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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 maksuttomia ja avoimia kaikille
piiriemme yhdistyksien jäsenille:
Lauantai 11.6.022 klo 9–12 Kivääriammunta 150 m
Lauantai 11.6.2022 klo 9–12 Kivääriammunta 300 m
Lauantai 18.6.022 klo 9–12 Kivääriammunta 150 m
Lauantai 18.6.2022 klo 9–12 Kivääriammunta 300 m
MPK:n kivääreillä ammuttavien laina-asevuorojen peruuntumisen vuoksi ratakapasiteettimme omalla
aseella ampuville kasvaa merkittävästi. Jotta saamme radat täyteen, tarjoamme loppukevään
kiväärivuoroja myös Uudenmaan piirien ampujien käyttöön. Myös Uudenmaan reservipiirien
yhdistysten jäsenet ilmoittautuvat vuoroille alla kuvatun toimintamallin mukaisesti.
Samasta syystä kaikkia piirien yhdistyksiä kannustetaan kokoamaan jäsenistään ryhmiä (erityisesti
uudet ja ilman omaa asetta ampuvat jäsenet), jotka tulevat ampumaan Santahaminaan yhdistyksen
kivääreillä yhdistyksen oman asevastaavan valvonnassa. Ryhmät voidaan ilmoittaa osaston johtajan
(=yhdistyksen asevastaavan) toimesta keskitetysti. Ilmoittautumisviestissä on kerrottava kaikista
ampujista alla tarkemmin kuvatut tiedot.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset piirin ampumatapahtumiin lähetetään sähköpostitse
osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään tapahtuma, johon ilmoittaudutaan,
esim. ”14.5.2022 Kivääriammunta 150 m”. Ilmoittautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko
nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP/URUP/UUDRESP jäsenyhdistys. Viestissä voi ilmoittaa useita
henkilöitä samaan tapahtumaan. 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.

Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja. Aselupa, henkilöllisyystodistus, jäsenkortti 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.
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Ampumavuoroja ei ole vakuutettu piirin toimesta, joten osallistujilla on oltava oma reserviläisten
ampumaharrastuksen kattava vakuutus; esim. RUL plus, RES toimintaturva tai SAL lisenssi.
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 ampumavuoroista myös tulevista lehdistä ja piirien tiedotteista.

2. Sotilaspistoolin pika-ammunta 2022
Sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään KAARTJR:n
pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti (mestaruuskilpailu syyskaudella):
Tiistai 7.6.2022
Tiistai 28.6.2022
Tiistai 26.7.2022
Tiistai 23.8.2022
Tiistai 20.9.2022
Tiistai 18.10.2022
Tiistai 15.11.2022

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

Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta
Sotilaspistoolin pika-ammunta

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailuun lähetetään
sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään ”Sotilaspistoolin pikaammunta 2022”. Ilmoittautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja
HRUP/HELRESP jäsenyhdistys. Ilmoittautuminen kullekin vuorolle päättyy edeltävän viikon tiistaina
klo 23.59, poikkeuksena 26.7.2022 vuoro, jolle ilmoittautuminen päättyy jo maanantaina 27.6.2022
klo 23.59.
Kilpailun säännöt: http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf
Tarkemmat saapumisohjeet ilmoitetaan ampujille ennen kutakin ampumavuoroa.

3. Marssiammunta 2022
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HELRESP) marssiammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut
järjestetään KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti:
Tiistai 14.6.2022
Tiistai 19.7.2022
Tiistai 16.8.2022
Tiistai 13.9.2022
Tiistai 11.10.2022
Tiistai 8.11.2022

