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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
Helsingin reservipiirien ampumavuorot Santahaminassa ovat jälleen käynnistyneet. Ammunnat ovat
maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille:
Lauantai 12.3.2022
Lauantai 12.3.2022
Lauantai 19.3.2022
Lauantai 26.3.2022
Lauantai 23.4.2022
Lauantai 30.4.2022

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

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

Aikataulu: Saapuminen radalle viimeistään 15 minuuttia ennen ratavuoron alkua. Vuoro alkaa varomääräysten kertauksella 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, ampuma-alustan 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.
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Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat saapumis- ja toimintaohjeet toimitetaan hyväksytyille
osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetettävässä vahvistusviestissä.

2. Piirin perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 2.4.2022

Lauantai 2.4.2022

klo 9–17

Perinnekiväärikilpailu

Kilpailussa ammutaan RESUL:n perinneasekilpailun sääntöjen (https://resul.fi/perinnease/) mukaisesti
perinnekivääri 300 m@ja perinnekivääri 150 m kolmiasento (B).
Toimintamalli edellä kohdassa 1 kuvatulla tavalla pl. taulut, jotka tulevat järjestäjältä.
Ilmoittautumiset 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.
Lisätietoja: olli.korkalainen@vantaanreservilaiset.fi

3. Piirin reserviläisasekilpailu (RA) Santahaminassa 9.4.2022

Lauantai 9.4.2022

klo 9–17

Reserviläisasekilpailu (RA)

Kilpailussa ammutaan RESUL:n reserviläisammunnan (RA) sääntöjen mukaisesti reserviläiskiväärillä ja
sotilaspistoolilla alalajit RA1-RA4.
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RESUL:n reserviläisammunnan säännöt:
https://resul.fi/reservilaisammunnat/
https://resul.fi/ra1/
https://resul.fi/ra2/
https://resul.fi/ra3/
https://resul.fi/ra4/
Kohdistus- ja kilpasarjojen lukumäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa siten, että asetyypeittäin
ammutaan kuitenkin vähintään yksi kohdistussarja ja alalajeittain vähintään yksi kilpasarja.
Toimintamalli edellä kohdassa 1 kuvatulla tavalla pl. taulut, jotka tulevat järjestäjältä.
Ilmoittautumiset 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.
Lisätietoja: jouni.toivanen@gmail.com

4. Pistoolilajien harjoitusvuorot ja sarjakilpailut Santahaminassa kevätkaudella 2022
Helsingin reservipiirien marssiammunnan, pistoolipika-ammunnan ja sotilaspistoolipika-ammunnan
kevään 2022 harjoitusvuorot ja sarjakilpailut arki-iltaisin käynnistyvät maaliskuussa:
Tiistai 29.3.2022
Tiistai 12.4.2022
Tiistai 19.4.2022
Tiistai 26.4.2022

klo 17–21
klo 17–21
klo 17–21
klo 17–21

Sotilaspistoolipika-ammunta
Marssiammunta
Pistoolipika-ammunta
Sotilaspistoolipika-ammunta

Vakiovuoromme on virallisesti klo 17–21, mutta ammunta vuorolla alkaa lajista riippuen vasta n.
17.30–18.00, jotta rata ehditään valmistella ja ampujat ehtivät töiden jälkeen paikalle. Lisätietoja ja
tarkempia lajikohtaisia ohjeita kunkin lajin vastuuhenkilöltä.
Laji
Marssiammunta
Pistoolipika-ammunta
Sotilaspistoolipika-ammunta

Vastuuhenkilö
Juhani Ebeling, juhani.ebeling@gmail.com
Harry Haapanen, haapahar@gmail.com
Jere Hakanen, jere.hakanen@elisanet.fi

Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisesta
tulee ilmetä koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto minkä lajin
harjoitusvuoroille/sarjakilpailuun ja mille kaudelle ilmoittautuu, esim. ”Marssiammunta kevät 2022”.
Ilmoittautuminen kullekin vuorolle päättyy edellisen viikon maanantaina klo 23.59.
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5. 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
toimitsijoita tarvitaan vielä lisää. Ilmoittaudu: ammunta@hrup.fi. Voit heti ilmoittautua yksin, tai
kerhon keräämällä yhteisilmoituksella. Kerro samalla, jos olisit kiinnostunut jostain tietystä tehtävästä,
tai jos sinulla on tuomaristatus. Rastien rakentaminen ja esikisa 28.5., 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 ilmoittautuminen:
https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/
Upinniemi ilmoittautuminen:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157029
Lajiesittely: https://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2021/01/SRA-lajiesittely.pdf

