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Helsingin Seudun Reserviläispiirin toiminnan juuret juontavat 
vuoteen 1935, jolloin ensimmäinen reservinaliupseeriyhdistys pe-
rustettiin Helsingissä. Tuolloin perustettiin Helsingin Reservinali-
upseerit ry. Sotiemme ajaksi toiminta luonnollisista syistä keskeytyi. 
Toiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 1949.

Piirin historiasta

Pääkaupunkiseudun laajentuessa 1950 ja -60-luvuilla tuli piirin perustaminen ajan-
kohtaiseksi.  Pääkaupunkiseudulle perustettiin uusia yhdistyksiä. Tapiolaan perustettiin 
Tapiolan Reservinaliupseerit ja nykyisen Vantaan alueelle Helsingin Maalaiskunnan 
Reservinaliupseerit. Nyttemmin molemmat ovat muuttaneet nimensä paremmin 
kuvaamaan toiminta-aluettaan. Edellinen on nimeltään Espoon Reserviläiset ry ja 
jälkimmäinen Vantaan Reserviläiset ry. 

Helsingin Reservin Aliupseerien Piiri perustettiin vuonna 1964. Tuolloin liiton 
säännöt edellyttivät piirien perustamista joidenkin toimien hoitajiksi. Piirin jäsenyhdis-
tyksiin otettiin varsinaisiksi jäseniksi pääsääntöisesti reservin aliupseerin koulutuksen 
saaneita reserviläisiä. Vuonna 1995 päätettiin Reservin Aliupseerien Liitossa avata 
jäsenyys koskemaan myös muita kuin reservin aliupseereita. Samassa yhteydessä myös 
Helsingissä piirin nimi muutettiin nykyiseksi. 

Kaikille avoimet maanpuolustusyhdistykset

Piirin jäsenyhdistyksistä osa on jäsenyyden osalta avoimia. Toisin sanoen jokainen 15 
vuotta täyttänyt Suomen kansalainen voi liittyä jäseneksi. Osaan yhdistyksissä vaaditaan 
varusmiespalveluksen suorittamista ja osa käyttää edelleen vanhaa jäsenyyspykälää.

Kaikkiaan piirin 16 jäsenyhdistykseen kuuluu lähes 3.500 henkilöjäsentä. Jäsen-
määrä on voimakkaassa kasvussa. Maksaneiden määrä on nyt ylittänyt 3.400 rajan.

Mikäli olet kiinnostunut kotiseutusi puolustamisesta, kannattaa ottaa yhteyttä ja 
liittyä perusyhdistykseen.  

Yhdistykset toimivat hyvin eri tavoin. Piirin yhdistyksissä harrastetaan mm liikun-
taa, ammuntaa ja tehdään vierailuja kiinnostaviin kohteisiin. Jokainen yhdistys toimii 
omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Helsingin Maanpuolustuspiiri vastaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
järjestelyistä pääkaupunkiseudulla. Kursseja järjestetään pääkaupunkiseudulla vuosittain 
noin 100, joten jokainen löytää varmasti omansa.

Jokainen jäsen saa jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna Helsingin Reservin Sano-
mat-lehden kymmenen kertaa vuodessa sekä valtakunnallisen Reserviläinen-lehden 
kahdeksan kertaa vuodessa.

Itämeren alueella ja puolustusvoimien ke-
hittäminen. Kommodori evp Pertti Inkinen: 
Itämeren alueen turvallisuuskysymys Venä-
jä-näkökulmasta lähtien. Lopuksi nautitaan 
omakustanteinen yhteinen iltapala ja käy-
dään vapaata mielipiteenvaihtoa seminaa-
rin teemoista.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kerhon 
puheenjohtaja, kapt res Arne Lindholm, 
puhelin 050 500 4138, sähköposti arne.
lindholm(at)kolumbus.fi sekä seminaarin 
puheenjohtaja, kapt res Seppo Mansukoski, 
puhelin 040 1662414, sähköposti:

 seppo.mansukoski(at)gmail.com.   

 Päätoimittaja

 Kari Talikka 

 p. (09) 4056 2080

 kari.talikka@helresp.fi

 Toimitus

 tomi.alajoki@hrup.fi

 Ulkoasu ja taitto

 Tomi Alajoki

 Kannen kuva

 Tomi Alajoki

Piiriesittelyt 

Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. (09) 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648, (09) 4056 2071
ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. (09) 4056 2080 > fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

HRUP:n Senioriupseerien kerho jär-
jestää 18.10.2012 klo 13.00-20.00 Kataja-
nokan Kasinolla Itämeren alueen turval-
lisuusseminaarin. 

Seminaarissa keskustellaan alustusten 
pohjalta Itämeren alueen turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisesta tilanteesta Suomen ja 
lähimpien naapurimaidemme näkökulmas-
ta. Peilaamme Suomen puolustus- ja sotilas-
poliittisia näkymiä suhteessa Venäjän, Bal-
tian maiden sekä Ruotsin ja Norjan vastaa-
viin intresseihin Itämeren alueella. 

Alustajina mm. kansanedustaja, puo-
lustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi 
Niinistö: Suomen sotilaspoliittinen asema 

 Toimitus

 Döbelninkatu 2

 00260 HELSINKI

 Puh (09) 4056 2080

 reservinsanomat@helresp.fi

          Painos 3000 kpl

 Painopaikka

 Satakunnan Painotuote Oy

 Kokemäki, 2012

RESERVI TUTUKSI 2012 erikoisnumero
Itämeren alueen turvalli-
suusseminaari 18.10.2012

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:ssä (HRUP) on kaksikymmen-
täneljä puolustushaara-, aselaji- ja aluekerhoa, joihin kuuluu N. 
4.500 reservin upseeria; lähes kolmasosa jäsenistä on enintään 
30-vuotiaita. Kerhojärjestelmä käsittää koko toiminta-alueemme, 
eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Kerhojär-
jestelmän, samoin kuin piirin hallinnon ja toiminnan kehittäminen 
on voimakasta.

Kerhojen tilaisuudet avoimia 

Piirin alueella on periaatteena, että eri kerhojen jäsenet voivat osallistua muidenkin 
toimintaan. Siten tarjolla on melkoinen määrä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Yhteistoimin Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n kanssa julkaistaan Helsingin 
Reservin Sanomia, joka kymmenen vuotuisen ilmestymiskertansa ja yli kymmentu-
hantisen painoksensa ansiosta on valtakunnan kärkilehtiä alallaan.

Piirillä on käytössään toimi- ja kokoustiloja maanpuolustusjärjestöjen talossa. Pal-
kattua henkilökuntaa on kaksi, ja luottamusmiespohjalta toimivia toimikunta- yms. 
henkilöitä kymmeniä. Piirillä on kokous-, koulutus- ja virkistyskäyttöä varten oma 
retkeilymaja saunoineen Sipoon Sjuptsundissa. Piirin talous on vakaa ja perustuu 
jäsenmaksu- ja lehtituloihin sekä avustuksiin.

Upseerit kehittävät maanpuolustusta

Reserviupseerikerhojen merkitys reservin upseeriston sotilasammatillisen osaami-
sen, yhteenkuuluvuuden ja arvomaailman kehittymisen kannalta on kiistaton. Mikään 
muu taho kuin reservin upseerien omat järjestöt eivät pidä antaumuksellisesti huolta 
reservin upseeriston asemasta ja arvostuksesta.

Reservin upseereita on itsenäisessä Suomessa koulutettu yli 150.000. Osa on 
tietenkin saanut käskyn viimeiseen iltahuutoon, joten liittomme jäsenmäärä, noin 
30.000, on huomattavan suuri. Liittymällä mukaan jokainen reservin upseeri tekee 
jo sinällään merkitsevän maanpuolustusteon.

