
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 5/2020 

 

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. Spjutsundin majatalkoot 19.5. 

2. Onko tontillasi ylimääräistä puuta? Lahjoita ne upseeripirtille! 

3. Nuorten upseerien suosituksia tekemiseksi koronan ajaksi 

 

Ampumatoimintaa: 

4. Ampumatoimikunnan kysely ampumatoiminnasta reservipiirien jäsenille 

5. Avoimia ampumaratoja Etelä-Suomen alueella keväällä 2020 

6. Santahaminan ja Töölön ratavuorot keväällä 2020 

7. SRA-SM-kilpailut 2020 peruttu 

 

Liikuntaa: 

8. Nuorten upseerien Marssi ja kuvaa -haaste 

9. Helsingin suunnistajien iltarastit 

10. Reserviläisen kuntotestit 

11. Ohje MarsMars-sovelluksen käyttöönottoon 

 

Koulutusta:   



12. Pioneeriaiheinen webinaari 6.5.2020 

13. MPK:n verkkokursseja 

14. Reserviläiselle sopivia nettisivuja  

15. MPK:n koulutus keskeytetty 31.7. saakka 

 

 

Järjestötoimintaa: 

 

1. Spjutsundin majatalkoot 19.5. 

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. 

 

Majatalkoot pyritään pitämään normaalisti. Ei saunaa, vain ulkotöitä, riittävät turvavälit ja 

alle kymmenen osallistujaa. Talkoissa keskitytään erityisesti majan saattamiseen 

kesäkuntoon ja pieniin remontti- ja ylläpitohommiin. Kokoonnumme majalla tiistaina 19.5. 

klo 16.00 alkaen. Pyydämme ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle 

sähköpostitse 18.5. mennessä. Pyydä samalla ajo-ohje, jos paikka ei ole entuudestaan 

tuttu. toimisto@hrup.fi 

 

2. Onko tontillasi ylimääräistä puuta? Lahjoita ne upseeripirtille! 

Jos tontillasi on ylimääräistä polttopuuksi sopivaa puuta, josta haluat päästä eroon, voit 

lahjoittaa ne polttopuuksi Spjutsundin upseeripirtille. Sijainti mielellään Itä-Helsinki, Itä-

Vantaa, Sipoo tai Porvoo. Ota yhteyttä: toimisto@hrup.fi 

 

3. Nuorten upseerien suosituksia tekemiseksi koronan ajaksi 

Helsingin Reserviupseeripiirin Nuorten toimikunta on koonnut suositeltavaa tekemistä 

koronan ajaksi: lukemista, katseltavaa, kuunneltavaa, opiskeltavaa. 

LUKEMISTA 

Sunzi - Sodankäynnin taito (400 eaa.) 

mailto:toimisto@hrup.fi


Niccoló Machiavelli - Valtiollisia mietelmiä (1531) 

Carl von Clausewitz - Sodankäynnistä (1832) 

C.G. E. Mannerheim - Matka Kiinaan: Tiedusteluraportti 1906-1908 (2013), Muistelmat 

Matti J. Kankaanpää - Suomalainen ratsuväki Ruotsin ajalla (2016) 

Mika Kulju - Kirjeitä Raatteen tieltä: Suomalaisen kersantin sotapolku Suomussalmelta 

Sallaan (2018) 

Antero Uitto & Carl-Fredrik Geust - Taistelu Suomenlahden ulkosaarista (2016) 

Antony Beevor - Toinen maailmansota (2012) sekä muu tuotanto 

Waldemar Erfurth (toim. Pekka Visuri) - Sotapäiväkirja vuodelta 1944 (2016) 

Merivoimat 100 vuotta (2019), saatavilla: 

https://merivoimat.fi/documents/1951215/11124014/Merivoimat+100+-kirja/  

Blogi - Suomen Sotilas 

KRIHAblogi 

 

SARJAT 

Band of Brothers: Taistelutoverit (HBO, 2001) 

The Pacific: Tyynenmeren taistelutoverit (HBO, 2010) 

