
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 9/2020 

 

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. 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. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla siirtyy vuoteen 2021 

2. Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokous Katajanokan kasinolla poikkeusjärjestelyin 9.11. 

3. Spjutsundin piirimajan talkoot 15.10. 

4. Piirin joulusauna Spjutsundissa 12.12. 

5. AKS:n perinneyhdistyksen syksyn esitelmät 

 

Ampumatoimintaa: 

6. Pistoolin pika-ammunnan ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa syksyllä 2020 

 

Liikuntaa: 

7. Maanantaimarssit alkaneet, sählyvuorot ovat tauolla 

8. Kenttäkelpoisuusmarssi Spjutsundiin 10.10. 

9. Sotilasliikunnan infotilaisuus Töölössä 12.11. 

 

Koulutusta:   

10. Kalliosuojakoulutus on alkanut, mukaan ehtii vielä 

11. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjonta 



 

Järjestötoimintaa: 

 

1. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla siirtyy vuoteen 2021 

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla siirtyy koronatilanteen vuoksi vuoteen 2021, ja 

järjestetään tilanteen salliessa. Juhlan järjestäjätahot toivottavat kaikesta huolimatta 

juhlallista itsenäisyyspäivää 2020. 

 

Helsingin Reserviupseeripiiri ry 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry  

Etelä-Suomen kiltapiiri ry 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry 

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry 

 
 

2. Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokous Katajanokan kasinolla 

poikkeusjärjestelyin 9.11. 

Kokousaika ja paikka: 9.11.2020 klo 19, Kenraalisali, Katajanokan Kasino. Laivastokatu 1, 
00100 Helsinki. Koronatilanteesta johtuen joudumme menettelemään seuraavasti: 

- Piirihallitus pyytää, että paikalle osallistuisi vain yksi edustaja per kerho. Sairaana ei 
saa osallistua. Lisäksi hallitukseen esitetyt toivotaan paikalle. 

- Kokousesitelmää tai iltapalaa ei ole, Kasinon pihan pysäköinti on ilmaista. 
- Noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä, osallistujille jaetaan kasvosuojat. 

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Piirin säännöt löytyvät linkistä: 
http://www.hrup.fi/hrup/asiakirjat/ Kerhojen tulee ilmoittaa ehdokkaansa piirihallitukseen 
22.10. mennessä: toimisto@hrup.fi  

 

3. Spjutsundin piirimajan talkoot 15.10. 

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. 
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Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan 

saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 15.10. 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. 

 

4. Piirin joulusauna Spjutsundissa 12.12. 

Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää taas Spjutsundin piirimajalla 

12.12.2020. Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio seura. 

Hinta 20 € (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa. 

Ennakkoilmoittautumiset piirin toimistolle: jarjesto@hrup.fi tai 045 862 4648. 

 

Ilmoittautumisaika päättyy 10.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille 

mukaan mahtumisesta. Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien 

määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee 

Töölöntorilta la 12.12. klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00. 

 

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja valmistautumaan jouluun hyvässä seurassa! 

 

5. AKS:n perinneyhdistyksen syksyn esitelmät 

Alla olevat esitelmätilaisuudet pidetään, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse. Tiedustelut sihteeriltä:  

matti.rajasaari@gmail.com,  puh. 040 846 9398. 

 

Ti 20.10.2020 klo 17.00. Prikaatikenraali evp Lauri Kiianlinna: ”Talvisota-Stalinin yritys 

sovjetisoida Suomi”. 

Ti 17.11.2020 klo 17.00. Yrittäjä Pekka Kääriäinen: ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan 

sotavoimissa 1941-1943”. 

Ti 15.12.2020 klo 17.00. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden evakuointi”. 

Ti 19.01.2021 klo 17.00. Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa: Suomen tuki 

Viron itsenäistymiselle 1988-1991 ”ei sanoin, vaan teoin”. 
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Ti 19.02.2021 klo 17.00. Professori Martti Häikiö: ”Miksi Tarton rauhansopimuksessa 

vuonna 1920 Porajärven ja Repolan kunnat jäivät Neuvosto-Venäjän haltuun ja miksi 

Neuvosto-Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen”. 

