
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 7/2019 

 

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: 

Maj 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 

 

Ampumatoimintaa: 

1. MPK:n ammunnat Santahaminassa keskeytyneet heinä-elokuun ajaksi, ammunnat järjestetään Helsingin 

reservipiirien toimesta 

2. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa 2019 

3. MP5- ja Glock-ammunnat Lopella 31.8. 

4. Asehuoltokurssi Töölössä 17.9. 

5. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 5.10. 

 

Järjestötoimintaa: 

6. Stadin turvaksi –tapahtuma rautatientorilla la 31.8. klo 10-14, henkilökuntaa tarvitaan 

7. Retki Kuivasaareen 31.8. 

8. HRUP:n syyssauna Merisotakoululla 12.9. 

9. Reserviupseeripäivä Katajanokan kasinolla 5.10. 

10. Reserviläisten elokuvailta Töölössä 7.10. 

11. Spjutsundin piirimajan syystalkoot 16.10. 

12. Senioriupseerien syysseminaari Katajanokan kasinolla 24.10. 

13. Paikallispuolustuksen johtaminen -seminaari 20.9. 

http://www.hrup.fi/
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14. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen syksyn 2019 esitelmät 

 

Liikuntaa: 

15. Endurokurssi Tuusulassa 14.9. 

16. Jotosharjoitus Nuuksiossa 14.9. 

17. Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit Santahaminassa 12.10. 

18. Marssiammunnan sarjakilpailu syyskaudella 2019 

19. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat kesätauolta syyskuun alussa 

20. Päämajajotos Mikkelissä 27. – 29.9. 

21. RESUL:n maastokilpailut Kangasniemellä 19.10. 

 

Koulutusta:   

22. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

23. PahkisProto Vekaranjärvellä 20. – 22.9. 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

1. MPK:n ammunnat Santahaminassa keskeytyneet heinä-elokuun ajaksi, ammunnat 

järjestetään Helsingin reservipiirien toimesta 

MPK:n ammunnat Santahaminassa ovat toistaiseksi keskeytyneet. Ammunnat ovat 
siirtyneet Helsingin reservipiirien järjestettäväksi vähintään heinä-elokuun ajaksi. 
Ammunnat järjestää Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta. Vuorot ovat seuraavat. 
Aamupäivän vuorot ovat kello 9-12 ja iltapäivän vuorot kello 12-15. 

 

PVM Vuoro Rata/ tila Aika 

viimeinen 

ilmoittautumispäivä 

10.8.2019 Perusammunnat (pistooli) 

Pist 2, Pist 

3 ap pe 2.8.2019 

10.8.2019 Asekäsittelyammunta AK 1 ip pe 2.8.2019 



17.8.2019 Perusammunnat (pistooli) 

Pist 2, Pist 

3 ap pe 9.8.2019 

17.8.2019 Asekäsittelyammunta AK 1 ip pe 9.8.2019 

24.8.2019 Perusammunnat (pistooli) 

Pist 2, Pist 

3 ap pe 16.8.2019 

31.8.2019 Perusammunnat (pistooli) 

Pist 2, Pist 

3 ap pe 23.8.2019 

Vuoroille ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen reserviammunnat@hrup.fi. 
Ilmoittautumiseen vaaditaan seuraavat tiedot: 

 Koko nimi ja syntymäaika 

 Haluttu vuoro (päivämäärä ja vuoron nimi (tai vuorojen nimet, jos osallistuu 
useammalle vuorolle samana päivänä) 

Vuoroilla on aina ammunnanjohtaja jonka komennossa ammunnat tapahtuvat. 
Ilmoittautumistiedot hävitetään kunkin vuoron jälkeen. Vuorolle ilmoittautumalla hyväksyt, 
että henkilötietoja käsitellään vuoron järjestämiseen liittyvissä asioissa. 

