
HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  1 (7) 
 
    1.10.2021   9/2021 
 
 

 

 Helsingin Reserviupseeripiiri ry Puhelin 045 128 3636 
 Döbelninkatu 2 Sähköposti toimisto@hrup.fi 
 00260 HELSINKI IBAN FI22 1022 3000 1031 80 
 www.hrup.fi Y-tunnus 0201292-9 
 

 

 

Tämän kuukausitiedotteen aiheet: 

1. Senioriupseerien kerhon syysseminaari 21.10.2021 
2. Asehuoltokurssi 9.10.2021 Töölössä 
3. Piirin ampumavuorot Santahaminassa syyskaudella 2021 
4. Johtamisen teemaseminaari "Kriisijohtaminen" 30.10.2021 
5. Combat Ju-Jutsu lyhytkurssi käynnistyy 1.11.2021 
6. Den svenska versionen av Kadettkårens Säkerhetspolitiska databanken har nu publicerats /  

Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan Tietopankki on julkaistu ruotsinkielisenä 
7. Protokollaopas maanpuolustajalle on päivitetty 
8. Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 
9. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 
10. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen vuosi 2021 
11. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 
12. 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


HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  2 (7) 
 
    1.10.2021   9/2021 
 
 

 

   
   
   
   
 

1. Senioriupseerien kerhon syysseminaari 21.10.2021 

 

Senioriupseerit järjestävät Katajanokan kasinolla 21.10.2021 klo 13.00-19.30 syysseminaarin teemalla 
”Suomen vaikeat valinnat 1940 – 41”  

Tilaisuuden ohjelma: 

13.00  Seminaarin avaus 

13.05  Avaus – johdanto; tähän on tultu 1940 
KTM Göran Lindgren 

14.00  Suomen rooli Barbarossa-suunnitelmassa 
VTT Pekka Visuri 

15.00  Kahvitauko, vapaata keskustelua 

15.30  Miten Suomea oikein johdettiin sotiemme 1939-45 aikana? 
Markku Jokisipilä 

16.30  Petsamon nikkeli 1940-1941 – Suomelle elämän ja kuoleman kysymys 
VTT Esko Vuorisjärvi 

17.30  Vuoden 1941 ratkaisun läntinen kääntöpuoli 
VTT Hannu Rautkallio 

18.15  Yleisön kommentteja ja kysymyksiä 

18.30  Senioriupseerien kerhon 70-vuotisjuhlakirjan ”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan” julkistus 

19.30  Seminaarin päättäminen 

Syysseminaari on perinteisesti kaikille avoin ja maksuton. Ilmainen pysäköinti Kasinon pihassa. 

Järjestelyjen ja tilojen rajallisuuden vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään 
14.10.2021 mennessä kerhon puheenjohtaja Hannu Venäläiselle: venalaisenhannu@gmail.com 

 

2. Asehuoltokurssi 9.10.2021 Töölössä 

Piirien (HELRESP ja HRUP) ampumatoimikunta järjestää asehuoltokurssin Töölössä lauantaina 
9.10.2021 klo 9-14. 

Koulutuksen aiheina ovat AK, AR-15, Glock ja MP5 

Ilmoittautumiset: jarkko.vihavainen@esres.fi 

mailto:venalaisenhannu@gmail.com
mailto:jarkko.vihavainen@esres.fi
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Osallistujat jaetaan tarvittaessa ryhmiin, joiden kaikkien ajankohta on välillä klo 9.00-14.00. Tarkempi 
saapumisohje toimitetaan ilmoittautuneille. Jäsenyys tarkistetaan ennen kurssin alkua. 

Tule oppimaan aseiden oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä! 

 

 

 

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.  

mailto:ampumailmo@hrup.fi
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Ammuntoihin ei ole mahdollista saada käyttöön laina-
aseita tai muitakaan lainavarusteita. 

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. Johtamisen teemaseminaari "Kriisijohtaminen" 30.10.2021 

 

Syksyn ehkäpä yksi kovatasoisimmista seminaareista järjestetään 30.10.2021 Tuusulassa ja verkossa. 

Seminaarin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta, kykyä ja osaamista organisaationsa 
kriisijohtamisessa. 

Puhujat: 
- Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä 
- Sotilasprofessori, everstiluutnantti, FT Aki-Mauri Huhtinen, MPKK 
- Turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, Valtioneuvoston kanslia 
- Toimitusjohtaja Mikko Koponen, Finlayson Oy 
- Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Oy (TBC) 
- Viestintäpäällikkö Jouni Mölsä, Tasavallan presidentin kanslia 
- Tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, F-Secure Oy 
- MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo 

Tilaisuuden moderaattorina toimii kontra-amiraali evp Timo Junttila. 
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Tilaisuus järjestetään ns. hybridiseminaarina eli se striimataan. Paikan päälle Tuusulaan otetaan sen 
verran kurssilaisia mitä koronamääräykset sallivat. Hinta paikallaolijoille 20,00 eur, striimin päässä 
10,00 eur. 