Liittymisohjeet

Tietoa kerhoista saa mm. tämän lehden kerhopalstoilta sekä piiritoimistolta sekä 
Suomen Reserviupseeriliiton sivuilta www.rul.fi.  HRUP:n sivut ovat osoitteessa 
www.hrup.fi. Liittyminen käy vaivattomasti yllämainittujen yhteyksien avulla. Etsi 
verkkosivuilta jäsentietolomake ja täytä se, kohtaan lisätietoja voi merkitä kerhon, 
johon haluaa liittyä, esimerkiksi: ”haluan liittyä Tapiolan Reserviupseereihin”. 

Jäseniltä edellytämme upseerin arvoa ja reipasta maanpuolustushenkisyyttä. Up-
seeri, tervetuloa mukaan!

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry

WWW.HELRESP.FI     WWW.HRUP.FI
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KERHOESITTELYT

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

leilla ja Reserviupseeripiirin radalla 
sotilaspistoolin pika-ammuntoja, ja 
muita sovelletun reserviläisammun-
nan harjoituksia. Ulkoratakaudella 
järjestetään maaliskuun ja marras-
kuun välissä kerran kuukaudessa 
ampumapäivä Kalvolan ampumara-
dalla. Tällöin voidaan ampua kaikil-
la reserviläistoimintaan soveltuvilla 
aseilla. Lisäksi on tilaisuus ampua 
haulikolla savikiekkoja. Aloittele-
vaa harrastajaa varten meillä on lai-
napistoolikalustoa. Tarkka-ammun-
taa varten kerholla on tarkoituk-
seen sopiva kalusto, jota voidaan 
käyttää kerhon tilaisuuksissa. 
Ampumisen lisäksi järjestetään esi-
telmätilaisuuksia mielenkiintoisista 
aiheista kevät - ja syyskokouksien 
yhteydessä. Lisäksi on järjestetty 
suunnistus- ja ulkoilutilaisuuksia ja 
retkiä sopiviin kohteisiin. Perintee-
nämme on osallistua muiden Mun-
kinseudun kansalaisyhdistysten 
kanssa muistotilaisuuksiin Munkki-
niemen sankarihaudalla kaatunei-
den muistopäivänä ja itsenäisyys-
päivänä. 
Yhteystiedot: puheenjohtaja Mauri 
Routio, mvru@hrup.fi

ESPOO–KaUnIaInEn 
RESERVIUPSEERIT

mUnKKIVUORI

KanTa-HELSInKI

Kerhon toimialueena ovat Espoon ja 
Kauniaisten kaupungit. Kerhon toi-
minnan kaksi syömähammasta ovat 
huipputason turvallisuuspoliittiset 
esitelmät sekä sotilasturismi. Esitel-
mätilaisuudet ovat avoimia yleisöl-
le, ja 22 vuotta jatkunut esitelmä-
sarja onkin kerännyt 5 800 kuulijaa. 
Esitelmöitsijöinä on ollut muunmu-
assa puolustusvoimien komentajia 
eri maista sekä korkeita poliittisia 
päättäjiä. 

Toinen leipälajimme ovat ekskursi-
ot sekä ulkomaille että kotimaassa. 
Olemme käyneet katsastamassa  
Muskön laivastotukikohdan Ruot-
sissa, Kronstadtin sataman Venäjäl-
lä, Narvan ja Sinimäen taistelutan-
tereet Virossa sekä vierailleet Puo-
lassa ja Berliinissä. Toimintavuoteen 
kuuluvat kerhon vuosijuhla, kesä-
yön marssi sekä joulun kunniavarti-
ot. Och en sak till, vi är tvåspråkiga. 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ilpo 
Kaislaniemi,  ekru@hrup.fi

ITä-HELSIngIn 
RESERVIUPSEERIT

Helsingfors Svenska Reservofficers-
klubb r.f. (HSRK) är en förening för 
reservofficerare med intresse för 
frivilligt försvarsarbete på svenska. 
Klubben har en livlig ungdomsverk-
samhet och arrangerar bl.a. klubb-
kvällar, museibesök, föredrag mm. 
De centrala verksamhetsområdena 
för klubben är traditionsarbete och 
skytte. Som medlem i HSRK har du 
goda möjligheter att utöva skytte 
med både pistol och andra vapenty-
per. Klubben har en egen skyttetur 
på distriktets inomhusbana i Tölö. 
Därtill deltar klubben aktivt i skytte-
turer i bl.a. Sandhamn. 
HSRK:s årliga festprogram är Offi-
cersbalen i Helsingfors. Detta är en 
bal där officerarna inbjuder förs-
varsvänner till högtidlig fest. Klub-
ben besöker också regelbundet Re-
servofficerssällskapet i Stockholm 
(ROSIS). Samarbetet med ROSIS 
är värdefullt och en viktig del av 
klubbens verksamhet. Klubben ar-
rangerar årligen en säkerhetskurs 
för svenskspråkiga gymnasieelever 
(flickor och pojkar) samt premierar 
en aspirant från varje kontingent 
med klubbens förtjänstmedalj vid 
hemförlovningen. 

Kontaktinformation: www.hsrk.
fi,  Facebook: www.facebook.com/
hsrk.fi   info@hsrk.fi

Kerho on perustettu vuonna 2000 
kun vanhat Itä-Helsingin kerhot 
yhdistyivät. Tukikohta sijaitsee Puo-
tilassa, jossa on hyvät kokoustilat ja 
oma ilma-aserata, myös hirvirata.
Päätoimintamuotoina ammunta 
ilma- ja ruutiasein, jotokset, kun-
niavartiot sekä lukiolaisten turva-
kurssit kaksi kertaa vuodessa. Ker-
holla on oma ampumavuoro Töölön 
radalla, kesällä ammutaan Santaha-
minassa. Lisäksi Padasjoella järjes-
tetään oma ampumaleiri keväällä ja 
syksyllä. Hiihtokilpailut järjestetään 
Mustavuoren ladulla ja herrasmies-
kisa käydään toukokuussa tukikoh-
dan maastossa. Tervetuloa mukaan 
itäisten reserviupseerien toimin-
taan. 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jukka 
Kantokoski, ihru@hrup.fi, www.
rul.fi/ihru/

KHRU on alkujaan Suomen ensim-
mäinen reserviupseeriyhdistys, jo-
ten vaalimme kunniakkaita perin-
teitä. Emme ole kuitenkaan histori-
an kangistamia, vaan monipuolinen 
toiminta elää tässä ajassa. Nykyisin 
jäseniä on noin 600 henkeä.

Järjestämme ja koulutamme 
toiminnallista ammuntaa, laji-
na erityisesti sovellettu reservi-
läisammunta (SRA). Ylläpidäm-
me kenttäkelpoisuutta eri tavoin. 
Seuraamme turvallisuuspolitiikan 
kehitystä ja maanpuolustuksen 
ajankohtaisaiheita runsaan esitel-
mätoiminnan kautta. Järjestämme 
tutustumisretkiä, erilaisia ammun-
toja, kilpailureissuja, esitelmiä, sau-
nailtoja, yms. Yhteistoiminta Viron 
reserviupseereiden kanssa on aktii-
vista.

Yhteystiedot:  Puheenjohtaja Pekka 
Appelqvist,  www.khru.net.

Kerhomme harrastaa ampumatoi-
mintaa ympärivuotisesti. Talvikau-
della Urheilutalolla pienoispistoo-

Toimintaamme kuuluu pääasiassa 
perinteistä reserviupseeritoimintaa 
kuten sotilasliikuntaa ja -urheilua, 
monipuolista ampumatoimintaa, 
perinnetoimintaa, tutustumisia, 
vierailuja ja kunniavartioita. Meil-
lä on aktiivista yhteistyötä Baltian 
maiden puolustusvoimien ja raja-
vartiostojen kanssa. Hyvien suhtei-
den ansiosta olemme päässeet koke-
maan ja näkemään mielenkiintoisia 
sotahistoriallisia kohteita kotimaas-
sa ja ulkomailla sekä saaneet ajan-
kohtaista tietoa eri maiden puolus-
tusvalmiuksien kehityksistä. 
Työ sotiemme veteraanien hyväksi 

TÖÖLÖn 
RESERVIUPSEERIT

TaPIOLan 
RESERVIUPSEERIT

on kerhomme kunnia-asia. Suoma-
laisten veteraanien lisäksi olemme 
tehneet paljon yhteistyötä virolais-
ten Suomen-poikien sekä Inkeriläi-
set ja Karjalaiset Heimoveteraanit 
ry:n jäsenten kanssa. 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jyrki 
Ratia, www.rul.fi/toolo.

