2/2018

”Vapaussodasta 100 v. – tapahtumia Länsi-Uudellamaalla” -retki 14.4.
Helsingin reservipiirien sotahistoriallinen koko päivän retki lauantaina 14.4.2018.
Matka tehdään tilausbussilla Hki-Siuntio-Kirkkonummi-Leppävaara-Huopalahti-Hki.
Oppaana joko Jukka I. Mattila tai Eeva Tammi / Göran Lindgren.
Matkan osallistumismaksu on 20-25 euroa/henkilö (riippuu lähtijämäärästä). Helsingin
Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri tukevat matkan kustannuksia.
Sitova ilmoittautuminen 23.2.2018 mennessä jukka.rusila(at)ramboll.fi tai puh.
040 779 5619. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä piirikohtaisin kiintiöin.
Ilmoittautuneille lähetetään lisäohjeet maksamisesta ja tieto lähtöpaikasta ja
tarkemmasta ohjelmasta. Lisätietoja reitistä Esresin uutissivulla.

Talvisodan päättymispäivän tilaisuudet 13.3., Espoo
Espoon Sotaveteraanit järjestävät yhteistoiminnassa Tapiolan ja Tuomiokirkkoseurakuntien sekä Esbo svenska församgling:in kanssa seuraavat tilaisuudet
Espoossa:
• Klo 09:00 Lipunnosto Tapiolan kulttuurikeskuksen aukiolla (Kulttuuriaukio 2).
• Klo 10:00 Seppeleenlasku Espoon tuomiokirkon sankarihaudoilla (Kirkkopuisto 5). Osanottajat kokoontuvat tuomiokirkon edustalle klo 09:45 mennessä.
• Klo 18:00 Muistojuhla Tapiolan kirkossa (Kirkkopolku 6).

KESKUSTELUFOORUMIIN
TÄSTÄ:
WWW.ESRES.FI/
FORUM/

EsResin perinteinen päätapahtuma 9.-11.3.2018 Padasjoen
koulutuskeskuksessa, jossa on ampumaradat, lämmin majoitus sekä
hienot ulkoilumaastot. Käytettävissä olevista radoista tiedotetaan erikseen.

Kokous järjestetään osoitteessa Döbelninkatu 2, Hki, ti 20.3.2018 klo 18:00.
Tilaisuus alkaa auditoriossa (Trattoria
Sogno:n viereinen sisäänkäynti) esitelmällä ja kahvitarjoilulla.
Esitelmöitsijänä sotilasprofessori (yleinen
sotataito), everstiluutnantti, dosentti Jyri
Raitasalo ja esitelmän aiheena ”Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen
puolustus”. Tervetuloa!

Muita tulevia tapahtumia:
Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköinti-alueelta
klo 17.30.
24.3. Piirin perinnekiväärikilpailu,
Santahamina
7.4. Brandenstein-marssi, Loviisa

Tärkeää! Seuraa tapahtumaa koskevaa tiedotusta kotisivuillamme.

Laskuvarjokurssi 29.06.-01.07., Rapla, Viro

Ampumavuoroja Santahaminassa

EsRes järjestää jäsenilleen laskuvarjokurssin Virossa 29.06.-01.07.18.

www.mpk.fi

IAD/SL-kurssi: hypätään liitovarjolla 1500 metristä. Kurssin hinta: 130,00 eur (sis.
teoriaosuuden + 1 hypyn). Seuraavat hypyt 40 eur/hyppy. Teoriakokeen + 5 hyppyä
suorittaneet saavat Viron Puolustusvoimien IV luokan laskuvarjohyppääjän ”hopeiset
siivet”.
AFF-kurssi: hypätään liitovarjolla 3000-4000 metristä kahden kokeneen hyppymestarin
kanssa. Vapaapudotus 35-45 sek. Hyppymestarit huolehtivat että oppilaan vartalo on
vapaapudotuksen aikana aerodynaamisesti oikeassa asennossa ja auttavat avaamaan
varjon 1500 metrissä. Kurssin hinta: 299,00 eur (sis. teoriaosuuden + 1 hypyn).
Seuraavat hypyt 140 eur/hyppy.
Kurssille otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

• 24.2. Rata-ammunta (pistooli)
• 3.3. Rata-ammunta (kivääri)
• 10.3. Toiminnallinen ammunta
aloittaville (kiv. ja pistooli)
• 10.3. Rata-ammunta (pistooli)
• 17.3. Rata-ammunta (kiv. ja pistooli)
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Kerro EsResistä kaverillesi!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Anne-Ly Koorberg, puh. 050 550 4020 tai
anne-ly.koorberg(at)esres.fi

SRA TST-kilpailut 5/18 ja 8/18, Viro
SRA Viron mestaruuskisa 19.08.18
SRA TST-kilpailu ”Grenaderi karikas” 27.05.18 (Tartto)
Tarkemmat tiedot (ilmoittautuminen, rastikuvaukset, kartta kisapaikalle ym.) lähempänä
ajankohtaa. Varaa aika kalenteriisi jo nyt!

ksun vuodelle 2018

Huom: muistithan hoitaa Reserviläisliiton jäsenma

Kevään tärkein kokous jokaiselle
EsResin jäsenelle – tule mukaan
kuuntelemaan ja vaikuttamaan
yhdistyksen toimintaan!

http://esres.fi/news/

Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Varustus: Tumma puku, muistojuhlaan
isot kunniamerkit. Lisätietoja ohjelmista Esresin uutissivulla.

Padasjoen talvipäivät 9.-11.3., Padasjoki

EsRes kevätkokous 20.3.

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.

WWW www.esres.fi

EsRes Facebook

@

info@esres.fi

Espoon Reserviläiset ry, Metsäpirtintie 1, 02130 ESPOO

