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Tämän kuukausitiedotteen aiheet: 

1. Lauantain ampumavuorot Santahaminassa 
2. Pistoolivuorot tiistaisin 
3. Ammunnan harrastajien jäsenryhmät 
4. Elokuvaesitys ja esitelmäilta ” Kohtalokas kaukopartio” 22.11.2022 
5. MPK kokonaisturvallisuuspäivä 26.11.2022 
6. Esitelmä: puolustusministeri Antti Kaikkonen 29.11.2022 
7. Esitelmä: ”Kokemuksia ja oppeja Ukrainan sodasta” 29.11.2022 
8. Pistooliammunnan peruskurssi IV/2022 3.12.2022 
9. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 6.12.2022 
10. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla 6.12.2022 
11. Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2022 
12. HRUP:n joulusauna Spjutsundissa 10.12.2022 
13. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä 24.12.2022 
14. Lähde mukaan Puolustusvoimien koulutuksen arviointitiimiin! 
15. Oltermanni-viestihiihto 8-10.3.2023 
16. Pääkaupunkiseudun Jotos 12.8.2023 
17. Arvomerkkitilaus 
18. Maanantaimarssit 
19. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 
20. 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. 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?unit_id=72&keyword_id=22 

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), Sotilas-
pistoolipika-ammunnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) sarjakilpailuja. Seuraavat vuorot ovat: 

Tiistai 1.11.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta 
Tiistai 8.11.2022  klo 17–21 Marssiammunta 

Pistoolivuorot jäävät tämän jälkeen talvitauolle. Ammuntojen jatkumisesta tiedotetaan erikseen. 

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. 

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: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72&keyword_id=22
mailto:ampumailmo@hrup.fi
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Sotilaspistoolipika-ammunta Jere Hakanen, jere.hakanen@elisanet.fi 
Pistoolipika-ammunta Harry Haapanen, haapahar@gmail.com 
Marssiammunta Juhani Ebeling, juhani.ebeling@gmail.com 

 

3. Ammunnan harrastajien jäsenryhmät 

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 jäsen-
maksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 eur. 

Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä 
maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna (2022) 30 eur. 

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisurheiluliiton, Suomen Reservi-
upseeriliiton ja Reserviläisliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa 
ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, 
joissa vaaditaan vakuutusturvaa. 

Perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi liittyä tähän jäsenryhmään myös kesken jäsenmaksukauden. 
Käytä maksamiseen samaa tili- ja viitenumeroa, jota olet käyttänyt tämän vuoden perusjäsenmaksun 
maksamiseen. 

Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän 
maksaa varsinaisen jäsenmaksun. 

Mikäli jäsenyytesi on alkanut 1.10. tai sen jälkeen etkä saa jäsenmaksulaskua loppuvuoden osalta, voit 
tilata itsellesi vakuutusturvan sisältävän lisäjäsenmaksulaskun vapaamuotoisella sähköpostilla Maan-
puolustusrekisterin (=reservijärjestöjen yhteinen jäsenrekisteri) jäsenpalvelusta osoitteesta: 
jasenasiat@reservilaisliitto.fi 

Vakuutusturva pysyy katkeamatta voimassa, kun seuraava jäsenmaksulasku (perus- ja lisäjäsenmaksu) 
maksetaan viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. 

Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla ja piirin ampumavuoroilla Santahaminassa. Vaihtoehtona 
ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi. 

 

4. 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. 

mailto:jere.hakanen@elisanet.fi
mailto:haapahar@gmail.com
mailto:juhani.ebeling@gmail.com
mailto:jasenasiat@reservilaisliitto.fi
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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  

 

5. MPK kokonaisturvallisuuspäivä 26.11.2022 

Piiritoimiston saaman ennakkotiedon mukaan MPK järjestää valtakunnallisen Kokonaisturvallisuus-
seminaarin ja -päivän lauantaina 26.11.2022 klo 9.00-15.00. Päivän tavoitteena on kertoa, miten 
Suomi on varautunut ja miten kukin itse voi osallistua koko Suomen turvallisuuden rakentamiseen 
osallistumalla MPK:n koulutukseen ja järjestöjen toimintaan. 

