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 Helsingin Reserviupseeripiiri ry Puhelin 045 128 3636 
 Döbelninkatu 2 Sähköposti toimisto@hrup.fi 
 00260 HELSINKI IBAN FI22 1022 3000 1031 80 
 www.hrup.fi Y-tunnus 0201292-9 
 

Tämän kuukausitiedotteen aiheet: 

1. Lauantain ampumavuorot Santahaminassa 
2. Tiistain ampumavuorot Santahaminassa 
3. Miniseminaari ”UKRAINAN KRIISI - Uuden kylmän sodan alkusoitto?” 24.8.2022 
4. Toimintapäivä 3.9.2022 - ENNAKKOILMOITUS 
5. Varautumispäivä 17.9.2022 – ENNAKKOILMOITUS 
6. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu 
7. Piiritoimiston kesäloma 1.7.2022-30.7.2022 

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  

  

mailto:toiminnanjohtaja@hrup.fi
mailto:jarjesto@hrup.fi
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet


HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  2 (5) 
 
    30.6.2022   7/2022 
 
 

 

   
   
   
   
 

1. Lauantain ampumavuorot Santahaminassa 

Piirin kevään 2022 lauantaivuorot ovat päättyneet ja jääneet kesätauolle. 

 

Syksyllä 2022 palataan aikaisempaan toimintamalliin ts. kaikki pistooli- ja kiväärivuorot lauantaisin 
järjestetään MPK Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin kursseina. 

Seuraa kurssitarjontaa ja ilmoittaudu vuoroille osoitteessa: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri (hakukriteerit: Etelä-Suomi/Ammunta) 

Huomaa, että aloittelijoille ja kokeneemmille omalla aseella ampuville järjestetään samanaikaisesti 
omat kurssinsa. Ole tarkka ja ilmoittaudu oikealle kurssille: 

1. Ampumavuorot laina-aseilla 

Aloittelijat ja laina-asetta tarvitsevat voivat ilmoittautua näille kursseille. Tarvittaessa kurssilla 
annetaan myös ampumakoulutusta. MPK laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut, vakuutuksen ja 
tarvittavan koulutusmateriaalin) erikseen. 

2. Ampumavuorot omalla aseella ampuville 

Nämä kurssit on tarkoitettu kokeneemmille ampujille, jotka ampuvat omilla aseilla ja patruunoilla. 
Aselupa tarkastetaan. Omalla aseella ampuvien vuoroille ei ole saatavana laina-aseita eikä niillä 
anneta ampumakoulutusta. MPK laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut ja vakuutuksen) erikseen. 

2. Tiistain ampumavuorot Santahaminassa 

Tiistai-iltaisin ammutaan Santahaminassa vuoroviikoin Pistoolipika-ammunnan (PP), 
Sotilaspistoolipika-ammunnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) sarjakilpailuja. 

Kesän vuorot ovat: 

Tiistai 12.7.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta 
Tiistai 19.7.2022  klo 17–21 Marssiammunta 
Tiistai 26.7.2022  klo 17–21 Sotilaspistoolipika-ammunta 
Tiistai 9.8.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta 
Tiistai 16.8.2022  klo 17–21 Marssiammunta 
Tiistai 23.8.2022  klo 17–21 Sotilaspistoolipika-ammunta 

  

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
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Syyskauden 2022 tarkempi lajikohtainen ohjelma on ilmoitettu kuukausitiedotteessa 6/2022 
(1.6.2022) ja sitä päivitetään tarvittaessa tulevissa tiedotteissa. 

Ilmoittautumiset em. pistoolilajien sarjakilpailuihin lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: 
ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään lajin nimi ja kuluva vuosi esim. ”Sotilaspistoolin 
pika-ammunta 2022”. Ilmoittautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja 
HRUP/HELRESP jäsenyhdistys. Ilmoittautuminen päättyy vuoroa edeltävän viikon tiistaina klo 23.59 ja 
on sen jälkeen voimassa kuluvan kauden loppuun saakka. 

