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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  

 

 

Järjestötoimintaa: 

1. Koronavirusepidemian vaikutukset Helsingin Reserviupseeripiirin toimintaan 

2. RUK 100 -pääjuhla 6.6.2020 siirtyy vuodella eteenpäin 

 

Ampumatoimintaa: 

3. Santahaminan ja Töölön ratavuorot keväällä 2020 

4. Helsingin reservipiirien SRA-karsinnat keväällä 2020 

 

Liikuntaa: 

5. Tyrsky-jotos Kotkassa siirretty vuoteen 2021 

6. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat sekä Töölön harjoitussali 

7. Reserviläisen kuntotestit 

 

Koulutusta:   

8. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta keväällä 2020 

 

 



 

Järjestötoimintaa: 

1. Koronavirusepidemian vaikutukset Helsingin Reserviupseeripiirin toimintaan 

 

Töölön maanpuolustustalo 

Döbelninkadun maanpuolustusjärjestöjen yhteinen tiistaiseura päätti maanantaina 

16.3.2020, että Töölöntorinkadun puolen auditorio ja Döbelninkadun kokoustilat suljetaan 

kaikilta kokouksilta, joissa ei ole mukana maanpuolustusjärjestöjen palkattua 

henkilökuntaa 17.3.2020 alkaen toistaiseksi. 

 

Tilat ovat rajattu vain henkilökunnan käyttöön etäkokousten hallinnoinnin 

mahdollistamiseksi. Tähän liittyen kielletään myös kokoustarjoilut. Kerroskeittiöiden käyttö 

on niin ikään kielletty muilta kuin talon henkilökunnalta. Fyysisten kokousten 

enimmäismääräksi suositellaan max. 5 henkilöä. 

 

Helsingin Reserviupseeripiirin toimisto palvelee kerhoja ja jäseniä normaalisti. Tapaamiset 

kuitenkin vain ajanvarauksella. Toimistoon saa yhteyden esimerkiksi sähköpostilla 

toimisto@hrup.fi. 

 

Katajanokan Kasino 

Kasinon ravintolatoimesta vastaava NoHo partnes on ilmoittanut pitävänsä 

ravintolatoiminnan suljettuna toistaiseksi ainakin toukokuun loppuun. Tänä aikana 

Kasinolla ei voi järjestää lainkaan tilaisuuksia. Piirien kevätkokoukset järjestetään 

myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 

 

Santahamina / Kaartin Jääkärirykmentti 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Puolustusvoimat rajoittaa 12.3.2020 

pääesikunnan päällikön päätöksellä ulkopuolisten toimintaa varuskunta-alueillaan ja 

toimipisteillään. 

Kaartin jääkärirykmentti, osana Puolustusvoimia, rajoittaa ulkopuolisten liikennettä 

Santahaminan saarella seuraavasti: 

 Varusmiesten vieraiden/läheisten pääsy Santahaminaan on kielletty. 

mailto:toimisto@hrup.fi


 Sidosryhmien, kerhojen, yhdistysten tms. kokoontuminen toteutetaan 
luvanvaraisena. Vuosikokouksiin, kevätretkiin, TYHY-tapahtumiin ja vastaaviin tulee 
anoa erillinen lupa varuskunnan päälliköltä.  

 Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta. 

 Maanpuolustuskorkeakoululle suunnatut vierailut on peruttu. 

 Helsingin reservipiirien pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammuntojen vuorot on 
peruttu toistaiseksi. Kauden jatkumisesta tiedotetaan erikseen. 

 

Upinniemi / Rannikkoprikaati 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Upinniemen varuskuntaan suuntautuvat 

vierailut on peruttu ja vierailijoiden pääsy varuskunnan alueille on toistaiseksi kielletty. 

 

Sotilaskoti, varuskuntaravintola ja kuntotalo varataan vain puolustusvoimien oman 

henkilöstön ja varusmiesten käyttöön. Alueella toimivien yhdistysten toiminta varuskunta-

alueella (esim. ampumaratavuorot ja venekerhot) keskeytetään toistaiseksi. 

