
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 8/2019 

 

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 syyskuun ajaksi, ammunnat järjestetään Helsingin 

reservipiirien toimesta 

2. Tutustuminen Espoon Lahnuksen ampumarataan 2.9. klo 17 alkaen 

3. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa 2019 

4. Asehuoltokurssi Töölössä 17.9. 

5. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 5.10. 

 

Järjestötoimintaa: 

6. HRUP:n syyssauna Merisotakoululla 12.9. 

7. Jääkärikerho kutsuu reserviupseerit saunomaan 

8. Näin syntyi Lauri Törnin legenda -esitelmä Töölössä 24.9. 

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. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen syksyn 2019 esitelmät 

http://www.hrup.fi/
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Liikuntaa: 

14. Endurokurssi Tuusulassa 14.9. 

15. Jotosharjoitus Nuuksiossa 14.9. 

16. Itsepuolustuskurssi Töölössä 24.9. alkaen 

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. 

22. Piiriverkkareiden ulkoasu – osallistu äänestykseen 

 

Koulutusta:   

23. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

24. Taisteluensiavun perusteet Töölössä 26.10. 

25. Pioneerikoulutusta Töölössä 13.11. 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

1. MPK:n ammunnat Santahaminassa keskeytyneet syyskuun ajaksi, ammunnat 

järjestetään Helsingin reservipiirien toimesta 

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

PVM VkPv VKO Vuoro Rata Aika 

14.9.2019 LA 37 Perusammunnat (kivääri) Kiv 1 12-16 

14.9.2019 LA 37 Perusammunnat 300m (kivääri) Kiv 2 12-16 

21.9.2019 LA 38 Perusammunnat (kivääri) Kiv 1 12-16 

21.9.2019 LA 38 Perusammunnat 300m (kivääri) Kiv 2 12-16 

28.9.2019 LA 39 Perinnekiväärikilpailu Kiv 2 9-16 



 

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. Tutustuminen Espoon Lahnuksen ampumarataan 2.9. klo 17 alkaen 

Tapiolan Reserviupseerit järjestää ilmaisen tutustumiskäynnin Espoon 

ampumaratayhdistyksen .22 stadionille ma 2.9. klo 17-20. Paikalla seuraavat 

ampumamahdollisuudet pienoispistoolilla ja pienoiskiväärillä: 

-50m kiväärirata 

-50m pienoishiihtokiväärirata (4kpl), kaatuvat taululaitteet. Näitä voi ampua myös 

lähempää pistoolilla. 

-Villikarjurata, eli liikkuva maali. 

-5-paikkainen pistoolirata kääntyvin taululaittein. 

 

Vaatimukset osallistumiselle: 

-Olet HRUP:n tai HELRESP:n jäsen 

-Ampujanvakuutus 

-Oma .22 kivääri tai pistooli, kuulonsuojaimet ja ampujanlasit 

-Ilmoittautuminen osoitteeseen: jarjesto@hrup.fi  

 

Osoite: Lahnuksentie 37, 02970 Espoo. www.espoonampumarata.fi  

 

Autot jätetään parkkipaikalle josta siirrytään kävellen (n. 200 m) ampumaradalle. 

 

3. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa 2019 
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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 10.9.2019 rata 2 ja 3 PP 

ti 24.9.2019 rata 2 ja 3 PP 

ti 8.10.2019 rata 2 ja 3 PP 

 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

ti 17.9.2019 rata 2 SPP 

ti 1.10.2019 rata 2 SPP 

ti 15.10.2019 rata 2 SPP 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Järjestötoimintaa: 

 

6. 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! 

 

7. Jääkärikerho kutsuu reserviupseerit saunomaan 

Jääkärikerho lämmittää saunan kerran kuukaudessa Santahaminan Kiltasaunalla 

osoitteessa Leipurinniementie 10. Seuraavat saunavuorot ovat tiistaina 3.9. ja 1.10. klo 

16.30 alkaen. Lopettelemme klo 19.30 mennessä.  

 

Saunamaksu on 10 euroa henkilöltä. Tarjolla on vapaamuotoista yhdessäoloa, puukiukaan 

makoisat löylyt ja mahdollisuus kastautua meressä. Ota mukaan omat makkarat, juomat 

sekä pyyhe. Santahaminan varuskunta-alueelle sisäänpääsyyn vaaditaan kulkulupa tai 

vierasilmoitus.  

 

Ilmoita tulostasi viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta kerhon puheenjohtajalle Jorma 

Nisulalle, e-mail: jorma.nisula(at) kolumbus.fi tai puh. 0400 453709 niin hoidamme 

sisäänpääsyluvan. 

 

 

8. Näin syntyi Lauri Törnin legenda –esitelmä Töölössä 24.9. 

Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry. järjestää iltaluennon 
Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa (Töölöntorinkatu 2) ti 24.9.2019  klo 18 teemalla: 

 

NÄIN SYNTYI LAURI TÖRNIN LEGENDA 

 

Tietokirjailija Kari Kallonen on seurannut Mannerheim-ristin ritarin ja Yhdysvaltain 
erikoisjoukkojen upseerin matkaa kolmella mantereella ja kertoo, mitkä sotasankarin 
värikkäistä vaiheista sekä operaatioista ovat totta ja mitkä tarua. 

