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Tämän kuukausitiedotteen aiheet: 

1. HRUP:n syksyn koulutuspäivä 10.9.2022 – Vielä ehtii mukaan! 
2. HRUP:n varautumispäivä 17.9.2022 
3. Lauantain ampumavuorot Santahaminassa 
4. Pistoolipika-ammunta 2022 
5. Marssiammunta 2022 
6. Sotilaspistoolin pika-ammunta 2022 
7. Maaottelumarssi 2022 ja teemawebinaari 5.9.2022 
8. Syysjotos ”Vuorijotos” 17-18.9.2022 
9. Piirin reserviläisasekilpailu (RA) Santahaminassa 24.9.2022 
10. Lihaskunto- ja kestävyystestit Santahaminassa 4.10.2022 
11. Piirin perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 8.10.2022 
12. Spjutsundin majatalkoot 12.10.2022 
13. Syysseminaari ”Globaali voimapolitiikka muutoksessa” 27.10.2022 
14. Arvomerkkitilaus 
15. Maanantaimarssit 
16. RESUL:n kilpailukutsuja 
17. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 
18. Helsingin Reservin Sanomien ilmestymisaikataulu 

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
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1. HRUP:n syksyn koulutuspäivä 10.9.2022 – Vielä ehtii mukaan! 

 

HRUP:n koulutuspäivään on vielä paikkoja jäljellä! Koulutuspäivä järjestetään MPK:n kurssina 
lauantaina 10.9. 9-18 Tuusulassa. Luvassa on juuri upseereille suunnattuja taktisen tason koulutuksia. 
Päivän jälkeen on myös saunomismahdollisuus. 

Lyhyesti: 

MITÄ: Koulutuspäivä vain ja ainoastaan reserviupseereille, taktisella painopisteellä. Koulutettavat 
asiat soveltuvat kaikille reserviupseereille, sotilasarvoon ja koulutustasoon katsomatta. Sisältö eroaa 
aikaisemmista koulutuspäivistä, eli voi osallistua toistamiseen. 
MISSÄ JA MILLOIN: Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa la 10.9. klo 9-18.  
MITÄ MAKSAA: Ilmainen ml. lounas (ja päivällinen saunojille). 
VARUSTUS: Oma säähän ja saunaan sopiva varustus, sadevaatteita jaetaan tarvittaessa.  
ILMOITTAUTUMINEN: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-
tarkemmin/id/157822  

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 4.9. klo 14:00! 

Ohjelma ja aikataulu: 

Aika ja paikka: Puolustusvoimien palvelukeskus Tuusulassa, la 10.9. 9-18 (koulutusosio) + päivällinen 
& sauna 18-21. Päivällinen tarjotaan vain saunomaan jääville. 

Ohjelma: rastikoulutusta, 6 rastia, rastien kesto 1h/rasti: 
- HUOLTO: Huoltojoukkueen asemien tiedustelu ja valmistelu 
- TST-EA: Taisteluensiapu 
- KRH: Kranaatinheitinjoukkueen toimintaperiaatteet ja käyttö 
- KT: Patterin tulitoiminta – tulenjohtajan tulikomennosta asevaikutukseen 
- SPOL: Sotakoirien käyttö ja niiden koulutustasot 
- Etätehtävien purku 

Lisäksi lyhyitä etätehtäviä liittyen MGRS-koordinaatiostoon ja hybridivaikuttamiseen. 

Ilmoittaudu heti! https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157822  

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157822
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157822
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157822
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Lisätietoja: Axi Holmström, 040´773 3830, axi.holmstrom@hrup.fi.  

 

2. HRUP:n varautumispäivä 17.9.2022 

 

Helsingin Reserviupseeripiirin Varautumistoimikunta järjestää ensisijaisesti reservin upseereille 
tarkoitetun varautumispäivän Roihupellon yhteiskalliosuojassa lauantaina 17.9.2022 klo 10-14. 
Osallistua voit oman aikataulusi mukaan. Tapahtuma on maksuton. 

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille reservin upseereille (ei edellytä jäsenyyttä missään 
reserviupseerikerhossa). Voit ottaa mukaan myös reserviupseerikaverisi ja perheenjäseniäsi. 
Ilmoittautukaa heti mukaan! 

