1/2018

Perinnetyö tarvitsee tekijöitä!
Karjalan kannaksella Kuuterselässä on
muistomerkki, jossa lukee teksti
”Himmetä ei muistot koskaan saa”.

1940.01.25

Kuuterselässä käytiin kesällä 1944 taistelu, jossa
suomalaiset yrittivät pysäyttää vastahyökkäyksellä
puna-armeijan läpimurron. Kaksipäiväisen taistelun
tuloksena molemmat osapuolet kärsivät raskaita
tappioita ja taistelun jälkeen suomalaiset joukot
joutuivat perääntymään. Muistomerkin teksti
muistuttaa meitä siitä, että emme saa unohtaa
edeltäneiden sukupolvien tekemiä uhrauksia.
Espoon Reserviläiset ry:n perinnetoiminnan
tehtävänä on vaalia Suomen sodissa 1939-1945
mukana olleiden veteraanien muistoa, perinteitä ja
arvoja sekä kunnioittaa sodissa kaatuneita.
Tule mukaan tekemään perinnetyötä. Osallistuminen on helppoa. Liity seuraamme
13.3.2018 seuraavan kerran kokoontuessamme Espoon Tuomikirkolle muistamaan
Talvisodan päättymistä.
Lisätietoja perinnetyöstä: esa.jansson(at)esres.fi

SRA-ampujakurssi 3.-4.3., Santahamina
Piirien järjestämä SRA-ampujakurssi, kurssinro: 1100 18 12916

KESKUSTELUFOORUMIIN
TÄSTÄ:
WWW.ESRES.FI/
FOORUMI/

Katso lisää: https://www.esres.fi/news/sra-ampujan-kurssi-3-3-4-3-2018/

Ilmoittautumiset 17.2.2017 klo 16:00 mennessä: Maanpuolustuskoulutuksen
webbisivuilla: (www.mpk.fi) B yksikkö: Helsinki

www.mpk.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.
Hinta: 2 eur / hlö, maksu paikan päällä. Ennakkoilmoittautuminen ei tarpeen.
Lue lisää: http://ekstrom.ee/fi/ , https://www.facebook.com/events/117412228925198/
ja EsResin keskustelupalsta

Joensuun rajajotos 24.-25.2., Onttola
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) järjestää Rajajotos-kilpailujotoksen Onttolassa,
Pohjois-Karjalassa.
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.
EsRes pyrkii kokoamaan partion kyseiseen tapahtumaan ja on valmis korvaamaan yhdistystämme edustavan partion jotosmaksun. Mikäli olet kiinnostunut
lähtemään jotokselle, ota yhteyttä Juha Matikaiseen: juha.matikainen(at)esres.fi

info@esres.fi

http://esres.fi/news/

Ampumavuoroja Santahaminassa

https://www.reservilaisliitto.fi/jasenedut/jasenedut_ja_-alennukset/ampumaturva

@

Muita tulevia tapahtumia:

7.4. Brandenstein-marssi, Loviisa

HUOM! Muista reserviläisTen ampumaturva myös vuodelle 2018!

EsRes Facebook

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!

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

Kysymykset: veijo.rautio(at)gmail.com

WWW www.esres.fi

Padasjoen talvipäivät 2018

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

Hinta: kurssimaksu/ratavuoromaksu 25 eur. Patruunat: 7.62x39 50 kpl: 25 eur,
9 mm 50 kpl: 15 eur.

Lisätietoa: kilpailun sihteeri Arto Nousiainen, puh. 050 345 6568,
s-posti: arto.nousiainen(at)gmail.com

SA-kuva

• 3.2. Rata-ammunta (pistooli)
• 10.2. Toiminnallinen ammunta
(kivääri ja pistooli)
• 3.3. Rata-ammunta (kivääri)
• 10.3. Toiminnallinen ammunta
(kivääri ja pistooli)
• 7.3. Rata-ammunta (pistooli)

Kerro EsResistä kaverillesi!
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
Oikeudet muutoksiin pidätetään. © 2018 Espoon Reserviläiset ry.
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