POHjOIS-HELSIngIn 
RESERVIUPSEERIT

HELSIngfORS SVEnSKa 
RESERVOffIcERSKLUbb

TARU on toiminut vuodesta 1956 
alkaen koko Espoon alueella. Oma 
toimitilamme on Tapiolassa. Nuore-
kas toiminta on ollut ennakkoluulo-
tonta, mutta samalla pitkäjänteistä. 
Tunnuslauseemme on ”Rauta on 
ikuista”, joten olemme satsanneet 
kalustoon, niin myös asekalustoon. 
Ammunta on muutenkin erittäin 
lähellä sydäntämme ja ruutia palaa 
Töölön sisäradalla, Santahaminas-
sa, Syndalenissa, Nummi-Pusulassa, 
Mikkelissä sekä ulkomailla. 

GONA-jäsenlehti on ilmestynyt vuo-
desta 1996 alkaen siirtyen lopulta 
kokonaan sähköiseksi. Juttuarkis-
toon kannattaa sukeltaa kotisivuil-
ta, josta löytyy myös yhteystiedot ja 
muuta perustietoa toimintakalen-
terin lisäksi: http://tapiolanreser-
viupseerit.fi. Perinnetapahtumiin 
löytyy vermeet kerholta, M36-ase-
pukujen muodossa aina aseita myö-
ten, joten jos kaipaat isänmaallista 
lisämakua pyhäpäiviin, olet terve-
tullut järjestelyihin sekä kunniavar-
tioihin.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Marko 
Puumalainen, 
www.tapiolanreserviupseerit.fi

Yhdistys on perustettu 6.5.1968. 
Toiminta-ajatuksenamme on ampu-
ma- ja maastotaitojen kehittäminen 
sekä vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön tunnetuksi tekeminen nuo-
rille upseereille toiminnallisessa ja 
rennossa muodossa, joka sisältää 
mm. ampuma- ja ulkoiluleirejä Pa-
dasjoella, tutustumisvierailuja yh-
teiskunnallisesti ja historiallisesti 
mielenkiintoisiin kohteisiin, aatteel-
lista ja hengellistä toimintaa esim. 
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona, 
ampumavuoroja HRUP:n Töölön 
radalla sekä mukavaa yhdessä oloa 
kokousten ja vapaa-ajan merkeissä. 
Yhdistyksellä on jäseniä 136.
Tärkeimpiä asioita tuleville vuosille 
ovat: nuorten jäsenten aktiivinen 
osallistuminen toimintaan ja jäsen-
määrän kasvattaminen; ampuma- 
ja liikuntaharrastuksen lisääminen 
jäsenistön keskuudessa; kannustaa 
jäseniämme hakeutumaan myös 
HRUP:n ja RUL:n toimintaan mu-
kaan.

Yhteyshenkilöt ja lisätietoa: Pu-
heenjohtaja kapt res Karri Kupari. 
Yhdistyksen kotisivut http://www.
rul.fi/pohjois-helsinki

Toiminnalliset ammunnat ovat suosittuja
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TIKKURILa

ILmaILUKERHO

PIOnEERIOSaSTO

RESERVImERIUPSEERIT

LänSI-VanTaan
RESERVIUPSEERIT

ILmaTORjUnTaKERHO

KERHOESITTELYT

Erittäin lämmintä ja läheistä on 
yhteistyö sotaveteraani- ja sotain-
validijärjestöjen kanssa. Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu (VaPePa) on 
yksi kerhon toimintamuoto. Toimin-
ta on keskittynyt Vantaan Variston 
alueella sijaitsevaan toimintakes-
kukseen, joka on valmistunut vuon-
na 1989. Tilaa vuokrataan ulkopuo-
lisille erilaisten juhlien ja koulutus-
tilaisuuksien järjestämistä varten. 

LVRU järjestää vuosittain kaksi 
leiriä Padasjoella RUL:n koulutus-
keskuksessa. Leirien aikana ratkais-
taan taktiikan tehtäviä, suunnis-
tetaan, järjestetään kerhon ampu-
mamestaruuskilpailut pistooli- ja 
kivääriammunnassa.  Vuosittain 
myös järjestetään Padasjoella yhden 
tai kahden päivän pituinen Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen lisä-
kurssi. Koulutusaiheita ovat olleet 
karttaharjoitukset, taktiset merkit, 
uudet sotilaskartat ja koordinaatit, 
kenttälääkintä, pioneeritoiminta, 
viestikoulutus ja heitinkoulutus 
sekä turvallinen ammunta. Kerhon 
jäsenet pääsevät ampumaan Padas-
joella, Töölössä ja Santahaminassa.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Olli 
Pusa, http://lvru.rul.fi/

Kuukausikokoukset pidetään 
jokaisen kuukauden viimeisenä 
torstaina klo 19.00. Kokousasioit-
ten jälkeen ohjelmassa on esitelmä. 
Aiheet ovat liittyneet maanpuolus-
tuksen, talouselämän, teknologian 
tai jonkin erikoisharrastuksen pii-
riin.  Suur-Helsingin alueella on 

runsaasti mielenkiintoisia kohteita, 
joihin harvoin tulee muuten tutus-
tuneeksi. Niinpä kerhon jäsenillä on 
tilaisuus osallistua ryhmänä ennalta 
suunnitelluille opastetuille tutus-
tumiskäynneille. Yhdistyksen käy-
tössä on sisäampumarata. Rata on 
25-metrinen ja 5-paikkainen. Siellä 
ammutaan 22 cal. aseilla sekä ilma-
aseilla. 

Jotos on useimmiten 2-4 -mie-
hisin partioin suoritettava vael-
lus. Partiot suunnistavat kartan 
ja kompassin avulla vaihtelevassa 
maastossa rastilta rastille. Rasteilla 
on erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät 
reserviläis- sekä erätaitoihin ja -tie-
toihin, ensiapuun, yleistietouteen, 
käytännön taitoihin jne. Jotos vaatii 
partioilta hyvää fyysistä ja henkistä 
kuntoa. TIRUK on aktiivinen myös 
eri reserviläisurheilun muodoissa 
sekä perinnetoiminnassa, joista tär-
keimpänä joulun kunniavartiot.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Erk-
ki Puumalainen, www.tiruk.net

Toimintamme muodostuu lähin-
nä ilmailuun liittyvistä esitelmis-
tä sekä sotilas- että siviilipuolelta, 
niin nykyajasta kuin historiastakin. 
Ilmailukerholla on erinomaiset 
suhteet ilmavoimiin ja saammekin 
vuosittain sieltä korkeatasoisia esi-
telmiä ja esitelmöitsijöitä. Hietanie-
men  hautausmaalla suoritamme 
seppeleenlaskun Sankariristillä 
Ilmavoimien vuosipäivänä 06.03. 
ja alppilentäjien haudalla Ilmavoi-
mien vainajien päivänä 07.09.

Vuosittain, lähinnä keväällä, py-
rimme tekemään vierailun yleensä 
johonkin ilmailulliseen kohteeseen. 
Ammuntavuoro on parittomina 
viikkoina tiistaisin piirin radalla 
Töölössä. Ilmailukerhon nettisivut 
löytyvät osoitteesta  http://ilmailu-
kerho.suntuubi.com/ Puheenjohtaja 
Aarne Paukku, atte.paukku@elisa-
net.fi,sihteeri Valto Ottovainen, val-
to.ottovainen@kolumbus.fi . 

jääKäRIKERHO

Kerho järjestää joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina saunaillan. 
Illassa tapaamme ja vietämme yh-
teistä aikaa saunoen ja keskustellen. 
Kerho järjestää myös pistooliam-
munnan harjoitus- ja kilpailutoi-
mintaa osallistuen myös muiden 
tilaisuuksiin. 