Tavoitteena on jakaa tietoa kokonaisturvallisuudesta, rakentaa luottamusta yhteiskunnan 
varautumiseen ja korostaa kaikkien osallisuutta. Päivä rakentuu kahdesta kokonaisuudesta: 
aamupäivän hybridiseminaarista, joka striimataan messukeskuksesta piirien paikallisiin tapahtumiin 
sekä iltapäivällä piireissä järjestettävistä paikallisista tapahtumista. 

Tapahtumapaikka: Helsinki Messukeskus. Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri ja Meripuolustuspiiri 
yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa. 

Päivän alustava ohjelma: 
08.30-09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
09.30 Alustajina Harri Ohra-Aho, Jarmo Limnéll, Petri Toivonen ja Riitta Björn. 
12.00 Lounastauko. 
13.00-14.00 Nuorisopaneeli. 
14.00-15.00 Piirit, jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit. 

Lisätietoja tulossa: www.mpk.fi 

 

6. Esitelmä: puolustusministeri Antti Kaikkonen 29.11.2022 

Espoo-Kauniaisten Reserviupseerit järjestää piirin kaikkien yhdistysten jäsenille avoimen 
esitelmätilaisuuden Villa Junghansissa, Kauniaisissa os. Leankuja 4 tiistaina 29.11.2022 klo 19.00 
alkaen. 

Tilaisuuden vieraana ja puhujana on puolustusministeri Antti Kaikkonen. 

Tervetuloa! 

Espoo-Kauniainen Reserviupseerit 

 

https://youtu.be/VUbmB8KuBK8
http://www.mpk.fi/
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7. Esitelmä: ”Kokemuksia ja oppeja Ukrainan sodasta” 29.11.2022 

Esitelmä pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 18:00 Suojeluskuntatalon Auditoriossa, Töölöntorinkatu 2 B 
Helsinki.  Esitelmän pitää Ukrainassa taistellut Ralf Siren (ltn res) aiheena “Kokemuksia ja oppeja 
Ukrainan sodasta”. Esitelmän kesto on n. 60 minuuttia mahdollisine yleisön kysymyksineen. Esitelmä 
on avoin kaikille HRUP:n kerhojen jäsenille. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen, ohjeet alla. 
Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi ripeästi! 

Ralf Sirén palveli Ukrainan kansainvälisessä legioonassa yli 4 kuukautta, toimi siellä joukkueen-
johtajana ja osallistui taisteluihin Harkovan suunnalla venäläisiä hyökkääjiä vastaan. Hän tulee 
kertomaan meille kokemuksistaan Ukrainan sodassa ja opeista, joita sieltä sai, ja jotka voivat olla 
meille suomalaisille reserviläisille arvokkaita. 

HUOM: Ei Teams yhteyttä. Tilaisuudessa käsiteltävät asiat on tarkoitettu ainoastaan läsnä olevalle 
yleisölle eikä tilaisuudessa esim. saa kuvata tai siellä käsiteltäviä asioita julkaista. 

Esitelmä on tarkoitettu kaikille HRUP kerhojen jäsenille. Ennakkoilmoittautuminen Viestiosaston 
sihteeri Raimo Nikkaselle sähköpostilla 26.11. mennessä. Osoite: sihteeri@viestiosasto.net 
Ilmoitettava: Nimi, HRUP kerho, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kirjoita viestin otsikoksi: 
“Esitelmä”. 

 

8. 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 
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. 

Kurssille on vielä muutama paikka vapaana. Paikat 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. 

mailto:sihteeri@viestiosasto.net
mailto:ampumailmo@hrup.fi


HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY  KUUKAUSITIEDOTE  6 (10) 
 
    1.11.2022   11/2022 
 
 

 

   
   
   
   
 

9. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 6.12.2022 

Helsingin Seudun Reserviläispiirin perinteistä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta vietetään 
kaksikielisesti maanantaina 6.12.2022 klo 10 Vantaan Pyhän Laurin kirkossa eli Helsingin pitäjän 
kirkossa, Kirkkotie 45, 01510 Vantaa. 