 

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

Tilaisuudet alkavat klo 17.00 ja ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. 

Salivuokran kolehti 5 €, jäseniltä 3 €. 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

6. Pistoolin pika-ammunnan ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot 

Santahaminassa syksyllä 2020 

Helsingin reservipiirien pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan kausi on alkanut. 

Ensimmäinen vuoro oli pistoolin pika-ammunta tiistaina 29.9. 

 

Loppuvuoden vuorot ovat seuraavat: 

 

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

ti                         13.10.2020       rata 2 ja 3 (PP) 

 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 

ti                         6.10.2020         rata 2 ja 3 (SPP) (mestaruuskilpailu) 

ti                         20.10.2020       rata 2 ja 3 (SPP) 

 

Kaikki keväällä tulleet ilmoittautumiset ovat voimassa. Jos siis keväällä ilmoittauduit 

vuorolle, asia on kunnossa ja nimesi löytyy portilta. Jos et vielä ole ilmoittautunut tai olet 

epävarma, ilmoittaudu osoitteeseen pistoolivuoro@hrup.fi. Ilmoittautumiseen tarvitaan 

nimi, syntymäaika ja auton rekisterinumero. Vuorot ovat tiistaisin, nimilista toimitetaan 

Santahaminan portille edellisenä perjantaina kello 15. 
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MPK:n vuorot ja niille ilmoittautuminen ovat osoitteessa www.mpk.fi.  

 

 

Liikuntaa: 

 

7. Maanantaimarssit alkaneet, sählyvuorot ovat tauolla 

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 alkoi maanantaina 7.9. Lisätiedot Juha Matikainen, 

juha21matikainen@gmail.com. 

 

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet, kun hallitila 

tarvitaan muuhun käyttöön. 

 

 

8. Kenttäkelpoisuusmarssi Spjutsundiin 10.10. 

Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kenttäkelpoisuusmarssin Spjutsundin piirimajalle la 

10.10. 

• Lähtö Puotilasta (Puotilantie 2) klo 9.00 ja saapuminen klo 19.00 mennessä 

• Matka noin 35 km 

• Matkalla vesitankkauspiste 

• Perillä sauna lämmin 

• Paluukuljetus majalta klo 20.00 

• Hinta 20 € sis. paluukuljetuksen. Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille. 

• Ilmoittautuminen viimeistään 4.10. ihrury@gmail.com 

• Huom! Ei vakuutusta järjestäjän puolesta 

 

9. Sotilasliikunnan infotilaisuus Töölössä 12.11. 
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Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infotilaisuuden Töölössä 

12.11.2020. Tavoitteena on esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. Mukana 

kertomassa ovat itse aiemmin mukana olleet. Käsitellään mm. tapahtuman sisältö, 

varusteet, ilmoittautuminen, tukitoimet.  

 

Aika: to 12.11. klo 18-20 

Paikka: Töölön auditorio, Töölöntorinkatu 2 

Ilmoittautuminen: 10.11. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi 

Kenelle tarkoitettu: yhdistysten liikuntavastaavat ja kaikki aiheista kiinnostuneet 

 

Aiheita esimerkinomaisesti: 

 Kaukopartiohiihto 

 RESUL:n talvijotos 

 UTRIA-talvikisa 

 Ilveshiihto, susihiihto, Pirkan hiihto, Finlandia-hiihto 

 Läskipyöräily 

 PV:n uusi kenttäkelpoisuusnormi ja korvaavat kh-päivät  
 

 

Koulutusta: 

 

10. Kalliosuojakoulutus on alkanut, mukaan ehtii vielä 

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee suojan eri 
osa-alueiden toimintaan liittyvät perusteet ja kykenee toimimaan tarvittaessa suojan eri 
tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset, muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen, 
järjestyksenvalvontatehtävät. 
 
Koulutetusta henkilöstöstä muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota 
voidaan tilanteen vaatiessa käyttää dynaamisesti suojaamistehtävissä Helsingin eri 
kalliosuojissa. Koulutettavaksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva henkilö, jolla on 
kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta. 
Koulutukseen ei tule valita henkilöitä, joilla on Puolustusvoimissa sodanajan sijoitus tai 
henkilöitä, joilla siviilitehtävänsä vuoksi on poikkeusoloissa sijoitus ja varaus muuhun 
tehtävään. 
 