Jääkärikerholla on reserviup-
seeritoimintaa tukevia tutustumis-
käyntejä ja retkiä mielenkiintoisiin 
kohteisiin, yhteistyössä muiden 
kerhojen kanssa. Kerholla on myös 
laajaa yhteistoimintaa Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan kanssa, esi-
merkiksi osallistumalla UUDJP:n 
kotiuttamistilaisuuksiin ja muihin 
tilaisuuksiin. Lisäksi kerho järjestää 
esitelmäpitoisia kerhoiltoja kahdesti 

vuodessa yhdessä HRUP:n Pionee-
riosaston kanssa.Yhteystiedot: Pu-
heenjohtaja Jorma Nisula, 

jaakarikerho@hrup.fi    

Nyt toimintamme koostuu kah-
desta keskeisestä osa-alueesta: 
aktiivisesta, vaativasta ja laaduk-
kaasta koulutustoiminnasta sekä 
aselajimme ja järjestömme perintei-
den vaalimisesta. Nämä, sekä tiivis 
yhteistyö muiden aselajien kanssa, 
onkin nähty avaimena kerhon toi-
minnan vetovoimaisuuden takaami-
sessa.

Koulutustoimintaa järjestämme 
kaikilla tasoilla aina itse järjeste-
tyistä ammunnan harrastusmahdol-
lisuuksista MPK:n kurssien kautta 
VEH-muotoisiin harjoituksiin asti. 
Samoissa tilaisuuksissa olemme 
usein liikkeellä mm. merivoimien 
reserviläisten kanssa. Järjestämäm-
me koulutukset ovat saaneet erin-
omaista palautetta.

Yhteystiedot:  Puheenjohtaja Ilk-
ka Anttonen, 

ilmatorjuntakerho@gmail.com
www.ilmatorjunta.fi   valitse 

osastoista – Helsinki

Helsingin Reservimeriupseerit 
on merihenkisten reserviupseerien 
aselajiyhdistys. Järjestämme kou-
lutuksia, toimintapäiviä, erilaisia 
esitelmiä sekä vierailuita merelli-
siin yrityksiin, organisaatioihin ja 
tapahtumiin. Osallistumme vuosit-
tain merikilpailuihin, joista parhaat 
pääsevät joka toinen vuosi järjestet-
täviin Pohjoismaisiin mestaruuski-
soihin. 

Yhdistyksellämme on purjevene, 
jolla järjestämme käytännön merel-
listä koulutusta Helsingin vesillä, 
osallistumme kilpailuihin ja edus-
tamme yhdistystä rannikon purjeh-
duksilla. HRMU järjestää ohjatut 
ammuntavuorot joka toinen viikon-
loppu Töölön ampumaradalla. Yh-
distyksellä on myös omaa kalustoa 
lainaksi aloitteleville ampujilleen. 
Jäsenetuna piirilehden ja Reservi-
läisen lisäksi Rannikon Puolustajat 
-lehti kotiisi. 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Sami Linnermo,  hmru@hrup.fi 

Nimensä mukaisesti Pioneeri-
osaston jäsenet ovat pioneerihenki-
siä ja pyrkivät vaalimaan pioneeri-, 
sotilas- ja johtamistaitojaan vuo-
sittain järjestettävissä jotoksissa ja 
muissa kilpailuissa. Ampumataitoa 
ylläpidetään ja kehitetään yhteisillä 
ampumaratavuoroilla Töölön sisä-
ampumaradalla ja muilla yhteisillä 
ratareissuilla, mm. Padasjoen am-
pumarata-alueella.  Pioneeriosastol-
la on tarjota kalustoa sovellettuun 
reserviläisammuntaan (SRA), kuin 
myös jotoksilla käytettävää materi-
aalia. Osastolla on myös runsaasti 
”alan kirjallisuutta” jota lainaamme 
jäsenistömme omatoimiseen kou-
luttautumiseen ja tietojen päivittä-
miseen. Olemme ottaneet tavaksi 
sivistää itseämme useilla erilaisilla 
esitelmätilaisuuksilla, joita on ke-
vät- ja syyskokouksen yhteydessä 
iltapalan kera. Teemme vuosittain 
yhteisiä retkiä kiinnostaviin ja mie-
lenkiintoisiin kohteisiin. 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Juk-
ka Rusila, www.pioneeriosasto.org

Linkkiasema nousee kertausharjoituksessa
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KERHOESITTELYT

mUnKKIVUORI

KEnTTäTYKISTÖKERHO

VIESTIOSaSTO

STadIn SISSIT 

RT-KERHO 

aUTOKERHO

SEnIORIUPSEERIT

HELSIngIn  

RESERVILäISET

S-RYHmän 
RESERVILäISET

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

VR RESERVIUPSEERIT

ESPOOn RESERVILäISET

Kenttätykistökerho ry on maamme 
ainoa kenttätykistön reserviupseeri-
kerho. Perustamisestaan (1951) läh-
tien kerho on keskittynyt reservin-
upseeriston sotilasammattitaidon 
kehittämiseen ja tykkimieshengen 
vaalimiseen. Kenttätykistökerhon 
vahva ja näkyvä panos koulutus-
kentällä toteutuu MPK:n epäsuoran 
tulen kursseilla, joiden kouluttajina 
toimii useita kerhon jäseniä.

Toinen tukijalka kenttätykistö-
kerhon toiminnassa on tykkimies-
hengen vaaliminen. Tykkimieshen-
keä ei pidetä yllä ainoastaan koti-
maassa vaan kerholla on aktiivista 
yhteistoimintaa myös kansainväli-
sellä tasolla. Virolaisten tykkimies-
ten kanssa on kuluvan vuosituhan-
nen aikana luotu aktiiviset ja hyvät 
suhteet. Yhteystiedot: Puheenjohta-
ja Janne Hänninen, www.ktkerho.fi

Helsingin Reserviupseerien Vies-
tiosasto ry on pääkaupunkiseudun 
reservin viestiupseerien yhdistys, 
jonka tarkoituksen on jäsentensä 
viestiupseeritaitojen ylläpitäminen 
ja kehittäminen sekä jäsenten vä-
lisen yhteistoiminnan edistäminen 
näissä asioissa. 

Toimintaamme kuuluu viestikou-
lutus ja osallistuminen vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskoulutukseen 
ja harjoituksiin, joista voi saada ker-
tausharjoituksiin rinnastettavia ker-
tausharjoituspäiviä. Lisäksi toimin-
taan kuuluvat esitelmätilaisuudet ja 
seminaarisarjat, tutustumiskäynnit 
viestialan laitoksiin, yhteistoiminta 
muiden reserviläiskerhojen ja orga-
nisaatioiden kanssa sekä pistooli- ja 
kivääriammunta ja muu yhdessäolo 
(mm. saunaillat).

Tarjoamme uudelle jäsenelle: 
Viesti- ja ampumataitojen ylläpitä-
misen ja kehittämisen mahdollisuu-
den.

Viestihenkisten ammattilaisten 
sosiaalisen verkoston ja sitä kautta 
tulevat hyvät yhteydet ja arvostuk-
sen.Yhteystiedot: puheenjohtaja 
Pentti Launonen,  

www.viestiosasto.net

Stadin Sissit tarkoittaa reipasta re-
serviläistoimintaa. Se ei ole men-
neiden tapahtumien muistelua eikä 
uhoamista - se on fyysisen ja hen-
kisen kunnon ylläpitämistä ja vas-
tuunottamista tämän maan perin-
teistä ja tulevaisuudesta, yhdessä ja 
jokainen omalta osaltaan.

