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Päätoimittajan palsta
Karjalan Pojat – lehtien ilmestymispäivien
väliset kolme kuukautta ovat kuluneet todella
nopeasti. Lehden kasaaminen on tuntunut hieman helpommalta kuin ensimmäisellä kerralla.
Ehkä olen oppinutkin jotain, mutta myös kentän
juttutarjonta on ollut kerrassaan kiitettävää.
Erityiset kiitokset ahkeruudestaan ansaitsevat Ari
Eskelinen ja Reijo Kohonen. Mutta muutenkin
on artikkeleita tullut niin runsaasti, että osaa olen
joutunut pätkimään. Joitakin tulleita ja mielessä
muhineita aiheita on jäänyt poiskin. Älkää silti
ottako nokkiinne. Vanhaa ammuntaslangia käyttäen - paikataan toisella kertaa.
Tällä kertaa lehdessämme on monta liikunnallista juttua, niin kuin liikuntateemaan kuuluukin.
Tarinat osoittavat, että maakunnasta löytyy monitaitoisia ja kovakuntoisia reserviläisiä. Jos kuka
ei viihdy ampumaradoilla, hiihtotapahtumissa ja

reserviläiskoulutuksessa, niin ainahan noheva
kaveri etsiytyy vaikkapa polttopuutalkoisiin.

Tuttua hommaa nuoruudesta. Mutta kun se on
painonnostoa - ihan kirjaimellisesti.

Luutnantti Autio opetti ”Tuntemattomassa”
vänrikki Kariluodolle, ettei ”tuleen saa jäädä
makaamaan.” Vankan kokemuksen pohjalta voin
todeta, että ikävuosien kertyessä vyön yläpuolelle neuvo soveltuu mainiosti myös reserviläiselle.
Kuin kohtalon oikusta saimme kuntopyörän
”hoitoon” perheen nuoremman sukupolven rakennusprojektin ajaksi. Puolen vuoden aikana
olen pyöräillyt yli 2 000 kilometriä. Enkä ole
kaatunut tai jäänyt auton alle kertaakaan.

Suomen vähälumisen kesän aikana voi mukavasti
liikkua vaikkapa kalastuksen, metsästyksen,
sienestyksen ja marjastuksen merkeissä. Esimerkiksi muutaman tunnin lenkkeily helteisellä
lakkasuolla voi kuntoilun lisäksi antaa terveellistä
naposteltavaa jälkiruokapöytään.

Olen saanut televisiota katselemalla ja ”istumakuntoilulla” kymmenkunta prosenttia painosta
pois. Pituuteni suosittelemaan taulukkopainoon tarvitsisi pudottaa 20 prosenttia lisää.
Seuraavaksi voisin siirtyä selällään tehtävään
urheilusuoritukseen eli penkkipunnerrukseen.

Ohjeita Karjalan Pojat
-lehteen kirjoittajille
Jäsenistön kirjoittamat jutut ja artikkelit ovat
Karjalan Pojat –lehden keskeisintä sisältöä.
Kynään ja kameraan kannattaa tarttua aina, kun
yhdistyksessä tapahtuu.

Jutut:
- Kirjoita yhdestä aiheesta vain yksi juttu. Täydentävät jutut ovat tervetulleita, kunhan niiden
sisältö ei ole päällekkäinen pääjutun kanssa.
- Muista mainita jutussa aina kirjoittajan nimi
sekä jutun käsittelemän tapahtuman aika ja paikka.
- Juttuun kannattaa liittää haastateltavien kommentteja, jos mahdollista. Mikäli jutussa on useampia haastateltavia, merkitse sitaatin yhteyteen
kuka sen on sanonut.
- Jätä kaikki tekstimuotoilut pois eli ei lihavointeja, kursivointeja tms.
- Älä kirjoita juttua ISOILLA KIRJAIMILLA.
- Sopiva jutun mitta on 1500-4000 merkkiä
(enintään 1,5 arkkia).

Kuvat:
- Ota toiminnallisia kuvia. Vältä perinteisiä

pönötyskuvia.
- Suosi vaakakuvia.
- Juttua kohden 2-4 kuvaa on sopiva määrä.
- Lähetä kuvat sähköpostin liitteenä erillisinä jpgtiedostoina. Kuvia ei tule missään nimessä liittää
suoraan kirjoitetun jutun word-tiedostoon.
- Jokaisesta kuvasta tulee ilmetä kuvaajan nimi.
Laadi iskevä kuvateksti. Selitä myös tarvittaessa
kuka on missäkin kohtaa kuvaa.

