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Vantaan Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. - PERUUTETTU
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Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä 24.12.
Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla
MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit
Veteraanien varusmieskeräys
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

Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
www.hrup.fi

Puhelin 045 128 3636
Sähköposti toimisto@hrup.fi
IBAN FI22 1022 3000 1031 80
Y-tunnus 0201292-9
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1. Piirin ampumavuorot Santahaminassa syyskaudella 2021
Helsingin reservipiirit järjestä joulukuussa vielä yhden johdetun ammunnan Santahaminassa.
Ammunnat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille:

Lauantai 18.12.2021

Kivääriammunta

Aikataulu: Saapuminen radalle klo 11.45, siirtyminen radalle ja varomääräysten kertaus klo 12.00,
ampuminen alkaa välittömästi tämän jälkeen. Ampumarata siivotaan ampujien toimesta ja vuoro
päättyy klo 17.00 mennessä. Olethan ajoissa.

Saapuessasi Santahaminan portille esitä henkilöllisyystodistuksesi ja ilmoita tapahtuman nimi on
”Piirin pistooli-/kivääriammunta”. Ota mukaan myös aselupasi ja pidä se mukanasi. Aselupa ja
henkilöllisyystodistus on esitettävä pyydettäessä myös ammunnan johtajalle.

Santahaminassa sinua odottavat ammunnan johtaja apulaisineen sekä tyhjä ampumarata. Ampujat
tuovat mukanaan radalle kaiken tarvitsemansa; mm. aseen, patruunat, kuulosuojaimet, ampujanlasit,
taulut (esim. taulu 04 pistoolille tai 03 kiväärille), nitojan, paikkatarrat jne. Laina-aseita ei ole
saatavana eikä järjestäjä tuo paikalle mitään muutakaan kalustoa. Huom. Ota mukaan
kivääriammuntaan myös n. 1,5 m pätkä 4” lautaa taulun kiinnittämistä varten!
Tapahtumaa ei ole vakuutettu piirin toimesta, joten osallistujilla on oltava oma reserviläisten
ampumaharrastuksen kattava vakuutus; esim. RES toimintaturva, RUL plus tai SAL lisenssi. Vakuutustodistus on esitettävä ilmoittauduttaessa ampumaradalla.
Ilmoittautumiset ampumavuoroille 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.
Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kevään 2022 ratavuoroista ilmoitetaan niiden vahvistuttua.
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2. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Espoon tuomiokirkossa 6.12.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin perinteistä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta vietetään kaksikielisesti maanantaina 6.12.2019 klo 10 Espoon tuomiokirkossa, Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo.
Jumalanpalveluksessa saarnaa teologian tohtori Niko Huttunen Vääpelikillasta. Jumalanpalveluksen
jälkeen huomionosoitukset viereisellä sankarihaudalla sekä kahvitilaisuus seurakuntatalolla. Paikalta
ehtii hyvin itsenäisyyspäivän muihin tapahtumiin.
Kaikki ovat tervetulleita!

Espoon seurakuntien tapahtumailmoitus: https://www.espoonseurakunnat.fi/tapahtumat/2021-1206/itsenaisyyspaivan-kaksikielinen-jumalanpalvelus

3. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla 6.12. – KORONAPASSI

Helsingin yliopiston suuri juhlasali, os. Aleksanterinkatu 5, Helsinki
Maanantai 6.12.2021 klo 13.30 – 14.30
Ohjelma:
Musiikkia – Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Jean Sibelius: Jääkärien marssi
Avaussanat – Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
Majuri (res) Matti Riikonen
Musiikkia – Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Jean Sibelius: Finlandia
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Juhlapuhe – Uudenmaan aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Musiikkia – InTones-lauluyhtye
Elokuva: Taistelukenttä 2020
Nuoren reserviupseerin puhe – Helsingin Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen
Aliluutnantti (res) Lasse Mäki
Maamme-laulu
Tilaisuus järjestetään vallitsevan koronaohjeistuksen mukaisesti. Koronapassi esitettävä.
Tumma puku, kunniamerkit.
VAPAA PÄÄSY, Tervetuloa!
--Tapahtumaan osallistuvilta edellytetään koronapassia
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 18.11.2021 heikentyneen koronatilanteen vuoksi todennut terveydenhuollon kantokyvyn olevan
uhattuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Tämän vuoksi aluehallintoviraston on määrännyt uusia
kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle 25.11.2021 lukien. Rajoitusten vaihtoehto on koronapassin käyttöönotto.
Tapahtuman järjestäjä on päättänyt ottaa käyttöön EU:n koronatodistuksen eli ns. koronapassin. Koronapassia edellytetään ja se
tarkastetaan saavuttaessa kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta. Tilaisuudessa on myös ns. maskipakko ja salin istumapaikoilla noudatetaan
turvavälejä (tyhjä paikka yhdessä saapuneiden ryhmien välissä). Tapahtumaan ei saa osallistua sairaana tai oireisena.
Lisätietoja ja ohjeet koronapassin hankkimiseksi: https://www.kanta.fi/koronapassi

