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Ekströmin marssi 26.1., Lahemaa, Viro
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).

Hävittäjää laitetaan taistelukuntoon Tiiksin lentotukikohdassa.
Mekaanikkojen sormi ei saa palella vaikka pakkasta 26 astetta.
Tiiksjärven lentotukikohta 1941.11.01
SA-kuva

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. Lisätietoja ekstrom.ee

RESULin ampumahiihtomestaruuskilpailut 9.-10.2., Imatra
Henkilökohtainen kilpailu hiihdetään vapaalla hiihtotavalla Suomen Ampumahiihtoliiton ja RESUL:n säännöillä. Normaalimatkalla kaikissa sarjoissa on neljä
ammuntaa (ma+py+ma+py), parisprinttiviestissä on 2 ammuntaa (ma+py).
Ilmoittautumiset (nimi, sot.arvo, yhd. ja piiri) mahdollisine lisenssinumeroineen
tapahtuu piireittäin ja sarjoittain 25.1. mennessä sähköpostiosoitteella:
imatranreserviupseerikerho(at)gmail.com Lisätietoja täällä.

Military Cross Training 11.2. ja 11.3., Töölö
Military Cross Training -harjoitus järjestetään Töölössä HRUP:in urheilusalissa
11.2. ja 11.3. Harjoitus on rasitustasoltaan keskiraskas.
Military Cross Trainingin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää osallistujan fyysistä kuntoa
yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoituksella. Kurssi soveltuu kaikille Military Cross
Training harjoituksista kiinnostuneille reserviläisille. Mukaan tarvitset sisäliikuntavarusteet.
Ilmoittautumiset: Maanpuolustuskoulutuksen 3.2. / 3.3. mennessä MPK:n koulutuskalenterin kautta.
Osallistumismaksu: 10 €

http://esres.fi/news/
Pistoolivuorot: Töölöntorilla on kerhon
vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin
klo 17:00 alkaen.
Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö
Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta
klo 17:30.
•
•
•

Kadettikoulun 100 v. juhlaparaati,
1.2. klo 10:00, Senaatintori
Piirin perinneasekilpailu, 6.4.,
Santahamina
SPOL-peruskurssi, 12.-14.4.,
Santahamina

Ampumavuoroja Santahaminassa

Tähtiä ja timantteja -viihdekonsertti 12.2., Tapiola
Espoon Sotaveteraanit ry järjestää 12.2 viihdekonsertin Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Liput 30 € / kpl. Tuotot sotaveteraanien hyväksi.
Konsertin musiikista vastaavat Kaartin soittokunta solisteinaan espoolaiset Mia Heikkinen ja Jarno Kokko. Lisätietoja esitteessä.

Esitelmätilaisuus Ilmatorjuntamuseolla 2.3., Tuusula

Muita tulevia tapahtumia:

KESKU
S
FOORU TELUMI
TÄSTÄ IN
:
WWW
.ESRE
FORUM S.FI/

Päivän ohjelma:
Klo 11.00: Museo avautuu
Klo 12:00: Esitelmät alkavat Tuusula-hallissa:
• TkL Risto Korhonen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos:
Satelliittipaikannus ja häiriöt
• TkT Jukka Ruoskanen, tutkimusalajohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos:
Radiotaajuisen ilmavalvonnan tulevaisuus
Klo 14.00: Opastettu kierros Helsinki-hallissa halukkaille
Klo 14.00: Tutkamieskillan kevätkokous Tuusula-hallissa

• Alkuvuoden Santahaminan ampumavuorot maaliskuun loppuun asti ovat
nyt MPK:n koulutuskalenterissa
Huomio! Vuorot täyttyvät nopeasti!

Kerro EsResistä kaverillesi!

Osanottomaksu 5 €. Kahviossa on myynnissä mm. kirjoja, kahvia, munkkeja ja
virvokkeita. Ennakkoon kokoukseen ilmoittautuneiden Tutkamieskillan jäsenten ei
tarvitse maksaa osanottomaksua, eikä kokouksen yhteydessä olevia kokouskahveja.

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

Ilmoittautumiset 25.2.2019 mennessä Tutkamieskillan sihteerille Jukka Kalevalle
jukka.kaleva(at)elisanet.fi tai puh.: 040 961 6111

Anna palautetta ja vinkkejä!

Padasjoen talvipäivät 8.-10.3., 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!

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

RESUL:in talvijotos ”Okrajotos” 9.-10.3., 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(at)esres.fi. Lisätietoja täällä.
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