Jumalanpalveluksessa saarnaa teologian tohtori Niko Huttunen Vääpelikillasta. Jumalanpalveluksen 
jälkeen huomionosoitukset viereisellä sankarihaudalla. Paikalta ehtii hyvin itsenäisyyspäivän muihin 
tapahtumiin. 

Kaikki ovat tervetulleita! 

 

10. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin yliopistolla 6.12.2022 

 

Helsingin yliopiston suuri juhlasali, os. Aleksanterinkatu 5, Helsinki 
Tiistai 6.12.2021 klo 13.30 – 14.30 
 
Ohjelma: 

Musiikkiesitys – Kaartin Soittokunta 

Tervetulosanat – Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n puheenjohtaja  
Vesa Sundqvist 

Musiikkiesitys – Kaartin Soittokunta 

Juhlapuhe – Ulkopoliittisen Instituutin johtaja  
Mika Aaltola 

Musiikkiesitys – EMO Ensemble 
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Lausuntaa – Antti-Jussi Väinölä 
Portinhoikka 
Haavoittuminen 

Musiikkiesitys – EMO Ensemble 

Maamme 

 
Tumma puku, kunniamerkit. 

VAPAA PÄÄSY, Tervetuloa! 

 
 

11. Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2022 

 

Aika: 6.12.2022 kello 15:00-18:00 
Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlakerros, Museokatu 10. 

Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan ruokatarjoilun. 

Kortit ovelta hinta á 40 eur. 

Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia. 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry 
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12. HRUP:n joulusauna Spjutsundissa 10.12.2022 

Helsingin reserviupseeripiirin jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää jälleen Spjutsundin Piirimajalla. 

Linja-autokuljetus joulusaunaan lähtee lauantaina 10.12.2022 klo 10.00 Töölöntorilta (35VLG 
84867314). 

Paluukyyti Spjutsundista Helsinkiin lähtee klo 15.00. 

Saunojia Spjutsundissa odottavat makea löyly, maittava ruoka ja mainio seura. Hinta 25 eur/osallistuja 
(maksetaan etukäteen verkkopankkiin) sisältää kuljetuksen (Töölö – Spjutsund – Töölö). Maksukuitti 
tarkistetaan bussissa. 

Ilmoittautumiset 4.12.2021 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapahtumailmo@hrup.fi. 
Ilmoittautuessa kerro nimi, kerho, puhelinnumero ja sähköposti laskutusta varten. 

Joulusaunaan mahtuu yhteensä 30 henkilöä. Edellisvuosien suuren kiinnostuksen takia tulijoiden 
määrä rajataan enintään 4 henkilöön/kerho. Ilmoittaudu heti! 

Oma pyyhe ja vaihtokalsarit mukaan. 

Tervetuloa tutustumaan uudistettuun piirimajaan!! 

 

13. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä 24.12.2022 

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaaja-
järjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen 
marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. Hietaniemen vartioiden vaihdot 
organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri seuraavasti: 

13.30 – 14.00 Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) 
14.00 – 14.30 Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU) 
14.30 – 15.00 Maanpuolustuskillat (MPKL) * 
15.00 – 15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP) * 
15.30 – 15.55 Kenraalit ja everstit reservissä 
15.55 – 16.20 Kenraalit ja kadetit 
16.20 – 16.45 Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö 
16.45 – 17.10 Stadin Sissit 

Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän, 
Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla 2-4 miestä 
kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min. 

Perinteinen hartaustilaisuus ja kuoron esiintyminen järjestetään Hietaniemessä kello 16. 

Siviilipukuisilla (vaihdot merkitty *) on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret 
kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. 

Sotilaspukuisia osallistujia (reserviläisiä) pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla 
mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä. 

mailto:tapahtumailmo@hrup.fi
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Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus. 