The Halcyon (Yle Areena, 2017) 

Catch-22 (C More, 2019) 

Toinen maailmansota väreissä (Netflix, 2009) 

Tuntematon sotilas (tv-sarja 2018) 

 

ELOKUVAT 

Pelastakaa sotamies Ryan (1998) 

Rukajärven tie (1999) 

Apocalypto (2006) 

Oma maa (2018) 

1917: Taistelulähetit (2019) 

https://merivoimat.fi/documents/1951215/11124014/Merivoimat+100+-kirja/


Der Untergang - Perikato (2004) 

Zwartboek - Black Book (2006) 

Dunkirk (2017) 

 

PODCASTIT 

Radio Kipinä (Puolustusvoimat, Spotify) 

 

IN ENGLISH 

World War Two (YouTube Channel) 

The Weekly Defence Podcast (Shephard Media, Spotify) 

 

PÅ SVENSKA 

Björn Österman - Hangö 1918: Två röda och två vita månader (2018) 

Herman Lindqvist - Mannerheim: Marsken, masken, myten (2017)  

Michael Tamelander & Niklas Zetterling - Bismarck: Kampen om Atlanten (2004)  

Peter Englund - Poltava (ed. 2018) och övriga verk 

 

Ampumatoimintaa: 

4. Ampumatoimikunnan kysely ampumatoiminnasta reservipiirien jäsenille 

Ampumatoimikunta tekee kyselyn ampumatoiminnasta ja sen kehittämisestä. Kyselyyn 

vastaamiseen menee vain muutama minuutti. Kyselylinkkiä saa välittää eteenpäin. 

Vastausaikaa on 31.5.2020 saakka. Linkki kyselyyn: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhLF5jQ_6SLm_KM39YZ-

aL8VUBFS44ZPfDtCC5WcQKC3TLA/viewform 

 

5. Avoimia ampumaratoja Etelä-Suomen alueella keväällä 2020 

Vaikka suuri osa ampumaradoista on toistaiseksi kiinni, avoimiakin ratoja on. Ohessa 

tietoa avoimista ampumaradoista Etelä-Suomen alueella.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhLF5jQ_6SLm_KM39YZ-aL8VUBFS44ZPfDtCC5WcQKC3TLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhLF5jQ_6SLm_KM39YZ-aL8VUBFS44ZPfDtCC5WcQKC3TLA/viewform


Lopen ampumarata 

Lopen ampumarata on päätetty pitää auki. Käyttäjien on ehdottomasti noudatettava 

Suomen hallituksen koronaviruksen takia antamia määräyksiä. Harrastajilta pyydetään 

tervettä harkintaa radan käytössä. Yksittäiset henkilöt ja pienryhmät voivat käydä 

harjoittelemassa.  

- https://www.lopenampumarata.fi/radat/  
- Ajankohtaista: 

o https://www.lopenampumarata.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttamat-toimet-r/  
- Varaukset: 

o https://www.lopenampumarata.fi/yhteystiedot/ 
 

Karkkila, Kovelon rata 

Rata on avoinna normaalisti, mutta seurojen ohjatut harjoitukset sekä kaikki 

kilpailutoiminta on kiellettyä toistaiseksi. Yksittäiset ampujat sekä pienryhmät (alle 10hlö) 

saavat omaehtoisesti käydä radalla ampumassa. Radalla voi käydä avoimesti 

(päivämaksulla), jos siellä ei ole muita varauksia. 

- http://www.kovelonrata.fi  
- Varauskalenteri (avoimet vuorot) 

o http://www.kovelonrata.fi/ratojen-varauskalenterit/ 
- Ratamaksu maksettava etukäteen: 

o http://www.kovelonrata.fi/aukiolo-ja-ratamaksut/  
 

Espoo, Lahnuksen ampumarata 

Pienikaliiperirata on avoinna normaalien aikojen mukaisesti, mutta myös siellä on 

huomioitava max. 10 henkilön yhtäaikainen paikallaolo, sekä muut annetut suositukset ja 

määräykset koronatilanteeseen liittyen. Muilla radoilla toiminta (ml. ampuminen) on siis 

toistaiseksi kielletty. 