6. Piirin SRA-kilpailu Upinniemessä 29.5.2022
Helsingin reservipiirien SRA SM -karsintakilpailu 3/2022 järjestetään sunnuntaina 29.5.2022
Upinniemessä klo 9-18. Ilmoittautuminen tapahtuu 1. rastilla.
Kilpailussa ammutaan 3-4 kiväärirastia ja 2 pistoolirastia (alustava tieto). Rastikuvaukset ja tarkemmat
tiedot toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin.
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Pääkilpailuun osallistuu enintään 48 kilpailijaa ja etusijalla kilpailuun osallistujista ovat Helsingin
reserviläispiirejä edustavat. Ilmoittautuminen (MPK ja SSI) alkaa 8.3. klo 20 ja päättyy 6.5. ja jos silloin
on vielä paikkoja vapaana, otetaan niille muita piirejä edustavia jäseniä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kilpailunjohtajana toimii Jere Hakanen ja ratamestarina Juhani Kuusisto.
Osallistumismaksu on 30 eur. Tuloksiin lasketaan sääntökohdan 1.2.5 mukaiset sarjat, mutta
kilpailussa ei jaeta palkintoja. Helsingin piirin osallistujien tulokset lasketaan yhdeksi kolmesta
karsintatuloksesta SRA SM 2022 -kilpailuun.
Ilmoittautumislinkki MPK:n järjestelmässä:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157029
tai nimellä SRA SM-karsinta 3/22 (kurssin nro 6122 35 00196)
Tulostenlaskentaa varten ilmoittaudutaan lisäksi SSI-palvelussa:
https://shootnscoreit.com/event/22/14426/register-me
Lisätiedot: jere.hakanen@elisanet.fi

7. 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
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
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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

8. Talvisodan päättymisen muistopäivän vietto Helsingin varuskunnassa 13.3.2022
Talvisodan päättymisestä tulee 13.3.2022 kuluneeksi 82 vuotta.
Helsingin kaupungin, Helsingin varuskunnan sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteinen
talvisodan päätymisen seppeleenlaskutilaisuus järjestetään Kasarmitorilla sunnuntaina 13.3.2022 kello
09.00.
Kasarmintorin seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen noin klo 09.30 laskee Helsingin kaupungin, Helsingin
varuskunnan ja Sotaveteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen muodostama seppelpartio seppeleet
Hietaniemen hautausmaalla Sankariristille ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle.
Tilaisuuteen osallistuvan siviilihenkilöstön toivotaan pukeutuvan siistiin pääväriltään tummaan
vaatetukseen. Vaatetuksen kanssa suositellaan käytettävän tummia tai mustia sormikkaita, tummaa
lakkia ja valkoista tai tummaa kaulaliinaa.
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9. Esitelmätilaisuus ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-43” 15.3.2022
Tiistaina 15.3.2022 klo 17.00 Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistyksen kuukausiesitelmä:
Yrittäjä Pekka Kääriäinen ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-43”.
Esitelmä pidetään ravintola Ostrobotnian tiloissa, os. Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet ovat
avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 eur, jäseniltä 3 eur.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan verkkosivulla www.aksperinne.fi

10. Esitelmätilaisuus ”Sotaa avaruudessa” 22.3.2022
Tiistaina 22.3.2022 klo 18.00 sekä verkossa että Töölöntorin Auditoriossa Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerhon esitelmä: eversti Ahti Lapin esitelmöi aiheesta ”Sotaa avaruudessa” hänen
uusimman kirjansa ”Tähtien sotaa” pohjalta.
Esitelmä järjestetään hybridimallilla - fyysinen luento Suojeluskuntatalon auditoriossa Töölöntorinkatu 2 sekä etäyhteyksien välityksellä. Ilmoittautumiset etäosallistumiseen 19.3.2022 mennessä
osoitteeseen tlav0940@gmail.com

11. Esitelmätilaisuus ” Sotavankikysymys jatkosodan aikana – haasteita ja kohtaloita” 24.3.2022
Torstaina 24.3.2022 klo 18.00 Senioriupseerien kevätkokousesitelmä: ”Sotavankikysymys jatkosodan
aikana – haasteita ja kohtaloita”. Esitelmöijä: FT, dos. Heikki Roiko-Jokela. Paikkana Töölöntorinkatu
2:n auditorio.
Teams-linkki tullaan jakamaan kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille Senioriupseerien kerhon
jäsenille ja myös kerhoon kuulumattomille viimeistään 30 min ennen tilaisuuden alkua. Kerhoon
kuulumattomat voivat ilmoittautua Teams-esitelmään jättämällä sähköpostiosoitteensa viimeistään
24 tuntia ennen tilaisuutta kerhon puheenjohtajalle osoitteeseen venalaisenhannu@gmail.com

