
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 6/2020 

 

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  
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Liikuntaa: 
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8. Helsingin suunnistajien iltarastit 

9. Reserviläisen kuntotestit 

 

Koulutusta:   

10. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjonta 

 



 

 

Järjestötoimintaa: 

 

1. Spjutsundin majatalkoot 9.6. 

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 9.6. 

klo 16.00 alkaen. Pyydämme ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle 

sähköpostitse 8.6. mennessä. Pyydä samalla ajo-ohje, jos paikka ei ole entuudestaan 

tuttu. toimisto@hrup.fi 

 

 

2. 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.) 

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) 

Der Untergang - Perikato (2004) 

Zwartboek - Black Book (2006) 

Dunkirk (2017) 

 

PODCASTIT 

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


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 

 

3. Ritarikuntien kunniamerkit 4.6. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä annettavien kunniamerkkien saajien nimet on 

julkaistu Ritarikuntien kotisivuilla: 

 

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat: www.ritarikunnat.fi 

 

Vapaudenristin ritarikunta: www.vapaudenristinritarikunta.fi 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

4. Avoimia ampumaratoja Etelä-Suomen alueella keväällä 2020 

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

tietoa avoimista ampumaradoista Etelä-Suomen alueella.  

 

http://www.ritarikunnat.fi/
http://www.vapaudenristinritarikunta.fi/


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.  

 

https://www.lopenampumarata.fi/radat/
https://www.lopenampumarata.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttamat-toimet-r/
https://www.lopenampumarata.fi/yhteystiedot/
http://www.kovelonrata.fi/
http://www.kovelonrata.fi/ratojen-varauskalenterit/
http://www.kovelonrata.fi/aukiolo-ja-ratamaksut/
http://www.espoonampumarata.fi/ammunta
http://www.espoonampumarata.fi/home/koronavirusjaratojenkaeytoenrajoitukset


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 

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/ 

 

5. Santahaminan ja Töölön ratavuorot keväällä 2020 

Helsingin reservipiirien pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnat Santahaminassa on 

toistaiseksi peruttu. Ilmoitamme, kun kausi pääsee alkamaan. MPK:n vuorojen osalta 

tilannetta voi seurata osoitteessa www.mpk.fi.  

 

Töölön radan käyttö voi jatkua rajoitetusti 1.6. alkaen. Lisätietoa saat oman kerhosi 

ampumavastaavalta. Kerhoihin on toimitettu tarkemmat ohjeet radan käytöstä. 

 

 

Liikuntaa: 

 

6. Nuorten upseerien Marssi ja kuvaa –haaste jatkuu kesän yli 

Helsingin Reserviupseeripiirin Nuorten toimikunta järjestää kaikille reserviläisille Marssi ja 

kuvaa -haasteen! Haaste jatkuu aina 1.8. saakka.  

 

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


Koska suuri osa reserviläistapahtumista on peruttu, on nyt hyvää aikaa käydä 

tutustumassa paikallisiin nähtävyyksiin ja samalla kohottaa kuntoa. 

 

Haasteen ensimmäinen osa oli käynnissä kevään ajan 31.5. saakka, ja paras 

osallistuminen tullaan palkitsemaan. Haasteen toinen osa on käynnissä 1.6. - 1.8. Toiseen 

osaan voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut ensimmäiseen osaan. 

  

Miten osallistut: 

1. Suorita (jalka)marssi kiinnostavalle sotahistorialliselle kohteelle 

2. Ota halutessasi kohteesta kuva 

3. Kirjoita Facebook-tapahtumaan "Marssi ja kuvaa -haaste - kesä 2020" 

(https://www.facebook.com/events/309518330208603/) 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 1.8. 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. 

 

7. Kesäyön marssi Tuusulassa 5.9. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, johon voivat osallistua kaiken ikäiset. 
Osallistua voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai kasata vaikka harrasteporukasta tai 
työkavereista kokonaisen joukkueen. Tavoitteena on kehittää reserviläisten marssitaitoja, 
edistää kaikkien kansalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä aktivoida nuoria, saada aikaan 
lisää liikettä! 
 
Eripituisia matkoja löytyy perinteisesti 10 kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan ja 
reitistä riippuen välillä marssitaan myös laajemmalti Uudellamaalla eli Järvenpään ja 
Keravan puolella. Reitit pyritään tekemään vaihteleviksi ja etenkin pidemmillä matkoilla 
tämä onnistuu marssijoiden kulkiessa asfalttiteiltä peltojen kautta metsään. 
 

https://www.facebook.com/events/309518330208603/


Tänä vuonna Tuusulassa on kuitenkin mahdollisuus haastaa itseään ihan uudella tavalla. 
Monia perinteisiä marssitapahtumia kuten Nijmegen ja Brandenstein-marssi on jouduttu 
valitettavasti koronan vuoksi perumaan, samoin myös osa muista Kesäyön Marsseista. 
 
