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Tämän kuukausitiedotteen aiheet: 

1. Reserviläisasekilpailu 25.9.2021 Santahaminassa 
2. Perinnekiväärikilpailu 2.10.2021 Santahaminassa 
3. Piirin ampumavuorot Santahaminassa syyskaudella 2021 
4. Reservin ampumamestaruuskilpailut 2021 siirtyvät vuodella eteenpäin 
5. Piirin koulutuspäivä Tuusulassa 4.9.2021 
6. Viestiosaston toimintapäivä Lopen ampumaradalla 11.9.2021 
7. Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran Turvallisuutemme myrskyn edessä -webinaari 14.9.2021 
8. Nuorten toimikunnan Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen kehitys -webinaari 15.9.2021 
9. Tiedusteluharjoitus Proto21 Mikkelin Karkialammella 1-3.10.2021 
10. MPK:n Afganistan - NYT! -webinaari 6.10.2021 
11. Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 
12. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 
13. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen vuosi 2021 
14. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 
15. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

Piiritoimiston yhteystiedot: 
Toiminnanjohtaja majuri (res) Tomi Alajoki, puh. 045 128 3636, sähköposti toiminnanjohtaja@hrup.fi 
Järjestöupseeri komentajakapteeni (res) Ari Ranto, puh. 045 862 4648, sähköposti jarjesto@hrup.fi 

 

 

Tämä viesti on Helsingin Reserviupseeripiirin kuukausittainen jäsentiedote. Tiedote lähetetään kaikille jäsenille, joilla 
on jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Tiedote sisältää ajankohtaisia tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista. 

Voit päivittää yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi täällä: 
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet  

  

mailto:toiminnanjohtaja@hrup.fi
mailto:jarjesto@hrup.fi
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet
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1. Reserviläisasekilpailu 25.9.2021 Santahaminassa 

 

Helsingin reservipiirit järjestävät lauantaina 25.9.2021 perinteisen reserviläisasekilpailun 
Santahaminassa. Kilpailu on avoin kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille. Tarkemmat säännöt 
löytyvät osoitteesta: https://resul.fi/reservilaisammunnat/ 

Ilmoittautuminen alkaa klo 7.30 ja varsinainen kilpailu 8.00. Kilpailu on ohi klo 12.00 mennessä. 

Kilpailu on maksuton. Kilpailijoilla tulee olla ampumaharrastuksen kattava vakuutus, esim. 
toimintaturva.  

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla 
koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan ilmoittautuu. 
Ilmoittautumisten tulee olla perillä 19.9.2021 mennessä.  

Kilpailuun ei ole mahdollisuutta saada laina-aseita käyttöönsä. 

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

2. Perinnekiväärikilpailu 2.10.2021 Santahaminassa 

 

Helsingin reservipiirit järjestävät lauantaina 2.10.2021 perinteisen perinnekiväärikilpailun 
Santahaminassa. Kilpailu on avoin kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille. Tarkemmat säännöt 
löytyvät osoitteesta: https://resul.fi/perinnease/ 

Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30 ja varsinainen kilpailu 9.00. Kilpailu on ohi klo 15.00 mennessä. 

https://resul.fi/reservilaisammunnat/
mailto:ampumailmo@hrup.fi
https://resul.fi/perinnease/
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Kilpailu on maksuton. Kilpailijoilla tulee olla ampumaharrastuksen kattava vakuutus, esim. 
toimintaturva.  

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla 
koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan ilmoittautuu. 
Ilmoittautumisten tulee olla perillä 26.9.2021 mennessä.  

Kilpailuun ei ole mahdollisuutta saada laina-aseita käyttöönsä. 

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

3. Piirin ampumavuorot Santahaminassa syyskaudella 2021 

Helsingin reservipiirit järjestävät syksyn aikana kolme ammuntaa Santahaminassa. Ammunnat ovat 
avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille. Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja. 

Vuorot alkavat klo 9:00 ja päättyvät 12:00 mennessä. 

Ammunnat ovat maksuttomia. Osallistujilla tulee olla ampumaharrastuksen kattava vakuutus, esim. 
toimintaturva. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi.  

Ilmoittautumisessa tulee olla koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin 
tapahtumaan ilmoittautuu. Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään edeltävän viikon 
sunnuntaina klo 23.59 mennessä.  

Ammuntoihin ei ole mahdollisuutta saada laina-aseita 
käyttöönsä. 