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

Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta

Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia.
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Kilpailut alkavat klo 18.00 ja radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Kohdistukset alkavat
17.30. Osallistumismaksu on 3 euroa/osakilpailu.
HUOM! Osallistujilla on oltava mukana aseen hallussapitolupa, reserviyhdistyksen jäsenkortti,
henkilöllisyystodistus sekä ampumavakuutus, RUL plus -jäsenyys tai SAL:n lisenssi.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset marssiammunnan sarjakilpailuun lähetetään sähköpostitse
osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään ”Marssiammunta 2022”.
Ilmoittautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP
jäsenyhdistys. Ilmoittautuminen kullekin vuorolle päättyy edeltävän viikon tiistaina klo 23.59,
poikkeuksena 19.7.2022 vuoro, jolle ilmoittautuminen päättyy jo maanantaina 27.6.2022 klo 23.59.
Tarkemmat saapumisohjeet ilmoitetaan ampujille ennen kutakin ampumavuoroa.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H ja H50 siten, että ensin juostaan kaksi n. 1,5 km:n lenkkiä,
jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta. Ammunnan jälkeen juostaan kolmas lenkki, jonka jälkeen
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä neljäs lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 6 km. H60
sarjassa juostaan kolme lenkkiä, jolloin juoksumatka on yhteensä n. 4,5 km, ammunnat ensimmäisen
ja toisen lenkin jälkeen. H70, H75 ja H80 sarjoissa juostaan kaksi lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) ja
maaliin tullaan suoraan toisen ammunnan jälkeen.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä ase on .22 cal
vakiopistooli. Ammunnassa on sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta ei kanneta juostessa.
Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on
10 sekuntia / 1 piste. (Sarjakilpailuun lasketaan mukaan koko kaudelta kunkin kilpailijan 4 parasta
osakilpailutulosta.)
Huom.: Ensikertalaisille on laina-asemahdollisuus erikseen sovittaessa.
Yhteyshenkilöt: Juhani Ebeling, 050 301 3871 sekä Jori Arrakoski, 040 749 9012.

4. Pistoolipika-ammunta 2022
Helsingin reservipiirien pistoolipika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään
KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti:
Tiistai 21.6.2022
Tiistai 12.7.2022
Tiistai 9.8.2022
Tiistai 6.9.2022
Tiistai 4.10.2022
Tiistai 1.11.2022

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

Pistoolipika-ammunta
Pistoolipika-ammunta
Pistoolipika-ammunta
Pistoolipika-ammunta
Pistoolipika-ammunta
Pistoolipika-ammunta

Ratavuoro on klo 17–21, mutta ammunta vuorolla alkaa vasta n. 17.30–18.00, jotta rata ehditään
valmistella ja ampujat ehtivät töiden jälkeen paikalle. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita: Harry
Haapanen, haapahar@gmail.com.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset pistoolipika-ammunnan 2022 sarjakilpailuun lähetetään
sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään ”Pistoolipika-ammunta
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2022”. Ilmoittautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP
jäsenyhdistys. Ilmoittautuminen kullekin vuorolle päättyy edeltävän viikon tiistaina klo 23.59,
poikkeuksena 12.7.2022 vuoro, jolle ilmoittautuminen päättyy jo maanantaina 27.6.2022 klo 23.59.
Tarkemmat saapumisohjeet ilmoitetaan ampujille ennen kutakin ampumavuoroa.

5. MPK-info (Teams) 7.6.2022
Ajankohta:

7.6.2022 klo 18.00-19.00

Ohjelma:

esittäytyminen & piiripäällikön asiat
valmiuspäälliköiden asiat
keskustelu
yhteensä

