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Salpavaellus 29.6.-1.7., Salpalinja
Salpavaellus järjestetään jo 25. kerran 29.6.-1.7.2018.
Salpavaellus esittelee viime sotien aikaista Salpalinjaa. Valittavana on kolme erilaista ja eri pituista vaellusreittiä, lopuksi
kaikille yhteinen maanpuolustusjuhla! Sopii kaikenikäisille.
Salpavaellukselle ilmoittautui kahdelle pisimmälle reitille
yhteensä 108 osallistujaa. Lyhyelle reitille ilm. jatkuu 25.6.
iltaan saakka. MPK laskuttaa osanottomaksun vasta vaelluksen
alla. Lisätiedot: http://www.salpavaellus.net/

II/JR I on viettänyt kesäjuhlaa.
Kuvassa kukkotappelu (Säkkitappelu). Lempaala 1942.08.02 SA-kuva

Padasjoen kesäpäivät 3.-5.8, Padasjoki

Muita tulevia tapahtumia:

EsResin perinteinen viikonlopun mittainen ampumaurheiluun keskittyvä tapahtuma kauniissa kesäluonnossa nyt jo 20. kerran – ilmoittautuminen nyt avoinna!

http://esres.fi/news/

Majoitus parakeissa joissa kerrossängyt. Illalla lämpiää sauna ja kuumenee grilli.
Isommassa parakissa pieni keittiö jossa jääkaapit.
Pistoolirata on hyväksytty käyttöön, joten nyt käytettävissä ovat 150 metrin kiväärirata ja
pistoolirata. Toimintamontun osalta remontin valmistumisaikataulu on edelleen auki.
Mikäli tarvitset lainakalustoa, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Patruunoita lainaaseisiin saatavissa omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset sähköpostitse 27.7.2018 mennessä osoitteeseen:
ilmoittautuminen@esres.fi
Tapahtuman osallistujilla täytyy olla voimassaoleva ampujaurheiluvakuutus – joko
reserviläisen ampumaturva tai SAL:in lisenssi.
Lisätietoja: henri.jacobsson@esres.fi ja https://www.esres.fi/toiminta/ammunta/padasjoki/

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue 23.8., Santahamina
Tapahtumassa yleisö pääsee tutustumaan mm. nykyaikaiseen varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä paikallisten joukko-osastojen
järjestämiin kalustonäyttelyihin ja toimintanäytöksiin.
Kesäkiertueillat päättyvät suurten sotilassoittokuntien koko perheen ulkoilmakonsertteihin. Helsingin tapahtumassa esiintyvät Ilmavoimien soittokunnan big band, Laivaston
soittokunta & duo Ida Paul ja Kalle Lindroth sekä Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan show band. Lisätietoja: https://puolustusvoimat.fi/sata

Panssarijotos 14.-16.9., Parolannummi
Panssarijotoksella mitataan sotilastaitoja ja siinä on osallistujille kaksi sarjaa –
reserviläissarja ja vaativampi sotilassarja. Jotos suoritetaan 3-4 hengen partioina.
Puolustusvoimat myöntää tapahtumaan osallistuville kertausharjoitusvuorokausia.
KESKUSTELUIlmoittautumiset Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kurssijärjestelFOORUMIIN
män http://www.mpk.fi kautta. Kurssinumerot: Reserviläissarja:
TÄSTÄ:
2100 18 12063, Sotilassarja: 2100 18 12062
WWW.ESRES.FI/
Ilmoittautumismaksu: 19.8. mennessä ilmoittautuneille 95 € / partio,
FORUM/
sen jälkeen jälki-ilmoittautuneille 190 € /partio.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan kyseiseen tapahtumaan, yhdistyksemme
kokoaa siihen joukkuetta. Hyvitämme yhdistystä edustavan joukkueen kilpailumaksun
(95 €). Jos haluat mukaan, ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen: info(at)esres.fi

EsRes on antanut lausunnon Sisäministeriön aselakiluonnokseen: tutustu lausuntoon

EsRes toivottaa jäsenilleen hyvää kesää!

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit tauolla ja alkavat
uudelleen syksyllä.
24.-26.8. Taistelu rakennetulla alueella
-kurssit, Santahamina
1.8. Hamina Tattoo-retki
17.-19.8. Reservin ampumamestaruuskilpailut, Rovaniemi
8/18 Vierailu Kaunialaan, osasto
Marski – seuraa tiedotusta
kotisivuillamme.

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi
• 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

Anna palautetta ja vinkkejä!
Anna palautetta tiedotuslehdestä ja
vinkkaa, jos tiedossasi on EsResin
jäsenistöä kiinnostava maanpuolustushenkinen tapahtuma.
Email: tiedotteet@esres.fi
Tiedotearkisto:
http://www.esres.fi/jasentiedote/
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