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Piirien kevätvuosikokous 14.5., Suomenlinna
Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin kevätkokoukset pidetään Ma 14.5.2018 Suomenlinnan upseerikerholla (rakennus C53).
Tilaisuus alkaa klo 18:30 yhteisellä kokousesitelmällä, jonka pitää MPK:n Etelä-Suomen
uusi piiripäällikkö Petri Parviainen.
Kaikki piirien jäsenyhdistyksien henkilöjäsenet ovat tervetulleita kuuntelemaan esitelmätapahtumaan. Esitelmän jälkeen varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen kevätvuosikokouksen määrämät asiat.
Piirien vuosikokouksissa äänioikeutta käyttävät yhdistyksien valtuuttamat edustajat.

Kaatuneiden muistopäivä 20.5., Espoon tuomiokirkko
Seppeleenlasku ja lippulinna Espoon Tuomiokirkon sankarimuistomerkillä.
Kaksikielinen sanajumalanpalvelus. Kahvit SRK-talolla. Linkki tapahtumakuvaukseen
Tapiolan Reserviupseerien sivuilla.

Kahdeksan sillan marssi 26.5., Helsinki
Töölön Reserviupseerien perinteinen 8 sillan marssi starttaa tänä vuonna lauantaina
26.5. klo 11:00, ja paikkana on Hietaranta (tarkka sijainti Eteläinen Hesperiankatu 38,
hiekkaparkkipaikka Taivallahden Minigolfista länteen). Marssin matka on noin 20 km.
Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua, kunhan vain saapuu paikalle.

Avoimien ovien päivä 2.6., Santahamina ja Suomenlinna
Osana 100-vuotisjuhlaansa Puolustusvoimat järjestää avoimien ovien päiviä
joukko-osastoissaan. Pääkaupunkiseudun joukko-osastojen vuoro on La 2.6.2018,
jolloin Kaartin Jääkärirykmentissä (Santahamina), Maanpuolustuskorkeakoulussa
(Santahamina) ja Merisotakoulussa (Suomenlinnan Pikku-Mustasaari) on avoimien ovien
päivä klo 10.00-16.00.

Padasjoen 20. kesäpäivät 3.-5.8., Padasjoki

Jalkaväki marssii rajalle.
Oravaniemi 1941.09.03. SA-kuva

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.
16.5. Vapaussodan päättymisen
muistojuhlallisuudet, Helsinki
2.6. Vares Cup 2. osakilpailu,
Loppi
9.6. Kesäyön marssi,
Tuusula
29.6. Salpavaellus 29.6.-1.7.,
Luumäki
6/18 Vierailu Kaunialaan – seuraa
tiedotusta kotisivuillamme.

Ampumavuoroja Santahaminassa

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
8.-10.6.! Välipäivien järjestäminen riippuu Padasjoen ratatilanteesta.

Ensivaikutelmia uudesta aselakiluonnoksesta
Uuden aselain luonnos julkistettiin 3.5.2018 ja ikävä kyllä ensivaikutelma
ei ole positiivinen.
Luonnoksesta on mm. unohdettu reserviläisjärjestöjen jäsenilleen
KESKUSTELUtarjoama ampumatoiminta ja on jätetty pois perusteet (direktiivissä
FOORUMIIN
mainittu koulutuskäyttö) joiden avulla yhdistykset voisivat jatkossa
TÄSTÄ:
hankkia aseita kyseiseen tarkoitukseen.
WWW.ESRES.FI/
Samanaikaisesti reserviläiskiväärityyppisen kiväärin normaalikokoiFORUM/
sine lippaineen (20-40 patruunaa) hankkiminen vaatisi jatkossa ensin
vuoden tai kahden harrastamisen kyseisen tyyppisellä aseella ja mahdollisesti turvallisen ampujan kurssin kaltaisen asekäsittelykurssin käymisen. Kyseisen
kaltaisista lippaista tulisi aseen osia, joiden hankkiminen vaatisi jatkossa niitä käyttävän
aseen hankinta- tai hallussapitoluvan.
Luonnoksen mukaan uuden aselain rajoituksia sovellettaisiin aseisiin joiden hankintaluvat on myönnetty 12.6.2017 jälkeen, mikä haiskahtaa taannehtivalta lainsäädännöltä –
mitä ei enää luulisi kohtaavansa länsimaisessa lainsäädännössä. Lisäksi mm. kaikki
deaktivoidut ampuma-aseet täytyisi ilmoittaa poliisille viiden vuoden kuluessa lain
voimaantulosta.
Linkki aselakiluonnokseen (188 sivua).
– Jarkko Vihavainen, EsRes
9.5.2018

www.mpk.fi
• 23.5. Rata-ammunta (pistooli)
• 26.5. Toiminnallinen ammunta
harrastusta aloittaville
• 2.6. Ampumaharrastus tutuksi
naisille (pistooli)
• 9.6. Rata-ammunta (kiv. ja pist.)
• 20.6. Rata-ammunta (kivääri)
• 30.6. Rata-ammunta (kivääri)
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

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
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