●

●

●

●
●

20 min
30 min
10 min
60 min

Ukrainan sodan kärjistymisen takia on tärkeää, että jokainen reserviläinen kertaa sotilaan
perustaitoja kyetäkseen tarvittaessa ensimmäiseen tehtäväänsä ja suoriutuakseen ensimmäisestä
taistelukosketuksestaan kunnialla.
MPK kouluttaa vuonna 2022 yli 40 000 reserviläistä sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseillaan.
Perusteet tähän MPK saa Puolustusvoimilta. Ja tähän kun lisätään PV:n kertausharjoituksissaan
kouluttamat lähes 30 000 reserviläistä, niin puhutaan kyllä jo varsin vaikuttavasta
kumppanuudesta.
MPK:n vapaaehtoisen sotilaallisen maanpuolustuksen ns. SOTVA-koulutus nojaa vapaaehtoistyöhön ja -toimijoihin – Sinuun
o Suomen reserviläisarmeijassa reserviläinen kouluttaa reserviläistä
MPK:n yksilötaitojen kehittämiseen tähtäävä SOTVA-koulutus on selkeä osa sodan ajan
joukkojemme suorituskyvyn rakentamista ja kehittämistä.
Kouluttajaksi hakeudutaan omaehtoisesti
o Apukouluttajasta kouluttajaksi MPK:n järjestämissä harjoituksissa ja edelleen MPK:n
nimeämäksi reserviläiskouluttajaksi PV:n harjoituksiin (KH, PVVEH).
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Vapaaehtoiseen sotilaallisia valmiuksia tukevaan koulutukseen voit osallistua
koulutuskalenterimme kautta (https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri).
o nykyinen sodan ajan sijoituksesi
Valmiuspäällikkö on reserviläisen tärkein kontakti MPK:ssa – autamme Sinua
o https://mpk.fi/etela-suomi/

6. Pistooliammunnan peruskurssit 11.6.2022 ja 13.8.2022
Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta järjestää pistooliammunnan peruskurssin Töölössä
lauantaina 11.6.2022. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.
Kurssit toteutetaan yhdeksässä noin kahden tunnin mittaisessa vuorossa, jotka alkavat klo 9.00, 10.15
ja 11.30, klo 13.00, 14.15 ja 15.30 sekä klo 17.00, 18.15 ja 19.30. Kullekin vuorolle mahtuu 6
osallistujaa. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet, joiden
turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai yhdistyksen ampumavuoroilla.
Kurssin hinta 25 eur/osallistuja laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla
tarvittavat materiaalit ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen.
Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset sähköpostitse Helsingin Reserviupseeripiiriin osoitteella ampumailmo@hrup.fi.
KURSSILLE ON VAPAANA KAKSI PAIKKAA.
Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: viestin otsikoksi tapahtuman nimi ”Pistoolikurssi 11.6.”
sekä lisäksi ilmoittautujan nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
aiempi ampumakokemus sekä vuorotoive/prioriteettijärjestys numeroilla 1-9 (1=ensisijainen
vaihtoehto) alla olevan taulukon alemmalle riville vastaavien kellonaikojen mukaisesti. Kerro myös, jos
jokin vuoro ei sinulle sovi (0=ei sovi).
9.00

10.15

11.30

13.00

14.15

15.30

17.00

18.15

19.30

Kurssille hyväksytyille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tarkempia ohjeita osallistumismaksun
maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.
Pistooliammunnan peruskurssi 13.8.2022
Mikäli sinulle ei voida tällä kertaa osoittaa kurssipaikkaa sinulle sopivana ajankohtana, jäät
ilmoittautumisjärjestyksesi mukaiselle jonopaikalle myöhemmin järjestettävälle kurssille. Seuraava
kurssi on suunnitteilla elokuulle (13.8.2022). Voit ilmoittautua myös suoraan elokuun kurssille
ilmoittamalla viestin otsikossa kurssipäivä ”Pistoolikurssi 13.8.” sekä muut tiedot kuten edellä.
Elokuun kurssin ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 31.7.2022 klo 23.59.
Ilmoittaudu pian – nämä ovat aina täynnä!
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7. 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/

