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Joensuun rajajotos Onttolassa 24.-25.2.2018
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) järjestää Rajajotos-kilpailujotoksen Onttolassa, Pohjois-Karjalassa.
Jotoksessa on yksi sarja joka käsittää reittiosuuden ja mahdolliset
valinnaiset lisärastit. Kuljettava matka on noin 35 km. Jotosreitillä 10 15 tehtävärastia. Tehtävärastit liittyvät mm. sotilastietoihin ja -taitoihin,
suunnistukseen, kartanlukuun sekä ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan.
Jotos suoritetaan 3 hlö partioina, myös 4- ja 5-henkiset partiot hyväksytään.
Ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) webbisivuilla
www.mpk.fi. Kurssin nimi ”RESUL:in talvijotos, kilpailijat”, kurssinumero:
9100 18 12008. Jotokselle otetaan enintään 40 partiota.

Padasjoen talvipäivät 2018

Jotosmaksu 155 eur/partio. Yksityishenkilönä ilmoittautuvan jotosmaksu on
60 eur/henkilö. MPK lähettää laskun, joka maksettava viimeistään eräpäivänä.
EsRes pyrkii kokoamaan partion kyseiseen tapahtumaan ja on valmis korvaamaan yhdistystämme edustavan partion jotosmaksun. Mikäli olet kiinnostunut
lähtemään jotokselle, ota yhteyttä Juha Matikaiseen, s-posti: juha.matikainen@esres.fi
Lisätietoa: kilpailun sihteeri Arto Nousiainen, puh. 050 345 6568,
s-posti: arto.nousiainen@gmail.com

SRA-ampujakurssi 13.-24.2.2018, Vantaa
Vantaan Reserviläiset järjestää: SRA-Ampujakurssi,
kurssinro: 2409

KESKUSTELUFOORUMIIN
TÄSTÄ:
WWW.ESRES.FI/
FOORUMI/

Hinta: 60 eur/osallistuja (ei sisällä SRA-korttimaksua). Kurssipaikkoja: 20 henkilöä
Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti oman piirin kokeneille ampujille sekä muille
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteistyötahoille. Kurssille on vaatimuksena vankka kokemus
pistoolilla ampumisesta. Paikka: LVRU:n toimintakeskus ja Ruutisavun ampumarata.
Katso lisää: http://vantaanreservilaiset.fi/news/sra-ampujakurssi/
Kysymykset sekä sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla 31.1.2018 mennessä:
mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi

EsResin perinteinen päätapahtuma
9.-11.3.2018 Padasjoen koulutuskeskuksessa, jossa on ampumaradat,
lämmin majoitus sekä hienot ulkoilumaastot. Käytettävissä olevista radoista
tiedotetaan erikseen. Merkitse tapahtuma
kalenteriisi jo nyt!

Muita tulevia tapahtumia:
http://esres.fi/news/
Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköinti-alueelta
klo 17.30.

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi

SRA-tuomarikurssi 25.-27.1.2018, Vantaa

•
•
•
•
•

Vantaan Reserviläiset järjestää: SRA-Tuomarikurssi, kurssinro: 2408
Hinta: 10 eur/osallistuja (ei sisällä SRA-tuomarikorttimaksua)
Kurssipaikkoja: 20 henkilöä
Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti oman piirin kokeneille SRA ampujille sekä muille
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteistyötahoille. Kurssille on vaatimuksena SRA- ampujankortti. Paikka: LVRU:n toimintakeskus ja Ruutisavun ampumarata.
Katso lisää: http://vantaanreservilaiset.fi/news/sra-tuomarikurssi/

23.12.
6.1.
13.1.
20.1.
27.1.

Rata-ammunta (pistooli)
Rata-ammunta (kivääri)
Rata-ammunta (pistooli)
Rata-ammunta (pistooli)
Toiminnallinen ammunta
(kivääri ja pistooli)

Kerro EsResistä kaverillesi!

Kysymykset sekä sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla 14.1.2018 mennessä:
mikko.lehtinen@vantaanreservilaiset.fi

Ekströmin marssi 27.1.2018, Lahemaa, Viro
Ekströmin marssi on liikuntaharrastusta ja sotahistorian tuntemusta edistävä koko
perheen tapahtuma Lahemaan kansallispuistossa. Marssi järjestetään Viron vapaussodassa Virun rintamalla taistelleen I Suomalaisen Vapaajoukon ja tämän ruotsalaisen
komentajan, Martin Ekströmin, muistoksi. Marssilla on valittavissa eripituisia, kyläteistä
ja metsä- ja luontopoluista koostuvia melko helppokulkuisia reittejä: 7, 15 ja 30 km.
Lue lisää: http://ekstrom.ee/fi/ , https://www.facebook.com/events/117412228925198/ ja
EsResin keskustelupalsta. Myös MPK:n koulutuskalenterissa, hakusana: Ekströmi marss

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
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