3/2018

Brandenstein-marssi Loviisassa ja jotosharjoitus Nuuksiossa, 7.4.
Brandenstein-marssi on vuosittain MPK:n järjestämä kenttäkelpoisuustapahtuma
Loviisassa. Marssittavan matkan minimipituus on 25 kilometriä (pidempi matka 40 km)
ja se suoritetaan sotilasasussa (reserviläiset) ja vähintään 10 kg painoisen kantamuksen
kanssa enintään 6 tunnin sisällä. Maksu: 25 eur / hlö. 1 kh-vuorokausi
onnistuneesta marssisuorituksesta. Ilmoittautumiset:
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94939
KESKUSTELU-

FOORUMIIN

Kaikille pääkaupunkiseudun reserviläisille avoin jotosharjoitus
TÄSTÄ:
Nuuksiossa. Päivän aikana suunnistetaan taistelijapareittain noin
WWW.ESRES.FI/
15 km mittainen reitti maastossa, jonka varrella suoritetaan sotilaan
FORUM/
perustaitoihin liittyviä tehtävärasteja. Maksu: 10 eur / hlö.
Ilmoittautumiset 2.4. mennessä: ihrury(at)gmail.com
Lisätiedot: https://www.esres.fi/news/jotosharjoitus-nuuksiossa-7-4-2018/

Kansallinen veteraanipäivä 27.4., Helsinki
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään perjantaina
27. huhtikuuta 2018 Helsingissä.
Veteraanipäivän vietto alkaa perinteiseen tapaan klo 10 lipunnostolla ja seppeleenlaskulla Mannerheimin patsaalla ja tämän jälkeen on vuorossa seppelten lasku
Hietaniemen hautausmaalla sankariristillä ja Mannerheimin haudalla. Lisätiedot:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumat/kaupunki/kansallinenveteraanipaiva/

Vares Cup 2018 ilmoittautumiset avattu
Vares Cup on Vantaan Reserviläiset ry:n jokavuotinen SRA-osakilpailu.
VaResin 60-vuotisjuhlavuotena 2018 Vares Cup / Viranomainen.fi -Cup pitää sisällään
viisi osakilpailua. Kaikki kilpailut järjestetään Lopen ampumaratakeskuksessa.
Lisätiedot ja hinnat: http://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/

Padasjoen 20. kesäpäivät 3.-5.8., Padasjoki
EsResin perinteinen päätapahtuma nyt 20. kertaa – varaa kalenteriisi aika jo nyt.
Juhlavuoden kunniaksi luvassa erikoisohjelmaa: pysy kuulolla!

Laskuvarjokurssi 29.06.-01.07., Rapla, Viro
IAD/SL-kurssi: hypätään liitovarjolla 1500 metristä. Kurssin hinta:
130,00 eur (sis. teoriaosuuden + 1 hypyn). AFF (NOVA)-kurssi:
hypätään liitovarjolla 3000-4000 metristä kahden kokeneen hyppymestarin kanssa. Kurssin hinta: 299,00 eur (sis. teoriaosuuden + 1 hypyn).
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Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Anne-Ly Koorberg, puh. 050 550 4020 tai
anne-ly.koorberg(at)esres.fi

EsRes kevätkokous 20.3.
Kevään tärkein kokous jokaiselle
EsResin jäsenelle – tule mukaan
kuuntelemaan ja vaikuttamaan
yhdistyksen toimintaan!
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:
http://esres.fi/news/
Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta
klo 17.30.
24.3. Piirin perinnekiväärikilpailu,
Santahamina
7.4. Piirin reserviläisasekilpailu,
Santahamina
14.4. Piirin SRA-kilpailu,
Santahamina
20.5. Kaatuneiden muistopäivä

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi
• 24.3. Rata-ammunta (kivääri)
• 5.5. Toimin. ammunta kokeneille
• 12.5. Rata-ammunta (kiv. ja pist.)
• 19.5. Ampumaharrastus tutuksi
naisille
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Viro 100 -juhlallisuudet Tartossa 24.2.2018
EsResin valtuuskunta
vieraili 24.2. Kaitseliitin Tartu
Malevan kutsumana osallistumassa Viro 100 v. -juhlallisuuksiin Vapaussodan muistomerkillä,
Tähtitorninmäellä ja Baltic
Defence Collegessa.
Tilaisuuksissa palkittiin ansioituneita Kaitseliitin jäseniä ja
juhlistettiin arvokkaasti etelänaapurimme juhlavuotta. EsRes
kiittää isäntiä lämpimästä
vieraanvaraisuudesta.

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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