Lähettäminen:
- Lähetä jutut ja kuvat sähköpostilla word- ja
jpg-tiedostona osoitteeseen armas.a.harkonen@
gmail.com viimeistään lehden aineistonjättöpäivään mennessä.
- Aineistonjättöpäivät löytyvät sivuilta www.
pkreservi.fi kohdasta Karjalan Pojat.
- Mikäli suunnittelemasi juttu tapahtuu aineistonjättöpäivän jälkeen, mutta ennen painopäivää,
kannattaa olla etukäteen yhteydessä päätoimittaja
Armas Härköseen. Näin voidaan varata tarvittaessa
tila ajankohtaista juttua varten.
- Lehden toimitus pidättää oikeuden tekstien
muokkaamiseen.
Harri Norismaa

Ari Eskelinen (vas.), Jorma Huttunen, Harri Norismaa, Tarmo Nenonen ja Pauli Turunen Karjalan Pojat -lehden toimituskunnasta kokoontuivat heti vuoden ensimmäisen lehden ilmestyttyä
tekemään arvionsa ja pohtimaan tulevaa. Kesäkuun lehden teemana on liikunta, seuraavassa
lehdessä käsitellään valmiutta ja varautumista poikkeusoloihin. Vuoden neljännen lehden teemana on sotilaskoti ja joulu.

Aurinkoista, lämmintä ja
liikunnallista
kesää kaikille!

Armas
Härkönen

Perustuslakivaliokunnalta
lausunto ampuma-aselaista
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto ampuma-aselaista (HE 106/2009 vp) on valmistunut. Valiokunta ei hyväksy, että
ampuma-seuran jäsenyys olisi ampuma-urheilussa ja -harrastuksessa käytettävän käsiaseen luvansaannin edellytyksenä, koska se
olisi yhdistymisvapauden vastaista. Valiokunnan mielestä poliisi
voi tarkastaa, että ampuma-aseita säilytetään säännösten mukaisesti.
Ikärajan nostamiselle käsiaseiden osalta 20 vuoteen on perusoikeusjärjestelmän kannalta on valiokunnan mielestä hyväksyttävät
perusteet. Perusteena on se, että tällöin luvanhakijasta on usein
mahdollista saada enemmän tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi
arvioitaessa hänen sopivuuttaan ampuma-aseen hallussapitoon.
Lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön ja sotilasviranomaisen ilmoitusoikeutta ampuma-aseen hallussapitoon
sopimattomasta henkilöstä on täsmennettävä, jotta lakiehdotukset
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Laista
tulee käydä ilmi muun muassa ilmoituksen tekemisen edellytykset ja ilmoituksen sisältö.

Pakkojäsenyydelle ei,
kotitarkastukselle kyllä
Perustuslakivaliokunta näkee lakiesityksessä olevan ampumaseuran pakkojäsenyyden ongelmalliseksi. Ampumaseuran
jäsenyys hankkimisluvan ehtona merkitsisi käytännössä sitä, että
yhdistyksen päätös olla ottamatta henkilöä yhdistyksen jäseneksi
muodostuisi ratkaisevaksi luvan saamisen kannalta. Ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antamalla todistuksella voidaan
riittävän luotettavasti osoittaa hakijan ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisuus ja vakiintuneisuus eikä ampumaseuran jäsenyyttä ole syytä säätää hankkimisluvan edellytykseksi. Tämän
tarkistuksen tekeminen on edellytyksenä sille, että lakiehdotus
voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Poliisi voi tarkastaa, noudattaako ampuma-aseen haltija aseen
säilyttämisestä annettuja säännöksi. Tarkastus voidaan ulottaa
kotirauhan piiriin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi.
Valiokunta katsoo, että ampuma-aseita koskevaan uuteen sääntelyyn on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja
painavat perusteet.
Poliisi voi tarkastaa, että ampuma-aseita säilytetään säännösten
mukaisesti. Tarkastus voi ulottua myös kotirauhan piiriin. Kotirauhan suojan kannalta on olennaista, että tarkastus voi koskea
vain niitä tiloja, joissa aseita pidetään. Tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen ja aseenhaltija voi siirtää tarkastuksen tekemistä
myöhemmäksi. Valiokunta katsoo, ettei poliisilla tule olla tarkastusoikeutta, jos aseen haltija pystyy luotettavasti selvittämään,
että ase säilytetään säännösten mukaisesti.
Valiokunnan lausunto on yksimielinen. Se on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan nettisivuilta www.eduskunta.fi