4. Vantaan Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. - PERUUTETTU
Tapahtuman järjestäjä on päättänyt peruuttaa Vantaalla pidettävän vuoden 2021 itsenäisyyspäivän
tilaisuuden koronan vuoksi.
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla 6.12. järjestetään koronapassin turvin.
Tervetuloa!
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5. Bottan itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12. - KORONAPASSI

Aika: 6.12.2021 kello 15.00–18.00
Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n itsenäisyyspäivän vastaanotto.
Tilaisuus järjestetään vuonna 2021 kutsuvierastilaisuutena.
Tilaisuus järjestetään vallitsevan koronaohjeistuksen mukaisesti. Koronapassi esitettävä.
--Tapahtumaan osallistuvilta edellytetään koronapassia
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 18.11.2021 heikentyneen koronatilanteen vuoksi todennut terveydenhuollon kantokyvyn olevan
uhattuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Tämän vuoksi aluehallintoviraston on määrännyt uusia
kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle 25.11.2021 lukien. Rajoitusten vaihtoehto on koronapassin käyttöönotto.
Tapahtuman järjestäjä on päättänyt ottaa käyttöön EU:n koronatodistuksen eli ns. koronapassin. Koronapassia edellytetään ja se
tarkastetaan saavuttaessa kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta.
Lisätietoja ja ohjeet koronapassin hankkimiseksi: https://www.kanta.fi/koronapassi

6. HRUP:n joulusauna Spjutsundissa 11.12. - PERUUTETTU
Helsingin reserviupseeripiirin perinteinen joulusauna Spjutsundin piirimajalla on päädytty
peruuttamaan tänä vuonna koronan vuoksi. Sauna lämpiää tässä tarkoituksessa seuraavan kerran
jouluna 2022.
Majatoimikunta toivottaa hyvää joulua ja turvallista vuotta 2022!
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7. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä 24.12.

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen
marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. Hietaniemen vartiot organisoi
Helsingin Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla 2–4 miestä
kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. Sotilaspukuisia osallistujia pyydetään
varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä. Paikan
päältä on saatavissa muu lainavarustus.
Vähänkään oireisena ei saa osallistua kunniavartiotehtäviin.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30–14.00 Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
14.00–14.30 Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30–15.00 Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00–15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30–15.55 Kenraalit ja everstit reservissä
15.55–16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20–16.45 Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
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16.45–17.10 Töölön reserviupseerit
17.10–17.35 Helsingin Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast.) pyydetään nimeämään vaihdon
yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiirin
osoitteella tapahtumailmo@hrup.fi. Lisätietoja: Järjestöupseeri Ari Ranto, puh. 045 862 4648.

8. Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla
Lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varresta os. klo 17.30. Kokoontumis- ja
lähtöpisteenä toimii HSL pysäkki H2230.
Marsseille ei vaadita ennakkoilmoittautumista, teemme n. 7,5 km reippaan lenkin. Varustus sään
mukaan – haasta kaverisikin kuntoilemaan! Lisätiedot: juhamatikainen21@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. Veteraanien varusmieskeräys
Koronatilanteen vuoksi syksyn 2021 varusmieskeräykset on peruttu. Olemme huolissamme
veteraaneistamme ja sotiemme naisista, jotka ovat eläneet poikkeusoloissa sodan keskellä jo 80
vuotta sitten. Koronan aiheuttama poikkeustila on kestänyt kohta kaksi vuotta, ja monen kunniakansalaisen elämänlaatu on laskenut merkittävästi.
Veteraanejamme on jäljellä enää 5 000 henkilöä ja sotiemme naisia 15 000. Me olemme luvanneet
pitää heistä huolta loppuun asti. Apu ei saa katketa nytkään, vaikka olemme vakavassa maailmantilanteessa koronan jatkaessa leviämistä ja muuntumista.
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Veteraanijärjestöt järjestävät tämän syksyn 2021 varusmieskeräyksen verkossa ja toivovat, että
mahdollisimman moni lahjoittaja voisi osallistua tätä kautta veteraaniemme auttamiseen.
Siirry veteraanien kampanjasivulle:
https://veteraanit.fi/varusmieskerays/
Ohjeet puhelimella lahjoittamiseen sivulla olevassa Sotiemme veteraanit -esitteessä.
Kiitos kun autat!

11. 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
4

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
2.12.
17.12.

Teema
Sotilasliikunta

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, paperilehti:
N:o
1.
2.
3.
4.

Aineistopäivä
27.1.
2.6.
8.9.
1.12.

Ilmestymispäivä
11.2.
17.6.
23.9.
16.12.

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti:
N:o
1.
2.
3.

Aineistopäivä
24.2.
31.3.
5.5.

Ilmestymispäivä
4.3.
8.4.
13.5.

vuosikokousilmoitukset
vuosikokousilmoitukset

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

4.
5.
6.

11.8.
13.10.
10.11.

www.reservinsanomat.fi

19.8.
21.10.
18.11.
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