- http://www.espoonampumarata.fi/ammunta 
- Ajankohtaista: 

o http://www.espoonampumarata.fi/home/koronavirusjaratojenkaeytoenrajoitukset 
o Muut radat suljettu, paitsi .22LR 

 

Ruutisavun sisärata, Vantaa 

Valvottujen rata-aikojen lisäksi mahdollisuus varata sopimuksen mukaan myös muita 

aikoja seuroille, jäsenille, ryhmille ja koko radan vuokraus myös mahdollista. Kyseessä on 

yrittäjän ylläpitämä kaupallinen rata, joka on poikkeustilankin aikana auki.  

Ruutisavu on perusteellisen harkinnan jälkeen todennut, että ainoa vaihtoehto on pitää 

rata auki ja huolehtia toki kaikkien, niin työntekijöiden kuin harrastajien turvallisuudesta 

sekä terveydestä. Ruutisavu ei täytä ratoja täyteen uusissa varauksissa, eli alle 10 

https://www.lopenampumarata.fi/radat/
https://www.lopenampumarata.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttamat-toimet-r/
https://www.lopenampumarata.fi/yhteystiedot/
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henkilön mennään kuten ohjeistettu. Jokaisen harrastajan väli on yli metri. Hygieniaan on 

panostettu reilusti, ja nyt vastaanotosta voi hankkia omat kuulo- sekä silmäsuojat 

sisäänostohintaan.  

 

Rata-ajat toistaiseksi: 

Ti - Pe Klo 15:30, 17:00, 18:30 sekä 20:00 

La Klo 13:30, 15:00, 16:30 sekä 18:00 

 

Vuorot ajoitettu yllä olevasti jotta radan pitäjä ehtii desinfioida paikat, aseet ja suojat ennen 

seuraavaa vuoroa. Sisäänpääsy 10 min ennen vuoron alkua. Sunnuntait suljettu valvotuilta 

ammunnoilta toistaiseksi. Lisätiedot: https://ruutisavu.fi/ 

 

6. 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 31.7. saakka, ajantasaista tilannetta voi seurata osoitteessa 

www.mpk.fi. Töölön luolan käyttö on myös kielletty toistaiseksi. Kiellon päättymisestä 

tiedotetaan erikseen, radan avaamisen suhteen noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia. 

 

7. SRA-SM-kilpailut 2020 peruttu 

Korona-pandemiatilanteesta johtuen SRA SM -kilpailut 7.–9.8.2020 Niinisalossa on 
peruttu. Tämän hetkinen suunnitelma on siirtää kilpailut ensi vuoteen. Näin ollen SRA SM 
2021 pyritään järjestämään ensi vuonna Niinisalossa ja Rovajärvelle kaavaillut SRA SM -
kilpailut siirtyvät vuodelle 2022. 

 

Niinisalon ja Rovajärven kilpailujen järjestäjät ovat keskustelleet tulevien vuosien 
järjestelyistä keskenään ja molemmille järjestäjätahoille sopi kilpailujen siirto vuodella. 
Kilpailujen siirto vuodella eteenpäin täytyy vielä varmistaa Puolustusvoimilta, joten asiasta 
tiedotetaan heti lisää, kun SM 2021 kilpailun ajankohta varmistuu. 

 

Liikuntaa: 

 

https://ruutisavu.fi/
http://www.mpk.fi/


8. Nuorten upseerien Marssi ja kuvaa -haaste 

Helsingin Reserviupseeripiirin Nuorten toimikunta järjestää kaikille reserviläisille Marssi ja 
kuvaa -haasteen! 
  
Koska suuri osa reserviläistapahtumista on peruttu, on nyt hyvää aikaa käydä 

tutustumassa paikallisiin nähtävyyksiin ja samalla kohottaa kuntoa! 