Ohjelmassa on esittelyitä ja toiminnallisia rasteja, mm. laser-ammuntaa: 

• Kalliosuojan esittely 
• Tietoiskut ja infoa väestönsuojelusta ja kalliosuojakoulutuksista (esitykset klo 11 ja 13) 
• Helsingin reserviupseeripiirin ja siihen kuuluvien kerhojen esittelyitä 
• Sammutusrasti 
• Laser-ammuntaa 
• Kotivara 72 tuntia 
• Ensiapurasti 
• Sotilaskotiauto herkkuineen 

Ilmoittautumiset sähköpostilla: tapahtumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisviestissä kertokaa nimenne, 
sotilasarvonne, sähköpostiosoitteenne ja matkapuhelinnumeronne sekä mahdolliset jäsenyytenne 
jossain pääkaupunkiseudun reserviupseerikerhossa. Ilmoittakaa myös mahdollisten mukana tulevien 
perheenjäsenten lukumäärä. 

TERVETULOA! 

Lisätietoja: erkka.suopanki@hrup.fi, 0400 448204 

mailto:axi.holmstrom@hrup.fi
mailto:tapahtumailmo@hrup.fi
mailto:erkka.suopanki@hrup.fi


HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  4 (13) 
 
    2.9.2022   9/2022 
 
 

 

   
   
   
   
 

 

3. 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. 

 

4. Pistoolipika-ammunta 2022 

Helsingin reservipiirien pistoolipika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään 
KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti: 

Tiistai 6.9.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta 
Tiistai 4.10.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta 
Tiistai 1.11.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta (vahvistuu) 

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. 

 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
mailto:haapahar@gmail.com
mailto:ampumailmo@hrup.fi
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5. Marssiammunta 2022 

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HELRESP) marssiammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut 
järjestetään KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti: 

Tiistai 13.9.2022  klo 17–21 Marssiammunta 
Tiistai 11.10.2022  klo 17–21 Marssiammunta 
Tiistai 8.11.2022  klo 17–21 Marssiammunta (vahvistuu) 

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. 

 

6. Sotilaspistoolin pika-ammunta 2022 

Sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailun seuraavat osakilpailut järjestetään KAARTJR:n 
pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti (mestaruuskilpailu syyskaudella): 

Tiistai 20.9.2022  klo 17–21 Sotilaspistoolin pika-ammunta 
Tiistai 18.10.2022  klo 17–21 Sotilaspistoolin pika-ammunta 
Tiistai 15.11.2022  klo 17-21 Sotilaspistoolin pika-ammunta (vahvistuu) 

mailto:ampumailmo@hrup.fi
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Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailuun lähetetään 
sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi merkitään ”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. 

Kilpailun säännöt: http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf 

Tarkemmat saapumisohjeet ilmoitetaan ampujille ennen kutakin ampumavuoroa. 

 

7. Maaottelumarssi 2022 ja teemawebinaari 5.9.2022 

Suomen Reserviupseeriliitto haastoi viime vuoden toukokuussa Reserviläisliiton leikkimieliseen 
marssikilpailuun vuoden 1941 maaottelumarssin hengessä. Tavoitteena oli saada molempien liittojen 
piirit ja yhdistykset mukaan haastekampanjaan ja siten mahdollisimman moni reserviläinen 
marssimaan. Maaottelumarssi saavuttikin suuren suosion ja se saa jatkoa myös vuonna 2022. 

Tänä vuonna marssitaan koko syyskuun ajan eli 1.-30.9.2022. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 
yhtäjaksoisesti suoritettu 10 kilometrin marssi kävellen tai juosten. Tarkan ajankohdan, marssiseuran 
ja -paikan voi valita itse. Marssille ei aseteta vaatimuksia kantamusten tai muun varustuksen suhteen. 
Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan marssille. Marssihaasteen tavoitteena on ennen kaikkea 
muistuttaa reserviläisiä fyysisen toimintakyvyn ylläpidon tärkeydestä. 

Tapahtuman virallisena suojelijana toimii Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen. 

Aktiivisimmat piiri ja yhdistykset palkitaan. 

Lisätietoja: https://www.rul.fi/maaottelumarssi-2022/  

Maaottelumarssikuukauden kunniaksi RUL ja RES järjestävät yhteisen teemawebinaarin maanantaina 
5.9. klo 18-19, jossa saa vinkkejä marssimiseen sekä kuulee marssimisen ja kävelyn 
terveysvaikutuksista. Webinaarin asiantuntija-alustajana toimii MPK Etelä-Suomen liikuntapäällikkö 
Harry Sainio. 

