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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. Lauantain ampumavuorot Santahaminassa

Elokuusta 2022 alkaen palataan aikaisempaan toimintamalliin, jossa 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. Sotilaspistoolin pika-ammunta 2022
Sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään KAARTJR:n
pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti (mestaruuskilpailu syyskaudella):
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

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 päättyy vuoroa edeltävän viikon tiistaina klo 23.59 ja
on sen jälkeen voimassa kuluvan kauden loppuun saakka.
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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 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

Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta
Marssiammunta

Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia.
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 päättyy vuoroa edeltävän viikon tiistaina klo 23.59 ja on sen jälkeen
voimassa kuluvan kauden loppuun saakka.
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.
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4. Pistoolipika-ammunta 2022
Helsingin reservipiirien pistoolipika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään
KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti:
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

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

Seuraavan osakilpailun yhteydessä 9.8.2022 pidetään Helsingin reservipiirien pistoolipika-ammunnan
mestaruuskilpailu.
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
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.
Tarkemmat saapumisohjeet ilmoitetaan ampujille ennen kutakin ampumavuoroa.

5. Pistooliammunnan peruskurssi 13.8.2022
Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta järjestää pistooliammunnan peruskurssin Töölössä
lauantaina 13.8.2022. Kurssi on tarkoitettu Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.
Kurssin ilmoittautumisaika on päättynyt. Kurssille hyväksytyille lähetetään erikseen tarkempia ohjeita
osallistumismaksun maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.
Mahdollista seuraavista kursseista tiedotetaan kuukausikirjeessä ja Helsingin Reservin Sanomissa.

6. 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.
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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!

7. Toimintapäivä 3.9.2022
Helsingin Reserviupseeripiirin Viestiosasto järjestää piirin ja liiton tukemana Toimintapäivän Santahaminassa lauantaina 3. syyskuuta. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille piirin kerhojen jäsenille.
Ohjelmassa on ammuntaa, erilaisia tehtävä-/koulutusrasteja, saunomista, uintia ja grillausta Teerisaunalla. Mahdollisesti käynti myös Upseerikerholla. Ja tietenkin rentoa ja mukavaa yhdessäoloa!
Ammuntaa on eri aseilla, mutta osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa kokemusta, sillä ampumaupseerit kouluttavat sinulle kaiken tarpeellisen!
Ammunnan ensikertalaisille on vakuutus, mutta muilla tulee olla joko RUL plus -jäsenyys (RUL+) tai
Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) lisenssi.
Oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus on erittäin suositeltava (kerhot eivät sitä hanki), mutta ei
pakollinen.
Ohjelma
08:30
08:45 - 09:00
09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
15:00 - 18:00
18:00 -

Ilmoittautuminen Santahaminan portin P-paikalla
Alkupuhuttelu ja siirtyminen ampumaradalle
Ammunnat pistooliradalla, kahvit ja välipala
Rastitehtäviä/esittelyitä (mm. tiedustelu) Teerisaunan ympäristössä
Saunomista ja grillausta Teerisaunalla
Mahdollinen käynti Upseerikerholla (ostokset omaan piikkiin)

HUOM: Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian, mutta viimeistään 29.8.
kulkulupien vuoksi: sihteeri@viestiosasto.net, 050 511 8914, Raimo Nikkanen.
Ilmoita NIMI, SÄHKÖPOSTIOSOITE, KÄNNYKKÄNUMERO, mahdollinen ERITYISRUOKAVALIO,
mahdollisen auton REKISTERINUMERO ja SYNTYMÄAIKA, jotka tarvitaan Santahaminan kulkulupaa
varten.
HUOM2: Mahdolliset muutokset ja lisätiedot ilmestyvät tänne: https://www.rul.fi/viestiosasto/
Tarkemmat ohjeet varustuksesta jne. tulevat ilmoittautuneille myöhemmin.
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Lisätietoa: puheenjohtaja@viestiosasto.net tai erkka.suopanki@hrup.fi.
Tule mukaan tähän mukavaan ja rentoon tapahtumaan!

