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TIETOISKU 
UUSILLE JÄSENILLE

• Tervetuloa!
• KHRU ja toiminnan esittely
• Mitä KHRU tarjoaa jäsenilleen?
• Helsingin piirin toiminta
• MPK:n kurssit ja ammunnat
• Ammunta: mitä ja miten mukaan?
• Kalustoesittely



Kanta-Helsingin Reserviupseerit (KHRU)

• Helsingissä perustettiin valtakunnallinen
Reserviupseerikerho 3.12.1925, josta KHRU polveutuu
• Suomen vanhin reserviupseeriyhdistys

• Helsingin Reserviupseeripiirin aktiivinen jäsen ja RUL:n jäsen

• Mukana RESUL:n ja MPK:n toiminnassa

• 500+ jäsentä

• Toiminnan painopisteet mm.
• Ampumatoiminta

• Kansainvälinen toiminta

• Aatteellinen toiminta ja koulutustoiminta



Kansainvälinen
toiminta

• Yhteistyö EROK:n kanssa

• Shooting Competition

• Winter Challenge

• Vuosijuhlat

• Viron reserviupseerit 
osallistuvat vastavuoroisesti 
Padasjoen ampumaleirille. 
Ensi elokuussa jo 16. kertaa



Aatteellinen 
toiminta

• Kunniavartiot 
itsenäisyyspäivänä 
Haagan 
sankarihaudalla

• Seppeleenlaskut ja 
hautakynttilät 
itsenäisyyspäivänä ja 
kaatuneiden muisto-
päivänä Haagassa ja 
Munkkiniemessä



KHRU 100 vuotta

• Juhlavuosi 2025

• Historiaprojekti: Selvittää ja tallettaa 
Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.:n ja 
varhaisen reserviupseeritoiminnan 
historiaa

• Vuonna 2022 palkattu historioitsija 
luetteloi 40 hyllymetriä Helsingin 
Reserviupseeripiirin arkistoja

• Yhdistys hakee avustuksia ja lahjoituksia 
tutkimustyötä ja juhlakirjaa varten



Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
• Jäsenmäärä n. 4 700
• 25 kerhoa, joista puolet alue- ja puolet aselajikerhoja
• Perustettu 14.11.1963, kantakerho: Suomen 

valtakunnallinen Reserviupseerikerho perustettu 1925 
Katajanokan Kasinolla.

• Toiminta-alueena Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
• www.hrup.fi
• www.rul.fi
• www.resul.fi

8.11.2022

http://www.hrup.fi/
http://www.rul.fi/
http://www.resul.fi/


HRUP: Nuoret reserviupseerit
• Piirin nuorisotoimikunta järjestää toimintaa alle 

30-vuotiaille reserviupseereille
• Helsingin piirissä on melkein 1000 

nuorisojäsentä
• Tapahtumia, koulutuksia ja verkostoitumista
• Kokoaa yhteen kaikkien yhdistyksien nuoret

• Ota yhteyttä KHRU:ssa Eetu Röpeliseen
• Tai piirin nuorisotoimikuntaan: nuoret@hrup.fi

8.11.2022

mailto:nuoret@hrup.fi


Pääkaupunkijotos 2023
• Sotilastaitokilpailu Helsingin 

alueella 12.8.2023
• Lähtö Töölöstä, määränpäänä Santahamina
• Kesto yhden päivän

• Kertausharjoituspäivä osallistujille ja 
toimitsijoille

• Toimitsijoita ja rastihenkilöitä tarvitaan, 
tule mukaan!

