmiehiämme. Viihdekonserttien laulusolistit Jarno Kokko ja Kyösti Mäkimattila ovat 

niin ikään palvelleet Kaartin soittokunnassa. Kesällä järjestetään taas myös Kaartin 

soittokunta –festivaali. Suurimpaan osaan festivaalin konserteista on vapaa pääsy. 

 

Töölö III 

Ke 15.5.2019 klo 19.00 

Temppeliaukion kirkko 

mailto:toimisto@hrup.fi


Vapaa pääsy 

 

Kaartin soittokunta -festivaali 

13.-16.6.2019 

Suomenlinna/Helsingin keskusta 

 
kaartinsoittokunta.fi 
facebook.com/kaartinsoittokunta 
 

 

7. Senioriupseerien vierailu Merisotakouluun 23.5. 

Senioriupseerien kerho järjestää 23.5. opastetun päiväretken Merisotakoululle 
Suomenlinnaan. Kouluun tutustumisen jälkeen nautimme saarella omakustanteisen 
lounaan. Yhteisen ohjelman jälkeen on mahdollisuus käydä omatoimisesti tutustumassa 
esimerkiksi Suomenlinnaan koottuun Sotamuseon uudistuneeseen näyttelyyn.      
 
Omatoiminen siirtyminen Suomenlinnaan julkisia lauttaliikennepalveluja käyttäen 
09.45 Kokoontuminen Suomenlinnassa lauttarannassa 
10.00 Saapuminen Merisotakoululle, kouluun tutustuminen, merivoimat tänään  
12.00 Päätössanat ja siirtyminen Merisotakoulun muonituskeskukseen omakustanteiselle 
lounaalle, jonka olemme tilanneet ryhmällemme Leijona Catering Hilmalta 
13.00 Tutustumiskäynti Merisotakoulun legendaariseen saunaan (ei saunomista), jonka 
jälkeen mahdollisuus tutustua omatoimisesti Suomenlinnan palvelutarjontaan, esimerkiksi 
Sotamuseon uudistuneeseen näyttelyyn saaren  keskiosissa. Paluu omaan tahtiin 
Kauppatorin rantaan. 
 
Ilmoittautumiset Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmalalle viimeistään 
10.5. sähköpostitse osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse numeroon 040-
5869252.   
 
Huomioithan, että ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa myös täydellinen 
henkilötunnuksesi, siis syntymäaikasi ja sosiaaliturvatunnuksesi! Tervetuloa!  
 

8. Senioriupseerien sotahistoriaretki Isosaareen 31.8. 

Sotahistoriallinen päiväretki avec Helsingin edustalle Isosaaren linnakkeelle 
Sotilasasiantuntijanamme ja oppaanamme on pr kenr Asko Kilpinen. 
 
08.15 Kokoontuminen Helsingissä Kauppatorin rannassa Suomenlinnan lautan 
laiturista länteen olevalla Keisarinluodon laiturilla. 
08.30 Siirtyminen johdetusti m/s Isosaareen. Laivalla on baari/kahvila 
alkoholioikeuksin, tilavat sisätilat ja iso aurinkokansi. 

mailto:skulmala48@gmail.com


09.00 M/s Isosaari lähtee. 
10.00 Perillä Isosaaren laiturissa. Astumme laivasta päiväretkeilyyn varustautuneina. 
10.15 Opastettu kiertokävely saarella. 
12.00 Maittava lounas upseerikerholla, joka tarjoilee retkikohteemme hengessä kermaista 

lohikeittoa ja saaristolaisleipää.     
14.00 Isosaaren historia. Asiantuntijaoppaamme pitämä esitys saaren historiasta 
erikseen käsketyssä paikassa. 
15.00 Tutustuminen saareen jatkuu. Tukikohdaksemme tarjoutuu, kuinkas muuten, 
 Upseerikerho, jolla on A-oikeudet. 
16.00 M/s Isosaari lähtee kohti Helsinkiä. 
16.40 Rantaudumme Kauppatorille. 
 Ohi ON! Ryhmäytymistä ja vapaamuotoisia sitsejä paikallisissa ravintoloissa. 
 
Retken hinta 50 €. Siihen sisältyvät kuljetus m/s Isosaarella Kauppatori-Isosaari-
Kauppatori ja lounas Isosaaren upseerikerholla, Retki maksetaan ilmoittauduttaessa 
Senioriupseerien Kerhon pankkitilille. 
 
