
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 2/2021 

 

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  

 

 

Ampumatoimintaa: 

1. Asehuoltokurssi Töölössä 4.5. 

2. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 22.5. 

3. Kansainvälisiä ampumakilpailuja 2021, piirien joukkueissa on tilaa 

 

Liikuntaa: 

4. Kaukopartiohiihto Kouvolassa 26. – 28.2. ja 5. – 7.3. 

5. Kertauspäiviä tarjolla: Oltermanni-hiihto 2021 Rovaniemellä 29.3. - 1.4. 

6. Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

7. RESUL:n talvijotos Pirkkalassa 20. – 21.3.2021 

8. Sotilasliikunnan infowebinaari 25.3.2021 

9. Rantojen marssi Helsingissä 11.4.2021 

10. Kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen 6.3.2021 

 

Koulutusta:   

11. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

 

Järjestötoimintaa: 



12. AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

13. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

1. Asehuoltokurssi Töölössä 4.5. 

Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä. 

Aiheet: Glock, AK, AR ja MP5 huolto. 

Aika: tiistai 4.5. klo 17-20 

Hinta: 0 € 

Paikka: Töölö (tarkempi saapumisohje ilmoittautuneille) 

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä: jarjesto@hrup.fi 

 

2. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 22.5. 

Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta järjestää pistooliammunnan peruskurssin 

Töölössä 22.5.2021. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 

Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille. 

 

Kurssi toteutetaan kahden tunnin mittaisissa vuoroissa. Vuorot alkavat kello 9:00, 10:30 ja 

12:00. 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 maksetaan tilisiirrolla laskun perusteella ennen kurssia. Maksu 

sisältää kurssilla tarvittavat tarvikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. 

Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset Helsingin Reserviupseeripiiriin: jarjesto@hrup.fi. 
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Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin vuoroon haluaa. 

 

3. Kansainvälisiä ampumakilpailuja 2021, piirien joukkueissa on tilaa 

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri lähettävät yhteisen 2+2 
hengen joukkueen Virossa pidettävään EROK-kisaan syyskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna 2021. Piirit maksavat osallistumismaksut ja matkat. Kisaan mahtuu kaksi 
kilpailijaa kummastakin piiristä. 
 
Kisassa suoritukset tehdään paikallisilla välineillä. Joukkue varustetaan m/05-asuilla. 
 
Ilmoittautumiset osoitteeseen ammunta@hrup.fi. Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin 
paikkoja on, ampumatoimikunta valitsee lähtijät. 
 
Ks. https://fienta.com/erok-shooting (esimerkkinä vuoden 2019 kisa) 
 
Ilmoittautumiset EROK:iin pyydetään 10.4.2021 mennessä. 

 

Liikuntaa: 

 

4. Kaukopartiohiihto Kouvolassa 26. – 28.2. ja 5. – 7.3. 

22. Kaukopartiohiihto hiihdetään koronarajoitusten sallimilla järjestelyillä. 

 

Reitti on avoinna 26.-28.2. ja 5.-7.3. 

 

Todennäköiset muutokset aiempaan (lopulliset Korona-tilanteen mukaan): 

 

– majoitusmahdollisuutta Uttihallilla tai huoltopisteillä ei ole 

– huoltopisteet karsitaan minimiin; omaa huoltoa oltava kannossa 

– kontaktit pidetään mahdollisimman vähinä 

– lainavälineitä ei ole käytössä (=hiihdetään omilla varusteilla) – saa hiihtää millä tahansa 

suksimallilla 
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– käytössä Utti – Pajulahti välin urasto; noin 20 km reitistä latu tehdään hiihtämällä ja muu 

osuus kansanhiihtouria 

– majoitusmahdollisuus tulee Pajulahteen (40€/yö sis aamupalan) ja Kouvolaan (Hotelli 

Vaakuna? xx€/yö). Reitin päätepiste on Kouvolassa 

– kaikki hiihtäjät / osastot ovat GPS-seurannassa 

 

Lisätiedot: Kouvolan varuskunnan urheilijat: http://www.kouvu.fi 

 

 

5. Kertauspäiviä tarjolla: Oltermanni-hiihto 2021 Rovaniemellä 29.3. - 1.4. 

Oltermanni-hiihto järjestetään näillä näkymin 29.3 – 1.4.2021 Jääkäriprikaatin toimesta. 
Helsingin reservipiirit kokoavat tapahtumaan yhteisen joukkueen, johon mahtuu 
korkeintaan 15 henkeä. Tapahtuma on KH-perusteinen kilpailuun osallistujille (4 pv).  
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset viimeistään 15.2.2021 osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. 
Saat ilmoittautuessasi tarkemmat ohjeet. 
 

 

6. Maanantaimarssit jatkuvat, 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! Lisätiedot Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com. 