Stadin Sissit on avoin kaikille, 

sukupuoleen ja koulutushaaraan 
katsomatta. Stadin Sisseillä on kol-
me päätoimintamuotoa, maasto, 
ammunta ja itsepuolustus. Viesti-
toiminta tukee osaltaan eri toimin-
toja, joista mainittakoon vuotuinen 
maastoharjoitus Pahkis, joka on vii-
me vuosina ollut n. 100 hengen ta-
pahtuma. Pahkis on johdettu maas-
toharjoitus, missä kaksi osastoa kil-
pailee keskenään johdetusti toisiaan 
tai yhteistä maaliosastoa vastaan. 
Tapahtuman aikana tulee erilaisia 
suoritteita liittyen etsintään, viesti-
toimintaan, ammuntaan ja itsepuo-
lustukseen kulloisenkin skenaarion 
mukaisesti. Stadin Sisseillä on oma 
toimitila Herttoniemessä, viikoittai-
sia salivuoroja Töölön salilla ja am-
pumavuorot piirien ampumaradal-
la. Toiminta on erittäin aktiivista ja 
nuorekasta. 

Yhteystiedot:  Sissikerho ry, pu-
heenjohtaja Kimmo Karila. Sissi-
osasto ry, puheenjohtaja Seppo Sii-
meslehto. www.stadinsissit.fi

Kerhon toiminta on hyvin am-
pumavoittoista pitäen sisällään 
kuukausittaiset ratavuorot Töölön 
radalla, sekä kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävät toiminnalliset ampu-
maleirit Padasjoen harjoitusalueel-
la. Lisäksi järjestetään ampuma-
päiviä mm Lopen ampumaradalla 
ja pyritään osallistumaan erilaisiin 
ampumakilpailuihin joko henkilö- 
tai joukkuesuorituksin. Kerhon ase-
kalusto on jäsenistön käytettävissä 
kerhon johtamissa ampumatapah-
tumissa. 

Lisäksi vaalitaan perinteitä mm. 
erilaisten kilpailuiden muodossa 
sidosryhmien kanssa. Retkiä ja tu-
tustumisia mielenkiintoisiin kohtei-
siin pyritään järjestämään yhdes-
sä muiden aselajia lähellä olevien 
tahojen kanssa. Jäseneksi voivat 
liittyä kaikki reservin upseerit asela-
jiin katsomatta. Tervetuloa mukaan 
joukkoon! Yhteystiedot: Puheenjoh-
taja Toni Aalto, toni.aalto@iki.fi tai 
johtorengas@gmail.com.

Huollon eri osa-alueita, logistiik-
ka ja kuljetuksia on aina tarvittu ja 
tullaan aina tarvitsemaan. Tässä 
hengessä olemme toimineet ja us-
komme tähän tulevaisuudessakin. 
Eräitä käytännön viime vuosien toi-
minnan esimerkkejä on vireä ampu-
matoiminta, jäsenretket ja yhteistoi-
mintatapahtumat eri logistiikka- ja 
kuljetusalan maanpuolustusyhdis-
tysten kanssa. Erityisesti perinne-
asekurssit, jonka käytännön koulu-
tusjärjestelyissä kerhon jäsenet ovat 
olleet aktiivit toimeenpanijat, ovat 
saavuttaneet hyvän suosion ja kurs-
sin osallistujille mieleenpainuvia 
hetkiä. Jäsenyhdyshenkilönä toimii 
yliluutnantti Heikki Heikkonen puh: 
heikki.heikkonen [ät] luukku.com. 

Kerho on nykyisin maamme 
ainoa ns. työpaikkakerho, jonka 
kaikki jäsenet ovat tai ovat olleet 
VR:n palveluksessa. Kerhon pää-
asiallisimmat toimintamuodot ovat 
kerhoillat, joihin kutsutaan taval-
lisesti ulkopuolisia asiantuntijoita 
esitelmöimään joko ajankohtaisista 
kiinnostavista aiheista tai maamme 
sotahistoriaan liittyvistä asioista. 
Tämän lisäksi kerho tekee pari vie-
railua vuodessa johonkin kerhon jä-
seniä kiinnostavaan kohteeseen. 

Perinteeksi on muodostunut 
kerran vuodessa retki piirin majalle 
Spjutsundiin. Majalla on rattoisan 
seurustelun lisäksi nautittu pientä 
iltapalaa, ammuttu ilmapistoolilla 
ja saunottu. Kerho on järjestänyt 
syksyisin ampumatapahtuman ul-
koradalla, jossa voidaan ampua so-
tilaspistoolien lisäksi myös sotilaski-
vääreillä. Viime aikoina kerholla on 
ampumavuoro kerran kuussa Töö-
lössä piirin sisäradalla, jolla voidaan 
ampua vain ns. käsiaseilla. 

Kerhon puheenjohtaja on Mark-
ku Pesonen (markku.pesonen @
vr.fi) ja sihteeri Miikka Tast 

(miikka.tast@vr.fi) 

Helsingin Reserviupseerien Se-
niorikerho 60 vuotta täyttäneiden 
upseerien vireä kerho, jonka toi-
mintaan ovat kaikki senioriupsee-
rit tervetulleita. Sääntömääräisten 
kokousten lisäksi kerho järjestää 
jäsenille runsaasti retkiä ja vierai-
luja mm. puolustusvoimien ja mui-
hin mielenkiintoisiin kohteisiin. 

arne.lindholm(at)kolumbus.fi

Helsingin Reserviläiset ry on 
Suomen vanhin reserviläisyhdistys. 
Se on perustettu jo vuonna 1935. 
Yhdistyksen katsotaan aloittaneen 
sen kehityksen, joka johti vuonna 
1955 Reservin Aliupseerien Liitto 
ry:n sekä piirimme syntyyn vuonna 
1964. Yhdistys toimii koko Helsingin 
alueella. Siihen kuuluu noin 800 jä-
sentä.Sähköposti: 

helsinki (ät) helresp.fi. 

Espoon Reserviläiset ry perus-
tettiin jo vuonna 1964. Yhdistys on 
ollut perustamisesta lähtien piirin 
jäsen. Aiemmin se toimi Tapiolan 
Reservinaliupseeriosaston nimellä 
Helsingin yhdistyksen alaosastona.

 Yhdistys osallistuu voimakkaas-
ti Espoon alueella vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen toteut-
tamiseen. Yhdistykseen kuuluu run-
saat yli 430 jäsentä.

Sähköposti: espoo (ät) helresp.fi. 
 

LänSI-VanTaan 
RESERVInaLIUPSEERIT 

Yhdistys on perustettu vuonna 
1972. Yhdistys toimii nimensä mu-
kaisesti läntisen Vantaan alueella 
(Myyrmäki, Martinlaakso jne.) Yh-
distys kouluttaa jäseniään pelastus-
palvelu- ja ensiaputaidoissa sekä 
antaa reserviläisille heidän tarvitse-
miaan tietoja ja taitoja. Jäseniä yh-
distyksellä on noin 80.

Sähköposti: 
lansivantaa (ät) helresp.fi. 

 S-Ryhmän Reserviläiset ry on 
Suomen ainoa rekisteröity, toimi-
paikkakohtainen reserviläisyhdis-
tys. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 
S-ryhmän yrityksessä palveluksessa 
oleva henkilö tai näistä yrityksistä 
eläkkeellä oleva henkilö. Yhdis-
tys osallistuu voimakkaasti SOK:n 
Maanpuolustuskerhon toimintaan 
yhdessä sikäläisten reserviupseerei-
den ja naisten maanpuolustusker-
hon kanssa. Yhdistys on perustettu 
jo vuonna 1957. Jäseniä yhdistykses-
sä on noin 130.Sähköposti: 

sryhma (ät) helresp.fi.  
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HELSIngIn 

RaUHanTURVaajaT

VääPELIKILTa

VÄÄPELIKILTA

VanTaan 
RESERVILäISET

HfORSnEjdEnS SVEnSKa 

RESERVUndEROffIcERaRE

Yhdistys on perustettu vuonna 
2002 akateemisille tai muun ylem-
män koulutuksen saaneille reservi-
läisille. Yhdistys järjestää korkeata-
soisia esitelmä- ja keskustelutilai-
suuksia jäsenilleen sekä yleisölle. 
Sposti: 
kokonaismaanpuolustus(ät)hel-
resp.fi

 
PääKaUPUnKISEUdUn 
maanPUOLUSTajaT RY 

Kaikille 15 vuotta täyttäneille 
avoin maanpuolustusjärjestö. 