Toimi seuraavasti: ilmoittaudu puheenjohtajalle viimeistään1.8., sähköposti: 

skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-5869252 ja suorita retken hinta 50 €/ henkilö 

Senioriupseerien kerhon tilille, tilinumero FI47 1386 5000 1006 37. Tervetuloa! 

 

Liikuntaa: 

 

9. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat 

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 9 km lenkki. Ei erillistä 
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka 
Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi 
liikkumaan! Lisätiedot Juha Matikainen, juha.matikainen@esres.fi 
  
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.30–20.30. Uudet ja 
vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n. 25–50v välillä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta. Uudet pelaajat: Kirjoita 
joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin 
pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset 
oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com.  
  
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 2:ssa. Paikalla on 
pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387 547.  

 

10. Ilmainen karate-tutustumisharjoitus Helsingissä Genbu-Kai ry:n dojolla 25.4. 

mailto:skulmala48@gmail.com
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Budoseura Genbu-Kai ry kutsuu pääkaupunkiseudun reserviupseerit ja reserviläiset 

tutustumaan karateen su 28.4. klo 12-14. Osallistuminen ei maksa mitään, eikä 

aikaisempaa kokemusta kamppailulajeista tarvita. Genbu-Kailla harjoitellaan Shorinjiryu-

karatea soshi Yuji Matsuoin (8. dan hanshi) ohjauksessa. Tutustuminen järjestetään 

seuran dojolla Sörnäisissä, osoitteessa Suvilahdenkatu 10A, 3. krs. Varustus: t-

paita+verkkarit+pyyhe. Lisää tietoa seurasta: https://www.genbukai.fi 

 

Ilmoittautuminen 25.4. mennessä: hallitus@genbukai.fi tai 050 571 7557 / Janne Isosävi. 

Karate on monipuolinen laji, joka kehittää sekä kehoa että mieltä ja sopii kaikenikäisille. 

Tule mukaan! 

 

11. RESUL:n ampumasuunnistus Loimaalla 27.4. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.hrup.fi/kalenteri/resuln-ampumasuunnistus/ 

 

12. Sotilasesterataharjoitus Santahaminassa 17.5. 

Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten upseerien toimikunta järjestää ohjatun tutustumisen 

Santahaminan sotilasesterataan perjantaina 17.5. kello 17-19. Tarjolla on hieno tilaisuus 

päästä kokeilemaan sotilasesterataa ja parkouria. Paikalla on ammattitaitoinen ohjaaja. 

Kyseessä on matalan kynnyksen harjoitus, aiempaa kokemusta ei tarvita ja jokainen tekee 

vain ne suoritteet joihin pystyy. 

 

Tilaisuus on maksuton. Tarvittava varustus on liikuntavaatteet, juomapullo ja 

henkilöllisyystodistus, lisäksi oma pyyhe ja saunavarusteet. Jokainen osallistuja huolehtii 

itse omasta vakuutusturvastaan. 

 

Ilmoittautuminen 10.5. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Kerro koko nimesi, 

syntymäaikasi ja mahdollinen auton rekisterinumero. Ilmoittautuminen on välttämätön, jotta 

Santahaminan varuskunnan portista pääsee sisään. 

 

Tapaaminen Santahaminan varuskunnan portilla klo 17:00, mistä siirrytään yhdessä 

esteradalle. 

 

13. RESUL:n pistooliampumajuoksu Mäntsälässä 25.5. 

https://www.genbukai.fi/
mailto:hallitus@genbukai.fi
http://www.hrup.fi/kalenteri/resuln-ampumasuunnistus/


Kilpailu pidetään lauantaina 25. toukokuuta 2019 Hirvihaaran ampumaradalla, os. 

