12/2018

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

Joulutervehdys sotaveteraaneille 22.12., Kauniainen
Tule mukaan toimittamaan yhdistyksemme joulutervehdys sotaveteraaneille!
Sotilas ja poro.
Petsamo, Kukkesjaur 1941.04.13 SA-kuva

Paikka ja aika: Kaunialan sairaala, Osasto Marski, Kylpyläntie 19, Kauniainen.
Lauantai 22.12.2018 klo 13:00. Tervetuloa!

Muita tulevia tapahtumia:

Ekströmin marssi 26.1.2019, Lahemaa, Viro

http://esres.fi/news/
Ekströmin marssi on liikuntaharrastusta ja sotahistorian tuntemusta edistävä koko
perheen tapahtuma Lahemaan kansallispuistossa, n. 70 km Tallinnasta itään.
Marssi järjestetään Viron vapaussodassa Virun rintamalla taistelleen I Suomalaisen
Vapaajoukon ja tämän ruotsalaisen komentajan, Martin Ekströmin, muistoksi. Marssilla
on eripituisia reittejä: 7, 15 ja 30 km, lähtöpaikka Kolgan kartano (Kolga mõis).
Lisäksi paikalla järjestetään mm. taistelunäytös, museonäyttely, antiikkitori, musiikkiesityksiä, ym. Marssille odotetaan osallistujia Virosta, Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.
Osallistumismaksu on 2 € / hlö käteisellä paikan päällä. Maksuton pysäköinti. Myös
bussilla pääsee Kolgaan, lipun hinta tällä hetkellä on n. 3 € / suunta. Reitit ja aikataulut:
http://www.peatus.ee/#route_search/eng. Lisää tapahtumasta: ekstrom.ee

Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit tauolla, palaavat
ma 14.1. Lähtö Pirkkolan ulkopuiston
pysäköintialueelta klo 17:30.
14.1.19
12.2.19

Padasjoen talvipäivät 8.-10.3.2019, Padasjoki
Yhdistyksemme järjestämä perinteinen, ampumaurheilupainotteinen viikonlopun
mittainen tapahtuma Padasjoen koulutuskeskuksessa.
Koulutuskeskuksen ampumaradoista ovat käytettävissä ainakin 150 metrin kiväärirata
sekä pistoolirata. Perjantaina klo 21 asti ja lauantaina klo 10-18 vapaata ammuntaa.
Sunnuntaina leirikilpailu. Merkitse tapahtuma kalenteriisi jo nyt!

RESUL:in talvijotos ”Okrajotos” 9.-10.3.2019, Säkylä
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) talvijotos järjestetään Säkylässä.
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.

Military Cross Training,
Helsinki
Tähtiä ja timantteja -viihdekonsertti, Kaartin soittokunta
Espoo. Tuotot sotaveteraanien
hyväksi.

Ampumavuoroja Santahaminassa
www.mpk.fi
• Tulevia ampumavuoroja ei ole
julkaistu vielä tiedotteen julkaisuun
mentyä – seuraa MPK:n koulutuskalenteria!
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Seuraa EsRes:iä myös Facebookissa!
Uusimpia tiedotuksia ja uutisia EsResin Facebook-feedin kautta.
Espoon Reserviläisten Facebook-sivuilla voit seurata EsResin omia,
nopeasti tiedotettavia jäsenasioita, saat muistutuksia tapahtumista ja tietoja
muistakin reserviläisiä koskevista yleisistä aiheista ja uutisista. Klikkaa
EsRes tykätyksi ja pysyt ajan tasalla!
Muista myös EsResin omat www-sivut, toimintakalenteri ja keskustelufoorumi.

Jäsenmaksu vuodelle 2019

JÄSENKYSELY 2018

KESKU
S
FOORU TELUMII
TÄSTÄ N
:
WWW
.ESRE
FORUM S.FI/

Kiitokset kyselyyn vastanneille
arvokkaasta palautteesta yhdistyksemme toimintaan liittyen.
Lähetämme ennen vuoden vaihdetta linkin kyselyyn vielä kertaalleen, jotta sen mahdollisesti hukanneet voivat vielä kyselyyn vastata.

Jäsenmaksu vuodelle 2019 jakaantuu seuraavasti:
•
•
•
•
•

RES:n jäsenmaksu
14,50 €
Reserviläinen-lehti
8,50 €
Helsingin Reservin Sanomat -lehti
6,00 €
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenmaksu 3,00 €
Espoon Reserviläiset ry:n jäsenmaksu
8,50 €

Yhteensä

WWW www.esres.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään. © Espoon Reserviläiset ry. Tarkasta
tapahtumatietojen mahdolliset muutokset niiden internetsivuilta.

40,50 €

EsRes Facebook

@

info@esres.fi

Espoon Reserviläiset ry

