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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

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. Pistoolivuorot tiistaisin
Tiistai-iltaisin ammutaan Santahaminassa vuoroviikoin Pistoolipika-ammunnan (PP), Sotilaspistoolipika-ammunnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) sarjakilpailuja. Seuraavat vuorot ovat:
Tiistai 4.10.2022
Tiistai 11.10.2022
Tiistai 18.10.2022

klo 17–21
klo 17–21
klo 17–21

Pistoolipika-ammunta
Marssiammunta
Sotilaspistoolipika-ammunta

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

3. Ampujan vakuutukset
Reserviläisen ampumaturva on poistunut 31.1.2021. Tilalle ovat tulleet Suomen Reserviupseeriliiton ja
Reserviläisliiton uudet jäsenryhmät, joihin kuuluu ampujan toimintaturva. Muutos on seurausta
Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä maksamalla normaalin RUL:n
jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 eur.
Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä
maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna 35 eur.
Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton
ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa
ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin,
joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa
maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa
tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
Mikäli jäsenyytesi on alkanut 1.10.2022 tai sen jälkeen etkä saa jäsenmaksulaskua 2022, voit tilata
itsellesi pelkän RUL Plus -jäsenmaksulaskun vapaamuotoisella sähköpostilla Maanpuolustusrekisterin
(=reservijärjestöjen yhteinen jäsenrekisteri) jäsenpalvelusta osoitteesta: jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla ja piirin ampumavuoroilla Santahaminassa. Vaihtoehtona
ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

4. Piirin perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 8.10.2022

Lauantai 8.10.2022

klo 8–12

Perinnekiväärikilpailu
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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
- 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 10,00 eur. Maksu sisältää vakuutuksen, taulut ja paikat.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustutarkemmin/id/158182

5. 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.
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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.

6. Syysretki Miessaareen 15.10.2022
Mitä: Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua yleisöltä normaalisti suljettuun sotilassaareen Espoon
edustalla! Oppaamme tuntee saaren hyvin. Saarella on mm. venäläisten linnoitteita ensimmäisen
maailmansodan ajoilta ja suomalaisten linnoitteita, rakennelmia ja tykkiasemia viime sotien jälkeisiltä
vuosikymmeniltä. Wikipediasta löytyy lisätietoa ”Miessaari Espoo”. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ole nopea! Lähtijöiden pitää olla Suomen kansalaisia. Retki
toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä.
Missä: Lähtö on Nokkalan Majakalta, Nokkalanniemi 2, Espoo. Pysäköintitilaa on Matinlahden
pysäköintialueella Nokkalanniementien alkupäässä, josta on noin 300 m kävely perille. Lähelle pääsee
myös busseilla 531 ja 531B, joiden pysäkiltä on noin 600 m kävely. Nokkalan Majakan vieressä on
myös Espoon kaupunkipyörien asema.
Milloin: lauantaina 15.10. klo 11-14. Laiva lähtee klo 11:00 eikä odota myöhästyneitä. Ole siis ajoissa
paikalla.
Mitä mukaan: säänmukainen ulkoiluvarustus, virallinen henkilötodistus tai passi.
Hinta: varsinaiset jäsenet 20 eur, nuorisojäsenet 10 eur. Muut kuin piirin jäsenet 20 eur, jos tilaa jää.
Maksetaan etukäteen.
Järjestäjä: Rannikkoprikaati ja HRUP Järjestötoimikunta / maj res Jukka Rusila
Ilmoittautuminen: jukka.rusila@gmail.com 4.10. klo 12.00 mennessä. Kerro syntymäaikasi (ilman
loppuosaa) ja minkä kerhon jäsen olet. Ilmoittautumisen yhteydessä saat maksuohjeet. Kun tiedot on
lähetetty Rannikkoprikaatiin, nimilista tuhotaan.

7. Dokumenttielokuva ”Kaukokatseinen Mannerheim” 19.10.2022
Tervetuloa dokumenttielokuvan Kaukokatseinen Mannerheim reserviläisnäytäntöön elokuvateatteri
Bio Grandiin 19.10.2022 klo 18.30–21.30.
Dokumenttielokuvan tekoa ja julkaisua ovat tukeneet Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Suomen
Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö, Tammikuun 28. päivän säätiö, Urlus-Säätiö, Vapaussodan
Invalidien Muistosäätiö ja Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys.
Elokuvan traileri on katsottavissa täällä: https://youtu.be/URTdfQIRd4U
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Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostiin jukka.rusila@gmail.com seuraavat tiedot:
Nimi + avecin nimi, Yhdistys ja Sähköpostiosoitteesi.
Ovet aukeavat klo 18.30 ja elokuva alkaa klo 19.00 Nina Schleiferin ja Jyrki Uutelan dokumentin
esittelyllä. Elokuva kestää n. 1,5 tuntia. Tilaisuus loppuu viimeistään klo 21.30.
Lisätietoja: jukka.rusila@gmail.com