 
TaRKKa-amPUjaKILTa 

Tarkka-ampujakilta toimii val-
takunnan virallisen turvallisuuspo-
litiikan periaatteiden mukaisesti. 
Se pyrkii kasvattamaan maanpuo-
lustustahtoa, levittämään tarkka-
ammuntatietoutta, edistämään 
tarkka-ammuntaharrastusta sekä 
tekemään tunnetuksi Suomen tur-
vallisuuspolitiikan historiallista 
taustaa ja nykyisyyttä. Kilta on pe-
rustettu vuonna 1999. Killan jäsen-
määrä on noin 280.

Sähköposti: info (ät) takilta.fi

 
 

ITä-HELSIngIn 
RESERVILäISET

KERHOESITTELYT

 Vantaan Reserviläiset ry toimii 
Itä-Vantaan alueella. Yhdistyksel-
lä on aktiivista ampumatoimintaa. 
Yhdistys kouluttaa aktiivisesti jäse-
niään reserviläistaidoissa. Yhdistys 
on perustettu vuonna 1958. Jäseniä 
yhdistyksellä on yli 700.Sähköposti: 
vantaa (ät) helresp.fi.  www.van-
taanreservilaiset.fi 

mERIRESERVILäISET
 

Merireserviläisten tie alkoi vuon-
na 1960 Helsingin Reservinaliup-
seerit ry:n alaosastona. Yhdistys 
rekisteröityi vuonna 1992. Yhdistyk-
sen toimialueena on koko  pääkau-
punkiseudun alue. Yhdistys pyrkii 
kokoamaan kaikki Merivoimissa 
palvelleet aliupseerit ja miehistön 
siipiensä suojaan. Merireserviläiset 
ottavat aktiivisesti osaa Sinisen Re-
servin koulutustoimintaan. Jäseniä 
yhdistyksellä on noin 120.

Sähköposti: 
merireservilainen (ät) helresp.fi
 

POHjOIS-HELSIngIn 
RESERVInaLIUPSEERIT

Yhdistys perustettiin vuonna 
1992 kokoamaan yhteen Pohjois-
Helsingissä asuvat reservinaliupsee-
rit. Yhdistys on toiminut yhteistyös-
sä paikallisten reserviupseereiden 
kanssa. Jäseniä yhdistyksellä on 
noin 20. 

 

HELSIngIn RESERVIn 
ILmaILUOSaSTO 

Yhdistys perustettiin vuonna 
1959 Helsingin Reservinaliupseerit 
ry:n alaosastoksi. Ilmailuosasto re-
kisteröityi vuonna 1997 itsenäiseksi 
yhdistykseksi. Yhdistyksen tarkoi-
tus on kerätä yhteen pääkaupunki-
seudulla asuvat Ilmavoimissa pal-
velleet ja ilmailusta kiinnostuneet 
reserviläiset samaan yhdistykseen. 
Yhdistys pitää yhteistyössä reser-
viupseereiden Ilmailukerhon kanssa 
esitelmätilaisuuksia ja kerhoiltoja. 
Jäseniä yhdistykseen kuuluu noin 
80. Sähköposti: ilmailu (ät) helresp.
fi. 

 

Vääpelikilta ry perustettiin vuon-
na 1996 kokoamaan yhteen huol-
lon alan aliupseerit sekä antamaan 
huollon koulutusta jäsenilleen. Yh-
distyksestä on kasvanut nopeasti 
kaikkien huoltoaselajin erikoiskou-
lutettujen reserviläisten vahva yh-
teisö, jolla on jäseniä myös pääkau-
punkiseudun ulkopuolella. Yhdistys 
on järjestänyt perustamisestaan läh-
tien vuosittain vääpelikurssin. Jäse-
niä yhdistyksellä on lähes 200. 

Sähköposti: vaapeli (ät) helresp.
fi. 

Yhdistys perustettiin vuonna 

1962 jälleen Helsingin yhdistyksen 
alaosastoksi. Yhdistys rekisteröitiin 
vuonna 1999. Yhdistys on järjestä-
nyt liikuntatoimintaa sekä kerhoil-
toja Vuosaaressa sijaitsevalla sau-
napirtillä. Yhdistys on vastannut 
saunapirtin ylläpidosta ja kunnos-
tuksista sen valmistumisesta alka-
en. Jäseniä yhdistyksellä on noin 
110. 

Sähköposti: itahelsinki (ät) hel-
resp.fi. 

 

HELSIngIn SISSIOSaSTO 

Yhdistys on perustettu vuonna 
1962. Se rekisteröitiin vuonna 1986. 
Yhdistyksen toiminta jakaantuu 
kolmeen toiminta sektoriin. Sali-
toiminta keskittyy jiu-jitsun ja itse-
puolustuksen harjoitteluun. Maas-
totoiminnan sektorilla harjoitellaan 
kaikkia toimintoja, jotka liittyvät 
niin metsässä kuin asetuskeskuksis-
sakin toimimiseen. Ampumatoimin-
ta on myös erittäin vilkasta. Jäseniä 
yhdistyksellä on noin 260.

Sähköposti: 
stadinsissit (ät) helresp.fi. 

Föreningen grundades som avdel-
ningen ”Svenska sektionen” inom 
Helsingin Reservinaliupseerit r.y. år 
1961 och ombildades sedermera till 
en fristående förening med nuva-
rande namn. Föreningens verksam-
hetsområde täcker främst Helsing-
fors, Esbo, Grankulla och Vanda.
Till föreningens ordinarie medlem 
kan antagas efter styrelsens god-
kännande myndig finsk medborgare 
vars militärgrad i reserven är korp-
ral eller högre. Till vår verksamhet 
hör skytte i ”Luolan” på Tölö samt 
ett långvarigt samarbete med Eke-
näsnejdens Reservister och Drags-
viks Befälsförening inom idrott, 
orientering och skytte.Sähköposti: 
svenska (ät) helresp.fi. 

Faitteri, onko aika kullannut 
muistot? Kaipaatko rt-henkistä seu-
raa? Helsingin Rauhanturvaajat ry 
on juuri sinua varten! Palvelitpa 
sitten sinisellä, vihreällä tai vaikka 
pinkillä baretilla, olet tervetullut 
mukaan!

Helsingin Rauhanturvaajat ry 
yhdistää kansainvälisissä kriisinhal-
linta- ja rauhanturvaoperaatioissa 
palvelleita sotilasarvoon, ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Kuulum-
me Suomen Rauhanturvaajaliittoon 
ja meillä on yli 600 jäsentä.

Toimintamme ydintä ovat joka kuu-
kauden ensimmäinen tiistai järjes-
tettävät messi-illat, joissa tapaam-
me loistavassa seurassa mielenkiin-
toisia esiintyjiä: tänä keväänä mm. 
Tom Packalénin.

Syksyllä järjestämme YK-päivän 
24.10. vastaanoton ja kevään mit-
taan vaalimme niin YK:n kuin omia 
kansallisia sotilasperinteitä mm. 
kunniavartioin ja seppeleenlaskuin. 
Vuoden aikana osallistumme lukui-
siin tapahtumiin sekä teemme ret-
kiä ja tutustumiskäyntejä – ja paljon 
muuta mukavaa!