 

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet, kun hallitila 

tarvitaan muuhun käyttöön. 

 

 

7. RESUL:n talvijotos Pirkkalassa 20. – 21.3.2021 

Kuvaus 

Pirkkajotos 2021 on Tampereen seudulla järjestettävä Reserviläisurheiluliitto ry:n vuoden 

2021 valtakunnallinen reserviläisten talvijotos. Pirkkajotos on sotilastaitokilpailu, jossa 

partiot kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla tehtävärasteilla. Tehtävien aiheet vaihtelevat ja 
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voivat sisältää mm. ammuntaa, suunnistusta, toiminnallisia sotilastehtäviä, ensiapua, 

fyysisiä tehtäviä ja erilaisia yhteistyötehtäviä. Pirkkajotoksella on erityisesti panostettu 

monipuolisiin ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja päivätehtäviin. Jotos toteutetaan 

yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia valmiuksia 

palvelevana (SOTVA) kurssina. Kilpailusta osallistujat saavat 2 rinnasteista 

kertausharjoituspäivää.  

 

Kohderyhmä 

Pirkkajotos on suunnattu reserviläisille ja sotilaille. Kilpailuun riittää peruskunto jolla 

selviytyy ulkona kävelemisestä huonolla kelillä. Hyvästä kunnosta on kilpailussa kuitenkin 

etua. Kilpailuun voi osallistua jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö eikä varusmiespalvelus 

tarvitse olla käytynä. 

 

Kilpailu 

Kilpailussa partioiden koko on 3-4 henkilöä. Lähtökohtaisesti kilpailutehtävät on mitoitettu 

4 hengen kilpailupartiolle. Kilpailu alkaa lauantaina ensimmäisten partioiden osalta klo 

7.30 20.3.2021 aamulla ja päättyy viimeisten partioiden osalta sunnuntaina 21.3.2021 noin 

klo 14.30 mennessä. Kilpailureitin pituus on noin 30 km ja se kulkee Pirkkalan sekä 

Lempäälän alueella. Kilpailupartiot kulkevat jalan ja kuljettavat jotoksen aikana kaikki 

varusteensa mukanaan. Partiot huolehtivat itse ruokailuistaan omilla eväillään sekä 

yöpyvät jotoksen aikana maastossa omissa majoitteissaan. Maastossa liikutaan 

jokamiehen oikeuksin, eikä maastoon jätetä ylimääräisiä jälkiä eikä yhtään roskia. 

 

Muut ohjeet kilpailijoille 

Kilpailunjärjestäjä lähettää sähköpostitse kilpailupartioiden johtajille Pirkkajotoksen 

ennakko-ohjeen viimeistään kaksi viikkoa ennen jotoksen alkamista. Ennakko-ohjeessa 

mahdollisesti päivitetään kilpailijoiden tarvitsemat henkilökohtaiset varusteet ja 

kilpailupartiokohtaiset varusteet (varusteluettelot) sekä annetaan tarkemmat ohjeet liittyen 

kilpailuun. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä lähettää myös muita ohjeita ja tiedotteita. 

 

Ilmoittautuminen 14.2.2021 mennessä. 

Pirkkajotoksen omat verkkosivut: http://pirkkajotos.takoru.fi/ 

 

8. Sotilasliikunnan infowebinaari 25.3.2021 

http://pirkkajotos.takoru.fi/


Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infowebinaarin 25.3.2021. 

Tavoitteena on esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. Mukana kertomassa ovat itse 

aiemmin mukana olleet. Käsitellään mm. tapahtuman sisältö, varusteet, ilmoittautuminen, 

tukitoimet. 

 

Aika: to 25.3.2021 klo 18-20 

Paikka: webinaari, kutsulinkki toimitetaan ilmoittautuneille 

Ilmoittautuminen: 23.3.2021 mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi 

Kenelle tarkoitettu: yhdistysten liikuntavastaavat ja kaikki aiheista kiinnostuneet 

Aiheita esimerkinomaisesti: 

    Kaukopartiomarssi 

    RESUL:n syysjotos 

    Jukolan viesti 

    MPK:n kuntotestit ja marssitapahtumat 

    Kesäyön marssi 

 

9. Rantojen marssi Helsingissä 11.4.2021 

Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää ”rantojen marssin” Helsingissä 

sunnuntaina 11.4.2021 klo 10. Ideana on kävellä Helsingin rantaviivaa pitkin itään ja 

tutustua samalla sotahistoriallisiin kohteisiin.  