 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut kuin Vapaussotiemme Helsingin seudun 
perinneyhdistys ry:n jäsenet. Luennon jälkeen halukkaat voivat kokoontua johonkin 
läheiseen ravintolaan jatkoille keskustelemaan lisää. Ilmoittautumiset sähköpostiin 
vapaussota.helsinki@gmail.com viimeistään perjantaina 20.9. 
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9. Reserviupseeripäivä Katajanokan kasinolla 5.10. 

Viime syksynä ensimmäisen kerran järjestetty Reserviupseeripäivä saa jatkoa tänä 
vuonna, joten merkkaa päivämäärä 5.10.2019 jo kalenteriisi. Reserviupseeripäivässä 
Katajanokan Kasinolla kuullaan puheita reserviupseereilta eri aloilta, tutustutaan liiton 
monipuoliseen toimintaan ja verkostoidutaan. Tämän vuoden Reserviupseeripäivän 
puhujina ovat mm. Ylen toimittaja Toivo Haimi sekä tietokirjailija Kari Kallonen. 

 

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 
 

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 
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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. 

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

ovat avoimia. Salivuokran kolehti 3 €. Tervetuloa! 

 

Liikuntaa: 

 

14. 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/ 

 

15. 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. 

 

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99726/


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. 

 

16. Itsepuolustuskurssi Töölössä 24.9. alkaen 

Tiistaina 24.9. kello 19.30 alkaa reserviläispiirien henkilöjäsenille tarkoitettu 
itsepuolustuskurssi. Harjoitukset ovat tiistaisin ja torstaisin suojeluskuntatalon budosalilla 
(ns. sissisali) osoitteessa Töölöntorinkatu 2, Helsinki alkaen kello 19.30. Kurssi päättyy 
28.11. 
 
Kaikenikäisille miehille ja naisille. Harjoitteluasuksi sopii verryttelypuku tai vastaava. 
Kurssimaksu 40 €. Ilmoittautumiset: laapa63@gmail.com. Ilmoittautua voi myös paikan 
päällä. Tiedustelut: p. 0400 777182 tai 0400 418705. Ohjaajat ovat jujutsuseura Helsingin 
Yawara ry:stä. 
 

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. 
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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 marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 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! Syksyn marssikausi alkaa maanantaina 2.9. Lisätiedot Juha Matikainen, 

juha_matikainen@suomi24.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 
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oman mailan ja urheilutossut. Syksyn ensimmäinen vuoro pelataan sunnuntaina 1.9. 

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. 

 

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 

 

21. RESUL:n maastokilpailut Kangasniemellä 19.10. 

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

2019/ 

 

22. Piiriverkkareiden ulkoasu – osallistu äänestykseen 

Helsingin reservipiirien piiriverkkareiden ulkoasusta järjestetään äänestys. Äänestys on 

auki osoitteessa http://tinyurl.com/verkkarit 

 

 

Koulutusta: 

 

23. 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 

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 

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

 

24. Taisteluensiavun perusteet Töölössä 26.10. 

Aika: lauantai 26.10. kello 10 - 14 

Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu 2 Helsinki 

Sisältö: Kurssilla käytävän teoriaopetuksen lisäksi kurssilaiset harjoittelevat eri välineiden 
käyttöä ryhmissä ja pareittain. Kurssin tavoitteena on tarjota jokaiselle kurssin käyneelle 
perustiedot taisteluensiavusta sekä perustaidot yleisesti käytössä olevista 
ensiapuvälineistä. 

Tämä kurssi sisältää: 

 Taisteluensiavun perusteet 

 Ensiarvion tekeminen – cABC 

 Verenvuodon tyrehdyttäminen 
1. Kiristysside CAT / SOF-T 
2. Paineside 
3. Muut sidonnat ja tilapäisvälineet 

Varusteet: Kurssilla käytetään järjestäjän tarjoamia varusteita käytännön harjoitteluun. 
Omat muistiinpanovälineet mukaan. 

Kurssin hinta: 10€ / osallistuja. Kurssille otetaan 20 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
  

Ilmoittautuminen: Tom.Lindblom@dfk.fi 040-5044 273 
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25. Pioneerikoulutusta Töölössä 13.11. 

Aihe: Pioneeritoiminta nopeassa tilannekehityksessä. Eli valmiustoiminta! 

Toteutus: oppitunnit ja ryhmätyöt 

Esitietovaatimukset: ei ole, mutta perustietämys suluttamisen käsitteistä on hyödyksi 

Kouluttajat: maj Pekka Korhonen ja kapt Mika Räsänen, MPKK 

Aika: keskiviikko 13.11. klo 17-20 

Paikka: Döbelninkatu 2, 4.krs 

Järjestäjä: HRU:n Pioneeriosasto ja MPKK 

Ilmoittautuminen: 6.11. mennessä jukka.rusila@ramboll.fi tai 040 779 5619 (myös 

Whatsapp), kerro samalla minkä kerhon jäsen olet 
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