• Mukaan voi lähteä matalalla kynnyksellä, 
laita viestiä: pekka.Sillanpaa@hrup.fi

8.11.2022

mailto:pekka.Sillanpaa@hrup.fi


Muita piirin tärppejä
• Vakuutusturva jäsenmaksun yhteydessä ampumatoimintaa varten

• Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.
• RUL+ vakuutus, joka on voimassa maksamalla jäsenmaksun lisäksi 25e

• Pistooliammunnan peruskurssi 11.3. (tulevat täyteen)
• Valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta kerhon vuoroilla
• Ilmoittaudu: ampumailmo@hrup.fi sunnuntaihin 12.2.2023 mennessä

• Reserviupseeripiiri järjestää viime vuonna liittyneille ja vuoden 2023 jäsenmaksunsa
maksaneille uusille sekä nuorille jäsenille tutustumis- ja toimintapäivän
Santahaminassa lauantaina 22.4.2022.

• Varmista yhteystietosi: www.rul.fi/jasenille/jasenrekisteri/

8.11.2022

https://www.rul.fi/jasenille/jasenrekisteri/


Lisää infoa toiminnasta:

• Jäsenkirje sähköpostilla

• www.khru.fi

• Helsingin Reservin Sanomat
• www.reservinsanomat.fi

• Harrastustodistukset ja ilmot
vuoroille:
• ampumaupseerit@khru.fi

• Ilmoittautumiset:
• sihteeri@khru.fi

Hallitus 2023:
• Pekka Suominen (PJ)

• Juha Stark (Tiedotus)

• Janne Isosävi (Piiri ja RUL)

• Henri Borodavkin (KHRU 100)

• Juha Niemi (MPK, varautuminen)

• Ville Reijonen (sihteeri)

• Jukka Karinen (talous)

• Eetu Röpelinen (nuoriso)

Puh. 041-7925660

http://www.khru.fi
http://www.reservinsanomat.fi
mailto:Ampumaupseerit@khru.fi
mailto:Sihteeri@khru.fi


Tuki koulutuksiin ja kilpailutoimintaan

• Yhdistyksen jäsenet voivat hakea tukea kilpailu- ja 
koulutuskustannuksiin.

• Tuki on 20€/kerta ja tukea voi saada kaksi kertaa vuodessa.
• Kilpailuissa pitää kilpailla KHRU:n nimissä

• Koulutukseksi hyväksytään johtajakoulutus, esim. päällikkö- ja 
esikuntakurssit.

• Tiedot, lyhyt kuvaus ja kuitti riittävät. Hyviä kisoja ja koulutuksia!
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Maanpuolustuskoulutus MPK – koulutustarjontaa 
reserviupseereille

KHRU infotilaisuus 18.1.23 Juha Niemi

www.mpk.fi



MPK:n koulutustarjontaa reserviupseereille
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- MPK:n ammunnat
- Esikuntatyöskentelyn koulutus:

- Pääkaupunkiseudulla järjestettävä kurssi esikuntatehtäviin pyrkiville
- Johtamisen koulutusohjelma (RESJOHT1-3)
- Kouluttamisen koulutusohjelma (kouluttajalisenssit)
- MPK:n ja PV ammunnanjohtajakoulutus (ammunnanjohtajan 

lisenssit)
- Sodan ajan johtajien koulutukset
- Mittauksen ja arvioinnin koulutus
- Kansainvälinen koulutus (asevalvonta ja HNS)



Mistä löytyy kurssitarjontaa ja ilmoittautumisohjeet
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www.mpk.fi/koulutuskalenteri
• Koulutuskalenterista kurssit löytyvät haulla
• llmoittaudu koulutukseen kurssisivun kautta

Lisätietoja: 
• Kurssitiedoissa ilmoitettu kurssinjohtaja TAI
• KHRU koulutusupseeri Juha Niemi juha.niemi@mpk.fi (Juha on myös MPK:n valtakunnallinen 

koulutuspäällikkö)

http://www.mpk.fi/koulutuskalenteri
mailto:juha.niemi@mpk.fi


Ampumatoiminta
• Yhdistyksellä ampumaseuran oikeudet

• Kaluston hallussapito ja hankintaoikeus

• Harrastustodistukset

• Koulutusta annetaan harrastus- ja
kilpailutoiminnan konteksteissa –
turvallisesti

• Kilpailutoiminta keskittyy toiminnallisiin
ampumalajeihin, erityisesti SRA-ammuntaan

• Olemme mukana järjestämässä
SRA kilpailuja ja -kursseja (2 kpl viime
vuonna)

• Jäsenistömme näköistä toimintaa -> olemme
mukana toiminnassa, johon jäsenemme
haluavat osallistua.