Hirvihaarantie 725, Mäntsälä. Lisätiedot: http://reservinsanomat.fi/art/resuln-

pistooliampumajuoksu-mantsalassa-25-5/ 

 

14. Reserviläisfrisbeegolf Akaalla 29.6. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://reservinsanomat.fi/art/reservilaisfrisbeegolf-akaalla-29-

6-2019/ 

 

15. Päämajajotos Mikkelissä 27. – 29.9.2019 

Päämajajotos on Suomen Reservi-läisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 2019 

valtakunnallinen syysjotos eli reserviläisten maastotaitokilpailu. Kilpailukeskus sijaitsee 

Mikkelin Karkialammen varuskunta-alueella. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

www.resul.fi/jotos/paamajajotos 

 

 

Koulutusta: 

 

16. 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 

OSINT peruskurssi - avointen lähteiden 
tiedonhankinta 

Santahamina  6.4.2019 - 7.4.2019 

Perinnekiväärikilpailu Santahamina  6.4.2019 
Säteilymittausjoukkue jatkokurssi Santahamina  6.4.2019 - 7.4.2019 
Brandenstein-marssi 2019 Loviisa  7.4.2019 
SPOL peruskurssi 1 Santahamina  12.4.2019 - 14.4.2019  
Lähitaistelun peruskurssi Tuusula  13.4.2019 - 14.4.2019 
Säteilymittausjoukkue ½ Tuusula  26.4.2019 - 28.4.2019 
Elektronisen sodankäynnin peruskurssi (ELSO) Santahamina  3. – 5.5.2019 
TRA peruskurssi 1/2 Santahamina  3.5.2019 - 5.5.2019 
Tulenjohto, peruskurssi Tuusula  4. – 5.5.2019 
TRA peruskurssi 2/2 Santahamina  17.5.2019 - 19.5.2019 
Säteilymittausjoukkue 2/2 Tuusula  17.5.2019 - 19.5.2019 
Kesäyön Marssi 2019 – Toimitsijat Tuusula  7.6.2019 - 9.6.2019 
Kesäyön Marssi marssijat - 10 km – Siviilit Tuusula  8.6.2019 
Kesäyön Marssi marssijat - 10 km - Sotilas Tuusula  8.6.2019 

http://reservinsanomat.fi/art/resuln-pistooliampumajuoksu-mantsalassa-25-5/
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Kesäyön Marssi marssijat - 34 km Tuusula  8.6.2019 
Kesäyön Marssi marssijat - 48 km Tuusula  8.6.2019 - 9.6.2019  
Nijmegen marssi 2019 Nijmegen / Camp Heumensoord  13.7.2019 - 20.7.2019 

 

 

17. PahkisProto 20. – 22.9.2019 

Haluatko olla mukana MPK:n historian ensimmäisessä täysin uudenlaisessa 
Paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen harjoituksessa Vekaranjärvellä 20.–22.9.2019? 
Luulitko että olet nähnyt kaikki MPK:n kurssit ja koulutukset? Tätä kurssia et ole vielä 
varmasti kokenut. 

 

”PahkisProto19” harjoituksessa tulet kokemaan fyysistä ja henkistä kuntoa vaativia 
tehtäviä ja oppimaan paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen oleellisimpia aihealueita. 
Tarkoitus ei ole suorittaa vain liikunnan riemun vuoksi, vaan jokaisen tehtävän, 
koulutuksen ja kilpailullisen suoritteen tavoite on oikeasti oppia uusia asioita ja vaikuttaa 
tulevaisuuden MPK:n ja Puolustusvoimien koulutusmalleihin. 

 

Tavoite: Kurssi on Stadin Sissien suunnittelema ja toteuttama, uudenlaista 
paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen koulutuskonseptia testaava sotilaallisia 
valmiuksia palveleva kurssi, jonka tavoitteena on, että kurssin jälkeen taistelijat tuntevat 
paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen perustaistelumenetelmät. 

 

Suositeltavat esitiedot: Hyvä fyysinen kunto. Sisältö: Kurssi koostuu etä- ja 
lähiopintovaiheista. Etäopintovaiheessa (PVMOODLE) kurssilaiset opiskelevat ja 
suorittavat tehtäviä, jotka palvelevat lähiopintojakson suorittamista.  

 

Lähiopintojaksolla koulutetaan käytännössä PAIKP Tiedustelujoukkueen toimintaan liittyviä 
olennaisia taitoja. Lähiopintojakso toteutetaan kolmipäiväisenä maastoharjoituksena 
perjantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96116/ 

 

Ampumatoimintaa: 

 

18. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan kausi alkaa 2.4. 

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96116/


Kauden 2019 ampumaohjelma ja ilmoittautumisohjeet: http://reservinsanomat.fi/art/piirien-

pistoolivuorot-santahaminassa-kevatkaudella-2019/ 

 

19. Perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 6.4 

Ammunnat soveltaen PV:n ampumaohjelmistoja. 