8. Vierailu Tykistökoulun ampumaharjoitukseen Niinisaloon 20.10.2022

Helsingin Reserviupseeripiiri ry järjestää vierailun Tykistökoulun ampumaharjoitukseen Niinisaloon.
Retki on avoin kaikille HRUP:n jäsenille. Vierailu alkaa 20.10.2022 klo 11.00 Niinisalossa. Tarkempi
ohjelma ja saapumisohjeet toimitetaan ilmoittautuneille viikon 41 alussa.
Matkat Niinisaloon ja takaisin omakustanteisesti autokunnittain: Kokoa kerhostasi autokunta (2-4
henkilöä/autokunta) ja ilmoittaudu 13.10.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
tapahtumailmo@hrup.fi.
Ilmoittautumisessa on mainittava autokunnan kerho, kaikkien jäsenten koko nimet ja henkilötunnukset (sotilasalueen kulkulupia varten).
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

9. Syysseminaari ”Globaali voimapolitiikka muutoksessa” 27.10.2022

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon Syysseminaari torstaina 27.10.2022
klo 13:00 – 18:00, Katajanokan Kasino
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”Globaali voimapolitiikka muutoksessa”
OHJELMA
13:00 Seminaarin avaus
Kerhon puheenjohtaja
13:05 Uusi maailmanjärjestys?
Kenrl evp Arto Räty
14:00 Yhdysvallat - Globaali suurvalta ja Euroopan liittolainen
Suurlähettiläs, FL Jukka Valtasaari
15:00 Kahvitauko, vapaata keskustelua
15:30 Kiinan turvallisuusajattelu ja sen globaali vaikutusvalta
Ulkopoliittisen Instituutin tutkimusprofessori, VTT, dos. Mikael Mattlin
16:30 Venäjän suhteen on paras olla varuillaan
Suurlähettiläs, VTK René Nyberg
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
Maksuton pysäköinti Kasinon pihassa.
Tervetuloa!

10. SRA-ampujakurssi Otaniemessä 12.11.2022
Espoon Reserviläiset, Kanta-Helsingin Reserviupseerit ja Stadin Sissit järjestävät SRA ampujakurssin
12.11.2022 klo 10-16.30
Kurssi pitää sisällään teoriaosuuden, kirjallisen kokeen ja ampumakokeen. Kurssin suorittanut kykenee
toimimaan turvallisesti ampujana SRA -tapahtumissa, tuntee SRA säännöt ja hallitsee turvallisen
aseenkäsittelyn.
Kurssilaiset osallistuvat teoriaosuuteen Otaniemessä osoitteessa Kivimiehentie 1, Espoo. Käytännön
ampumakokeet järjestetään Töölön radalla sekä Lopella syksyn ja alkutalven aikana.
Kurssille otetaan 70 osallistujaa ja kurssin hinta on 70 eur. Laina-aseet ja kotelot veloituksetta,
patruunat veloitetaan käytön mukaan. Kurssimaksun päälle tulee RESULin rekisteröintimaksu 30 eur.
Lounas ja kahvit kuuluvat kurssin hintaan.
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Kurssivaatimukset
Käytännön kokeen läpäisemiseen vaadittava kokemus pistooliammunnasta. SRA ampujankurssi ei ole
pistooliammunnan perusteet -kurssi, vaan osallistujan on osattava turvallisen ammunnan perusteet,
pistoolin käyttö ja ampuminen alle 25m matkalle jo ennen kurssille ilmoittautumista.
Jäsenyys RESUL:n alaisessa jäsenyhdistyksessä. Etusijalla kurssille ovat järjestäjäyhdistysten ja
Helsingin piirien jäsenyhdistysten jäsenet. Kurssille hyväksytty tarvitsee henkilökohtaisen vakuutuksen
(esim. RUL+ RES ampumaturva tai SAL lisenssi).
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 25.10.2022 mennessä, tai kunnes kurssi on täynnä:
https://forms.gle/dNdAkBreJLSYz4oB6. Toimithan pian, kurssit täyttyvät nopeasti.
Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat käydään läpi järjestäjien toimesta, ja kaikille kurssille
hyväksytyille lähetetään erikseen vahvistusviesti viimeistään 1.11. mennessä.
Lisätiedot ja kysymykset kurssista: markku.kaijola@esres.fi
Lajiesittely: https://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2021/01/SRA-lajiesittely.pdf