 

Reserviläisurheiluliitto RESUL 

Reserviläisurheiluliitto on selvittänyt tämän vuoden kilpailujen järjestäjiltä halukkuutta 

siirtää omia kilpailujaan koronavirusepidemian vuoksi. RESUL:n hallitus päätti 26.3., että 

kilpailujen järjestäjät voivat halutessaan siirtää omia kilpailujaan ensi vuodelle, mikäli 

kokevat tämän ratkaisun parhaaksi. Asiasta tulee sopia vuoden 2021 järjestäjien kanssa, 

joilla on puolestaan etuoikeus vuoden 2022 kilpailuiden järjestämiseen. 

 

Kaikki kilpailujen järjestäjät (lukuun ottamatta SRA:n SM-kilpailuja 7. – 9.8. sekä reservin 

ampumamestaruuskilpailuja 21. – 23.8.) ovat halukkaita tässä tilanteessa siirtämään 

kilpailujaan. SRA-toimikunta päättää omasta kilpailustaan 23.4. Reservin 

ampumamestaruuskilpailujen osalta päätös tehdään 1.6. 

 

Tämän johdosta liiton kilpailukalenterin mukaiset kilpailut tältä vuodelta on siis peruttu, 

lukuun ottamatta kahta kilpailua, joista tehdään päätös huhtikuun aikana. Liitto 

suunnittelee ensi vuoden kilpailukalenterinsa syksyn aikana ja tiedottaa siitä liiton 

verkkopalvelussa ja omissa tiedotteissaan. 

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK 

MPK on päättänyt keskeyttää kaiken koulutustoimintansa 31.5.2020 saakka. Päätös 

perustuu hallituksen suosituksiin koronaviruksen hillitsemiseksi. Monet MPK:n lähiaikojen 



koulutukseen ilmoittautuneet ovat jo ehtineet maksaa kurssimaksun. Kaikkien 

peruuntuvien koulutusten jo maksetut osallistumismaksut palautetaan ilmoittautuneille. 

Koulutuksen järjestävä piiri lähestyy ilmoittautuneita sähköpostitse ja kertoo ohjeet, miten 

osallistumismaksun voi saada takaisin. Osa koulutuksista pyritään siirtämään syksyksi. 

Koulutuksen järjestävät piirit ovat suoraan yhteydessä osallistujiin mahdollisesti siirrettäviin 

koulutuksiin liittyen. 

 

2. RUK 100 –pääjuhla 6.6.2020 siirtyy vuodella eteenpäin 

Kesäkuun 6. päivänä järjestettäväksi suunniteltu Reserviupseerikoulun 100 -

vuotispääjuhla Haminassa siirretään vallitsevan koronatilanteen takia vuodella eteenpäin. 

Uusi ajankohta Haminassa järjestettävälle juhlapäivälle on lauantai 12. kesäkuuta 2021. 

 

Tälle kesälle suunniteltuun pääjuhlaan oli toivotettu tervetulleiksi kaikki 

reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit, edustus virolaisista 

Suomessa koulutetuista reserviupseereista sekä valtionjohtoa ja muita kutsuvieraita. 

Vieraita odotettiin Haminaan tuhansia. 

 

Piirin bussikyytiin paikat varanneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti retken 6.6.2020 

peruuntumisesta. Ilmoittautuminen vuoden 2021 bussikyytiin avataan myöhemmin. 

 

Suomen Reserviupseeriliiton tiedote: https://www.rul.fi/uutiset/ruk-100-paajuhla-siirtyy-

vuodella-eteenpain/ 

 

Ampumatoimintaa: 

 

3. Santahaminan ja Töölön ratavuorot keväällä 2020 

Helsingin reservipiirien pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnat Santahaminassa on 

toistaiseksi peruttu. Ilmoitamme, kun kausi pääsee alkamaan.  