Webinaari toteutetaan Teamsin livelähetyksenä. Ilmoittaudu webinaariin: 
https://q.surveypal.com/Maaottelumarssin-webinaarin-ilmoittautuminen. 

 

mailto:ampumailmo@hrup.fi
http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf
https://www.rul.fi/maaottelumarssi-2022/
https://q.surveypal.com/Maaottelumarssin-webinaarin-ilmoittautuminen
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8. 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. 

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 

 

9. Piirin reserviläisasekilpailu (RA) Santahaminassa 24.9.2022 

 

Lauantai 24.9.2022 klo 9–16 Reserviläisasekilpailu (RA) 

mailto:vuorijotos@gmail.com
https://www.kpmaanpuolustajat.fi/vuorijotos
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Kilpailussa ammutaan RESUL:n reserviläisammunnan (RA) sääntöjen mukaisesti reserviläiskiväärillä ja 
sotilaspistoolilla alalajit RA1-RA4: 

9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu 
10:00 – 12:00 Pistoolirata RA3 & RA4 
12:00 – 12:30 Tauko 
12:30 – 15:00 Kiväärirata 150m RA1 & RA2 
15:00 – 15:30 Loppupuhuttelu 

Yhteensä 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa. 

RESUL:n reserviläisammunnan säännöt: 
https://resul.fi/reservilaisammunnat/  
 https://resul.fi/ra1/  
 https://resul.fi/ra2/  
 https://resul.fi/ra3/  
 https://resul.fi/ra4/  

Varusteet: 
- Itselataava kivääri ja pistooli 
- Ampuma-alusta 
- 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa 
- Säänmukainen ja liikkumiseen soveltuva vaatetus 
- kuulosuojaimet 

Käytettävien varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mahdollistaa turvallinen toiminta 
harjoitteissa. Henkilöllisyystodistus tai ajokortti aina mukana. Kun käytät omia aseita, pidä aseluvat 
mukanasi! 

Kohdistus- ja kilpasarjojen lukumäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa siten, että asetyypeittäin 
ammutaan kuitenkin vähintään yksi kohdistussarja ja alalajeittain vähintään yksi kilpasarja. 

Kurssi-/ratamaksu 10,00eur. Maksu sisältää vakuutuksen, taulut ja paikat. 

Lisätietoja ja Ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-
tarkemmin/id/158178 

 

10. Lihaskunto- ja kestävyystestit Santahaminassa 4.10.2022 

Tule testaamaan lihaskuntosi PV:n testipatterilla sekä kestävyyskuntosi UKK-kävelytestillä. 

Esitiedot 

Tapahtumassa tehdään lihaskuntotestit sekä kestävyyskuntotesti ulkotiloissa. Ota mukaan sopiva 
varustus. 

Tapahtumaan osallistujan tulee kokea olevansa täysin terve. Ennen suorituksia täytetään 
terveyskysely. 

Testien hyväksytty suoritus on osa reserviläisen kenttäkelpoisuusnäytettä, josta saa kh-vuorokauden 

https://resul.fi/reservilaisammunnat/
https://resul.fi/ra1/
https://resul.fi/ra2/
https://resul.fi/ra3/
https://resul.fi/ra4/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158178
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158178
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Sisältö 

Kokoontuminen klo 17.45 Santahaminan urheilukentällä. 

Ensin tehdään lämmittely johdetusti, jonka jälkeen tehdään lihaskuntotestit: 
- paikallinen pituus (3 yritystä) 
- istumaannnousu (60sek) 
- etunojapunnerrus (60sek) 

Tauon jälkeen tehdään kestävyyskuntotestit: 
- Cooper juoksutesti 
- UKK-kävelytesti (2km) (kaikki 45-vuotiaat ja vanhemmat ja muut halukkaat) 

Reserviläisen kuntotestin hyväksytystä (tavoitetaso 1) suorituksesta myönnetään rinnastettava KH-
päivä. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-
tarkemmin/id/157711 

 

11. Piirin perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 8.10.2022 

 

Lauantai 8.10.2022 klo 8–12 Perinnekiväärikilpailu 

Kilpailussa ammutaan RESUL:n perinneasekilpailun sääntöjen (https://resul.fi/perinnease/) mukaisesti 
perinnekivääri 300 m ja perinnekivääri 150 m kolmiasento (B). 

