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Tämän kuukausitiedotteen aiheet:
1. Piirin ampumavuorot Santahaminassa käynnistyvät jälleen
2. Töölön harrastustilojen käyttörajoitukset ovat päättyneet
3. Helsingin reservipiirien SRA-karsintakilpailut keväällä 2022

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 käynnistyvät jälleen
Helsingin reservipiirien ampumavuorot Santahaminassa käynnistyvät jälleen. Ammunnat ovat
maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille:
Lauantai 26.2.2022
Lauantai 5.3.2022
Lauantai 12.3.2022
Lauantai 12.3.2022
Lauantai 19.3.2022
Lauantai 26.3.2022

klo 9–12
klo 9–12
klo 9–12
klo 9–12
klo 9–12
klo 9–12

Pistooliammunta
Kivääriammunta 300m
Kivääriammunta 150m
Kivääriammunta 300m
Pistooliammunta
Pistooliammunta

Aikataulu: Saapuminen radalle puoli tuntia ennen ratavuoron alkua. Varomääräysten kertaus 15
minuuttia ennen. Ampuminen alkaa vuoron ilmoitettuna alkamisaikana. Ampumarata siivotaan
ampujien toimesta ja vuoro päättyy ilmoitettuun päättymisaikaan mennessä. Olethan ajoissa.
Seuraa ilmoittelua seuraavista ampumavuoroista myös Helsingin Reservin Sanomissa
(www.reservinsanomat.fi).

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, nitojan, paikkatarrat jne. Laina-aseita ei ole saatavana eikä järjestäjä tuo paikalle mitään
muutakaan kalustoa.
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. Tarkemmat saapumis- ja toimintaohjeet toimitetaan hyväksytyille
osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetettävässä vahvistusviestissä.
PS. Ammunnanjohtajatehtäviä tarjolla. Lisätietoja: ammunta@hrup.fi
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2. Töölön harrastustilojen käyttörajoitukset ovat päättyneet
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.2.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan maanantaista
14.2.2022 alkaen. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion ja sairaanhoitopiirin lausunnon
mukaan rajoitusten jatkaminen pidempään ei ole tasaantuvassa epidemiatilanteessa välttämätöntä.
Töölön harjoitustilojen kaikki käyttörajoitukset ovat päättyneet. Tilat on avattu käyttöön jo
aikaisemmin, mutta nyt loputkin rajoitteet (mm. henkilömäärä) ovat poistuneet.
Töölön harrastustilojen terveysturvallisuusohje (tilojen seinällä) jää voimaan toistaiseksi suosituksena,
jonka soveltamisesta päättää harrastusvuoroa käyttävä yhdistys.

3. Helsingin reservipiirien SRA-karsintakilpailut keväällä 2022

Piirin SRA SM-karsintakilpailut keväällä 2022 ovat seuraavat:
•
•
•

Vares Cup I – 24.4.2022
Vares Cup II – 22.5.2022
Upinniemi – 29.5.2022

Upinniemen karsintaan viime vuonna toimitsijaksi ilmoittautuneita on jo lähestytty, mutta jos olet
kiinnostunut toimitsijan tehtävistä, ilmoittaudu: ammunta@hrup.fi. Voit ilmoittautua yksin tai kerhon
keräämällä yhteisilmoituksella. Kerro samalla, jos olisit kiinnostunut jostain tietystä tehtävästä tai jos
sinulla on tuomaristatusta. Rastien rakentaminen ja esikisa 28.5. ja pääkilpailu 29.5.
SRA SM-kisoihin (6.-7.8.2022 Rovajärvi) lähtijät valitaan kahden parhaan osakilpailutuloksen
perusteella. Vares Cup on avoin kilpailu kaikille, eikä sisällä erillistä piirikiintiötä.
Vares Cup ilmoittautumistiedot: https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/
Upinniemen ilmoittautumistiedot kilpailijoille tiedotetaan myöhemmin.
Lajiesittely: https://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2021/01/SRA-lajiesittely.pdf