8. Senioriupseerien kerhon matka Ahvenanmaalle 28.-31.8.2022 (4 pv)
Matkanjohtaja Seppo Kulmala ja asiantuntijaopas prikaatikenraali Asko Kilpinen. Vastuullinen
matkanjärjestäjä Vihdin Liikenne Oy/ Nummelan Matkatoimisto, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.
OHJELMALUONNOS
Sunnuntai 28.8.2022
10:30 Lähdemme Helsingistä Mannerheimin ratsastajapatsaalta tilausajopysäkiltä tilausbussilla ja
ajamme ensin Turunväylää ja sitten Paraisilta saaristotietä Korppoon Galtbyhyn, 225 km. Matkalla
opas esitelmöi matkan kohteista.
15:15 Lähtö saaristolautalla Kökariin. Matkalla omakustanteinen ruokailumahdollisuus laivalla.
17:35 Saapuminen Kökariin.
Tutustumme Kökariin asiantuntijaoppaan johdolla. Käyntikohteina Kökarin kirkko, luostarin
raunionäyttely, Park Victory” haaksirikko, kirkkoherran tarina, räjäytetyn RT-patterin alue.
Majoittuminen Brudhäll hotelliin
21:00 Illallinen hotellissa.
Päivän ajomatka noin 300 km.
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Maanantai 29.8.2022
07:00 Aamiainen hotellissa.
Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista lauttasatamaan.
09:00 Lähtö saaristolautalla Ahvenanmaan pääsaarelle, Långnäsin satamaan.
Matkalla opas kertoo eri saarista ja näkyvistä kohteista. 11:30 Saapuminen Långnäsiin. Ajo
Maarianhaminaan, n. 30 km
Tutustumiskiertoajelu oppaan johdolla Maarianhaminassa. Tutustumiskohteina Ahvenanmaan
merenkulkumuseo ja museolaiva Pommern sekä mahdollisesti Anders Wiklöfin residenssi ja
taidemuseot.
Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelli Arkipelagiin (osoite: Strandgatan 35, Maarianhamina).
20:00 Illallinen hotellissa.
Omaa aikaa.
Ajomatka noin 150 km.
Tiistai 30.8.2022
07:00 Aamiainen hotellissa.
09:00 Ajamme Finströmin kautta Bomarsundiin, n. 40 km. Tutustuminen Bomarsundin linnoituksen
raunioihin ja rakenteisiin. Käynti Finnströmin kirkossa (9:30). Paluu Kastelholmaan (12:30) ja
tutustuminen linnaan.
14:00 Lounas linnan kupeessa huippukokki Michael Björklundin Smakbyn ravintolassa ja tutustuminen
Makukylän palveluihin. Mahdollisuus ostoksiin (esim. paikallinen Ålvados).
16:00 Lähdemme paluumatkalle Maarianhaminaan ja poikkeamme vielä omakustanteiselle,
tasapainottavalle oluelle Stallhagenin olutpanimon Gastro Pub ravintolaan.
Palaamme hotelliimme. Vapaailta ja omakustanteinen ruokailu kaupungilla. Ajomatka alle 100 km.
Keskiviikko 31.8.2022
07:00 Aamiainen hotellissa.
08:30 Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista.
Ajamme Hammarlandiin ja Eckeröhön, missä tutustumme mm. Engelin piirtämään ja 1828
valmistuneeseen Eckerön posti- ja tullitaloon (10:00).
Palaamme Maarianhaminaan poiketen matkalla Hammaruddan patterin raunioilla. Ajamme
Maarianhaminassa Viking Linen Länsisatamaan.
13:25 Bussin laivaus.
14:25 Viking Linen laiva m/s Viking Grace lähtee kohti Turkua. 15:00 Buffet-päivällinen laivalla
(Suomen aikaa)
19:50 Laiva saapuu Turkuun Linnansatamaan. Ajamme Helsinkiin.
22:00 Matka päättyy Mannerheimin ratsastajapatsaalle (arvioitu aika). 220 km.
Matkan hinta on 635 EUR/ henkilö 2-hengen huoneessa majoittuen, kun osallistujia on vähintään 30.
Yhden hengen huoneen lisämaksu hotelli Arkipelagissa on 175 EUR
Hotelli Brudhäll voi tarjota yhteensä vain 21 huonetta, joista kaksi huonetta menee oppaalle ja
kuljettajalle ja näin ollen ryhmäisille jää jaettavaksi 19 huonetta.
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Hintaan sisältyvät
–
–
–
–
–
–
–
–

