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Kutsu: EsResin sääntömääräinen vuosikokous 25.10., Helsinki
EsResin sääntömääräinen vuosikokous pidetään paikassa Töölöntorin auditorio,
6. krs neuvotteluhuone, Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Aika: 25.10.2017,
alk. klo 18.00.
Tilaisuus alkaa auditoriossa (Trattoria Sogno:n viereinen sisäänkäynti), josta siirrymme
6. kerroksen kokoushuoneeseen. Paikalla kahvitarjoilu. Tule paikalle ja anna panoksesi
yhdistyksemme toimintaan!

Padasjoen marraspäivät 10.-12.11., Padasjoki
EsResin perinteinen kesän päätapahtuma Padasjoella on siirretty marraskuulle
koulutuskeskuksen remontin viivästymisen vuoksi. Marraskuussa on käytössä
vähintään 150 m kiväärirata, muiden ratojen osalta remontti on vielä käynnissä.
Tiedotamme ratatilanteesta lähempänä.
.

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

Muita tulevia tapahtumia:

Vierailu Kaunialan sairaalaan syksyllä veteraaneja tapaamaan

Lisätiedot: http://esres.fi/news

Keväällä tehty vierailu Kaunialan
sairaalaan oli onnistunut. Tapasimme
kahvin ja kakun äärellä sotiemme
veteraaneja ja pääsimme keskustelemaan
heidän ja hoitohenkilökunnan kanssa.
Kahvipöydästä siirryimme juhlasaliin,
jossa esiintyi Espoon puhallinorkesteri soittaen maamme
itsenäisyyden ajan suosikkikappaleita.
Tänä syksynä olemme menossa uudestaan tapaamaan heitä. Tule mukaan!
Aikataulu täsmentyy seuraavassa kuukausitiedotteessa ja EsResin verkkosivuilla.

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta
klo 17.30.
16.9. VaRes Cup ja Weekend, Loppi
http://vantaanreservilaiset.fi/news/varesweekend-16-17-9-2017/
23.9. RESUL:in 300m kiväärikilpailut,
Hälvälä
23.9. Piirin reserviläisasekilpailu,
Santahamina

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: esa.jansson@esres.fi

Milloin kävit viimeksi ampumassa?

7.10. Piirin perinnekiväärikilpailu,
Santahamina

Santahaminassa tarjolla ampumavuoroja lauantaisin:
•
•

”Keittokoulu korvessa. On syksy ja vesistä nousee soreaa
ja maukasta siikaa. Kalan perkaamisessa on siinäkin
opettelemista.” Uhtuan suunta 1943.10.15 / SA-Kuva

Rata-ammunnan kiväärivuoro 150 metriä (PA1 & PA2) 30.9.
Toiminnallisen ammunnan harjoitusvuoro ko. harrastusta aloittaville 14.10.

Laina-aseita saatavissa. Ilmoittautuminen vähintään viikkoa aiemmin Maanpuolustuskoulutuksen webbisivuilla www.mpk.fi J Ilmoittaudu koulutukseen J yksikkö:
Helsinki

Muista myös nämä!
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
Enää vain muutama lippu jäljellä!
Lukiolaisten turvakurssi 27.-29.10., Santahamina

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

.

Ohjelmassa mm. kasarmi- & telttamajoitus, rastikoulutusta, rajavartiolaitoksen esittely,
ammuntaa, ensiapua, Pasi-ajelua, taistelunäytös, luonnossa selviytyminen, sotilaallinen
toiminta saarella ynnä lukuisia muita kursseja ja nähtävää. Lukiolaisia paikalla n. 300.
Apukouluttajina myös kurssilaisia edelliseltä kurssilta.

WWW www.esres.fi

EsRes Facebook

@

info@esres.fi
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