12. RUK 104:n kurssitapaaminen Katajanokan Kasinolla 10.5.2022
RUK:n kurssi 104 kokoontuu kurssitapaamiseen tiistaina 10.5.2022 klo 13 alkaen Katajanokan
Kasinolle, osoite Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.
Kutsu tilaisuuteen, kustannusarvio ja osallistumisohjeet, lähetetään kurssiveljille sähköpostina
helmikuussa 2022.
Pyydämme kaikkia RUK 104-kurssiveljiä ilmoittamaan ensi tilassa osallistumishalukkuutensa,
viimeistään kuitenkin 31.3.2022 mennessä osoitteella: kyosti.kaitila@kolumbus.fi.
Toivomme runsasta osanottoa, tervetuloa!
Järjestelytoimikunta
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13. Nuku rauhassa -turvallisuuspäivät Helsingin Rautatientorilla 20-21.5.2022

NUKU RAUHASSA
Kokonaisturvallisuuden yhteistyöhanke
Valtakunnallinen Nuku rauhassa -hanke jatkuu ja kerää yhteen kaikki keskeiset kokonaisturvallisuuden
toimijat: kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset. Hanke käynnistettiin Suomi100juhlahankkeena vuonna 2017. Hankkeen teemana on NUKU RAUHASSA - jotta Suomessa kaikki voivat
nukkua rauhassa.
Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoima hanke toteutetan yhteistyössä vapaaehtoisten
maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöjen, veteraanijärjestöt ja viranomaisten kanssa. Mukana ovat
mm. Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Turvallisuuskomitea, Huoltovarmuuskeskus,
Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, Poliisi, Pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos.
Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun hankkeen tarkoituksena on lisätä tietämystä
kokonaisturvallisuudesta ja motivoida heitä osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja
turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen torjuminen ovat hankkeen
keskiössä. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä ja rakentamaan
kokonaisturvallisuudesta osa Suomen maabrändiä. Voittoa tavoittelematon hanke toteutetaan pitkälti
vapaaehtoisvoimin ja vastikkeettoman työn osuus on siinä erittäin suuri.
Nuku rauhassa -hankkeessa toteutetaan vuosittain koko perheelle suunnattuja maksuttomia
kokonaisturvallisuustapahtumia vaihtuvilla paikkakunnilla. Vuonna 2022 toteutetaan tapahtuma
Helsingissä Rautatientorilla 20.-21. toukokuuta.
Lisätietoja: https://www.nukurauhassa.fi/
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14. Kesäyön marssi Tuusulassa 11.6.2022

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville.
Kyseessä on hyvän mielen kävelytapahtuma, johon voivat osallistua kaiken ikäiset vauvasta vaariin.
Osallistua voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai kasata vaikka harrasteporukasta tai työkavereista
kokonaisen joukkueen. Tavoitteena on kehittää reserviläisten marssitaitoja, edistää kaikkien
kansalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä aktivoida nuoria.
Eripituisia matkoja löytyy kaikille 10 kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki (tulossa): https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/tuusula/

15. 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.
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16. Kilpailukutsuja
Pistooliampumahiihto- ja -sprinttiviestimestaruuskilpailut
Sunnuntaina 27.3.2022 klo 8.00 alkaen Kuhmossa Kalevalan liikuntakeskuksessa, os. Väinämöinen 10,
Kuhmo.
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/pistooliampumahiihto-jasprinttiviestimestaruuskilpailut-2/
-Mäntsälän reserviläiskerhot, Kärkölän Kisa-Veikot ja Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaosto
järjestävät yhteistyönä Reserviläisurheiluliiton
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/
-Parisprintti- ja henkilökohtaisen ampumasuunnistuskilpailun
lauantaina, 23.4.2022 Järvelän ampumaradalla Kärkölässä. Kilpailukeskuksen osoite on
Ampumaradantie, Kärkölä.
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/ampumasuunnistuskilpailut/
-Perinnease SM-kilpailut
Päijät-Hämeen Reservipiiri kutsuu Reserviläisurheiluliiton SM perinneasekilpailuihin Lahteen 1315.5.2022. Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampumarata Hälvälässä.
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-perinnease-smkilpailut-2022/
-Falling Platesin mestaruuskilpailut
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää RESUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa
Mikkelissä, Kyrönpellon ampumaradalla, sunnuntaina 10.7.2022. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli
N61.720476 ja E 27.199779
Kilpailukutsu ja lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/falling-platesin-mestaruuskilpailut/

Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri 2022: https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/
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17. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit
Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

18. 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
2.
3.
4.

Aineistopäivä
2.6.
8.9.
1.12.

Ilmestymispäivä
17.6.
23.9.
16.12.

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.

vuosikokousilmoitukset