8. Varautumispäivä 17.9.2022
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää Varautumispäivän Roihupellon yhteiskalliosuojassa lauantaina
17. syyskuuta klo 10-14. Tapahtuma on maksuton. Paikalla on myös Sotilaskotiauto herkkuineen.
Tule paikalle ja ota reserviupseerikaverisi mukaan!
Merkitse siis ajankohta kalenteriin ja seuraa sivua https://www.hrup.fi/toiminta/varautuminen/,
jonne tulee lisää infoa tapahtumasta, miten ilmoittautua jne. Osallistujamäärä on rajallinen, joten
ilmoittaudu mahdollisimman pian edellä mainitun nettisivun ohjeiden mukaan!
Tapahtumassa on esittelyitä ja toiminnallisia rasteja, mm. laser-ammunta, jota pääset kokeilemaan!
●
●
●
●
●
●
●

Roihupellon yhteiskalliosuojan esittely
Infoa kalliosuojakoulutuksista
Helsingin reserviupseeripiirin ja siihen kuuluvien kerhojen esittelyitä
Sammutusrasti
Laser-ammunta
Kotivara 72 tuntia
Ensiapurasti

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

9. Syysjotos ”Vuorijotos” 17-18.9.2022

Vuorijotoksen järjestää Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri, kpmaanpuolustajat.fi, yhteistyössä
Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa. Kilpailukeskus sijaitsee Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmentin
Haapajärven varastoalueella.
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Jotoskilpailu sisältää suunnistusta ja rastitehtäviä. Tehtävät liittyvät reserviläistietoihin ja -taitoihin,
ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, esiapuun ja luonnontuntemukseen.
Vuorijotoksella on kaksi sarjaa, jotka molemmat ovat kestoltaan kaksipäiväisiä.
Sotilassarja: Kolmen taistelijan partioiden aika mitataan ja matka on pidempi kuin reserviläissarjassa.
Reserviläissarja: Fyysiseltä rasittavuudeltaan tarkoitettu kuntoliikkujalle, partiossa 2-4 taistelijaa, eikä
aikaa mitata.
RESUL:n vakuutusturvan sisältämä osallistumismaksu on 100 €/joukkue. Ilmoittautumiset
sähköpostilla vuorijotos@gmail.com 11.9.2022 mennessä. Jälki-ilmoittautumisaika 12-16.9.2022,
jolloin maksu on 150 €/joukkue.
Lisätietoja: https://www.kpmaanpuolustajat.fi/vuorijotos

10. 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

11. Maanantaimarssit
Maanantaimarssit käynnistyvät kesätauon jälkeen 12.8.2022.
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

12. Jotoskehittäjän paikka avoinna RESUL:ssa
Reserviläisurheiluliitto on saanut Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä rahoituksen jotostoiminnan
kehittämishankkeeseen ja on nyt rekrytoimassa osa-aikaiseen työsuhteeseen jotoskehittäjän.
Lisätietoa työpaikasta ja hankkeen tavoitteista RESUL:n sivuilla. Tavoitteena on, että henkilö voisi
aloittaa tehtävässään jo syyskuussa.
Hakemukset 15.8.2022 mennessä osoitteeseen info@resul.fi.
Lisätietoja: https://resul.fi/nosto/resul-rekrytoimassa-jotoskehittajan/
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Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti, puh. 050 541 2007, veli-matti.kesalahti@resul.fi

13. RESUL:n kilpailukutsuja
9-11.9. Reservin ampumamestaruuskilpailut Mikkeli ja Kouvola
piirit ilm. osallistujat 22.8. mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/reservin-ampumamestaruuskilpailut-2/
17-18.9. Syysjotos ”Vuorijotos” Haapajärvi
ks. erillinen ilmoitus
24.9. Kivääri 300 m ja pienoiskivääri kenttä Hollola
piirit ilm. osallistujat 1.9. mennessä
https://resul.fi/kilpailukutsu/kivaari-300-m/
24-25.9. MBT-Maastopyöräjotos Pieksämäki
ilm. 11.9. mennessä MPK:n järjestelmän kautta
https://resul.fi/kilpailukutsu/mbt-maastopyorajotos/
15-16.10. Ilma-asemestaruuskilpailut Kuusankoski
piirit ilm. osallistujat
https://resul.fi/kilpailukutsu/ilma-asemestaruuskilpailut-2/
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.
Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, paperilehti:
N:o
3.
4.

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
8.9.
23.9.
1.12.
16.12.

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

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
11.8.
19.8.

vuosikokousilmoitukset
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5.
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13.10.
10.11.

www.reservinsanomat.fi

21.10.
18.11.
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