Ilmoittautuminen heinäkuun vuoroille on päättynyt ja ampujien nimilistat on toimitettu varuskuntaan. 

Ratavuoromme 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: 

Marssiammunta  Juhani Ebeling, juhani.ebeling@gmail.com 
Pistoolipika-ammunta  Harry Haapanen, haapahar@gmail.com 
Sotilaspistoolipika-ammunta  Jere Hakanen, jere.hakanen@elisanet.fi 

 

3. Miniseminaari ”UKRAINAN KRIISI - Uuden kylmän sodan alkusoitto?” 24.8.2022 

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho järjestää kaikille piirin jäsenille avoimen 
kolmesta alustuksesta koostuvan miniseminaarin ”UKRAINAN KRIISI - Uuden kylmän sodan 
alkusoitto?” Maanpuolustustalon auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, 24. päivänä elokuuta 2022 
klo 17:00 alkaen. 

Seminaarissa käsitellään monipuolisesti Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamia sotatoimia niin 
sotilaallisesta kuin geopoliittisestakin näkökulmasta sekä läntisiä vastatoimia ja niiden vaikutuksia. 
Tilanteen jatkuvasti muuttuessa ilmoitamme tarkennetun ohjelman otsikointeineen lähempänä 
tilaisuutta. 

Seminaarin alustajiksi ovat lupautuneet Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö kenraalimajuri 
evp. Pekka Toveri, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sekä Suomen Pankin vanhempi 
ekonomisti Vesa Korhonen. 

Toivomme, että mahdollisimman moni seminaarin kuulijoista saapuisi auditorioon etäyhteyden 
sijasta, millä luotaisiin mahdollisimman aktiivinen, keskusteleva tapahtuma. Teams-osallistuminenkin 
on toki mahdollinen ja linkki lähetetään hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. 

Tilaisuuteen on etukäteisilmoittautuminen 17.8.2022 klo 17:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
venalaisenhannu@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava tuleeko paikalle vai 
osallistuuko Teams-yhteydellä. 

Tervetuloa kuuntelemaan huippuasiantuntijoiden alustuksia ajankohtaisesta aiheesta! 

 

  

mailto:ampumailmo@hrup.fi
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4. Toimintapäivä 3.9.2022 - ENNAKKOILMOITUS 

Helsingin Reserviupseeripiirin Viestiosasto järjestää kaikille piirin jäsenille avoimen ”Toimintapäivän” 
Santahaminassa lauantaina 3. syyskuuta klo 9-18. 

Ohjelmassa on ammuntaa, erilaisia tehtävä/koulutusrasteja, saunomista, uintia ja grillausta 
Teerisaunalla. Mahdollisesti myös käynti Upseerikerholla. Ja tietenkin rentoa ja mukavaa yhdessäoloa! 

Tapahtumasta peritään omakustannushintainen osallistumismaksu. Ilmoittautumisesta, varustuksesta 
jne. tulee lisätietoa myöhemmin. 

Lisätietoa: puheenjohtaja@viestiosasto.net tai erkka.suopanki@hrup.fi 

 

5. 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 

 

6. 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. 

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, paperilehti: 

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä 
3.  8.9.  23.9.  vuosikokousilmoitukset 
4.  1.12.  16.12. 

 

mailto:puheenjohtaja@viestiosasto.net
mailto:erkka.suopanki@hrup.fi
https://www.hrup.fi/toiminta/varautuminen/
mailto:varautuminen@hrup.fi
mailto:erkka.suopanki@hrup.fi
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Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti: 

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä 
4.  11.8.  19.8. 
5.  13.10.  21.10. 
6.  10.11.  18.11. 

www.reservinsanomat.fi 

 

7. 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 matka-
puhelinnumeroihin (kuukausikirjeen etusivulla). 

Toimiston väki toivottaa kaikille hyvää kesää! 

http://www.reservinsanomat.fi/

