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Puolustusvoimat ottaa käyttöön
uuden taistelijan varustuksen
Puolustusvoimat ottaa käyttöön uuden M05-mallin taistelijan varustuksen vuosina
2007 - 2010. Uusi taisteluasujärjestelmä sisältää taistelijan vaatetuksen siihen
liittyvine varusteineen ja
uuden kenttämajoitusjärjestelmän.

Uusi maastokuvio näkyvin
uudistus
Nelivärimaastokuvio on näkyvin
uudistus uusissa maasto- ja
pakkaspuvuissa. Uudessa
lumipuvussa käytetään
kaksiväristä maastokuviota.
Uutta maastokuosia on vaikeampi nähdä myös yöllä

valonvahvistimella. Uusi kuvio tulee kaikkeen ulospäin
näkyvään vaatetukseen,
myös suojaliiviin. Vaatteiden
kankaiden painoa on kevennetty.
Uusi varustus käyttöön
2007-2010
M05-maastopuku jaetaan käyttöön seuraavasti:
- Vuonna 2007: Varusmiesten
loma- ja paraatipuku ja henkilökunnan maastopuku, kansainvälisten joukkojen palvelus-

ja paraatipuku sekä maastopuku
osalle maakuntajoukkoja
- Vuonna 2008: Varusmiesten
loma- ja paraatipuku ja henkilökunnan maastopuku ja maavoimien valmiusyhtymien
varusmiehille palveluspuku
- Vuonna 2009: Palveluspuku
lopuille varusmiehille ja
maavoimien valmiusyhtymien
varusmiehille maastopuku
- Vuonna 2010: Maastopuku
lopuille varusmiehille ja
henkilökunnalle sekä maa-

kuntajoukoille ja reserviläisille.
Puolustusvoimien m05-varustus
Varusmiehille jaetaan vuosina
2007- 2008 seuraavat M05
-vaatetusvarusteet loma- ja
paraativarustukseen: maastopuku, pakkastakki, talvilakki,
naamiosuojus.
Maakuntajoukkojen pilottiyksiköille v. 2007 seuraavaa
M05-vaatetusvarustusta: kesäja talvilakki, maastopuku,
pakkastakki

ENNÄTYSYLEISÖ KITEEN JOULUTULILLA

Kirkkoherra Sakari Takala puhuu joulutulilla Kiteen Hutsin
maastossa.

Perinteisille Joulutulille
osallistui 14.päivä joulukuuta
n. 120 henkeä, joka on Kiteellä
uusi ennätys.
Olosuhteet olivat kaikkea muuta
kuin jouluiset - vettä vihmoi
vähän, ilma n. + 3 astetta eikä
lumen häivää maassa. Kuitenkin
kansa viihtyi tummien kuusien
ja pimeän keskellä, sillä valoa
ja lämpöä antoivat rakotulet,
nuotiot ja jätkänkynttilät.
Kuuma glögi teki kauppansa ja
makkarakauppa kävi vilkkaana.
Tilaisuuden alussa laulettiin
sopivasti ‘’No Onkos
Tullut Kesä” kirkkoherra
Sakari Takalan johdolla
harmonikkataiteilija Timo

Hacklinin säestäessä.
Kirkkoherra Takala piti
jouluisen puheen mainiten,
että ensimmäisenä jouluna
paimenet sytyttelivät tulia
pitääkseen peto eläimet
loitolla ja lämmitelläkseen.
.Jouluevankeliumin rauha ja
ilo on vuosituhansien kautta
kulkenut tähän hetkeen ja tätä
kaikkea muistelemme tällä
paikalla.
Kirkkoherra Takalan puheen
jälkeen laulettiin joululauluja,
paisteltiin makkaraa nuotiolla
ja hörppäiltiin kuumaa glögiä.
Yleisö viihtyi tulilla ja moni
kyseli, että onko taas ensi
vuonna joulutulet ja järjestäjät

lupailivat perinteen jatkuvan.
Kiteen Reserviupseerien ja
Reserviläisten talkooväki oli
sangen tyytyväinen runsaaseen
yleisömäärään ja raivasivat
jälkensä maastosta tilaisuuden
lopuksi.
Päivällä pieni tiedusteluporukka
siivosi melkoiset sotkut
nuorison jäljiltä raivaten paikan
juhlakuntoon lasinsiruista ja
muista roskista.
Seuraava yö olikin se kuuluisa
hirmumyrsky ja sotki osaltaan
metsän.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