 

Lähtö on Helsingin rautatientorilla ja päätepiste Rastilassa. Reitin pituus on noin 22 km – 

myös aiemmin voi lopettaa marssin ja hypätä vaikka metroon. Marssi tapahtuu omaan 

tahtiin, jolloin vältetään isot joukkokokoontumiset. Mikäli huhtikuussa on voimassa 

kokoontumisrajoituksia, jokainen suorittaa marssin itsenäisesti. Tällä hetkellä lähtökohtana 

on yhteislähtö kello 10. 

 

Marssi on maksuton ja kaikille avoin, mutta ilmoittautuminen vaaditaan. Järjestäjän 

puolesta ei ole vakuutusta.  

 

Tiiviit tiedot: 



Mitä: marssi Helsingin rantaviivaa pitkin sotahistoriateemalla 

Missä: Rautatientorilta Rastilaan 

Milloin: 11.4.2021 

Marssin pituus: Matka 22 km, arvioitu kesto 6 h 

Mitä maksaa: 0 € 

Miten ilmoittaudun: jarjesto@hrup.fi 

Varustus: Säänmukainen ulkoiluasu ja omat eväät.  (Matkan varrella on kauppoja, joista 

voi täydentää) 

 

10. Kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen 6.3.2021 

Kurssilla suoritetaan kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen (50 km), joka lasketaan osallistujan 

kenttäkelpoisuuden osoittamissuoritukseksi yhtenä osana. Toisen osan (ammunta tai 

suunnistus) suoritettuaan, on osallistuja oikeutettu korvaavaan kh-päivään. Lisätiedot ja 

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

tarkemmin/id/153693 

 

 

Koulutusta: 

 

11. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta: www.mpk.fi 

 

 

Reserviläisjohtaja-1 #01 (2/2) Tuusula 6.3.2021 - 7.3.2021 
Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa Helsinki 6.3.2021 
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa Helsinki 6.3.2021 
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa Helsinki 6.3.2021 
Jalkaväki: Huoltojoukkue, jatkokurssi #01 (1/2) Tuusula 12.3.2021 - 14.3.2021 
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (2/4) Tuusula 12.3.2021 - 14.3.2021 
Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa Helsinki 13.3.2021 
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa Helsinki 13.3.2021 
Johto- ja tukikurssi Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021 
Perustamiskurssi Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021 
Henkilöetsintä, peruskurssi Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021 
Jalkaväki: Ryhmänjohtaja, jatkokurssi #02 (2/2) Tuusula 19.3.2021 - 21.3.2021 
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Komppanian komentopaikka Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021 
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 2/2 Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021 
Jalkaväki: Lentotiedustelun, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula 20.3.2021 
Kouluttaminen, perus #01 (2/2) Helsinki 20.3.2021 - 21.3.2021 
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa Helsinki 20.3.2021 
Perusyksikön vääpelikurssi #01 (2/2) Tuusula 9.4.2021 - 11.4.2021 
Räjähdetietoisuus (CIED), jatkokurssi #01 (1/1) Tuusula 9.4.2021 - 11.4.2021 
Johto- ja tukikurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Perustamiskurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Aluevalvonnan peruskurssi II, ½ Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
ELSO peruskurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Liikkeen edistämisen peruskurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Sissiradisti peruskurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
SPOL henkilösuojaus I, ½ Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Tulenjohdon peruskurssi Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021 
Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula 17.4.2021 - 18.4.2021 
Reserviläisjohtaja-2 #01 (1/2) Tuusula 17.4.2021 - 18.4.2021 
Kunnossa Inttiin Santahaminassa Helsinki 22.4.2021 - 5.5.2021 
Johto- ja tukikurssi Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021 
Perustamiskurssi Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021 
Komppanian komentopaikka Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021 
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 2/2 Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021 
Sotahistoriaa RPAS-menetelmin Harparskog-linjalla, 
jatkokurssi #01 (1/1) 

Raasepori 24.4.2021 - 25.4.2021 

 

 

Järjestötoimintaa: 

 
 

12. AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Alustavasti kevään 2021 esitelmistä ja -pitäjistä on sovittu seuraavaa:  

Ti 16.02.2021 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”  

 

Ti 16.03.2021 klo 17.00. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: ”Neuvostoliiton suurhyökkäys 

arktisella alueella: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio lokakuussa 1944” 

 

Ti 20.04.2020 klo 17.00. Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna: ”Talvisota - Stalinin yritys 

sovjetisoida Suomi”. 

 

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10 Helsinki. 



 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa kotisivuilla www.aksperinne.fi 

 

13. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 

Sotiemme veteraaneja voi tukea osallistumalla veteraanikeräykseen verkossa. 

Varusmieskeräysten ollessa tauolla on tarve tuelle vielä tavallistakin suurempi.  

 

Helsinki-Vantaan keräyspiirille lahjoituksen voi tehdä seuraavin tavoin: 

 

Tilinumero: FI02 1555 3000 1087 54  

Viite 178068 

Mobile Pay –numero: 50023 
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