Hietaniemen kunniavartioita asettavia tahoja pyydetään ilmoittamaan vartionsa osoitteeseen: 
toimisto@hrup.fi. 

  

14. Lähde mukaan Puolustusvoimien koulutuksen arviointitiimiin! 

Maavoimat on pyytänyt kokeneita reserviupseereita tueksi omiin koulutuksenarviointitiimeihinsä. 
Lähde kouluttautumaan arvioijaksi 10-11.12.22 Tuusulassa järjestettävällä MPK:n ”Arvioinnin ja 
mittauksen koulutustilaisuus” - kurssilla. Ilmoittautuminen www.mpk.fi/koulutuskalenteri.  

Osallistujista valitaan touko-kesäkuussa PV:n pääsotaharjoituksen yhteydessä toteutettavaan 
arviointiin 2—3 reserviupseeria per arvioitava SA-joukko. Arvioitavana tuolloin ovat esikunta- ja 
viestipataljoonan EVK, taistelupioneerikomppania ja kranaatinheitinkomppania.  

Koulutus on tarkoitettu kaikkien aselajien ja toimialojen kokeneille reserviupseereille. 

Kuluvana syksynä ensimmäiset reserviupseerit ovat olleet kertausharjoituksissa arvioimassa 
tiedustelukomppaniaa, huoltokomppaniaa ja patteristoa ja kertovat joulukuun tilaisuudessa omista 
kokemuksistaan. Mahdollisia loppuvuoden 2023 arvioijia valitaan syksyllä 9-10.9.23 järjestettävän 
kurssin yhteydessä. Lisätietoja tarvittaessa antaa MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi 
juha.niemi@mpk.fi. 

  

15. Oltermanni-viestihiihto 8-10.3.2023 

Oltermanni on Puolustusvoimien vanhin kilpailu. Se on vuodesta 1951 saakka toteutettu 
parihiihtoviestinä. Yhteensä 5 paria ja ankkuri hiihtää noin 90 kilometrin kokonaismatkan. Kilpailussa 
hiihtokunnon ja suunnistuksen lisäksi suunnittelulla sekä taktiikalla on ratkaiseva osuus. Näistä syistä 
tapahtumasta jaetaan kolme kertausharjoituspäivää. Pääasia kuitenkin on hyvällä hiihtokunnolla, 
mikäli haluamme menestyä. Varsinainen käsky tapahtumasta julkaistaan piireille joulukuussa.  

Kokoamme nyt kolmatta kertaa joukkueen Helsingin seudulta. Kiinnostuneet voivat olla jo yhteydessä 
pekka.sillanpaa@hrup.fi. 

 

16. Pääkaupunkiseudun Jotos 12.8.2023 

Pääkaupunkiseudun Jotos – Stadin Dallaus järjestetään lauantaina 12.8.2023. Luvassa on sotilaallisia 
rasteja ja ammuntaa.  

Tässä vaiheessa tarvitsemme henkilöitä kisaorganisaatioon vastaamaan tehtäväalueista kuten rastit, 
ammunnat, tulokset, viestintä, huolto ja turvallisuus. Lisäksi tarvitsemme yhdistyksiä sitoutumaan 
tietyn oman rastin järjestämiseen. Toistaiseksi jo kolme yhdistystä on mukana järjestelyissä. 
Yhteydenotot pekka.sillanpaa@hrup.fi, kiitos! 

Tapahtumalle haetaan rinnasteista kertausharjoituspäivää ja sille on Puolustusvoimien tuki. 

 

mailto:toimisto@hrup.fi
http://www.mpk.fi/koulutuskalenteri
mailto:juha.niemi@mpk.fi
mailto:pekka.sillanpaa@hrup.fi
mailto:pekka.sillanpaa@hrup.fi
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17. 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 

 

18. 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 

 

19. MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

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

 

20. 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 
4.  1.12.  16.12.   

 

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2022, verkkolehti: 

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä 
6.  10.11.  18.11. 

www.reservinsanomat.fi 

 

mailto:jukka.rusila@gmail.com
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