Mannerheim-ristin ritari Lauri Nissisen
kuva Joensuun normaalikoululle
Heinäkuun 31. päivänä 1918
syntyneen Lauri Nissisen
kuvan paljasti Joensuun
normaalikoululla Karjalan
lennoston komentaja eversti
Juha Suonperä. Juhlavaan
kuvanpaljastamistilaisuuteen
pääsivät mukaan myös Mannerheim-ristin ritarit Tuomas
Berdt ja Onni Määttänen.
Nissinen liittyy Joensuun Normaalikoulun värikkääseen historiaan siten, että koulu oli
ritarin opinahjo. Nissinen sai
keskikoulun päästötodistuksen
1935 ja hakeutui sitten sotilasuralle. Näin kertoi juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Petri Salo.

Taistelulentäjä Lauri Nissisen kuvan äärellä kenttäsihteeriKosti
Kettunen, rehtori Marika Hokkanen, johtava rehtori Petri Salo
ja Heikki Haponen.
Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja

“Reserviläisurheiluliiton tarkoituksena on
jäsenjärjestöjensä (=RUL, RES ja MPNL)
henkilöjäsenten kenttäkelpoisuuden, fyysisen kunnon
sekä hyvän terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen.
Toiminnallaan liitto tukee myös laajempaa
kansanterveystyötä.”

Toiminnan
painopisteet
vuonna 2007
Reserviläisurheilun
painopisteet vuonna
2007 ovat kenttäkelpoisuuden kehittäminen, tapahtumien ja kilpailujen
laadukas toteuttaminen, edunvalvonta
ja viestinnän
kehittäminen.

Liitto toteuttaa yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja
puolustusvoimien kanssa kenttäkelpoisuuden parantamisohjelmaa, johon kuuluu mm. reserviläisten kenttäkelpoisuuden
mittaaminen ja seuranta. Kunto- ja kenttäkelpoisuusliikuntaa
aktivoidaan yhdistyksissä sekä
alueellisella että valtakunnallisella
tasolla. Kesäyön marssi on kenttäkelpoisuusliikunnan merkittävin
suurtapahtuma. Kunto- ja kent-

täkelpoisuusliikuntaan kuuluu
myös aktiivinen jotos-toiminta
sekä erilaiset ampumaharjoittelumahdollisuudet. Vuonna
2007 järjestetään kuntotestaajien
perehdyttämiskursseja EteläPohjanmaan ja Kainuun piireissä.
Lisäksi järjestetään kenttäkelpoisuustestaajien kurssi lokakuussa
Pirkanmaalla, johon kutsutaan
v. 2005 testaajakurssin käyneet
henkilöt sekä heidän piiriensä
liikunta- ja/tai ampumavastaavat

Rohkea, nuori taistelulentäjä
Nissinen suoritti 3.ItRUK:
n 1941 Ilmatorjuntakoulussa
Santahaminassa. Hänet tunnettiin
rohkeana taistelulentäjänä ja
laivueenjohtajana. Mannerheimristin ritari Nissisestä tuli 5.7.
1942.
- Me tiedämme, että 17.6.1944
koitui nuoren taistelulentäjän
kohtaloksi. Toinen lentokone
iskeytyi keskelle Nissisen
konetta. Lauri Nissinen ei
saanut kokea meneillään olevan
sodan ratkaisevaa vaihetta,
eikä nähnyt miten soturimme
onnistuivat torjumaan vihollisen
hyökkäykset, eikä sitä, ettei
Suomea miehitetty, Petri Salo
totesi.
Mannerheim-ristin ritarin puheenvuoron tilaisuudessa käytti