Fyysisten ominaisuuksien osalta koulutettavaksi voidaan valita henkilöitä, jotka kykenevät 
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suoriutumaan kalliosuojahenkilöltä vaadittavista tehtävistä ja liikkumaan esteellisissä 
ympäristöissä. MPK suorittaa koulutettavien valinnat. Pelastuslaitos sijoittaa ja varaa 
koulutetut henkilöt tarpeiden mukaisesti Helsingin kaupungissa sijaitseviin 
kallioväestönsuojiin väestönsuojelun erityishenkilöstöksi. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/102453 

 

11. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjonta 

Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi 

 

Kurssi Paikka Aika 
Lihaskunto- ja 
kestävyystestitilaisuus 

Kerava 4.10.2020 

Johto- ja tukikurssi Helsinki 9.10.2020 - 11.10.2020 
Perustamiskurssi Helsinki 9.10.2020 - 11.10.2020 
Sotilas HF ja radioasema –kurssi Helsinki 9.10.2020 - 11.10.2020 
Taistelupelastaja, peruskurssi, 2/2 Helsinki 9.10.2020 - 11.10.2020 
Tarkka-ampuja jatkokurssi 2/3 Helsinki 9.10.2020 - 11.10.2020 
Aluesuojauksen jatkokurssi, 
karttaharjoitus 

Helsinki 10.10.2020 - 11.10.2020 

Kriisitilannekurssi 2020 Tuusula 10.10.2020 - 11.10.2020 
JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja 
tulenjohtajakurssi 2/3 

Tuusula 16.10.2020 - 18.10.2020 

Lähitaistelu, kylmät aseet 1 Tuusula 17.10.2020 - 18.10.2020 
Arjen viestivälineet 
poikkeustilanteissa 

Helsinki 17.10.2020 - 18.10.2020 

Reserviläisen ampumataitotesti 
SotVa aamupäivä 

Helsinki 17.10.2020 

Reserviläisen ampumataitotesti 
SotVa iltapäivä 

Helsinki 17.10.2020 

Perusyksikön vääpelikurssi ½ Tuusula 23.10.2020 - 25.10.2020 
Jääkärikenraalin Marssi 2020 Loviisa 24.10.2020 
JÄÄK: Ryhmänjohtajakurssi 2/2 Tuusula 30.10.2020 - 1.11.2020 
SPOL voimankäyttö 2/2 Tuusula 30.10.2020 - 1.11.2020 
Kouluttajakoulutus 1, 2/2 Helsinki 31.10.2020 - 1.11.2020 
Endurokurssi  1.11.2020 
JÄÄK: Komppanian päällikkö- ja 
tulenjohtopäällikkökurssi 4/4 

Tuusula 6.11.2020 - 8.11.2020 

Reserviläisjohtaja 2, 2/2 Tuusula 7.11.2020 - 8.11.2020 
Viranomaisyhteistyö - opit 
koronaviruksesta alueellisena 
poikkeustilanteena 

Tuusula 7.11.2020 

Maatilojen varautumisen Tuusula 11.11.2020 
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peruskurssi 
Johto- ja tukikurssi Helsinki 13.11.2020 - 15.11.2020 
Perustamiskurssi Helsinki 13.11.2020 - 15.11.2020 
SÄTEILYMITTAUSJOUKKUE 
Peruskurssi II/II 

 13.11.2020 - 15.11.2020 

Taistelijan viestivälineet   13.11.2020 - 15.11.2020 
MPK Valtakunnallinen johtamisen 
teemaseminaari 

Tuusula 14.11.2020 

Tarkka-ampuja jatkokurssi 3/3 Helsinki 14.11.2020 - 16.11.2020 
Perusyksikön vääpelikurssi 2/2  Tuusula 27.11.2020 - 29.11.2020 
SPOL henkilösuojaus 2/2 Tuusula 4.12.2020 - 6.12.2020 

 

 

 

 