11. Elokuvaesitys ja esitelmäilta ” Kohtalokas kaukopartio” 22.11.2022
Stadin Sissit järjestää elokuvaillan aiheena kaukopartiotoiminta 22.11.2022 klo 18-21 Bio Grand,
Kielotie 7, 01300 Vantaa.
Esitykseen sisältyy puolidokumenttielokuva ”Kohtalokas kaukopartio” sekä esitelmiä. Esitykset pitää
sotakamreeri Rauno Suhonen. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan esillä on tehtävissä käytettyjä aseita.
Varsinainen elokuva ei ole julkisesti nähtävissä, eikä sitä myydä tallenteena.
Tilaisuuden hinta on 15 eur, jolla katetaan esiintyjien matkakulut ja omakustanteisen elokuvan
tuotantokustannuksia. Tilaisuus on avoin kaikille.
Lämpimästi tervetuloa!
Stadin Sissit
Elokuvan traileri: https://youtu.be/VUbmB8KuBK8

12. Pistooliammunnan peruskurssi IV/2022 3.12.2022
Piirien ampumatoimikunnan vuoden 2022 viimeinen Pistooliammunnan peruskurssi järjestetään
lauantaina 3.12.2022.
Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet, joiden
turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai yhdistyksen ampumavuoroilla.
Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistysten
jäsenille ja se toteutetaan enintään yhdeksässä noin kahden tunnin mittaisessa vuorossa, jotka alkavat
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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.
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 sunnuntaihin
6.11.2022 klo 23.59 mennessä.
Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: viestin otsikoksi tapahtuman nimi ”Pistoolikurssi 3.12.”
sekä lisäksi ilmoittautujan nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
aiempi ampumakokemus sekä vuorotoive/prioriteettijärjestys numeroilla 1-9 (1=ensisijainen
vaihtoehto) em. vuorojen alkamisaikojen mukaisesti. Kerro myös, jos jokin vuoro ei sinulle sovi (0=ei
sovi).
Kurssille hyväksytyille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tarkempia ohjeita osallistumismaksun
maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.

13. Pääkaupunkiseudun Jotos 2023
Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri järjestävät yhdessä Pääkaupunkiseudun Jotoksen elokuussa 2023. Rakennamme parhaillaan tapahtuman kilpailuorganisaatiota.
Koska alueellamme ei ole viime vuosilta kokemusta tai valmista rutiinia vastaavan tapahtuman
järjestämisestä, kartoitamme kiinnostuneita henkilöitä kilpailuorganisaation ja projektin ohjausryhmän eri tehtäviin mm. seuraavilla osa-alueilla: johto, rata, rastit, huolto, logistiikka, ammunnat,
tulospalvelu ja viestintä. Kokemus jotoksista tai partio-/sotilastaitokilpailuista on eduksi, mutta
ennakkoluuloton ja aktiivinen reserviläismieli riittävät jo pitkälle. Kiinnostuneiden yhteydenotot
sähköpostitse osoitteeseen pekka.sillanpaa@hrup.fi tai puhelimitse numeroon 050 332 1991, kiitos!
HRUP:n yhdistysten toivotaan ottavan vastuuta rasteista ja nimeävän rastihenkilöitä yhdistyskohtaisesti, minkä tiimoilta kerhoja lähestytään myöhemmin vielä erikseen.
Tapahtumalle haetaan rinnasteista kertausharjoituspäivää ja sille on Puolustusvoimien tuki.

14. Arvomerkkitilaus
Vielä on mahdollisuus tilata PV:n virallisia ommeltuja tarrakiinnitteisiä M05-arvomerkkejä hintaan
5 eur/kpl (merivoimien merkit 6 eur/kpl). Pioneeriosaston jäsenille hinnoista pois 1 eur/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). Tällä hetkellä myydään vain jo varastossa olevia merkkejä. Kysy, mitä on jäljellä!
Aliupseerimerkeistä on korpraali ja vääpeli.
Lisätiedot ja tilaukset: maj res Jukka Rusila/Pioneeriosasto, jukka.rusila@gmail.com
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15. Maanantaimarssit
Maanantaimarssien 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. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit
Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

17. 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
4.

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1.12.
16.12.

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

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
13.10.
21.10.
10.11.
18.11.

www.reservinsanomat.fi