Kiinnostuitko? Tarkista sivumme 
Facebookissa > Helsingin Rauhan-
turvaajat ry tai ota yhteys sihteerim-
me: Kari Kaiponen, p. 040 584 8524, 
kari.kaiponen@pp.inet.fi. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Merireserviläisillä on käytössään Ahven 3 - alus
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KOKOnaISmaan-
PUOLUSTUS

UUdEnmaan 
TYKISTÖKILTa 

Uudenmaan tykistökillan toimin-
ta koostuu säännöllisesti pidetyistä, 
korkeatasoisista maanpuolustus-
aiheisista esitelmätilaisuuksista, 
erilaisista tykistöllisistä tai sotahis-
toriallisista retkeilyistä sekä osallis-
tumisesta tykistölliseen maanpuo-
lustuskoulutukseen. Kilta on perus-
tettu vuonna 1970. Sen jäsenmäärä 
on noin 140. www.kt-kerho.fi.
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

ampumatoimikunta@hrup.fi

Ilmoittautuminen ampumavuoroille

Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa 
ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00 mennessä!

Tärkeää niille jotka tavitsevat lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä: toimi kyseisen 
vuoron infossa olevan ohjeen mukaan myös klo. 16.00 mennessä.

Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja ja edellyttävät 
ilmoittautumista. Jos vuorolle ei ole ilmoittautunut, sille ei myöskään ole mahdollista osallis-
tua. Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.

Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on ”käs-
kyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen Kaartiin 
listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia, muuta 
toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6 mm 
(LM338).

Ratavuoroista on huomioitava, että jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa olevaa vuo-
roa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa 
sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle lähtöänne.

Ampumavuorot Santahaminassa
Huomioikaa HRUP / HELRESP maksettu jäsenmaksu. Vain piirien jäsenet voivat osallistua 
sarja – ja mestaruuskilpailuihin Santahaminassa. KAARTJR:n kanssa on sovittu että VAIN alla 
oleville vuoroille pääsee näyttämällä portilla jäsenkorttia. 

Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyy-
detään ilmoittautumaan vetäjille: pist. pika-ammmunta: Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.
pist. pika-ammunta: Veikko Joki 050-4669116.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti   8.5.2012 rata 2  ti 24.4.2012 rata 2 ja 3
ti 22.5.2012 rata 2 ja 3  ti 15.5.2012 rata 2 ja 3
ti   5.6.2012 rata 2  ti 29.5.2012 rata 2 ja 3
ti 19.6.2012 rata 2 ja 3  ti 12.6.2012 rata 2 ja 3
ti   3.7.2012 rata 2 ja 3  ti 26.6.2012 rata 2 ja 3
ti 17.7.2012 rata 2 ja 3  ti 10.7.2012 rata 2 ja 3
ti 31.7.2012 rata 2 ja 3  ti 24.7.2012 rata 2 ja 3
ti 14.8.2012 rata 2 ja 3, mest. ti   7.8.2012 rata 2 ja 3, mest.
ti 28.8.2012 rata 2 ja 3  ti 21.8.2012 rata 2 ja 3
ti 11.9.2012 rata 2 ja 3  ti   4.9.2012 rata 2 ja 3
ti 25.9.2012 rata 2 ja 3  ti 18.9.2012 rata 2 ja 3

Mestaruuskilpailut: 
pienoispistooli torstai 24.5.2012 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli  torstai 31.5.2012 kello 17.30 - rata 2 ja 3
pistooli-pika  tiistai 14.8.2011 kello 17.30 - rata 2 ja 3
sotilaspistooli-pika tiistai  7.8.2011 kello 17.30 - rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2012 jäsenkortti/maksu-
kuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan 
ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.

Lisätiedot: www.hrup.fi - ampumatoiminta

 

 Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu MPK Numero 
TOUKOKUU 

      Kotu/kivääri 8.5.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 7.5 0400 12 12095 
Kotu/pistooli 10.5.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 9.5 0400 12 12096 
KoTu/perinnekiv. 12.5.2012 klo.9-12 300m viikkovuoro Ke 9.5 0400 12 12097 
Kotu/kivääri  12.5.2012 klo.12-16 150m viikkovuoro Ke 9.5 0400 12 12098 
Kotu/kivääri 15.5.2012 klo.17-21 300m viikkovuoro Ma 14.5 0400 12 12099 
KoTu/pistooli 16.5.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ma 14.5 0400 12 12100 
KoTu/kivääri 19.5.2012 klo.9-16 mpkk150m viikkovuoro Ke16.5 0400 12 12101 
Kotu/kivääri 22.5.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 21.5 0400 12 12102 
Kotu/pistooli 24.5.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 23.5 0400 12 12103 
KoTu/kivääri 26.5.2012 klo.9-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 23.5 0400 12 12104 
Kotu/kivääri 29.5.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 28.5 0400 12 12105 
Kotu/pistooli 2.6.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 30.5 0400 12 12043 
Kotu/kivääri 2.6.2012 klo.12-16 Mpkk150m viikkovuoro Ke 30.5 0400 12 12042 
Kotu/kivääri 5.6.2012 klol.17-21 150m viikkovuoro Ma 4.6 0400 12 12044 
Kotu/pistooli 7.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ma 6.6 0400 12 12106 
Kotu/pistooli 9.6.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.6 0400 12 12107 
Kotu/kivääri 10.6.2012 klo.12-16 Mpkk150m viikkovuoro Ke 6.6 0400 12 12108 
Kotu/kivääri 12.6.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 11.6 0400 12 12109 
Kotu/pistooli 14.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 13.6 0400 12 12110 
Kotu/kivääri 16.6.2012 klo.9-12 Mpkk150m viikkovuoro Ke 13.6 0400 12 12111 
Kotu/kivääri 19.6.2012 klo.17-21 Mpkk150m viikkovuoro Ma 18.6 0400 12 12112 
Kotu/pistooli 21.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 20.6 0400 12 12113 
Kotu/kivääri 26.6.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 25.6 0400 12 12115 
Kotu/pistooli 28.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 27.6 0400 12 12116 
Kotu/kivääri 3.7.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 2.7 0400 12 12117 
Kotu/pistooli 5.7.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12118 
Kotu/kivääri 7.7.2012 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12119 
Kotu/pistooli 7.7.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12120 

Tapahtumia, yhteystiedot kerhoesittelyistä 
 

    Tilaisuus Aika Paikka Järjestäjä 
Harjoitusmarssi 5 6.5.2012 Espoo MPK 
Islam ja lähi-itä -esitelmä 8.5.2012 klo 18 Kasino, Karimo-Sali KHRU 
Kerhoilta 8.5.2012 Vuosaaren saunapirtti Itä-Helsingin Reserviläiset 
Geokätköily 9.5.2012 Maanpuolustusjärjestöjen talo RESUL 
Majan kevättalkoot 10.5.2012 Spjutsund HRUP 
Autokerhon vuosipäivä 12.5.2012 Spjutsund Autokerho 
Kevättalkoot Vuosaaren pirtillä 11. - 13.5.2012  Vuosaaren saunapirtti IHRES 
Sissitaitokilpailu 12.-13.5.2012 Suomi Stadin Sissit 
Piirien vuosikokoukset 14.5.2012 Katajanokan Kasino HRUP/HelResP 
Retki Kaakkois-Suomen Rajavartiostoon 15.5.2012 Immola Senioriupseerit 
Kaatuneitten muistopäivä 20.5.2012 Kulosaaren sankarihautausmaa Itä-HelsinkiRU 
Ampumatapahtuma 21.5.2012 Loppi S-Ryhmän Reserviläiset 
Vierailu Amfibieregimentet 22.5.2012 Berga, Ruotsi Töölön RU 
Haulikkokisa 22.5.2012 Hyvinkää Ilmailukerho 
Parkour-harjoitus 22.5.2012 Sörnäinen RESUL 
Tutustuminen Santahminaan 26.5.2012 Santahamina Vääpelikilta 
Harjoitusmarssi 6 27.5.2012 Espoo MPK 
Maailma kylässä 26.-27.5.2012 Kaisaniemi Helsingin Rauhanturvaajat 
Paloturvallisuuskoulutus 30.5.2012 Haagan Pelastusasema Merireserviläiset 
Lippujuhlapäivän paraati 4.6.2012 Senaatintori Puolustusvoimat 
Sissisauna 8.6.2012 Santahamina Stadin Sissit 
Kesäyön marssi 9.6.2012 Santahamina MPK 
Vierailu Jalkaväkimuseoon 16.6.2012 Mikkeli Vääpelikilta 
Jukolan viesti 16.-17.6.2012 Hakunila HRUP/HelResP 
Pioneerijotos 28. - 29.7.2012 Parolannummi PionOs/pioneerikillat 
KYBER-sodankäynnin kurssi 7.9.2012 Helsinki Viestiosasto 
Viestivälineet ja viestittäminen 29.9.2012 Helsinki Viestiosasto 
Res-Ursus marssi 14.-15.9.2012 Syndalen Svenska 
Sinimäen taistelut 18.-19.9.2012 Itä-Viro Senioriupseerit 
Ekskursio: Dresden - Wittenberg – Berlin 4.-7.10.2012 Saksa Espoo-Kauniainen RU 
Radioasema ja radioliikenne 6.10.2012 Helsinki Viestiosasto 
Itämeren alueen turvallisuusseminaari 18.10.2012 Katajanokan Kasino Senioriupseerit 
Sähköt poikki-varautumiskoulutus 3.11.2012 Helsinki Viestiosasto 
Yhtymän viestijärjestelmä 16.11.2012 Helsinki Viestiosasto 