Ammunnat: 
Lauantai 16.10.2021 Pistooliammunta 
Lauantai 13.11.2021 Pistooliammunta 
Lauantai 18.12.2021 Kivääriammunta 

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu 
ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

4. Reservin ampumamestaruuskilpailut 2021 siirtyvät vuodella eteenpäin 

Reservin ampumamestaruuskisat 2021 on peruttu pahenevan koronatilanteen takia. Kilpailut oli 
tarkoitus järjestää Mikkelissä 17-19.9.2021. Kilpailun järjestäjät keskustelivat asiasta paikallisten 
terveysviranomaisten kanssa, jotka myös vahvistivat järjestäjien näkemyksen siitä, että tilanne on 
menossa huonompaan suuntaan ja kilpailujen järjestämisessä on olemassa kasvanut riski sairaus-
tapauksille sekä taudin leviämiselle. Etelä-Savo on jo lähestymässä kiihtymisvaihetta, ja kilpailuihin 
olisi tullut sellaisilta alueilta kilpailijoilta, missä tautitilanne on huono. Tapahtumapaikalla järjestäjillä 
ei ole mahdollisuutta valvoa ja estää lähikontakteja. 

mailto:ampumailmo@hrup.fi
mailto:ampumailmo@hrup.fi
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Näiden perusteluiden vuoksi on siis päädytty ratkaisuun, että reservin ampumamestaruuskilpailut on 
nyt tämän vuoden osalta peruttu. Kilpailut on tarkoitus pitää ensi vuonna Mikkelissä. 

 

5. Piirin koulutuspäivä Tuusulassa 4.9.2021 

 

HRUP:n koulutustoimikunta järjestää piirin jäsenille kohdennetun koulutuspäivän MPK:n kurssina 
lauantaina 4.9.2021 klo 9-18 Tuusulassa. Tule mukaan oppimaan jotain simppeliä, mutta mitä kaikki 
eivät osaa. 

HUOM! TÄMÄ TILAISUUS ON TÄYNNÄ. KURSSI JÄRJESTETÄÄN SEURAAVAN KERRAN VUONNA 2022. 
SEURAA TIEDOTUSTA JA MPK:N KOULUTUSKALENTERIA. 

MITÄ: Käytännönläheinen koulutuspäivä vain ja ainoastaan reserviupseereille, taktisella paino-
pisteellä. Koulutettavat asiat soveltuvat kaikille reserviupseereille, sotilasarvoon, koulutustasoon ja 
ikään katsomatta. 

MISSÄ JA MILLOIN: Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa lauantaina 4.9.2021 klo 9-18 

MITÄ MAKSAA: Ilmainen ml. lounas 

VARUSTUS: Oma säähän sopiva varustus, sadevaatteita jaetaan tarvittaessa. 

 

6. Viestiosaston toimintapäivä Lopen ampumaradalla 11.9.2021 

Viestiosasto järjestää toimintapäivän Lopella lauantaina 11.9.2021. Myös muiden kerhojen jäsenet 
voivat osallistua. Osallistujamäärä on rajoitettu 20 henkilöön. Paikat jaetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä, etusija Viestiosaston jäsenillä. 

Hinta tapahtumalle on 35 eur, sisältäen panokset, ruoat ja juomat. Maksu paikan päällä käteisellä tai 
MobilePay:llä. 
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Ohjelmassa on ammuntaa eri aseilla, johon osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa kokemusta, sillä 
ampumaupseerit kouluttavat kaiken tarpeellisen! Ampumisen jälkeen on tarjolla maittavaa ruokaa ja 
juomaa, sekä muuta yhteistoimintaa tilanteen mukaan. 

Ohjelma 
09.30-09.40 Ilmoittautuminen Lopen ampumaradan 100 m luodikkoradalla 
09.40-12.30 Alkupuhuttelu, ohjeistus ja ammunnat 
12.30-13.00 Siirtyminen Lopen ampumaradan majalle 
13.00-18.00 Esittelyjä/rastitehtäviä (osallistuminen oman vapaan tahdon mukaan). Ruokaa, juomaa,  
  grillausta ja rennon mukavaa yhdessäoloa. Mahdollisuus myös saunoa! 
18.00 ”Virallinen” ohjelma loppuu, mahdollisuus jäädä viettämään iltaa 

Ajat ovat noin aikoja, ja rastipitäjien aikataulujen mukaan ohjelma saattaa hieman muuttua. 

Ammunnan ensikertalaisille on vakuutus, mutta muilla tulee olla joko Reserviläisen ampumaturva 
(RAT) tai Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) lisenssi. Oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus on erittäin 
suositeltava (kerhot eivät sitä hanki), mutta ei pakollinen. 

Sitova ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 3.9.: Raimo Nikkanen, sihteeri@viestiosasto.net tai 
050 511 8914 (myös tekstiviesti on ok). Ilmoita NIMI, SÄHKÖPOSTIOSOITE, KÄNNYKKÄNUMERO, 
mahdollinen ERITYISRUOKAVALIO. Ilmoita myös jos tarvitset kyydin, sekä toivottu lähtöpaikka, niin 
yritetään mahdollisuuksien mukaan järjestää kimppakyytejä. 

Tarkemmat ohjeet varustuksesta, koronatilanteen aiheuttamat erikoisjärjestelyt jne. tulevat 
ilmoittautuneille myöhemmin. 

Tule ihmeessä mukaan tähän mukavaan ja rentoon tapahtumaan! 

