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TRA perusteet- ja Tiedustelu 1 TRA -kurssit 18.-20.5., Santahamina
Taistelu rakennetulla (TRA) perusteet kurssi: koulutettavat oppivat rakennetun
alueen taistelun perusteet taistelijan – ryhmän puitteissa.
Harjoitus on tarkoitettu TRA-taitoja tarvitseville tai kiinnostuneille reserviläisille. Koulutusaiheita ovat turvallinen aseenkäsittely, partion ja ryhmän
liikkuminen rakennetulla alueella, tunkeutumistekniikat, partion
KESKUSTELUsisäänmeno ja porrastekniikat, käytävätekniikat, heitteiden käyttö,
FOORUMIIN
murtotekniikat, TSTEA ja lähiammunta. Soveltavassa vaiheessa
TÄSTÄ:
harjoitellaan partion ja ryhmän liike rakennetulla alueella, tunkeutuminen rakennukseen ja liike rakennuksessa.
WWW.ESRES.FI/

Rasvanahkasaappaat on vaihdettava kumisaappaisiin kuraisen kevään ajaksi.
Vaihto käynnissä. Aunuksen kannas, Levina 1942.04.17. Lähde: SA-KUVA

FORUM/

Tiedustelu 1 TRA -kurssi: Kurssin jälkeen oppilaiden tulee osata:
taajamatiedustelupartion toiminnan perusteet, viestivälineet LV241, parsa,
paikantaminen MGRS koordinaatein, tähystysaseman toiminta rakennuksessa sekä
kohteen tiedustelu. Tuntea: tiedustelutulenjohtaminen, kaluston yleistunnistus.
Kursssin kohderyhmä ovat tiedustelukoulutuksen saaneet tai tiedustelusta kiinnostuneet
reserviläiset.
Ilmoittautumiset kursseille Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) webbisivuilla
http://www.mpk.fi I yksikkö: Helsinki

Piirin 2. SRA-kilpailu 28.-29.4., Upinniemi
Uudenmaan ja Helsingin reserviläispiirien SRA-karsintakilpailu.
Kilpailussa ammutaan kolme kiväärirastia ja kaksi pistoolirastia (alustava tieto).
Rastikuvaukset ja tarkemmat tiedot toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin.

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.
19.-20.5. Perinnease SM-kilpailut,
Lahti
27.5. Grenaderi Karikas SRA,
Viro

Aikataulu: Kilpailurastien rakentaminen Pe 27.4., esikisa Le 28.4. ja varsinainen kilpailu
Su 29.4.2018.

Ampumavuoroja Santahaminassa

Samaan aikaan samoilla rasteilla ammutaan myös Uudenmaan piirin mestaruuskilpailu.
Pistelaskenta sekä ilmoittautuminen tapahtuu kummankin piirin osalta itsenäisesti.

• 5.5. Toimin. ammunta kokeneille
• 12.5. Rata-ammunta (kiv. ja pist.)
• 19.5. Ampumaharrastus tutuksi
naisille (voi siirtyä kesäkuulle)
• 23.5. Rata-ammunta (pistooli)
• 26.5. Toimin. ammunta harrastusta
aloittaville
• 30.5. Rata-ammunta (kivääri)
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Ilmoittautuminen: https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94114
tai MPK järjestelmästä nimellä SRA sarjakilpailu 1, ampujille / Meripuolustuspiiri
(kurssin nro 6200 18 12030)
Toimitsijan tehtävistä kiinnostuneet ottakaa yhteyttä: tapio.oikarinen(at)gmail.com

EsRes kevätkokous 19.4., Espoo

www.mpk.fi

Nyt uusi mahdollisuus osallistua!
Espoon Reserviläiset ry:n kevätkokous pidetään Laaksolahden monitoimitalolla
To 19.4., os. Lähdepurontie 2, Espoo. Tervetuloa!

Padasjoen 20. kesäpäivät 3.-5.8., Padasjoki
EsResin perinteinen päätapahtuma nyt 20. kertaa – varaa kalenteriisi aika jo nyt.
Juhlavuoden kunniaksi luvassa erikoisohjelmaa: pysy kuulolla!
Huom: Seuraa tiedotusta websivuillamme myös mahdollisista Padasjoen välipäivistä
kesäkuussa! Välipäivien järjestäminen riippuu Padasjoen ratatilanteesta.

Veteraanipäivä 27.4. ja Vapaussodan päättymisen muistopäivä 16.5., Hki
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/
Vapaussodan päättymisen 100-vuotismuistopäivä Helsingissä 16.5.:
Paraati ja muistojuhla Finlandia-talolla.

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

Anna palautetta ja vinkkejä!
Anna palautetta tiedotuslehdestä ja
vinkkaa, jos tiedossasi on EsResin
jäsenistöä kiinnostava maanpuolustushenkinen tapahtuma.
Email: tiedotteet@esres.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään. © 2018 Espoon Reserviläiset ry.
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