Vuoroille osallistumisen edellytykset: 

 Ampujan vakuutus (reserviläisen ampumaturva RAT tai SAL:n lisenssi) sekä todiste 
mukaan radalle siitä, että vakuutus on voimassa (kortti, puhelimen sovellus tms) 

 Omat aseet, patruunat, taulut ja paikat (vuoroilla ei ole laina-aseita eikä mitään 
ratamateriaalia) 

 Omien aseiden hallussapitoluvat ja henkilöllisyystodistus oltava mukana 

 

2. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa 2019 

Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kaudella 2019 

KAARTJR:n pistooliradoilla Santahaminassa. Ammunnoissa käytetään kääntölaitteita ja 

niissä piirien omia taulukehyksiä. 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  13.8.2019 rata 2 ja 3 PP 

ti  27.8.2019 rata 2 ja 3 PP 

ti 10.9.2019 rata 2 ja 3 PP 
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ti 24.9.2019 rata 2 ja 3 PP 

ti 8.10.2019 rata 2 ja 3 PP 

 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

ti 6.8.2019 rata 2 SPP 

ti 20.8.2019 rata 2 SPP 

ti 17.9.2019 rata 2 SPP 

ti 1.10.2019 rata 2 SPP 

ti 15.10.2019 rata 2 SPP 

 

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti: 

Sotilaspistooli pika tiistai 6.8.2019 kello 17:45 – 

Pistooli pika  tiistai 27.8.2019 kello 17:30 – 

 

Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla osoitteeseen 

pistoolivuoro@hrup.fi. Yksi ilmoittautuminen riittää koko kalenterivuodeksi. Tarvittavat 

tiedot ovat: nimi, syntymäaika, auton rekisterinumero. Varaudu portilla tarkastukseen 

henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla. 

 

3. MP5- ja Glock-ammunnat Lopella 31.8. 

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry järjestää 9.00 KPIST 2000 (MP5) ja 9.00 PIST 2008 

(Glock) tutustumisammunnat 31.8.  

 

Osallistujilta ei vaadita omaa asetta. Tapahtumassa koulutetaan ampuma-ote ja aseen 

käyttö ja ammutaan perusammuntoja. Tapahtumaan voivat osallistua Helsingin 

reserviupseeripiirin kerhojen jäsenet. Käytössämme ovat Lopen kaikki 3 monttua, eli oman 

aseen ja SRA-kortin omaaville on varattu 1 montuista. Patruunoita voi lunastaa paikan 

päältä sisäänostohintaan. 

 

Ilmoittautuminen 25.08.2019 mennessä Petri Laakkoselle: petri700@gmail.com 050 

4129814. Max 20 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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4. Asehuoltokurssi Töölössä 17.9. 

Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä.  

Aiheet: Clock, AK, AR ja MP5 huolto. 

Aika: tiistai 17.9. klo 18-21 

Hinta: 0 € 

Paikka: Töölöntorinkadun auditorio, Töölöntorinkatu 2 B 

Ilmoittautumiset 16.9. mennessä: jarjesto@hrup.fi 

 

5. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 5.10. 

Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää pistooliammunnan 

peruskurssin Töölössä 5.10. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin 

Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille. 

 

Kurssi toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja 

12. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset 

valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai 

yhdistyksen ampumavuoroilla.  

 

Hinta 20 e / osallistuja laskutetaan ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvittavat 

tarvikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu 

määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset:  

jarjesto@hrup.fi 

 

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin vuoroon haluaa. 
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Järjestötoimintaa: 

 

6. Stadin turvaksi -tapahtuma rautatientorilla la 31.8. klo 10-14, henkilökuntaa 

tarvitaan 

Helsingin Reservipiirit ovat mukana Stadin turvaksi -tapahtumassa rautatientorilla la 31.8. 

Kyseinen tapahtuma korvaa tänä vuonna perinteisen reservi tutuksi -päivän. 

 

Odotettu koko perheen turvallisuusviestintätapahtuma Stadin Turvaksi järjestetään 

jälleen Helsingin Rautatientorilla la 31.8.2019 klo 10-14. Suomen suurimmassa 

vuosittain järjestettävässä palo- ja pelastusalan yleisötapahtumassa on mahdollisuus 

kehittää omia turvallisuustaitoja osallistumalla interaktiivisiin opetustapahtumiin 

kokeilemalla ja oppimalla. Torilla voi tutustua turvallisuusalan eri toimijoiden tehtäviin, 

seurata jännittäviä toimintanäytöksiä ja pelastuskoirien vauhdikkaita etsintänumeroita. 

