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Tämän kuukausitiedotteen aiheet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sotilasliikunnan infowebinaari TÄNÄÄN 1.2.
Espoon Sotaveteraanien talvigaala 2.2. *** PERUUTETTU ***
Aluehallintoviraston päätösten vaikutus Maanpuolustustalon harrastusvuoroille ja tilavarauksiin
Senioriupseerien esitelmä: ”Kansa sodassa – Kotirintama 1939-45” 24.2.
Reserviläinen ei luovuta! -verenluovutuskampanja 1.3.-31.5.
Sotamuseon virtuaalinäyttely
Ammuntaa: Piirin ampumavuorot Santahaminassa kevätkaudella 2022
Liikuntaa: Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla
Kilpailukutsuja
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. Sotilasliikunnan infowebinaari TÄNÄÄN 1.2.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n yhteinen Sotilasliikuntatoimikunta järjestää kaikille liikkuville reserviläisille sekä sotilasliikunnasta kiinnostuneille avoimen
liikunta-aiheisen infowebinaarin
Aika: tiistai 1.2.2022 klo 18.00-20.00
Paikka: webinaari
Tapahtumassa lajien aktiivit sekä aiemmin itse mukana olleet esittelevät ja kertovat erilaisista
reserviläisten liikuntalajeista ja –tapahtumista. Ohjelmassa mm.
•
•
•
•

Military Cross Training,
Reserviläisten kuntotestit,
RESUL Four Day March sekä
Reserviläisten kunnon ja terveyden ylläpito poikkeusaikoina.

Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen vain verkossa. Webinaarin seuraamiseen ei tarvita
erityisiä ohjelmistoja, internet-selain riittää (suositus: Microsoft Edge Chromium).
Liity mukaan klikkaamalla tästä
(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTkzZWM3OTQtOWFkNy00MzkwLTk4NzgtYjAzMTIwODk4OWYy%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22635c84e9-d704-4ca6-afc4be6071ff6626%22%2c%22Oid%22%3a%22aafb5823-f038-4495-bea8-6368f4abb62c%22%7d)
Mahdolliset kysymykset ja kommentit esittäjille pyydetään jättämään chat-toiminnon kautta.
Tervetuloa mukaan!
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2. Espoon Sotaveteraanien talvigaala 2.2. *** PERUUTETTU ***
Espoon Sotaveteraanit ry:n Talvigaala-hyväntekeväisyyskonsertti 2.2.2022 Espoon kulttuurikeskuksen
Tapiolasalissa on jouduttu peruuttamaan koronatilanteen vuoksi.

3. Aluehallintoviraston päätösten vaikutus Maanpuolustustalon harrastusvuoroille ja tilavarauksiin
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.1.2022 antanut uudet päätökset koronarajoituksista
Uudenmaan alueelle ajalle 1.2.2022-15.2.2022. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnon
mukaan terveydenhuollon kuormitus on Uudellamaalla edelleen korkealla tasolla. Rajoituksia
kuitenkin puretaan ja niitä lievennetään.
Valitettavasti AVI:n uusien määräysten vaikutusten arviointi Töölön tilojen sulkuun ja harrastustoiminnan jatkumiseen tätä tiedotetta kirjoitettaessa vielä kesken. Tämän vuoksi mm. auditorio
sekä kokous- ja harrastustilat pysyvät kiinni vielä toistaiseksi. Tiedotamme sulun jatkumisesta,
päättymisestä ja/tai mahdollisesta noudatettavaksi tulevista erityisohjeista yhdistysten vastuuhenkilöitä erikseen mahdollisimman pian.
Toivomme koronarajoituksista voitavan luopua kokonaan mahdollisimman pian.
Pysytään terveinä!

4. Senioriupseerien esitelmä: ”Kansa sodassa – Kotirintama 1939-45” 24.2.
Senioriupseerien kerho järjestää tostaina 24.2.2022 klo 18.00 Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa
esitelmätilaisuuden, jossa puhuu tietokirjailija Jussi-Pekka Alander aiheesta: ” Kansa sodassa –
Kotirintama 1939-45”.
Koko kevään ohjelma sekä mahdolliset muutokset tiedotetaan Senioriupseerien kerhon kotisivuilta:
https://www.rul.fi/senioriupseerit/