 

Myös MPK:n vuorot on keskeytetty ainakin 31.5. saakka, ajantasaista tilannetta voi 

seurata osoitteessa www.mpk.fi. 

 

https://www.rul.fi/uutiset/ruk-100-paajuhla-siirtyy-vuodella-eteenpain/
https://www.rul.fi/uutiset/ruk-100-paajuhla-siirtyy-vuodella-eteenpain/
http://www.mpk.fi/


Töölön luolan käyttö on myös kielletty toistaiseksi. Kiellon päättymisestä tiedotetaan 

erikseen. 

 

4. Helsingin reservipiirien SRA-karsinnat keväällä 2020 

Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta on todennut, että SRA-karsintoja on 

mahdotonta järjestää normaalisti keväällä 2020. Myös SRA-SM-kisojen toteutumiseen 

suunnitellulla tavalla liittyy epävarmuutta. 

 

Piirien ampumatoimikunta on 25.3. päättänyt, että SM-kisoihin valitaan lähtijät 

lähtökohtaisesti vuoden 2019 karsintakisojen tulosten perusteella. Seuraamme tilannetta 

ja tiedotamme asiasta tarkemmin myöhemmin. Tätä tiedotetta saa välittää eteenpäin 

sopivissa kanavissa, jotta tieto tavoittaisi kaikki joita se koskee. 

 

Myös Vares Cupin kaksi ensimmäistä osakilpailua on peruttu. Vares Cupin suunnittelun 

etenemistä voi seurata Vares Cupin omilta nettisivuilta: 

https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/ 

 

 

Liikuntaa: 

 

5. Tyrsky-jotos siirretty vuodelle 2021 

Reserviläisurheiluliitto ry:n valtakunnallinen syysjotos, Tyrsky-jotos, on siirretty vuodelle 
2021. Lisätiedot: www.tyrskyjotos.fi 
 
 

6. Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat sekä Töölön harjoitussali 

Liikuntavuorot ovat toistaiseksi tauolla. Kauden jatkumisesta tiedotetaan erikseen. 

 

Myös Töölön harjoitussalin ja ilma-aseradan käyttö on toistaiseksi kielletty. 

 

7. Reserviläisen kuntotestit 

https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/
http://www.tyrskyjotos.fi/


MPK järjestää syksyllä 2020 useita reserviläisen kuntotestejä ympäri Uudenmaan 

maakunnan aluetta. Testeihin on hyvää aikaa valmistautua jo keväästä alkaen. Tietoa 

testien sisällöstä: https://mpk.fi/lisaaliiketta/testit/ 

 

Koulutusta: 

 

8. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta keväällä 2020 

MPK on joutunut keskeyttämään koulutustoimintansa 31.5.2020 saakka valtioneuvoston 

linjausten vuoksi. Heti kun saamme uusia linjauksia informoimme koulutuksen 

keskeytyksen mahdollisesta jatkamisesta tai koulutustoiminnan uudelleen 

käynnistämisestä. 

 

Päätoimintamme keskittyy tällä hetkellä siihen, että saamme koulutuksen käyntiin heti kun 

se on mahdollista.  Piirimme suunnittelee kurssien siirtämistä syksyyn, mikä vaatii 

runsaasti yhteistoimintaneuvotteluita Puolustusvoimien, vapaaehtoisten kouluttajien, 

jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Samanaikaisesti käytämme ajan 

hyödyksemme toimintamme laadun ja ohjeistuksen kehittämiseen ja henkilökunnan 

kouluttamiseen. 

 

Pyrimme siirtämään osan koulutustoiminnastamme verkkoon ja samalla jatkamme kevään 

ajan koulutuksiemme suunnittelua ja peruttujen kurssien uudelleen sijoittamista sekä 

MPK:n omaan että Kaartin jääkärirykmentin ja Puolustusvoimien palvelukeskuksen 

kalentereihin sopiviksi. Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri työskentelee siis kurssitauon 

aikana ahkerasti niin kesän/syksyn kurssien suunnittelujen kuin verkko-opintojen 

tekemisen parissa. 