Esillä on paljon palokuntien, maanpuolustusjärjestöjen ja muiden turvallisuustoimijoiden 

ajoneuvokalustoa ja muuta kiinnostavaa nähtävää aina vauvoista vaareille. Torille 

rakennetulla lavalla yleisöä viihdyttää huippusuosittu Etelä-Suomen 

Maanpuolustussoittokunta.  

 

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin vastuulla on 

järjestää tapahtumassa laserammunta- ja inforasti. Rastin toteuttamiseen tarvitaan 

vapaaehtoista henkilökuntaa. Kokoontuminen rautatientorilla kello 9. 

 

Osallistujilta toivotaan löytyvän oma maastopuku, joko M05 tai M91 ja mustat varsikengät. 

Muonitus: kahvia ja sämpylä, WC ja vesihuolto. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian: 

toimisto@hrup.fi 

 

 

7. Retki Kuivasaareen 31.8. 

Lauantaina 31.8.2019 Ilmatorjuntakerho järjestää Kuivasaaren RT-museolle vierailun. 

Kutsumme kaikki kerhot mukaan.  

Lähdemme Vanhan Kauppahallin vierestä Lyypekinlaiturista klo 11.00 Linnakeveneellä 

Kuivasaareen.  Paluu tapahtuu iltapäivällä samaan paikkaan. Kuivasaaressa on 

ainutlaatuinen valikoima asekalustoa ja tulenjohtojärjestelmiä alkaen harvinaisesta 305/52 

O ”Vanhasta Rouvasta”.  Koska Kuivasaari on Puolustusvoimien hallinnassa, pitää 
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osallistujien ilmoittautua VIIMEISTÄÄN MAANANTAINA 26.8.2019 mukaan. 

Ilmoittautumiset kerhon sihteerille Sakari Saikulle (sakari@saikku.fi,  puh 040 515 3332).  

Kiitämme Suomenlinnan Rannikkotykistökiltaa alustavasta yhteistyöstä vierailun 

järjestämiseksi. Retken hinta selviää lähempänä tilaisuutta osallistujamäärästä riippuen. 

 

8. HRUP:n syyssauna Merisotakoululla 12.9. 

Helsingin Reserviupseeripiiri tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua 

maailman suurimpaan puulämmitteiseen saunaan Suomenlinnan Merisotakoululla 

torstaina 12.9. klo 18 alkaen. Saunomisen jälkeen jatkamme iltaa perinteikkäällä 

Suomenlinnan upseerikerholla, jossa on mahdollista nauttia myös iltapalaa 

(omakustanteinen). 

 

Siirrymme Suomenlinnaan yhtenä ryhmänä Kauppatorilta klo 17.40 lähtevällä lautalla. 

Sauna on maksuton, mutta mukaan kannattaa ottaa oma pyyhe ja halutessasi myös 

saunajuomat. 

 

Ilmoittautumiset ma 9.9. mennessä toimistolle osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. HUOM! 

Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja 

syntymäaika. Tervetuloa! 

 

9. Reserviupseeripäivä Katajanokan kasinolla 5.10. 

Suomen Reserviupseeriliiton suosittu reserviupseeripäivä järjestetään jälleen Katajanokan 

kasinolla lauantaina 5.10.2019. Lisätiedot liiton verkkosivuilla: www.rul.fi 

 

10. Reserviläisten elokuvailta Töölössä 7.10. 

Reserviläisten elokuvailta 7.10.2019 klo 17.30 Maanpuolustusjärjestöjen talon auditorio, 

Töölöntorinkatu 2. 

Aiheena ilmailu: 

 Morane-laivue Itä-Karjalassa 1942; autenttista filmimateriaalia ja esitelmä, Veikko 
Karhumäki, Maj evp 

 Ajankohtaista HX-hankkeesta 
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Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen vuoksi 

osoitteeseen timo.lukkarinenxx@luukku.com. Tervetuloa! 