Tuusulan uudella Extreme-matkalla pääsee testaamaan näille perutuille marsseille hiottua 
marssikuntoa ja kestävyyttä. Extremepaketti on tarkoitettu toki kaikille muillekin, jotka 
haluavat haastaa itsensä ja ovat jo harjoitelleet pitkiä jalkamarsseja. 
 
Kolmen marssin Extremepaketti pitää sisällään matkat: 20 km + 20 km + omavalintainen 
matka joko 25/35/48 km. Kaksi ensimmäistä matkaa (20 km perjantaina iltana 4.9. sekä 
lauantaina aamulla 5.9.) kävellään omalla reitillä Tuusulanjärven ympäri. Ensimmäisen 
marssin jälkeen tarjolla on iltapalaa, saunomismahdollisuus ja yöpyminen 
Puolustusvoimien Kurssikeskuksessa Taistelukoululla. Lauantaiaamuna edessä toinen 
Tuusulanjärven kierto. Sukat vaihtoon, hetki lepoa ja sitten omatoiminen siirtyminen 
yhteiselle marssipaikalle Tuusulan Urheilukeskukseen, jossa on tarjolla lounasta. Sen 
jälkeen iltapäivällä onkin edessä viimeinen valinnainen kolmas matka 25/35/48 km 
yhdessä muiden Kesäyön marssijoiden kanssa. Extremen hinta on 100 € ja kurssilaiset 
saavat yhden (1) KH-päivän. 
 
Lauantain perusmarssilaisille on tarjolla huoltopisteiden tarjonnat, vakuutus, maalissa 
keittoruoka, peseytymismahdollisuus sekä kunniakirja, kankainen marssimerkki ja 
marssimitali (25 km, 35 km ja 48 km reittiläisille.) Hinnat vaihtelevat 20 – 52 €:n välillä 
matkasta riippuen. 
 
Marssiin osallistujilta on saatu vuosien mittaan kiitosta toimivista järjestelyistä, reiteistä, 
huollon toimivuudesta ja hyvän rennosta tunnelmasta. Viime vuosina sääkin on suosinut 
marssijoita. Edelliskesän helteen mukana tuomat haasteet hoidettiin vuosien kokemuksella 
ja matkan varrelle järjestettiin pikapikaa ylimääräisiä vesihuoltopisteitä, jotka olivatkin 
todella tarpeeseen. Tulevalla syyskuun marssilla tuskin helteestä kärsitään mutta 
alkusyksyn hämärä voi tuoda uutta tunnelmaa marssimiseen. 
 
Ota kaverin mukaan tai kokoa joukkue ja tulkaa syyskuussa Tuusulaan kävelemään 
luonnossa, lievittämään (korona)stressiä ja nauttimaan kävelyn loistavista 
terveysvaikutuksista hyvässä seurassa! 
 
 
Lue lisää: https://mpk.fi/kesayonmarssi/tuusula/ 
 
 

8. 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/ 

 

 

9. Reserviläisen kuntotestit 

https://mpk.fi/kesayonmarssi/tuusula/
http://helsinginsuunnistajat.fi/iltarastikalenteri/


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: 

 

 

10. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjonta 

Ohessa ESMPP:n kesäkuun koulutustarjonta (kurssit Santahaminassa pl. 
sotahistoriallinen maastomarssi Kivikossa) 

 

- Perusammunta (kivääri) 6.6.2020 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102291 

- Perusammunta (pistooli) 6.6.2020 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102292 

- Linnoitus- ja sotahistoriallinen maastomarssi Kivikossa 
9.6 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/102273 TÄYNNÄ, voi tulla 
peruutuspaikkoja 

- Military Cross Training 10.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102261 

- Lihaskunto ja kestävyystestit 15.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102262 

- Perusammunta (kivääri) 27.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102293 

- Perusammunta (kivääri) 300 m 27.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102294 

- Asekäsittelyammunta (kokeneet) 27.6. https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102295 

 

Webinaarit 

- Liikunta 3.6.2020 https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/102196 

https://mpk.fi/lisaaliiketta/testit/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102291
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102291
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102292
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102292
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102273
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102261
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102261
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102262
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102262
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102293
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102293
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102294
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102294
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102295
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102295
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102196


 

Verkkokurssit (koko ajan avoinna) 

- Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/102264 

- Puolustusvoimien B-ajolupakoulutus https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-
tarkem…/id/100718 

- Sotilasjohtamisen teoria https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101392 

- Sotilaspedagogian teoria https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101394 

 

Lopun ESMPP:n koulutustarjonnan näet 
täältä https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri… 

 

MPK:n ohjeistus osallistujille täältä https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/oheita-osallistujalle/ 

 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102264
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102264
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id=100718
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id=100718
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101392
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101394?fbclid=IwAR0phoEFGsPusl1vmBqOxSfV2lRJJW7DpY58B0zrDNdVNA-H7hbTCV8-bqU
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/oheita-osallistujalle/

