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EsRes ry:n vuosikokous 21.11., Helsinki
Espoon Reserviläiset ry:n vuosikokous pidetään ke 21.11.2018 osoitteessa
Döbelninkatu 2, 6. krs. neuvotteluhuoneessa klo 18:00.
Esitelmöitsijänä on Everstiluutnantti Mika Tauru Maanpuolustuskorkeakoululta ja
esitelmän aiheena Tykistön kehitys ja kaukovaikuttaminen.
Käsiteltävänä normaalit sääntömääräiset asiat. Varaa tapahtuma kalenteriisi jo nyt ja
tervetuloa paikalle päättämään yhdistyksemme asioista.
Kahvituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2018 mennessä
osoitteeseen info@esres.fi.
Lottakanttiini ”Matka-Motti”. Viestipataljoonan juhlasta itsenäisyyspäivänä. Näkymä kanttiiniluukulla. Valkjärvi 1941.12.06 SA-kuva

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksia 6.12.

Muita tulevia tapahtumia:

Itsenäisyyspäivän lipunnosto Tapiolassa

http://esres.fi/news/

Lipunnosto Tapiolan Kulttuurikeskuksen Kulttuuriaukiolla alkaen klo 09:00.
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja juhlajumalanpalvelus Espoon tuomiokirkolla
Lippulinna ja seppeleenlasku muistomerkille Espoon Tuomiokirkon (Kirkkopuisto 5)
sankarihautausmaalla alkaen noin klo 11:15 - 11:30. Tapahtumaa edeltää tuomiokirkossa
oleva juhlajumalanpalvelus joka alkaa klo 10:00. Seppeleenlaskun jälkeen kirkkokahvit
läheisellä seurakuntatalolla.
Molempiin ylläoleviin tilaisuuksiin on vapaa pääsy, eikä niihin tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Varustus: Siisti ulkovaatetus.
Lisäksi Helsingissä on kyseisenä päivänä kaksi reserviläisten juhlatapahtumaa:
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla: Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen
kansalaisjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa (Unioninkatu 34) klo 13:30 alkaen.
Vapaa pääsy.
Itsenäisyyspäivän vastaanotto Ostrobotnialla Helsingissä
Pääkaupunkiseudun maanpuolustajien itsenäisyyspäivän vastaanotto klo 15:00 - 18:00.
Paikka: Ravintola Ostrobotnian (Museokatu 10, Helsinki) juhlakerros. Buffét sisältää
alkucocktailin sekä runsaan ruokatarjoilun, buffét-kortit ovelta 39 € / henkilö.

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta
klo 17:30.
15.12.
Tolvajärvi-kilpailu,
Santahamina

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi
• 24.11. Toiminnallisen ammunnan
vuoro aloitteleville, kivääri
• 24.11. Rata-ammunta, kivääri 150 m
• 1.12. Rata-ammunta, pistooli
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati Mikkelissä
PV:n itsenäisyyspäivän paraati ja kalustonäyttely järjestetään tänä vuonna Mikkelissä.

Jouluaaton kunniavartio 24.12., Hietaniemi
Kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen Marsalkka Mannerheimin
haudalle ja Hietaniemen sankariristille.
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Suomen Marsalkan haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa esiintyy kuoro.
Hietaniemen sankariristillä kunniavartiossa on klo 15:00 - 15:30 Helsingin Seudun
Reserviläispiirin vuoro, jolle yhdistyksemme jäsenet voivat ilmoittautua.
Lisätietoja ja muita kunniavartiotapahtumia täällä.

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.

RESUL:in talvijotos ”Okrajotos” 9.-10.3.2019, Säkylä

Anna palautetta ja vinkkejä!

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) talvijotos järjestetään Säkylässä.

Anna palautetta tiedotuslehdestä ja
vinkkaa, jos tiedossasi on EsResin
jäsenistöä kiinnostava maanpuolustushenkinen tapahtuma.
Email: tiedotteet@esres.fi

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) talvijotos ”Okrajotos” Säkylässä viikonloppuna
9.-10.3.2019. Tapahtuman järjestää Oripään Reservinaliupseerit ry. Jotos suoritetaan
3-5 hengen partioina. Pyrimme kokoamaan tapahtumaan yhdistystä edustavan partion.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä osoitteeseen: info@esres.fi. Lisätietoja täällä.
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