 

11. Spjutsundin piirimajan syystalkoot 16.10. 

Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja 

virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset 

kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan toivotaan 

uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa. 

  

Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan 

saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla keskiviikkona 16.10. kello 16.00 alkaen, 

myöhemminkin saa tulla. 

  

Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja 

muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle 

sähköpostitse 14.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, 

pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

12. Senioriupseerien syysseminaari Katajanokan kasinolla 24.10. 

13:00 Seminaarin avaus. Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala. 

13:05 ”Raja railona aukeaa, edessä länttä ja Eurooppaa, takana Aasia, itä” - Itsenäinen 

Suomi idän ja lännen välissä. Seminaarin puheenjohtajan, professori, ev evp Pekka 

Visurin avausesitelmä. 

14:00 Suomi, tsaarin Venäjä, Neuvosto-Venäjä, Neuvostoliitto ja ”uusi” Venäjä. 

Suurlähettiläs emeritus Heikki Talvitie. 

15:00 Yleisö kysyy; keskustelua seminaarin puheenjohtajan johdolla. 

15:30 Kahvitauko, vapaata keskustelua. 

16:00 Suomi ja Saksa; ikimuistoiset suhteet ja yhteistoiminta, aseveljeys ja sota. 

Professori, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. 

17:00 ”Puolueeton”, hyvinvoiva Ruotsi ja Suomen ensin vaikeat, sitten paremmat vuodet. 

Professori, suurlähettiläs emeritus Alpo Rusi. 

18:00 Suomen ja Viron kohtalonyhteys 1919-2019. Professori Seppo Zetterberg. 

19:00 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä. Seminaarin puheenjohtaja ohjailee 

keskustelua. 
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19:30 Seminaarin päättäminen. Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala.  

 

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen vuoksi 

osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. Tervetuloa! 

 

13. Paikallispuolustuksen johtaminen -seminaari 20.9. 

Viestikiltojen liitto järjestää paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän 

A.R. Saarmaa -seminaarin perjantaina 20.9.2019 klo 12.00 - 16.00 yhteistoiminnassa 

puolustusvoimien, Viestiupseeriyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. 

 

Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien 

videoneuvottelujärjestelmää, jolloin siihen voi osallistua valituista puolustusvoimien 

toimipisteistä ympäri Suomen. 

 

Seminaarin tavoite on syventää luennoin ja case-tarkasteluin osallistujien tietoisuutta 

- paikallispuolustuksen johtamisesta ja johtamisjärjestelmästä 

- puolustushaarojen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen roolista 

paikallispuolustuksessa 

- kyberpuolustuksesta ja 

- arjen välineiden käytöstä. 

 

Seminaari on tarkoitettu  

- paikallispataljoonaan sijoitetuille johtajille ja viestihenkilöstölle 

- viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille 

sekä 

- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenille. 

 

Seminaaripäivän ohjelma 20.9.2019 (Riihimäki) 

 

1) Aamukahvi klo 08.30 - 09.00 Viestikoulun luokkarakennus 

2) Viestiupseeriyhdistyksen vuosikokous klo 09.00 - 10.15 Viestikoulun luokkarakennus 

3) Palkitsemiset klo 10.30 - 11.00 Viestikoulun luokkarakennus 

4) Lounas klo 11.00 - 12.00 Varuskuntaravintola Liesi 

5) A.R. Saarmaa –seminaari klo 12.00 - 16.00 Viestikoulun luokkarakennus ja 

alueelliset toimipisteet 

6) Juhlapäivällinen klo 16.30 - 18.30 Riihimäen Upseerikerho 

 

Ilmoittautumiset seminaariin 31.8.2019 mennessä Viestikiltojen liiton sihteerille Carl-

Magnus Gripenwaldtille sähköpostitse: cm.gripenwaldt@gmail.com. Seuraavat tiedot 

pyydetään ilmoittamaan: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite), järjestö/yhdistys ja paikkakunta, jossa seminaariin osallistuu. 
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14. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen syksyn 2019 esitelmät 

Ti 17.9.2019   klo 17.00 Filosofian tohtori Toivo Flink: ”Inkerin historian kipupisteet” 

Ti 15.10.2019 klo 17.00 Suomen Venezuelan emeritus suurlähettiläs Mikko Pyhälä: ”Rikas 

valtio Venezuela romahti” 

Ti 19.11.2019 klo 17.00 Kansanedustaja Ilkka Kanerva: ”Ukrainan tilanne”     

Ti 17.12.2019 klo 17.00 Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka: ”Afganistanin 

tilanne” / ”Temppeliherrain ritarikunta” 

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet 

ovat avoimia. Salivuokran kolehti 3 €. Tervetuloa! 