5. Reserviläinen ei luovuta! -verenluovutuskampanja 1.3.-31.5.
RESERVILÄINEN EI LUOVUTA! (paitsi verta)
Valtakunnallinen reserviläisten verenluovutuskampanja 1.3. - 31.5.2022. Kampanjan virallisena
suojelijana toimii puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Ohjeet yhdistyksille:
Yhdistyksen sihteeri ja/tai tiedottaja toimii yhdistyksen VeriRyhmänjohtajana.
VeriRyhmänjohtaja perustaa 21.2.2022 mennessä yhdistyksen nimellä VeriRyhmän SPR Veripalvelun
kotisivuilla täyttämällä liittymislomakkeen: www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat
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Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet voivat käydä 1.3.-31.5.2022 luovuttamassa verta seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet verenluovutukseen:
1. Tee kotona alustava testi osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi
2. Varaa aika vapaavalintaiseen luovutuspaikkaan itsellesi tai ryhmälle
• Ajan voi varata osoitteessa www.veripalvelu.fi/ajanvaraus
• Voitte mennä muutaman hengen ryhmänä siten, että varaatte ajat rinnakkain tai perätysten.
• Jos haluatte varmistaa rinnakkaiset ajat, soittakaa suoraan toimipisteeseen, niin teille
varataan rinnakkaiset ajat puolestanne. Luovutuspaikat pääkaupunkiseudulla:
– Veripalvelu Kivihaka, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki, puh. 029 300 1020
– Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 (2. krs), 00100 Helsinki, puh. 029 300 1030
– Kauppakeskus Iso Omena, palvelutorikerros (3. krs), 02230 Espoo, puh. 029 300 1040
3. Täyttäkää terveyskysely
• Terveyskyselyn voi täyttää luovutusta edeltävänä tai samana päivänä. Kyselyn voi täyttää
myös paikan päällä.
4. Ojentakaa kädet.
• Muistakaa ottaa mukaan kuvalliset, viralliset henkilötodistukset!
• TÄRKEÄÄ: Liittykää ensimmäisellä käynnillänne VeriRyhmänne jäseniksi kertomalla ryhmänne
nimi (yhdistyksen nimi) hoitajalle haastattelussa. Vain ryhmään liitettyjen luovuttajien käynnit
kartuttavat ryhmänne luovutussaldoa. Jos olet unohtanut ryhmän nimen, kerro esimerkiksi
ryhmän yhteyshenkilön nimi.
• Ryhmään liittymisen jälkeen luovutuksesi kerryttävät jatkossa ryhmän luovutuspisteitä
(kunniakirjat) automaattisesti. Myös ne käynnit lasketaan mukaan, jotka eivät johtaneet
luovutukseen esim. terveydellisestä syystä.
• Verenluovuttaja voi kuulua vain yhteen VeriRyhmään kerrallaan.
5. Nauttikaa ansaitut kahvit ja välipalat!
• Ottakaa loppupäivä rauhallisesti.
Kiitos osallistumisestanne verenluovutuskampanjaan!
Lisätietoja: www.veripalvelu.fi
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6. Sotamuseon virtuaalinäyttely

Sotamuseon Puolustusvoimat – 100 vuotta sodan ja rauhan töissä -virtuaalinäyttelyssä voi tutustua
Suomen puolustusvoimien vaiheisiin itsenäisyyden aikana. Näyttely on esillä kahdessa eri
rakennuksessa Suomenlinnassa: Sotamuseon Maneesissa sijaitseva näyttelyosio kertoo Suomen
itsenäisyyden ajan neljästä sodasta: sisällissodasta 1918, talvisodasta 1939–1940, jatkosodasta 1941–
1944 ja Lapin sodasta 1944–1945. Näyttely jatkuu viereisessä Tykistömaneesissa, jossa esitellään
Suomen puolustusvoimien toimintaa sotien jälkeisestä ajasta nykypäivään.
Sotamuseon näyttelyt ovat sotahistoriasta kiinnostuneille oiva paikka tutustua Suomen sotahistoriaan.
Laajat tekstit, videot ja kuvat taustoittavat tapahtumien ja esineiden historiaa monipuolisesti.
Kierroksen aikana kävijä pääsee esimerkiksi tutustumaan toisen ja ensimmäisen maailmansodan
aikaisiin aseisiin ja univormuihin, jääkäriliikkeeseen sekä saksalaisten materiaaliin jatkosodan ajalta.
Nyt näyttelyt ovat saavutettavissa helppokäyttöisessä ThingLink-palvelussa. Museovierailu on
mahdollista toteuttaa kotoa käsin helposti, sillä palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla eikä se vaadi
erillisen sovelluksen asentamista laitteelle. Vierailu virtuaalinäyttelyssä on täysin maksutonta.
Virtuaalinäyttelyyn lisätyt kuvat, videot ja tietoruudut syventävät kävijän ymmärrystä suomalaisesta
sotahistoriasta.
Tutustu Sotamuseon 360°-näyttelyihin tästä:
Maneesi: https://www.thinglink.com/card/1464244686746025987
Tykistömaneesi: https://www.thinglink.com/card/1488840733992419331
Linkki sivustolle Linkki löytyy myös Sotamuseon nettisivuilta www.sotamuseo.fi
Molemmat näyttelyt ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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7. Ammuntaa: 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.

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

9. Kilpailukutsuja
Mäntsälän reserviläiskerhot, Kärkölän Kisa-Veikot ja Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaosto
järjestävät yhteistyönä Reserviläisurheiluliiton
Parisprintti- ja henkilökohtaisen ampumasuunnistuskilpailun
lauantaina, 23.4.2022 Järvelän ampumaradalla Kärkölässä. Kilpailukeskuksen osoite on
Ampumaradantie, Kärkölä.
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/ampumasuunnistuskilpailut/

Reserviläisten SM-pilkit
järjestetään sunnuntaina 3.4.2022 Pyhäjärvellä. Kilpailukeskuksen osoite on Hotellinranta, opastus
Ollintie 19 86800 Pyhäsalmi.
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisten-sm-pilkit/

Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri 2022: https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/

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

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

Aineistopäivä
27.1.
2.6.
8.9.
1.12.

Ilmestymispäivä
14.2.
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.