Täältä lisätietoa ja mukaan https://bit.ly/2W0ErWN 

"Kriisijohtaminen" on järjestyksessään kymmenes johtamisen teemaseminaari. Seminaari on samalla 
yksi RUL 90 -juhlavuoden tapahtumista. 

 

5. Combat Ju-Jutsu lyhytkurssi käynnistyy 1.11.2021 

 

Tervetuloa COMBAT JU-JUTSUn lyhytkurssille! 

Kauan odotettu kurssi käynnistyy ma 1.11.2021 klo.17.30 

Kurssin järjestää reservin upseerien sissikerho ja -osasto. Kurssi on tarkoitettu kaikille aikuisille. 
Aikaisempi kamppailulajikokemus ei ole tarpeen, muttei myöskään este kurssille osallistumiseen. 
Salimme on Suomen perinteikkäin. Olemme harjoitelleet Ju-Jutsua vuodesta 1959 lähtien. Kurssin 
tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot Combat Ju-Jutsusta sekä luoda myös edellytykset 
vaativammalle jatkoharjoittelulle. Kurssilla harjoiteltavissa tekniikoissa on pääpaino 
itsepuolustuksessa eli lakisääteisessä hätävarjelussa. 

Kurssin kesto n. 1,5 kk; harjoitusajat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo. 17.30-19.00. 

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa harjoittelua salimme CJJ -harjoituksissa samoina ajankohtina. 

Harjoitukset pidetään Helsingin keskustassa osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti 
Töölöntorinkadun puolelta aivan Pohjoisen Hesperiankadun kulmauksesta. 

Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua ja t-paitaa tai budopukua. 

Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin. Pyyhe kannattaa ottaa mukaan, sillä hiki tulee varmasti ja 
jalat tietenkin pestään ennen harjoitusta. 

Harjoitusten kouluttajina toimivat salimme kokeneimmat Ju-Jutsu ja voimankäyttökouluttajat. 

Osallistujilta peritään nimellinen 20,00 eur kurssimaksu ensimmäisellä harjoituskerralla. 

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen, koska kurssipaikkoja on rajallisesti. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot sähköpostilla: sali@stadinsissit.fi 

Combat Ju-Jutsun harjoittelun tavoitteena on hyväkuntoinen ja kamppailukykyinen reserviläinen. 
Mikä on tällä hetkellä oma kykysi puolustaa itseäsi ja lähimmäisiäsi? Entä tulevaisuudessa? 

Reippaasti mukaan toimintaan. Rajua peruskuntoakaan ei tarvita. Hiki tulee varmasti ilmankin! 

 

https://bit.ly/2W0ErWN
mailto:sali@stadinsissit.fi
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6. Den svenska versionen av Kadettkårens Säkerhetspolitiska databanken har nu publicerats /  
Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan Tietopankki on julkaistu ruotsinkielisenä 

 

Syftet med databanken är att stöda undervisningen i skolor och på säkerhetspolitiska kurser, fungera 
som säkerhetspolitiskt index och källmaterial för tävlingen ”Säkpol vetare” 
(https://turpotietaja.fi/sv/), betjäna alla medborgare vid faktaeftersökning och stöda den 
svenskspråkiga undervisning. 

Databanken nås via länken https://turpopankki.fi/sv/startsida/  

Språkversionen kan bytas genom att trycka på flaggans ikon. 

- Ja sama suomeksi ;D 

Kadettikunnan ylläpitämä Turvallisuuspolitiikan tietopankki on luettavissa (kieliversion valinta sivun 
yläreunan lippuikonista) osoitteessa: https://turpopankki.fi/ Kannattaa tutustua! 

 

7. Protokollaopas maanpuolustajalle on päivitetty 

Sotilasperinteen seura ry on julkaissut uuden painetun version Protokollaoppaasta maanpuolustajalle 
(ISBN 978-951-98561-7-9). Protokollaopas maanpuolustajalle tarjoaa perustiedot juhlatilaisuuksissa ja 
seremonioissa toimimisesta sekä kunnia- ja ansiomerkkien kantamisesta. Opas on päivitetty 
kesäkuussa 2021. 

Oppaan sähköinen versio on ladattavissa maksutta osoitteesta: 
https://maanpuolustusmitali.fi/protokollaopas/ 

 

8. 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, tarkemmin osoitteessa 
Plotinrinne 1, Helsinki. HSL:n pysäkki H2226 on lähin pysäkki.  

Varustus ulkoiluvarustus sään mukaan.  

Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan!  

https://turpotietaja.fi/sv/
https://turpopankki.fi/sv/startsida/
https://turpopankki.fi/
https://maanpuolustusmitali.fi/protokollaopas/


HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  7 (7) 
 
    1.10.2021   9/2021 
 
 

 

   
   
   
   
 

Lisätiedot Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com  

-- 

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

 

9. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:  

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

 

10. Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistyksen vuosi 2021 

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

 

11. 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 

 

12. 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 
4  2.12.  17.12.   Sotilasliikunta 

Loppuvuoden 2021 aineisto- ja ilmestymispäivät, verkkolehti: 

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

www.reservinsanomat.fi 

mailto:juha21matikainen@gmail.com
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/
http://www.reservinsanomat.fi/