 

Liikuntaa: 

 

15. Endurokurssi Tuusulassa 14.9. 

Endurokurssilla pääpaino on perusajon tekniikkojen opettelussa ja päivän aikana 

harjoitellaan 

- polulla-/ urassa ajamista seisten ja istuen 

- jarrutus-, kääntö- ja kiihdytysharjoituksia 

- ylä- ja alamäkiajoa sekä pyörän liu’uttamista alaspäin 

- ojan ylityksiä 

- kaatuneiden puiden ja tukin ylityksiä 

- kivikossa ajamista 

 

Endurokurssin jälkeen kaikki kurssilaiset tuntevat yllä mainitut ajotekniikat ja voivat kurssin 

jälkeen harjoitella niitä lisää omatoimisesti. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99726/ 
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16. Jotosharjoitus Nuuksiossa 14.9. 

Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kaikille pääkaupunkiseudun reserviläisille avoimen 
jotosharjoituksen lauantaina 14.9. Nuuksiossa. Päivän aikana suunnistetaan partioittain 
noin 15km mittainen reitti maastossa, jonka varrella suoritetaan RESUL:in syysjotokseen 
valmistavia tehtävärasteja. 

 

Harjoituksen tarkoituksena on harjoittaa partiot valmiiksi Päämajajotokselle ja varmistaa 
pääkaupunkiseudun menestys tämän vuoden syysjotoksella. 

 

Tarvittava varustus: sään mukaiset ulkoiluvaatteet ja tukevat kengät, juotavaa ja kevyttä 
evästä päiväksi, muistiinpanovälineet sekä kompassi. Lisäksi suositeltavia ovat 
vaihtovaatteet ja saunatarvikkeet, jotka on mahdollista jättää lähtöpaikalle. 

 

Alustava ilmoittautuminen 1.9. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ihrury@gmail.com. 
Ilmoittautuessa kerro nimesi, syntymäaikasi, puhelinnumerosi, mahdollinen tiedossa oleva 
partio ja haluatko osallistua tai voitko tarjota kimppakyytejä. Päämajajotos järjestetään 27. 
- 29.9.2019 Mikkelissä. 

 

17. Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit Santahaminassa 12.10. 

Tavoite on testata reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystaso ja antaa heille palautetta ja 

harjoitusohjeita. Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille ja maanpuolustuksesta 

kiinnostuneille. 

 

Kurssilla tehdään ensin lihaskuntotestit liikuntasalissa ja sen jälkeen Cooperin testi ja/tai 

UKK-kävelytesti. Hinta 10,00 EUR + alv 0%. Paikkana Santahamina, liikuntasali ja 

urheilukenttä. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99617/ 

 

18. Marssiammunnan sarjakilpailu syyskaudella 2019 

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään 

KaartJR:n pistooliradalla (rata3) Santahaminassa seuraavasti: ke 14.8, ke 21.8, ke 28.8, 

ke 11.9 ja ke 18.9. Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. 

mailto:ihrury@gmail.com


 

Kilpailut alkavat klo 17.30 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 D, H ja H50 siten, että ensin juostaan  kaksi n. 1,5 

km:n lenkkiä, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta. Ammunnan jälkeen juostaan kolmas  

lenkki, jonka jälkeen 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, ammunnat ensimmäisen ja toisen lenkin jälkeen. 

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 koulutauluun. 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 

 

19. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat kesätauolta syyskuun alussa 

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat ovat esätauolla. Kausi jatkuu taas syyskuun 

alussa. 