 

7. Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran Turvallisuutemme myrskyn edessä -webinaari 14.9.2021 

 

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura järjestävät turvallisuuspoliittisen webinaarin teemalla 
”Turvallisuutemme myrskyn edessä” tiistaina 14.9.2021 klo 17.00-20.00 Helsingissä. 

Seminaarin ohjelma ja linkki webinaarin YouTube -kanavalle löytyy Kadettikunnan nettisivulta 
www.kadettikunta.fi  

Suora linkki: https://kadettikunta.fi/turvallisuutemme-myrskyn-edessa-turvallisuuspoliittinen-
webinaari-14-9-2021/  

 

mailto:sihteeri@viestiosasto.net
http://www.kadettikunta.fi/
https://kadettikunta.fi/turvallisuutemme-myrskyn-edessa-turvallisuuspoliittinen-webinaari-14-9-2021/
https://kadettikunta.fi/turvallisuutemme-myrskyn-edessa-turvallisuuspoliittinen-webinaari-14-9-2021/
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8. Nuorten toimikunnan Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen kehitys -webinaari 15.9.2021 

Helsingin Reserviupseeripiirin Nuorten toimikunta järjestää piirin yhdistysten kaikille jäsenille avoimen 
Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen kehitys -aiheisen webinaarin keskiviikkona 15.9.2021 klo 
18.00-19.00. 

Tilaisuudessa esitelmöi majuri Oscar Lassenius. Lassenius on suorittanut 
yleisesikuntaupseeritutkinnon sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa että 
Ruotsin Försvarshögskolanissa. Tällä hetkellä aikaisemmin mm. 
Vekaranjärvellä ja YK:n sotilastarkkailijana palvellut Lassenius työstää 
väitöskirjaansa ja toimii samalla strategian opettajana 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksella.  

Webinaari järjestetään Teams-kokouksena, kysymykset chatin kautta. 
Tilaisuuden moderoi Jukka Kuusala (PionOs). 

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: tapahtumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla 
koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan ilmoittautuu. 
Ilmoittautumisten tulee olla perillä 10.9.2021 klo 23.59 mennessä.  

Tapahtuman Teams-linkki lähetetään hyväksytyille osallistujille ilmoittautumisessa käytettyyn 
sähköpostiin viikon 37 alussa. 

 

9. Tiedusteluharjoitus Proto21 Mikkelin Karkialammella 1-3.10.2021 

 

Proto21 on soveltava harjoitus, jossa kaksi osastoa kilpailee tiedustelutehtävissä ja erilaisilla tehtävä-
rasteilla. Pääosassa ovat joukon perustaminen, johtaminen, viestitoiminta sekä partio- ja ryhmätason 
tiedustelutoiminta. 

Haemme osallistujia kilpaileviin osastoihin, vastaosastoon sekä harjoituksen tukiorganisaatioon. Ota 
kaverit mukaan ja nähdään syksyllä Mikkelissä! 

  

mailto:tapahtumailmo@hrup.fi
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Ilmoittaudu mukaan MPK:n koulutuskalenterissa: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri  

Lisätietoja: proto.tiedusteluharjoitus@gmail.com  

 

10. MPK:n Afganistan - NYT! -webinaari 6.10.2021 

Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri järjestää Afganistan - NYT! -webinaarin 6. lokakuuta klo 18.00-
19.00. 

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, yleisesikuntamajuri ja sotatieteiden tohtori 
Antti Paronen luennoi Afganistanista, sen nykyisestä turvallisuustilanteesta sekä siitä, miten se 
mahdollisesti vaikuttaa kansainväliseen turvallisuusympäristöön ja turvallisuuteen. 

Yleisöllä on alustuksen jälkeen myös mahdollisuus esittää kysymyksiä luennoitsijalle. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen linkistä: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154900  

Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2021 klo 23.59. 

 

11. Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa, n. 9 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, 
ilmestyt vain paikalle. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30.  

Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. HSL:n pysäkki H2226 on lähin 
pysäkki.  

Varustus ulkoiluvarustus sään mukaan.  

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
mailto:proto.tiedusteluharjoitus@gmail.com
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154900
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Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan!  

Lisätiedot Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com  

-- 

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet, kun hallitila tarvitaan 
muuhun käyttöön. 

 

12. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:  

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

 

13. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Ajantasainen tieto Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen (AKS) kevään 
esitelmätilaisuuksista on yhdistyksen verkkosivuilla: 
 https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/  

 

14. 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 

MobilePay –numero: 50023 

 

15. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu 

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

Loppuvuoden 2021 aineisto- ja ilmestymispäivät, paperilehti: 

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä  Teema 
3  9.9.  24.9.   Puolustusvoimat 
4  2.12.  17.12.   Sotilasliikunta 

  

mailto:juha21matikainen@gmail.com
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/
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Loppuvuoden 2021 aineisto- ja ilmestymispäivät, verkkolehti: 

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä 
5.  11.10.  22.10. 
6.  8.11.  19.11. 

www.reservinsanomat.fi  

 

http://www.reservinsanomat.fi/

