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Piirin ampumavuorot Santahaminassa kevätkaudella 2022
Aluehallintoviraston päätösten vaikutus Maanpuolustustalon harrastusvuoroille ja tilavarauksiin
Senioriupseerien esitelmä: ”Katsaus rintamiltamme vuoden 1942 alussa” 27.1.
Sotilasliikunnan infowebinaari 1.2.
Espoon Sotaveteraanien talvigaala 2.2.
Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla
MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit
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 kevätkaudella 2022
Helsingin reservipiirit ovat hakemassa pistooli- ja kiväärivuoroja Santahaminaan jälleen kevätkaudelle
2022. Ammuntojen päivämääristä ilmoitetaan niiden vahvistuttua Helsingin Reservin Sanomissa
sekä piirien tiedotteissa.

Ammunnat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille.
Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja. Aselupa, henkilöllisyystodistus ja vakuutustodistus on
esitettävä pyydettäessä 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!
Ampumavuoroja ei ole vakuutettu piirin toimesta, joten osallistujilla on oltava oma reserviläisten
ampumaharrastuksen kattava vakuutus; esim. RES toimintaturva, RUL plus tai SAL lisenssi.
Ilmoittautumiset piirin ampumatapahtumiin lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:
ampumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä 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.

2. Aluehallintoviraston päätösten vaikutus Maanpuolustustalon harrastusvuoroille ja tilavarauksiin
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.12.2021 päättänyt uusista koronarajoituksista Uudenmaan
alueelle ajalle 28.12.2021-17.1.2022. Aikuisten harrastustapahtumat ja kokoukset sisätiloissa on
kielletty ryhmäkoosta riippumatta. Aluehallintovirasto on tehostanut em. sääntöä määräämällä lisäksi
tietyn tyyppisiä tiloja suljettavaksi. Kieltoja ei voida kiertää koronapassin avulla.
Aluehallintoviraston määräyksen johdosta Maanpuolustustalon käyttöä koordinoiva Maanpuolustuksen tuki ry on linjannut, että talon kokoustiloja ja auditorioita ei valitettavasti voida ko.
määräysten johdosta käyttää harrastustoiminnan kokouksiin ja tapahtumiin.
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Vastaavasti luolaa ja salia hallinnoivat HRUP ja HELRESP ovat päättäneet samoin em. tilojen osalta.
Salia koskee lisäksi ESAVI:n erityinen sulkemismääräys.

Määräysten ja niiden perusteella tehtyjen päätösten johdosta kaikki Töölöön tehdyt tilavaraukset
sekä myönnetyt luola- ja salivuorot peruuntuvat 17.1.2022 saakka eikä tiloja saa käyttää.
Varaukset ja vuorot jatkuvat normaalisti aikaisemmin vahvistetun kalenterin mukaisesti tiistaina
18.1.2022, ellei myöhemmistä viranomaismääräyksistä (sulun jatkaminen tms.) muuta johdu. Tämä
vahvistetaan myöhemmin erikseen.
Pysytään terveinä!

3. Senioriupseerien esitelmä: ”Katsaus rintamiltamme vuoden 1942 alussa” 27.1.
Senioriupseerien kerho järjestää tostaina 27.1.2022 klo 18.00 Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa
esitelmätilaisuuden, jossa puhuu eversti evp. Ari Rautala aiheesta: ”Katsaus rintamiltamme vuoden
1942 alussa”.
Koko kevään ohjelma sekä mahdolliset muutokset tiedotetaan Senioriupseerien kerhon kotisivuilta:
https://www.rul.fi/senioriupseerit/
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4. Sotilasliikunnan infowebinaari 1.2.
Helsingin reservipiirien sotilasliikuntatoimikunta järjestää infowebinaarin 1.2.2022. Tavoitteena on
esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia.
Aika: tiistai 1.2.2022 klo 18.00-20.00
Paikka: webinaari, ilmoittautuneet saavat kutsulinkin etukäteen. Pyritään myös pitämään fyysisenä,
mikäli mahdollista, mutta seuraamme koronatilannetta. Tämä ilmoitetaan lähempänä itse
tapahtumaa.
Ilmoittautua voi 30.1.2022 mennessä osoitteeseen tapahtumailmo@hrup.fi
Esitysaiheet ilmoitetaan myöhemmin.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, liikkuvista reserviläisistä sotilasliikuntaan kiinnostuneille.
Tervetuloa mukaan!

5. Espoon Sotaveteraanien talvigaala 2.2.
Espoon Sotaveteraanit ry järjestää 2.2.2022 viihdekonsertin Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa.
Konsertin musiikista vastaavat Kaartin soittokunta solisteinaan Helena Juntunen ja Kristian Lindroos.
Helena Juntunen on suomalainen oopperalaulaja, äänialaltaan sopraano. Hän on valmistunut SibeliusAkatemiasta musiikin maisteriksi. Juntunen voitti Timo Mustakallio -kilpailun vuonna 2000 ja Lappeenrannan laulukilpailut vuonna 2002. Vuonna 2006 Juntuselle myönnettiin Karita Mattila -palkinto.
Juntunen on voittanut myös Tampereen oopperan Grand Prix’n.
Juntunen on laulanut muun muassa Suomen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
Ulkomailla hän on esiintynyt Wienissä, Aix-en-Provencessa, Brysselin La Monnaie'ssa, Flaamin
kuninkaallisessa oopperassa, Luxemburgissa ja Japanissa. Hänen ensi esiintymisensä New Yorkin
Carnegie Hallissa oli lokakuussa 2003.
Baritoni Kristian Lindroos on nuoren polven laulaja, joka on ehtinyt niittää mainetta sekä oopperan
että liedin saralla. Hänet tunnetaan erityisesti Lappeenrannan laulukilpailujen voittajana vuodelta
2016.
Lindroos on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta laulu pääaineenaan. Hän on
esiintynyt lukuisissa oopperoissa Suomessa ja ulkomailla mm. Savonlinnan oopperajuhlilla ja Firenzen
Maggio Fiorentinossa.
Tervetuloa mukaan konserttiin tukemaan yhdistyksen työtä veteraanien hyväksi ja nauttimaan
monipuolisesta musiikista. Järjestä perheellesi tai ystävillesi, henkilökunnallesi ja/tai asiakkaillesi
mukava yhdessäolon hetki. Lippuja voi varata 30 euron hintaan yhdistyksen toimistosta.
Hannu Viitala
puheenjohtaja

Raimo Ilveskero
konserttivastaava
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Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, ma-to klo 9-14. Puh 09 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Espoon Sotaveteraanit ry
espoonsotaveteraanit.fi
Lippuja myös lippu.fi à 32 e (sis. palvelumaksun)

6. 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.

7. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit
Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

8. 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.
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.

vuosikokousilmoitukset
vuosikokousilmoitukset
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Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti:
N:o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aineistopäivä
24.2.
31.3.
5.5.
11.8.
13.10.
10.11.

www.reservinsanomat.fi

Ilmestymispäivä
4.3.
8.4.
13.5.
19.8.
21.10.
18.11.