 

20. Päämajajotos Mikkelissä 27. – 29.9. 

Päämajajotos on Suomen Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 2019 

valtakunnallinen syysjotos eli reserviläisten maastotaitokilpailu. Kilpailukeskus sijaitsee 

Mikkelin Karkialammen varuskunta-alueella. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

www.resul.fi/jotos/paamajajotos 

http://www.resul.fi/jotos/paamajajotos


 

21. RESUL:n maastokilpailut Kangasniemellä 19.10. 

Ilmoittautumiset piiritoimistoon. Kilpailukutsu: https://resul.fi/kilpailukutsu/maastokilpailut-

2019/ 

 

Koulutusta: 

 

22. 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 

Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja 
infotilaisuus 

Tuusula  1.8.2019 

Admiral Pitka 2019 -sotilastaitokilpailu tuomari- 
ja kilpailutoiminta 

Viro  3.8.2019 - 11.8.2019 

Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja 
infotilaisuus 

Santahamina  8.8.2019 

VKY Perusteet II Santahamina  16.8.2019 - 18.8.2019 
Paikallispataljoonan tiedustelukurssi Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019 
Johto- ja tukikurssi Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019 
Taistelijan viestivälineet Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019 
TRA joukkueenjohtaja- / ryhmänjohtajakurssi Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019 
VKY Tulenjohtokouluttajakurssi Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019 
Kunnossa Inttiin Santahamina  29.8.2019 - 27.9.2019 
OSINT jatkokurssi Santahamina  30.8.2019 - 1.9.2019 
Tukikurssi Santahamina  31.8.2019 - 1.9.2019 
Intti tutuksi erityisryhmille  Santahamina  31.8.2019 - 1.9.2019 
Säteilymittausjoukkue jatkokurssi Säteilyturvakeskus  31.8.2019 
Tukikurssi Santahamina  6.9.2019 - 8.9.2019 
VKY Jalkaväkitaktiikka Santahamina  13.9.2019 - 15.9.2019 
Endurokurssi Tuusula  14.9.2019 
Tukikurssi Santahamina  20.9.2019 - 22.9.2019 
Reserviläisjohtaja 1/II Tuusula  21.9.2019 - 13.10.2019 
Taistelupelastajan peruskurssi, osa 2/2 Tuusula  21.9.2019 - 22.9.2019 
Johto- ja tukikurssi Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019 
Intti tutuksi naisille Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019 
TRA jatkokurssi ½ Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019 
Lähitaistelun perusteet, kylmät aseet (perus) Tuusula  28.9.2019 - 29.9.2019 
Tukikurssi Santahamina  4.10.2019 - 5.10.2019 
Varaviestiverkko 2019 seminaari Tuusula  5.10.2019 
Johto- ja tukikurssi Santahamina  11.10.2019 - 13.10.2019 
Kriisitilannekurssi 2019 Tuusula  12.10.2019 - 13.10.2019 
Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit Santahamina  12.10.2019 
TRA peruskurssi ½ Santahamina  18.10.2019 - 20.10.2019 

https://resul.fi/kilpailukutsu/maastokilpailut-2019/
https://resul.fi/kilpailukutsu/maastokilpailut-2019/
http://www.mpk.fi/


Tukikurssi Santahamina  19.10.2019 
Johto- ja tukikurssi Santahamina  25.10.2019 - 27.10.2019 
Elektronisen sodankäynnin jatkokurssi Santahamina  25.10.2019 - 27.10.2019  
Johtamiskouluttajien valtakunnallinen 
koulutustilaisuus 

Tuusula  26.10.2019 - 27.10.2019 

Maatilojen varautumiskoulutus Tuusula  1.11.2019 
Vapaaehtoisverkoston johtaminen – seminaari Tuusula  9.11.2019 
TRA peruskurssi 2/2 Santahamina  15.11.2019 - 17.11.2019 
Propagandakurssi 2019 Tuusula  23.11.2019 - 24.11.2019 
VKY Kertaus I Santahamina  29.11.2019 - 1.12.2019 
Varastokurssi Tuusula  30.11.2019 

 

23. PahkisProto Vekaranjärvellä 20. – 22.9. 

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/ 

 

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