 

Piirien pistoolin ampumaohjelma 2012

Maa on sula, maanantaimarssit käyntiin

Aloitimme 16.4. jälleen säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen. Ei eril-
listä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilu-
puiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.00, teemme ensin 5 km/1h lenkin ja pa-
laamme parkkipaikalle noutamaan klo 18 saapuneet mukaan ja mars-
simme 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan.   Terve-
tuloa maanantaimarssille! 
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Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

MARSSIAMMUNNAN SARJAKILPAILU 2012

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään 
KaartJR:n pistooliradalla (rata 1) Santahaminassa. Kevään osakilpailut:  ke 9.5, ke 23.5, ke 
30.5, ke 6.6 ja ke 20.6

Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu 
on 4 euroa/osakilpailu tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy).
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ 
-liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on menossa. Lupa koskee vain tätä 
kilpailua.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa H, H40, H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin 
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan 
jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi 
lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km.  H60 sarjassa juostaan kolme lyhyttä lenkkiä, jol-
loin juoksumatka on yhteensä n. 4,5 km. H70 ja H75 sarjoissa juostaan kaksi lyhyttä 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 kunkin kilpailijan 
6 parasta osakilpailutulosta. Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 - 7520063

RESERVILäISURHEILULIITOn verk-
kopalvelussa www.resul.fi/kun-
tokortti on kaikille Helsingin Seu-
dun Reserviläispiirin sekä Helsin-
gin Reserviupseeripiirin jäsenille 
avattu käyttöön henkilökohtainen 
sähköinen kuntokortti. Tämän 
palvelun avulla voit seurata omaa 
liikunta-aktiivisuuttasi merkitse-
mällä korttiin päivittäiset kuntoilu- 
ja ampumasuorituksesi. Sähköisen 

kuntokortin käyttö on käyttäjälleen 
maksutonta. 

Kohti parempaa 
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan 
yksilön fyysistä kuntoa ja ampu-
mataitoa sekä taitoa liikkua kaikis-
sa taistelukentän oloissa tehtävän 
mukaisesti varustettuna eri vuoden 
ja vuorokauden aikoina. Henkinen 

kunto, joka on suorassa yhteydessä 
yksilön fyysiseen kuntoon, ilmenee 
sitkeytenä, peräänantamattomuute-
na, rohkeutena ja voitontahtona.
 Reserviläiselle peruslähtökoh-
dan kenttäkelpoisuudelle muodos-
tavat taistelukentän vaatimukset. 
Rauhanajan työkyvyn lisäksi re-
serviläisen tulee ylläpitää fyysistä 
suorituskykyään tasolla, josta se 
voidaan tarvittaessa kohottaa no-

peasti vastaamaan nykyaikaisen so-
dankäynnin vaatimuksia siten, että 
taistelija pystyy toimimaan menes-
tyksekkäästi omassa sodan ajan teh-
tävässään. Välittömissä taisteluteh-
tävissä painottuu fyysinen toimin-
takyky. Kaikissa johtamistehtävissä 
korostuu lisäksi kyky tehdä järkeviä, 
toteuttamiskelpoisia ja eettisesti 
kestäviä päätöksiä suuren fyysisen 
rasituksen ja psyykkisen paineen 
alaisena.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu 
käytössä olevaan kuntoliikunta-
järjestelmään. Jokainen jäsen voi 
merkitä omat liikunta- ja ammun-
tasuorituksensa hänen omalle hen-
kilökohtaiselle sivulle. Etuna säh-
köisestä sovellutuksesta on mm. 
liikuntasuoritusten automaattinen 
yhteen laskeminen . Vastaavasti täs-
tä järjestelmästä saadaan jokaisen 
perusyhdistyksen sekä reserviläis- ja 
reserviupseeripiirin jäsenten liikun-
nan kokonaismäärät.
 Nyt jos koskaan on hyvä aika 
ottaa kunnon askel ja alkaa käyttää 
sähköistä kuntokorttia heti vuoden 
alusta lähtien, tuleehan tällä tavalla 
kirjattua koko kalenterivuoden 2012 
kuntoilut ja ampumasuoritukset!

Oma liikuntapäiväkirja
Kuntokortin käyttäjän kuntoluok-
ka päivittyy automaattisesti jäsen-
rekisteriin sähköisen kuntokortin 
tietojen perusteella. Kirjautumista 
varten tarvitaan jäsennumero, joka 
on jokaisen jäsenen jäsenkortissa. 
Lähtökohtana on, että peruskuntoa 
kehitetään suorittamalla vähintään 
puolen tunnin kuntosuoritus. Puo-
len tunnin suoritus antaa yhden 
pisteen, puolentoista tunnin suori-
tus kaksi pistettä ja yli kolmen tun-
nin liikuntasuoritus päiväkohtaisen 
maksimipistemäärän kolme pistettä. 
Sopivia liikuntalajeja on lähes rajat-
tomasti, esimerkiksi hiihto, kävely, 
juoksu, suunnistus, kuntosalihar-
joittelu, luistelu, soutu, eri palloilu-
lajit ja ammunta.

Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto, Reserviläis-
liitto ja Suomen Reserviupseeriliit-
to arpovat toimintavuoden aikana 
palkintoja kirjautuneiden jäsenten 
kesken. Arvonnoista tiedotetaan liit-
tojen verkkopalvelussa. 

Tervetuloa sähköisen 
kuntokortin käyttäjäksi!
Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja

Reserviläisurheiluliitto ry

www.resul.fi

Sinullakin on sähköinen kuntokortti  
— kunhan otat sen käyttöösi!

TULE MUKAAN RESERVILÄISTOIMINTAAN
YLLÄPIDÄ RESERVILÄISAMMATTITAITOASI

TAITOA YLLÄPITÄVÄT KURSSIT, MAHDOLLISUUS OSALLISTUA 
URHEILU JA AMPUMATOIMINTAAN, HELSINGIN RESERVIN SANOMAT 
10X JA RESERVILÄINEN-LEHTI 8X VUODESSA. ST1-BENSIINIETU, 

AMPUMAHARRASTUSVAKUUTUS JA HOTELLIETUJA

LIITTYMINEN: UPSEERIT - WWW.HRUP.FI / JÄSENEKSI
ALIUPSEERIT JA MIEHISTÖ - WWW.HELRESP.FI / JÄSENEKSI