 

Sotilaallista valmiutta palvelevista kursseista valtaosa siirretään syksylle. 

Kouluttajakoulutukset toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta uudella 

aikataululla. Mm. taistelu rakennetulla alueella, sotilaspoliisikoulutus, OSINT (Open Source 

Intelligence), elektroninen sodankäynti ovat siis kurssivalikoimassa jatkossakin, mutta 

tiedossa on uuttakin koulutusta. Taktinen ilmatiedustelu on hyvä esimerkki tulevaisuuden 

koulutuskokonaisuudesta. 

 

Liikuntakoulutus on edelleen yksi MPK:n tärkeimmistä kurssimuodoista niin reserviläisen 

kuin siviilin fyysisen kunnon ylläpidossa. Syksylle siirtyvät niin testitilaissuudet, suosittu 

https://mpk.fi/lisaaliiketta/testit/


Military Cross Training-harjoitukset kuin suunnistuskin. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan syyskuussa pidetään Reserviläiskuntotestaajan kurssi, jonka jälkeen MPK:n 

kuntotestaajien määrä moninkertaistuu ja näin tuo mahdollisuuden useampiin 

kuntotestauksiin kuin tähän asti. Tarkoituksena olisi saada myös elokuussa aloitettavan 

Kunnossa inttiin-kurssin myötä palvelukseen astuville paremmat eväät 

varusmiespalvelusta varten. Toivomme myös, että saamme järjestettyä todella suositun 

Kesäyön marssin. 

 

MPK:n kyberkurssit jatkuvat syksyllä normaalisti. Kurssitarjonnassa on perinteisten 

kyberturvallisuuskurssien lisäksi mm. hydridivaikuttamisen seminaari. Syksyä odotellessa 

voi tutustua https://kybervpk.fi/  -sivustolla hieman toisenlaiseen vapaaehtoistoimintaan. 

Mukana on myös MPK:n aktiiveja kyberkouluttajia. 

 

Ammuntatoimintamme on myös tauolla. Keväälle suunniteltuja kursseja emme saa 

vedettyä, mutta syksyllä pyritään järjestämään mahdollisimman monta SOTVA-ammuntaa 

ja kilpailut. 

 

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ehdoton suosikki, Nuorten turvakurssi, järjestetään 

syksyllä. Myös Intti tutuksi naisille-kurssit järjestetään kaksi kertaa syksyn aikana. 

 

Perinteisesti naisille suunnatut kurssit ovat olleet suosittuja. Tarkoituksena on jälleen 

järjestää naisille omia ammuntakursseja, sekä PIKKU-NASTA-harjoitus. 

 

Nyt jokainen voi rauhassa tarkastella kalenteriaan ja tehdä suunnitelmia syksylle. Kaikki 

syksyn kurssit avataan vasta kun lupa koulutuksen aloittamiseen on saatu. Valintaa voi 

vaikeuttaa tarjonnan laajuus ja se on meiltä lupaus. Osallistuako SA-sijoitusta tukevaan 

koulutukseen, vai opetella täysin uusia taitoja vai  sekä että. 

 

Auttajia tarvitaan! Kurssejamme odotellessa kannattaa osallistua SPR:n, Helsinki-Mission 

tai Diakonissalaitoksen toimintaan, tai kehitellä jotain ihan omaa toimintaa, omalla 

asuinalueellasi. Jokaisen apua tarvitaan! 

 

– Suomen Punainen Risti https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ 

– Helsinki Missio https://www.helsinkimissio.fi/vapaaehtoistyo 



– Diakonissalaitos https://www.hdl.fi/tulemukaan/ 

  

Tsemppiä ja totellaan viranomaisten ohjeita. 

Lähde: MPK Etelä-Suomi 