Aikataulu: 
8:00 – 8:30 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu 
8:30 – 10:00 150m valli: Kohdistus 2 kertaa 5ls, kolmiasento 30ls 
10:00 – 12:00 300m katos: 2 kertaa 15ls sarja 

Yhteensä 70 patruunaa. 

Varusteet: 
- Perinnekivääri (ks. säännöt) 
- 70 patruunaa 
- Ampuma-alusta 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157711
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157711
https://resul.fi/perinnease/
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- Säänmukainen ja liikkumiseen soveltuva vaatetus 
- Kuulosuojaimet 

Käytettävien varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mahdollistaa turvallinen toiminta 
harjoitteissa. Henkilöllisyystodistus tai ajokortti aina mukana. Kun käytät omia aseita, pidä aseluvat 
mukanasi! 

Kurssi-/ratamaksu 10,00eur. Maksu sisältää vakuutuksen, taulut ja paikat. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-
tarkemmin/id/158182 

 

12. Spjutsundin majatalkoot 12.10.2022 

 

Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja 
virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan 
taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan toivotaan uusia ja nuoria 
jäseniä, jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa. 

Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan 
saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla keskiviikkona 12.10. kello 16.00 alkaen, 
myöhemminkin saa tulla. 

Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja muun 
varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle sähköpostitse 10.10. 
mennessä osoitteeseen toimisto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158182
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158182
mailto:toimisto@hrup.fi
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13. Syysseminaari ”Globaali voimapolitiikka muutoksessa” 27.10.2022 

 

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon Syysseminaari torstaina 27.10.2022 klo 13:00 – 
18:00, Katajanokan Kasino 

”Globaali voimapolitiikka muutoksessa” 

OHJELMA 

13:00 Seminaarin avaus 
Kerhon puheenjohtaja 

13:05 NATO ja Suomen turvallisuus 
Eurooppalainen turvallisuusilmasto ja NATO:n rooli jäsentensä turvallisuuden ”takuumiehenä” 
Esitelmöitsijä: kenraaliluutnantti evp. Arto Räty 

14:00 USA, Eurooppa ja Suomi 
USA:n roolia maailmalle, Euroopalle ja Suomelle. 
Esitelmöitsijä: suurlähettiläs Jukka Valtasaari 

15:00 Kahvitauko, vapaata keskustelua 

15:30 Kauko-Itä (Kiinan laajenemispyrkimykset ja globaalit vaikutukset) 
Kiinan taloudelliset, poliittiset sekä sotilaalliset laajenemispyrkimykset ja niiden globaalit 
vaikutukset 
Esitelmöitsijä: prof. Mikael Mattlin 

16:30 Venäjän strateginen kulttuuri 
Mihin Venäjä pyrkii ja miksi se toimii tavoilla, jotka ovat meidän mielestämme epärationaalista, 
mutta Venäjän mielestä täysin rationaalisia? 
Esitelmöitsijä: eversti evp. yliopistonopettaja Martti J. Kari 

17:15 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä 
Seminaarin puheenjohtaja 

18:00 Seminaarin päättäminen 
Kerhon puheenjohtaja 

Tilaisuus on avoin kaikille sotahistoriasta ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille 

Ennakkoilmoittautuminen 20.10.2022 mennessä sähköpostitse venalaisenhannu@gmail.com  

Tervetuloa! 

mailto:venalaisenhannu@gmail.com
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14. 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  

 

15. Maanantaimarssit 

Maanantaimarssit ovat käynnistyneet jälleen. 

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 

 

16. RESUL:n kilpailukutsuja 

17-18.9. Syysjotos ”Vuorijotos” Haapajärvi 
ks. erillinen ilmoitus 

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/  

 

17. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:  
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72  

 

mailto:jukka.rusila@gmail.com
mailto:juhamatikainen21@gmail.com
https://resul.fi/kilpailukutsu/mbt-maastopyorajotos/
https://resul.fi/kilpailukutsu/ilma-asemestaruuskilpailut-2/
https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72
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18. 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.   

 

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti: 

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

www.reservinsanomat.fi 

 

http://www.reservinsanomat.fi/