ohjelman mukaiset kuljetukset tilausbussilla
lauttamatkat saaristossa välillä Korppoo (Galtby)-Kökar-Långnäs
3 yötä ohjelmassa mainituissa hotelleissa jaetuissa 2 hh tai 3 hh huoneissa
puolihoito (sis. 3 aamiaista, yksi lounas ja 2 illallista)
sisäänpääsyt Ahvenanmaan merenkulkumuseoon ja Pommernin museolaivaan (optio aikataulun
salliessa) sekä Kastelholman linna
laivamatka kansipaikoin m/s Viking Gracella välillä Maarianhamina – Turku
buffet-illallinen laivassa ruokajuomineen, kattaus klo 15:00
asiantuntijaoppaan ja matkanjohtajan palvelut

Hintaan ei sisälly
–
–
–

laskutuslisä 5 EUR/lasku
alkoholijuomat aterioilla
matkavakuutus

Peruutuskulut, koskee myös osaperuutuksia
40 vrk ennen matkaa kuluton peruutus
39–21 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 25 %
20 vrk – 5 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 50 %
alle 5 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 100 %
Huomioikaa, että yksittäiset peruutukset voivat johtaa hinnan uudelleen arviointiin koko ryhmän
osalta, mikäli kokonaislähtijämäärä pienenee hinnan vaatimasta minimimäärästä ennen ennakkomaksun maksamista.
Matkan toteuttaminen edellyttää vähintään 30 maksavaa matkustajaa. Matkaan sovelletaan yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Nummelan Matkatoimiston erityisehtoja.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva sairastumisen
varalta.
HUOM: MATKALLE MUKAAN HENKILÖLLISYYSTODISTUS (AJOKORTTI, PASSI, KUVALLINEN KELAKORTTI TAI KUVALLINEN HENKILÖKORTTI).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Nummelan Matkatoimisto / Johanna Eurajoki p.09-225 225 40
johanna.eurajoki@nummelanmatkatoimisto.fi

9. Pioneeriosaston etämarssi 15.7-21.8.2022
Helsingin reserviupseerien Pioneeriosasto järjesti viime vuonna etämarssin, joka onnistui yli
odotusten. Etämarssista kirjoitettiin juttu HRS (2/21, s.5). Pioneeriosasto järjestää tänäkin vuonna
jäsenilleen ja muille kiinnostuneille etämarssin, joka toteutetaan heinä-elokuun aikana. Eli
etämarssiajankohdan ja toteuttamisympäristön jokainen voi valita vapaasti aikaikkunaa noudattaen.
Tällä kerralla ohjeistamme kuitenkin suorittaman marssin rakennetulla alueella. Myös koko perheen
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voi ottaa marssille mukaan. Tavoitteena onkin saada mahdollisimman moni liikkeelle joko yksin,
kaverien tai perheen kanssa.
Etämarssin suosituspituus on noin 10 km, mutta pienten lasten kanssa se voi olla lyhyempi. Lisäksi
perinteisesti etämarssiimme kuuluu tehtäviä, esimerkiksi kevyt pioneeritehtävä ja varautumistehtävä.
Viime vuoden kokemusten pohjalta tehtävien raportointia on kevennetty merkittävästi. Tarkemmat
ohjeet lähetetään etämarssille ilmoittautuneille noin viikkoa ennen marssiajankohdan alkua.
Tarvittavat varusteet etämarssille ovat mm. päiväreppu, juomavettä, muistiinpanovälineet, kännykkä
tms. kuvien ottamiseen ja evästä termospulloineen.
Etämarssille ilmoittaudutaan 7.7. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
jussi.jaakkola@gmail.com otsikolla ”Etämarssi”. Ilmoittautumisteksti on vapaamuotoinen. Etämarssille
kannattaa ilmoittautua, vaikka itse suorittaminen olisi vielä epävarmaa.

