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Helsingin Reserviupseeripiiri ry  

Palvelukseen halutaan JÄRJESTÖUPSEERI 

Edellisen järjestöupseerin siirryttyä seuraavaan tehtävään etsimme Helsingin Reserviupseeripiirille 
uutta järjestöupseeria. Järjestöupseerin tehtäviin kuuluu muun muassa 

• piirin koulutus-, edustus-, ammunta- ja liikuntatapahtumien järjestelyt 

• piirin perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen 

• piirin toimikuntien sihteerinä toimiminen 



• piirin verkkosivujen ylläpito ja tiedottaminen 

• piirilehden toimitustyöhön osallistuminen 

• piirin toimiston rutiineihin osallistuminen 

• piirin omaisuuden kunnossapitoa 

Haluamme tehtävään aktiivisen, velvollisuudentuntoisen ja palvelualttiin henkilön. 
Järjestöupseerilla tulisi olla hyvä tuntemus niin kerho-, piiri- kuin liittotasolla. 

Valittava henkilö on todennäköisesti 

• sotilasarvoltaan reservinupseeri 

• toiminut aktiivisesti jossain reserviläisyhdistyksessä 

• osallistunut aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseen 

• osallistunut aktiivisesti liikunta- ja/tai ammuntatapahtumien järjestämiseen 

Arvostamme lisäksi 

• kokemusta ampumaharrastuksesta 

• kokemusta www-sivujen ylläpidosta ja tiedottamisesta 

• oman auton käyttömahdollisuutta 

Työ on kokopäiväinen ja sisältää säännöllisen epäsäännöllisesti ilta- ja viikonlopputöitä. 
Työpaikkana on Döbelninkatu 2, Töölö. Palkka 2900€/kk. Arvioitu aloitusajankohta syyskuu 2021. 

Lisätietoja tehtävästä saa toiminnanjohtaja Tomi Alajoelta, toiminnanjohtaja@hrup.fi, 045 128 
3636.  

Hakemukset tulee olla piirin toimistossa to 5.8.2021 klo 12.00. mennessä. Hakemukseen merkintä 
”JÄRJESTÖUPSEERI”. 

__________________________________________________________________________  

1. Ampumatoimintaa: 

Reserviläisurheiluliiton kilpailut kesällä 2021 

Reserviläisurheiluliiton ajantasainen kilpailukalenteri löytyy osoitteesta 
https://resul.fi/kilpailukalenteri-2021/ 

Tällä hetkellä kalenterissa on kesäksi seuraavat kilpailut: 

• Tarkka-ammunnan SM Niinisalossa 27. – 29.8. 
• Reservin ampumamestaruuskilpailut Mikkelissä 17. – 19.9. 

Piirien syyskauden Santahaminan ampumavuoroja ei ole toistaiseksi myönnetty. 

MPK:n ampumavuorot koulutuskalenterista: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72 

https://resul.fi/kilpailukalenteri-2021/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72


2. Liikuntaa: 

Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 9 km lenkki. Ei erillistä 
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka 
Pirkkolantien varressa. HSL:n pysäkki H2226 on lähin pysäkki. Varustus ulkoiluvarustus sään 
mukaan. 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. 

Kesäyön marssi Tuusulassa 21.8. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan 
huolehtiville. Kyseessä on hyvän mielen kävelytapahtuma, johon voivat osallistua kaiken ikäiset 
vauvasta vaariin. 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. 

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten 
suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n 
uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista 

Käy myös Tuusulan Kesäyön marssin Facebook-sivulla; siellä lisää kuvia sekä päivityksiä mm. 
koronaan varautumisesta. 

Eripituisia matkoja löytyy kaikille 10 kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/tuusula/ 

3. Koulutusta: 

HRUP 4.9.2021 Tuusulan koulutuspäivä 

Päivän aikana rastikoulutusta eri aselajien perusasioista. Tule kertaamaan vanhaa tietoa tai 
oppimaan kokonaan uutta. 

Tapahtuman järjestää HRUP Koulutustoimikunta yhteistyössä aselajikerhojen ja MPK Etelä-
Suomen Tuusulan koulutuspaikan kanssa. Laita päivä kalenteriin, lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
myöhemmin! 

MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

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

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72 

AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Ajantasainen tieto kevään esitelmätilaisuuksista on yhdistyksen verkkosivuilla 
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/ 

mailto:juha21matikainen@gmail.com
http://www.mpk.fi/ajankohtaista
https://www.facebook.com/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2020-Tuusula-259114121181172
https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/tuusula/
http://www.mpk.fi/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/


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 

Tule mukaan Reservin Laulajat -kuoroon 

Tervetuloa Suomen nohevimpaan kuoroon! Olemme projektiluontoisesti työskentelevä kuoro, joka 
koostuu laulavista reserviläisistä. Kuoronjohtajana toimii musiikin kandidaatti, vänrikki (res) Ilkka 
Aunu. 

Suunnittelemme tällä hetkellä tulevia tapahtumia ja haluamme kartoittaa kiinnostusta 
toimintaamme kohtaan. Mikäli haluat mukaan ReLa:n toimintaan, ilmoita kiinnostuksesi oheisella 
lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä. 

Kysyttäviä? Lähetä ne meille osoitteeseen reservinlaulajat@gmail.com 

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/GDti1mo3Ze4rJQSY6 

Nuku rauhassa- turvallisuuspäivä  

Nuku rauhassa on turvallisuuspäivä, joka avaa mahdollisuuden tutustua alan vapaaehtoisjärjestöihin ja 
viranomaisiin. Lukuisilla esittelypisteillä selviää, mitä kokonaisturvallisuus pitää sisällään ja 
toimintanäytöksissä näet, mitä turvallisuusalan viranomaiset ja vapaaehtoiset tekevät. Tapahtuma on 
avoin, maksuton ja soveltuu kaiken ikäisille. Tapahtuman tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten 
tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja 
turvallisuustyöhön. 

Toimintanäytöksistä vastaavat Tulli ja pääkaupunkiseudun VPK-aktiivit. Musiikillisen maiseman 
rakentavat Kaartin varusmiessoittokunta ja Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta. Tapahtuman 
toteuttaa Maanpuolustuskoulutus MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri. Yhteistyössä on mukana K-
ryhmä. Tapahtuman juontajana toimii Jone Nikula. 

Nuku rauhassa -turvallisuuspäivä Rautatientorilla 27.–28.8.2021. Tapahtuma on avoinna pe 27.8. klo 10-
16 ja la 28.8. klo 10-14. 

Lisätietoja: Tuomas Hauvala Projektipäällikkö, Nuku rauhassa 2021 
040 572 8433 tuomas.hauvala@mpk.fi 

Nuku rauhassa -tapahtuman sivut 
https://www.nukurauhassa.fi/tapahtumat/nuku-rauhassa 

5. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu 

www.reservinsanomat.fi 

Helsingin Reservin Sanomat on kahden vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä toimivan yhdistyksen 
yhteinen tiedotus- ja uutislehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa paperisena ja kuudesti sähköisenä. 

https://forms.gle/GDti1mo3Ze4rJQSY6
mailto:tuomas.hauvala@mpk.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nukurauhassa.fi%2Ftapahtumat%2Fnuku-rauhassa&data=04%7C01%7CAnnukka.Rautopuro%40kesko.fi%7C5e43dd3164b74726dd8908d93c887d14%7Cae6e7baae1bf4ef092a14eb28ec805c0%7C0%7C0%7C637607379208417361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cASo6lpIr1%2Fv8fH7jw6N6IKlge%2Fy3g%2FyBv0FPs8r%2BsA%3D&reserved=0
http://www.reservinsanomat.fi/


Lehti välittää tietoa piirien sekä niiden perusyhdistysten menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä pyrkii 
omalta osaltaan kehittämään ja ylläpitämään jäsenistön sotilasammattitaitoa. 

Lehti toimitetaan kaikille Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille, useille 
muille maanpuolustusyhteisöille sekä lukuisille yhteisöille ja liikelaitoksille. 

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2021, 
paperilehti: 

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä Teema 

1 28.1. 12.2. Yhteistoiminta 

2 3.6. 18.6. Johtaminen 

3 9.9. 24.9. Puolustusvoimat 

4 2.12. 17.12. Sotilasliikunta 

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2021, 
verkkolehti: 

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä 

1. 22.2. 5.3. 

2. 29.3. 9.4. 

3. 3.5. 14.5. 

4. 9.8. 20.8. 

5. 11.10. 22.10. 

6. 8.11. 19.11. 
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