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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
Palokunta seuraa hyökkäysjoukkojen välittömässä läheisyydessä.
Äänislinna 1941.10.07 SA-kuva

Vierailu Kaunialaan veteraaneja tapaamaan lauantaina 18.8. – Tervetuloa mukaan!
Tarjolla grillimakkaraa ja hyvää seuraa! Lisätietoja www-sivuiltamme.

Muita tulevia tapahtumia:
http://esres.fi/news/

Naisten koulutuspäivät 14.-16.9., Helsinki
Kohdennettu kurssi Reserviläisliiton naisjäsenille.
Kurssin tavoitteena on saada tietoutta alueen puolustusratkaisuista, tutustua Puolustusvoimien toimintaan ja rohkaista naisjäseniämme asepalveluksen suorittamiseen ja/tai
osallistumaan aktiivisemmin vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.
Kurssilla esitellään Puolustusvoimien toimintaa, tutustutaan Kaartin jääkärirykmenttiin
sekä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueiden puolustusratkaisuihin. Lisätään kybertietoutta ja tarjotaan mahdollisuus ammuntaan. Kurssin sivut.
Ilmoittautuminen 23.8. mennessä MPK:n verkkosivuilla http://www.mpk.fi
Lisätietoja Terhi Hakola, hakolaterhi(at)gmail.com, puh. 050 350 8020
MPK kurssinumero 1100 18 13905, hinta 30 eur.

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit tauolla ja alkavat
uudelleen syksyllä 3.9.
25.8.
Skoudet ja brankkarit
steissillä, Rautatientori
14.9.
TSTEA perusteet -kurssi,
Santahamina
14.-16.9. TRA perusteet -kurssi,
Santahamina

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi

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.
Ilmoittautumiset Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kurssijärjestelmän http://www.mpk.fi kautta. Kurssinumerot: Reserviläissarja:
2100 18 12063, Sotilassarja: 2100 18 12062
Ilmoittautumismaksu: 19.8. mennessä ilmoittautuneille 95 € / partio,
sen jälkeen jälki-ilmoittautuneille 190 € /partio.

KESKUSTELUFOORUMIIN
TÄSTÄ:
WWW.ESRES.FI/
FORUM/

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

Military Cross Training 19.9., Santahamina
Kurssi soveltuu kaikille Military Cross Training harjoituksista kiinnostuneille
reserviläisille. Mukaan tarvitset ulkoliikuntavarusteet.
CrossFit-tutustumistilaisuudessa harjoitellaan oikeita suoritustekniikoita ja tehdään yksi
n. tunnin mittainen ohjattu harjoitus (19.9. klo 17.30 - 19.00). Kurssi soveltuu kaikille
CrossFitistä kiinnostuneille reserviläisille. Harjoitus on keskiraskas. Kurssin sivut.
Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä MPK:n verkkosivuilla http://www.mpk.fi
Lisätietoja Kurssinjohtaja Jarkko Paananen, jarkko.paananen(at)mpk.fi,
puh. 040 829 4284. Crossfit-harjoituksen ohjaaja Harry Sainio,
harrysainiotmi(at)pp.inet.fi, puh. 040 903 1721.
MPK kurssinumero 1100 18 13641, hinta 5 eur.

Piirin toimintapäivä 29.9., Santahamina
Toimintapäivillä kerrataan yleisimmät tst-välineet, Virve-puhelimet, haavoittuneen
ensiapu ja prosenttiammunta. Kurssi on kohdennettu HelResP:n henkilöjäsenille.
Ilmoittautuminen 7.9.2018 mennessä https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri
MPK kurssinumero 1100 18 12802, hinta 10 eur. Osallistujamäärä 125.

• 1.9.2018: Rata-ammunnan harjoitusvuorot, kivääri (150 m), kivääri
(300 m kokeneille) ja pistooli.
• 8.9.2018: Rata-ammunnan harjoitusvuorot, kivääri (150 m) ja kivääri
(300 m kokeneille).
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/
Oikeudet muutoksiin pidätetään. © 2018 Espoon Reserviläiset ry.
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