10. Varautumispäivä 17.9.2022 - ENNAKKOILMOITUS
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää ”Varautumispäivän” Roihuvuoren kalliosuojassa lauantaina 17.
syyskuuta klo 10-14.
Tule paikalle ja ota reserviupseerikaverisi mukaan!
MERKITSE SIIS AJANKOHTA KALENTERIIN ja seuraa sivua
https://www.hrup.fi/toiminta/varautuminen/, jonne tulee lisää infoa tapahtumasta.
Tapahtumassa on esittelyitä ja toiminnallisia rasteja
●
●
●
●
●
●
●
●

Roihuvuoren kalliosuojan esittely
Infoa kalliosuojakoulutuksista
Helsingin reserviupseeripiirin ja siihen kuuluvien kerhojen esittelyitä
Sammutusrasti
Laser-ammunta
Kotivara 72 tuntia
Ensiapurasti
Sotilaskotiauto

Lisätietoa: varautuminen@hrup.fi tai erkka.suopanki@hrup.fi

11. Maanantaimarssit
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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12. Arvomerkkitilaus
HRUP:n jäsenillä on jälleen mahdollisuus tilata PV:n virallisia ommeltuja tarrakiinnitteisiä upseerin
M05-arvomerkkejä hintaan 5 €/kpl (merivoimien merkit 6 €/kpl). Pioneeriosaston jäsenille hinnoista
pois 1 €/kpl.
Kyseessä ovat siis samat arvomerkit, joita PV:n henkilökunta käyttää, ja näitä ei muualta saa. Erottuvat
kaupallisesti saatavista edukseen. Saatavilla sekä normaaleja että kenttäväreissä (mustat merkit
vihreällä pohjalla).
Lisätiedot ja tilaukset: Jukka Rusila, jukka.rusila@gmail.com

13. Kilpailukutsuja
2.7. Reserviläisammunnat Hiukkavaara
piirit ilm. osallistujat 17.6. mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-perinnease-sm-kilpailut-2022/
10.7.Falling Plates Kangasniemi
piirit ilm. osallistujat 30.6. mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/falling-platesin-mestaruuskilpailut/
4.-7.8. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) SM Rovajärvi
piirit ilm. osallistujat 4.7. mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-perinnease-sm-kilpailut-2022/
20.8. Vahvin reserviläinen Ylihärmä
ilmoittautuminen 31.7. klo 24 mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/vahvin-reservilainen-3/
16.-18.9. Tarkka-ammunnan SM-kilpailut HÄYHÄ 2022 Hanko
ilmoittautuminen 24.6. klo 16 mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/tarkka-ammunnan-sm-kilpailut/
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri 2022: https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/

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

15. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu
Helsingin Reservin Sanomat on Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin
yhteinen tiedotus- ja uutislehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa paperisena ja kuudesti sähköisenä.
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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.

vuosikokousilmoitukset

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti:
N:o
4.
5.
6.

Aineistopäivä
11.8.
13.10.
10.11.

Ilmestymispäivä
19.8.
21.10.
18.11.

www.reservinsanomat.fi

16. Piiritoimiston kesäloma 1.7.2022-30.7.2022
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n piiritoimisto ja Helsingin Reservin Sanomien toimitus on kesäloman
takia suljettu 1.7.2022-30.7.2022. Loman aikana materiaalin lainaaminen ei ole mahdollista.
Kiireellisissä asioissa voit kertoa asiasi ja jättää soittopyynnön tekstiviestitse toimiston matkapuhelinnumeroihin (kuukausikirjeen etusivulla).
Toimiston väki toivottaa kaikille hyvää kesää!