Tuomas Gerdt, muistellen erittäin
tehokkaaksi ja neuvokkaaksi
mainittua aikalaisritariaan.
Aloite valokuvan sijoittamisesta
Joensuun normaalikoululle tuli
kenttäsihteeri Kosti Kettuselta.
– Jo taannoin kun ritareiden
muistolaattoja paljastettiin, ajattelin, että olisihan se kuvakin hyvä
olla kertomassa sukupolville
siitä työstä ja niistä uhreista,
jonka Mannerheim-ristin ritarit
kansallemme antoivat, Kosti
Kettunen totesi.
Juhlan luonne ohjelmineen,
puheenvuoroineen sekä tarjoiluineen oli juhlava ja arvokas.
Tilaisuudessa esiintyi myös
Joensuun normaalikoulun lukion
kamarikuoro lehtori Tapani
Kukkulan johdolla.
Lähde: Sana &Tieto/Pia Paananen

suunnittelemaan kenttäkelpoisuustilaisuuksia vuodelle 2008.
Vuonna 2006 kurssitetut n. 60
testaajaa kutsutaan vuorostaan
vastaavaan tilaisuuteen v. 2008.
Kilpailutoiminta on tärkeä osa
liiton perinteistä toimintaa. Liitto
vastaa jäsenjärjestöjensä kilpailutoiminnan järjestämisestä reserviläislajeissa sekä valtakunnallisten
mestaruuskilpailujen järjestämisestä. Kilpailukalenterin suunnitteluprosessia kehitetään vuoden
aikana siten, että tammikuussa
2007 kokoontuvat RESUL:n
kilpailukalenteriin merkittyjen
kilpailujen vastuuhenkilöt EteläSavoon suunnittelemaan tapahtumia ja kilpailuja ja vaihtamaan
mielipiteitä reserviläiskilpailujen
johtajien valmennuskurssille.
Reserviläisliikunnan ja –urheilun tehtävien hoitamiseen liittyy
toimintaan oleellisesti kuuluva
ja merkittävä osa-alue, joka on
järjestäytyneiden reserviläisten
liikuntaan ja urheiluun liittyvä
etujen valvonta. Sen tavoitteena
on mm. lajeissamme käytettävien
aseiden lupakäytäntöjen toimivuus, ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen mahdollisuuksien
säilyttäminen eli joka miehen

oikeudet. Lisäksi vaikutamme
reserviläisten liikuntaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön
valmisteluun lausunnon antajina
sekä osallistumalla työryhmien
toimintaan.
Reserviläisten liikuntaan liittyvien
etujen valvonnassa on suoria liittymiä liiton toimintaedellytyksiin
ja näin reserviläisten fyysisen suorituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden
ylläpitoon jonka yksi merkittävä
osa-alue on ampumataito.
Reserviläisjärjestöjen liikuntatoiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen liittyvää tiedonvälitystä kaikkien jäsenjärjestöjen
hallintoelinten välillä tehostetaan.
Liiton tärkein viestintäkanava
on jäsenjärjestöjen julkaisema
Reserviläinen-lehti. Liiton toimisto tuottaa jokaiseen numeroon
liikunnallista materiaalia, minkä
lisäksi aktiivisille kentän kirjoittajille annetaan mahdollisuus
saada artikkelejaan mm. liiton
tapahtumista julkaistuksi.
Liiton www-sivuja kehitetään
rakentamalla kokonaan uusi julkaisujärjestelmä, jossa yhdistyy
selkeä rakenne ja monipuoliset
sisällöt. Säännöt julkaistaan htmlmuodossa, jolloin ne ovat nopeasti
saatavilla.

