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Spjutsundin majan talkoot 18.10., Sipoo
Spjutsundin kokous- ja koulutusmajan kunnossapito suoritetaan talkoovoimin ja
yhdistykset kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme.
Mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja
toisiinsa.
Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä
majan saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 18.10. kello 16.00
alkaen, myöhemminkin saa tulla.
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja
muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle
sähköpostitse 16.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu,
pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoitus väestönsuojasta. Helsinki. SA-kuva

Avoin ampumapäivä 3, 20.10., Upinniemi

Muita tulevia tapahtumia:

Avoin ampumapäivä 3 tapahtuma järjestetään Upinniemessä la 20.10. Kurssin
tavoitteena on opettaa turvallinen asekäsittely sekä toiminta ampumaradalla.
Päivän aikana ammutaan perusammunnat sekä kilpasarjat.
Kurssin kohderyhmä ovat yli 18 vuotta täyttäneet. Oletuksena on, että osallistujalla on
riittävät tiedot ja taidot turvallisesta aseenkäsittelystä ja valmius suorittaa yksinkertaisia
harjoitteita turvallisesti. Kurssilla kertaamme turvallisen asekäsittelyn.

http://esres.fi/news/

Perusammunnat reserviläiskiväärillä ja pistoolilla. Laina-aseita saatavilla.
Hinta ja lisätiedot MPK:n sivuilla, kurssinro 1100 18 12908

Metro VSS-Kalliosuoja peruskurssi 10.11., Helsinki
Kurssi kouluttaa henkilöstöä Helsingin metroasemien kallioväestösuojien käyttöönottoon ja käyttöön. Metroväestösuojia on kuusi: Ruoholahti, Kamppi, Rautatieasema, Helsingin yliopisto, Hakaniemi ja Sörnäinen. Pilottisuojana toimii Helsingin
yliopiston metroasema (entinen Kaisaniemen metroasema).
Kurssin kohderyhmä on maanpuolustuksesta kiinnostunut normaalin terveyden omaava
aikuinen suomalainen ja reservissä sijoittamaton henkilö, joka haluaa olla mukana
siviiliväestön suojaamisessa mahdollisen kriisin aikana. Koko kurssikokonaisuuden
(3 osiota) läpikäynyt henkilö voidaan sijoittaa jonkin väestösuojan käyttöhenkilöstöön.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot MPK:n sivuilla, kurssinro 1100 18 13644

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta
klo 17:30.
20.10.
Perinnekiväärikilpailu,
Santahamina

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi
• 17.11. Ammunnan harrastaminen
tutuksi naisille (kivääri) ja
kivääri 150 m
• 24.11. Toiminnallisen ammunnan
vuoro harrastusta aloittaville (kivääri)
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

EsRes ry:n vuosikokous 21.11., Helsinki

Kerro EsResistä kaverillesi!

Espoon Reserviläiset ry:n vuosikokous pidetään ke 21.11.2018 osoitteessa
Döbelninkatu 2, 6. krs. neuvotteluhuoneessa klo 18:00.

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

Käsiteltävänä normaalit sääntömääräiset asiat. Varaa tapahtuma kalenteriisi jo nyt ja
tervetuloa paikalle päättämään yhdistyksemme asioista.
Kahvituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 20.11.2018 mennessä
osoitteeseen info@esres.fi.

Mukaan Helsingin maakuntakomppaniaan!
Haluatko aktivoitua reserviläisenä? Maakuntajoukot ovat välittömän valmiuden
joukkoja, jotka koostuvat valikoiduista, ammattitaitoisista reserviläisistä, jotka
voidaan kutsua palvelukseen erittäin lyhyellä varoitusajalla.
Helsingin Maakuntakomppaniaan rekrytoidaan jatkuvasti aktiivisia, pääkaupunkiseudulla asuvia reserviläisiä. Toiminta tarjoaa mielenkiintoisia harjoituksia hyvässä
porukassa sekä tarjoaa mahdollisuuksia edetä reservissä! Jos kiinnostuit, ilmoita siitä
aluetoimistoon, seuraa MPK:n kurssikalenteria ja ilmoittaudu Maakuntakomppanian
infotilaisuuteen. Infotilaisuutta seuraava rekrytointikurssi järjestetään seuraavan
kerran maaliskuussa 2019. Tule mukaan!
Tutustu lähemmin:
https://puolustusvoimat.fi/web/reservilaiselle/uusimaa
https://puolustusvoimat.fi/uudenmaan-aluetoimisto
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri

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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