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Suomi 100-vuotta päätapahtuma 18. - 19.8., Helsinki
Suomi 100-vuotta päätapahtuma Helsingissä kansalaistorilla Pe-La 18.- 19.8.2017.
Kyseessä on "Nuku rauhassa" kokonaisturvallisuushankkeen päätapahtuma,
joka järjestetään Helsingin keskustassa.
.

EsResin vuosikokous 25.10.
EsResin sääntömääräinen vuosikokous pidetään paikassa Töölöntorin
auditorio, 6. krs neuvotteluhuone,
Töölöntorinkatu 2, Helsinki.
Aika: 25.10.2017, alk. klo 18.00

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri järjestävät
tapahtumassa laserammuntarastin, jossa on 10 ammuntapaikkaa.
Lisätiedot: http://www.nukurauhassa.fi/

VaRes Weekend 16. - 17.9. ja VaRes Cup 3, Loppi
Vantaan Reserviläisten perinteinen VaRes Weekend Lopella!
Luvassa paljon erilaista ohjelmaa ampumatoiminnan parissa sekä
sauna- ja majoitustilat käytössä koko viikonlopun.
Kilpailu alkaa lauantaina klo 12.30 ja arvioitu kesto on klo 18.00 saakka.
Sunnuntaina on vuorossa ampumapäivä ja käytössä on yhdistyksen aseet
sekä varmasti monen harrastajan- ja kilpailijan omaa kalustoa! Ratoja on käytössä
pidemmälle matkalle 100m. rata ja sen lisäksi kaksi toimintamonttua. Patruunoita löytyy
yhdistyksen puolelta myytäväksi omakustannehintaan kaikille niitä tarvitseville!
.

Kysymykset ja lisätiedot: mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi
Tapahtuman kotisivut: http://vantaanreservilaiset.fi/news/vares-weekend-16-17-92017/

Marssi paikalle ja anna panoksesi
yhdistyksemme toimintaan!

Muita tulevia tapahtumia:
Lisätiedot: http://esres.fi/news

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.

Padasjoen marraspäivät 10.-12.11., Padasjoki

Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköinti-alueelta
klo 17.30.

EsResin perinteinen kesän päätapahtuma Padasjoen koulutuskeskuksessa
peruutettiin remontin viivästymisen vuoksi. Korvaavaa tapahtumaa suunnitellaan
marraskuulle 2017 – pysy kuulolla!

10.9. Maastovaellus I, Espoo
https://www.esres.fi/news/maastovaellusi-10-9-2017/

.

Lisätiedot: https://www.esres.fi/news/padasjoen-marraspaivat-10-12-11-2017/

15.-17. Stadin Ruska 17, Helsinki
Tiedustelu-TRA

MUISTA MYÖS NÄMÄ!
Maakuntakomppanian infotilaisuus 2.9.2017 Santahaminassa
.

Kurssi soveltuu maakuntakomppanioiden toiminnasta kiinnostuneille reserviläisille tai
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille. Aikaisempi kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta luetaan eduksi. Ikä n. 25 - 40v, hyvä lihaskunto,
cooper min. 2300 metriä, nuhteettomat elämäntavat ja oltava hyvämaineinen, asuinpaikka Uudellamaalla ja sitoutuminen osallistumaan vuoden aikana 1 - 2 harjoitukseen.
.

llmoittautumiset 21.8.2017 mennessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) webbisivuilla
(http://www.mpk.fi) -> yksikkö: Helsinki
Nuorten reserviläisten päivä 23.9.
.

Nuorten reserviläisten päivä järjestetään Santahaminassa. Tapahtuma on tarkoitettu
nuorille reservin upseereille ja aliupseereille. Se toteutetaan MPK:n kurssina ja
Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena. Päivästä saa korvaavan kertausharjoituspäivän, joka luetaan hyväksi mahdollista reservin ylennystä varten.
limoittautumiset Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) webbisivuilla
(http://www.mpk.fi) -> yksikkö: Helsinki

Kerro EsResistä
kaverillesi!

KESKU
S
FOORU TELUMIIN
TÄ
WWW STÄ:
.ESRE
FORUM S.FI/

EsResin jäseneksi voi
hakea kuka tahansa
Suomessa varusmiespalvelun tai
vapaaehtoisen asepalveluksen
suorittanut Suomen kansalainen
ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Lähetä tämä tiedote eteenpäin
kaverillesi jonka arvelet olevan
kiinnostunut liittymään
joukkoomme!
Lisätietoja: www.esres.fi

Anna palautetta ja vinkkejä!

Tuntematon Sotilas -elokuvan erikoisnäytös 31.10.
.

Helsingin Seudun Reserviläispiirin / EsResin jäsenillä (avec) on
mahdollisuus nähdä elokuva tiistaina 31.10.2017 kello 18.45 elokuvateatteri Bio Grandissa Tikkurilassa. Osoite on Kielotie 7. Lipun hinta
15 euroa. Lipputilaukset piirin toimistosta: kari.talikka(at)helresp.fi
tai puh. 050 44 66 050

Anna palautetta tiedotuslehdestä ja
vinkkaa, jos tiedossasi on EsResin
jäsenistöä kiinnostava maanpuolustushenkinen tapahtuma.
mail: tiedotteet@esres.fi
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