Miten osallistut: 
1. Suorita (jalka)marssi kiinnostavalle sotahistorialliselle kohteelle 
2. Ota halutessasi kohteesta kuva 
3. Kirjoita Facebook-tapahtumaan: Marssi ja kuvaa -haaste 2020 
(https://www.facebook.com/events/236208301041082/) informatiivinen, osuva ja ytimekäs 
teksti kohteesta ja lisää mahdollinen kuva (myös paikkatiedon ilmoittaminen suotavaa) 
4. Halutessasi merkitse marssimasi kilometrit 
5. Julkaise! 
  
Haaste on myös kilpailu. Sinulla on 31.5. asti aikaa julkaista tekstejä ja kuvia. Nuorten 
toimikunta palkitsee parhaat! 
  
Mikäli et ole Facebookissa tai et halua itse tekstiä julkaista, lähetä se keksimälläsi 
nimimerkillä tai anonyymisti osoitteeseen marssijakuvaa@hrup.fi, jolloin Nuorten 
toimikunnan sosiaalisen median vastaava julkaisee sen puolestasi. 
 
 

9. Helsingin suunnistajien iltarastit 

Koronaepidemian leviämisen torjumiseksi Helsingin Suunnistajien järjestämä 

kuntosuunnistus keväällä 2020 toteutetaan omatoimisena suunnistuksena. Osallistuminen 

on tehty erittäin helpoksi. Lisätietoa: http://helsinginsuunnistajat.fi/iltarastikalenteri/ 

 

10. Reserviläisen kuntotestit 

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/ 

 

11. Ohje MarsMars-sovelluksen käyttöönottoon 

Puolustusvoimat tarjoaa varusmiespalveluksensa aloittaville kunto-ohjelman MarsMars-
sovelluksessa. Palvelu soveltuu myös reserviläisten ja muiden kuntoilijoiden käyttöön. 
MarsMars-sovelluksella voit testata lähtökuntosi, jonka perusteella se tarjoaa juuri Sinulle 
sopivan nousujohteisen kunto-ohjelman. Kuntotestien lisäksi saat runsaasti kuvallisia 
harjoitteluohjeita sekä harjoitusvideoita, joiden avulla oma kuntoilusi etenee hyvin. 

 

https://www.facebook.com/events/236208301041082/
mailto:marssijakuvaa@hrup.fi
http://helsinginsuunnistajat.fi/iltarastikalenteri/
https://mpk.fi/lisaaliiketta/testit/


Puolustusvoimat tarjoaa kuntopalvelun kaikille suomalaisille. Jokainen voi luoda oman tilin 
ja ottaa kuntopyrähdyksen ohjatusti. Jos et ole kuntoillut aikoihin, ota tarvittaessa asia 
terveydenhoidossa esille ennen aloittamista. Kuntoilu on helppoa, kun saat neuvoja. 
MarsMars-sovellus on saatavilla Android- ja iPhone-puhelimiin. Lisätietoa: 
www.marsmars.fi 

 

Koulutusta: 

 

12. Pioneeriaiheinen webinaari 6.5.2020 

Mitä: Pioneerialan webinaari 

Missä: Internetissä, kutsu tulee ilmoittautuneille (osallistuminen tietokoneen selaimen 
kautta) 

Milloin: ke 6.5.2020 klo 17.30-19 

Ilmoittaudu ti 5.5.2020 klo 19 mennessä timo.o.lukkarinen@gmail.com 

Kerro nimi, yhdistys, jota edustat sekä sähköpostiosoite, johon voi laittaa kutsun. 