9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu 

10:00 – 12:00 150m valli: Kohdistus 2 kertaa 5lks, kolmiasento 30 lks 

12:00 – 12:30 Tauko 

12:30 – 15:00 300m katos: 2 krt 15lks sarja 

15:00 – 15:30 Loppupuhuttelu ja tulosten julkistus 

 

Lisätiedot: http://www.hrup.fi/kalenteri/perinnekivaarikilpailu-2/ 

Ilmoittautuminen: http://www.mpk.fi. 

 

 

20. Reserviläisasekilpailu Santahaminassa 13.4 

Ammunnat soveltaen PV:n ampumaohjelmistoja. 

9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu 

10:00 – 12:00 Pistoolirata PA3 & PA4 

12:00 – 12:30 Tauko 

12:30 – 15:00 Kiväärirata 150m PA1 & PA2 

15:00 – 15:30 Loppupuhuttelu ja tulosten julkistus 

Yhteensä 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa. Säännöt: 
http://resul.fi/saannot/maastokilpailut/ampumahiihtoviesti/ 

 

Varusteet: 

· Itselataava kivääri ja pistooli 

http://reservinsanomat.fi/art/piirien-pistoolivuorot-santahaminassa-kevatkaudella-2019/
http://reservinsanomat.fi/art/piirien-pistoolivuorot-santahaminassa-kevatkaudella-2019/
http://www.hrup.fi/kalenteri/perinnekivaarikilpailu-2/
http://www.mpk.fi/


· Ampuma-alusta 

· 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa 

· Säänmukainen ja liikkumiseen soveltuva vaatetus 

· kuulosuojaimet 

Käytettävien varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mahdollistaa turvallinen 
toiminta harjoitteissa. Henkilöllisyystodistus tai ajokortti aina mukana. Kun käytät omia 
aseita, pidä aseluvat mukanasi! 

 

Hinta: Kurssimaksu/ratavuoromaksu 7€ 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99021/ 

 

21. SRA-karsintakilpailu Upinniemessä 27.4. 

Helsingin reserviläispiirien SRA-karsintakilpailu la 27.4.2019 Upinniemessä. Kilpailussa 

ammutaan 3 kiväärirastia ja 2 pistoolirastia (alustava tieto). Rastikuvaukset ja tarkemmat 

tiedot toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin. 

Alustava aikataulu: Rakentaminen pe 26.4.2019 

Esikisa la 27.4.2019 9-12 

Varsinainen kilpailu la 27.4.2019 12-16 

 

Ilmoittautumislinkki: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98339/ 

tai MPK järjestelmästä nimellä SRA sarjakilpailu 1, ampujille / Meripuolustuspiiri (kurssin 

nro 6200 19 12030). Jos olette kiinnostuneita toimitsijan tehtävistä, ottakaa yhteyttä Tapio 

Oikarinen tapio.oikarinen@gmail.com 

 

 

22. RESUL:n Fallig plates Mikkelissä 11.5. 

Kangasniemen reserviläiset ry järjestää RESUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates 

ammunnassa Mikkelissä, Kyrönpellon ampumaradalla lauantaina 11.5.2019. Lisätiedot: 

http://www.hrup.fi/kalenteri/resuln-falling-plates/ 

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99021/
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98339/
mailto:tapio.oikarinen@gmail.com
http://www.hrup.fi/kalenteri/resuln-falling-plates/


 

23. RESUL:n perinnekiväärikilpailu Keuruulla 18. – 19.5. 

Keski-Suomen reservipiirit kutsuvat Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden SM-kilpailuun 

18.-19.5.2019 Keuruulle. Lisätiedot: http://reservinsanomat.fi/art/resuln-perinneasekisa-

keuruulla-18-19-5/ 

 

24. Helsingin reservipiirien SRA-karsinnat 2019 

Helsingin reservipiirien jäsenille järjestetään keväällä 2019 kolme karsintakilpailua: 

10.3. Vantaan Reserviläiset (ei Vares Cupin osana, vaan oma erillinen kilpailunsa) 

27.4. Upinniemi 

11.5. Santahamina 

Upinniemen ja Santahaminan kilpailuihin ilmoittaudutaan osoitteessa www.mpk.fi.  

 

http://reservinsanomat.fi/art/resuln-perinneasekisa-keuruulla-18-19-5/
http://reservinsanomat.fi/art/resuln-perinneasekisa-keuruulla-18-19-5/
http://www.mpk.fi/