Mihin yhdistyksen ampumatoiminta sijoittuu
kentällä?

Puolustusvoimat

KHRU 
Perusvuorot

KHRU 
Toiminnallinen

KHRU 
Kilpailutoiminta

MPK Perusvuorot MPK SOTVA



Ampumavuorot

Töölön radalla

• Rata-ammuntakoulutusta ja harjoitteluaTöölön radalla

• 2 x kk: Vuorot parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 16:30-19

• Auttaa kehittämään asekäsittelyä ja tarkkuutta

• Pistooli- ja kivääriammuntaa (pistoolikaliiperi)

Konalan radalla (kuva Gunpoint)

• Toiminnallisenammunnan koulutusta ja harjoittelua

• 1 x kk: Kuukauden ensimmäinen parillinen tiistai klo 21-23:30

• Sisältää turvallisuuskoulutusta ja rastiharjoitteita (käytännön
ja kilpailutoiminnan näkökulmasta)

• Auttaa kehittämään lajinomaisia taitoja, varusteiden käyttöä
jne

• Vaaditaan SRA tai IPSC status



Padasjoen
ampumaleiri
• Järjestetään vuosittain elokuun

alussa RUL:n koulutuskeskuksessa
muutama kilometri ennen Padasjokea.

• Tänä vuonna 5.-6.8.2023

• Majoitus- ja saunatilat kunnostettu ja
remontoitu 2022. Alueella 150m 
kiväärirata, hirvirata, pistoolirata ja
toimintamonttu

• Keskittyy kaikentasoisille ampujille
sopivaan toiminnalliseen ammuntaan ja
rentoon yhdessäoloon

• Monipuolinen kalusto, rasteja, 
harjoituskilpailu sekä Falling plates Viron
joukkuetta vastaan + saunomista



Oppimispolku

▪Harjoittelet perusvuoroilla Töölössä (mahdollisuus 2 x kk)

▪Osallistut Padasjoen ampumaleirille (1 x vuosi)

▪ Voit osallistua muiden toimijoiden vuoroille ja kursseille, kts MPK

Perustaso

▪Harjoittelet kuten yllä ja lisäksi erilaisia harjoitteita SRA-kurssia varten

▪ Yhdistys on aktiivisesti mukana järjestämässä kursseja

▪ Yhdistyksellä on useita SRA-tuomareita, joilta voit kysyä lisätietoja

Kurssitaso

▪Harjoittelet kuten yllä, mutta osallistut myös toiminnallisen ammunnan
vuoroille Konalassa (1 x kk)

▪ Kouluttajat opastavat kilpailutoimintaan niin halutessasi

▪ Yhdistys- ja sen aktiivit voivat tukea sinua kaluston suhteen

▪ Voit osallistua myös muiden toimijoiden kursseille ja vuoroille, joilla vaaditaan
esim SRA- tai TA-status.

Toiminnallinen- ja kilpailullinen taso



Miten mukaan ampumatoimintaan?

• Seuraa yhdistyksen ilmoittelua
ampumatoiminnasta
(www.khru.fi, sähköiset
jäsenkirjeet ja lehti-ilmoitukset)

• Ilmoittaudu sähköpostitse
(ampumaupseerit@khru.fi) 
kerrot tasostasi ja
kiinnostuksestasi tai ilmoitat
vuoron jolle pääset

• Ampumaupseerit ohjeistavat
varustukseen, toimintaan ja
muuhun liittyvän

• Rohkeasti mukaan
ampumatoimintaan!