 

Koulutuksessa käsitellään: 

- Paikallispataljoonakonsepti ja sen vaatimukset pioneerijoukkueelle / PEKOULPÄÄL 
kenrm Jukka Sonninen (entinen PIONTARK) 

- Pioneerikoulutuspolku / ltn res Ossi Hietala (MPK ja PIONOS) tai ylil res Janne 
Kalinainen (POHPIONKILTA) 

- Pioneerialan vuosittaisten Hakku-harjoitusten konsepti, tarkoitus, kohderyhmä ja toteutus 
/ PIONTARK ev Matti Lampinen  

 

Kunkin aiheen lopussa on aikaa kysymyksille ja kommenteille. Järjestäjä: Helsingin 
reserviupseerien Pioneeriosasto. Webinaarin johtaja: maj res Jukka Rusila Webinaarin 
apulaisjohtaja: maj res Timo Lukkarinen. 

 

13. MPK:n verkkokursseja 

Ohessa kolme erityisen mielenkiintoista MPK:n verkkokurssia. 

http://www.marsmars.fi/
mailto:timo.o.lukkarinen@gmail.com


 

Taktiikan kieli 

Tervetuloa oppimaan sotilaallisessa toiminnassa käytetyn taktiikan kielen perusteet! 

Sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiään niin kutsutun tilannekuvan 

perusteella. Tilannekuvaa pidetään jatkuvasti yllä sekä ihmisten että erilaisten sensorien 

tuottamalla tiedolla. 

Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen. Siksi kaikkien tiedon 

tuottajien etulinjasta päämajaan asti on osattava yhteinen tapa kuvata tilannetta ja 

suunnitelmia. 

Tällä kurssilla opit lukemaan ja piirtämään niitä merkkejä ja kuvioita, joilla sotilaallista 

toimintaa kuvataan kartoissa ja tietojärjestelmissä. Opit myös käskyissä ja kuvauksissa 

käytettyjä ilmaisuja, sanastoa ja lyhenteitä sekä suomeksi että englanniksi. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/102158 

 

Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot 

Kurssi antaa laajasti sotilaspedagogisia valmiuksia. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/101394 

 

Sotilasjohtamisen teoriaopinnot 

Kurssi antaa laajasti valmiuksia sotilasjohtamiseen. Opiskelija ymmärtää johtamisen 

merkityksen rauhanajan ja poikkeusolojen toimintaympäristöissä. Hän syventyy johtamisen 

osa-alueita koskeviin keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja malleihin. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/101392 

 

14. Reserviläiselle sopivia nettisivuja  

Itseopiskeluun ja viihteeksi: 

Puolustusvoimat: www.puolustusvoimat.fi 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys: www.mpk.fi 
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Helsingin Reservin Sanomat: www.reservinsanomat.fi 

Helsingin Reserviupseeripiiri: www.hrup.fi 

Reserviläinen-lehti: www.reservilainen.fi 

Suomen Reserviupseeriliitto: www.rul.fi 

Reserviläisurheiluliitto: www.resul.fi 

 

15. MPK:n koulutus keskeytetty 31.7. saakka 

MPK:n koulutustoiminta keskeytymistä jatketaan 31.7.2020 saakka. Suunnitellut 
koulutustilaisuudet perutaan. Verkkokoulutusta jatketaan ja kehitetään koulutustauon 
aikana. 

Koulutus valmistaudutaan käynnistämään 1.8.2020 alkaen mikäli koronaepidemian tilanne 
mahdollistaa sen. MPK:n piirit pyrkivät siirtämään mahdollisimman monet aikavälillä 13.3.-
31.7. peruuntuneet kurssit syksylle. Etenkin SOTVA- ja fyysisen koulutukseen tilaisuudet 
sekä ammunnat pyritään siirtämään. 

Koulutustauon aikana jatketaan toiminnan laadun ja ohjeistusten kehittämistä, syksyn 
kurssien suunnittelua sekä henkilökunnan kouluttamista. 

MPK:n toiminnan vuositavoitteita lasketaan 40 %:lla kaikkien piirien osalta. 
Puolustusvoimien tarpeiden mukaan kohdennettujen maksuttomien koulutuspäivien 
tavoitemäärät pidetään kuitenkin toimintasuunnitelman mukaisina. 

MPK seuraa yhteiskunnallisen tilanteen kehitystä ja tekee tarvittavia muutoksia 
toimintasuunnitelmaan valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. 
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