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”Tuli ja liike”
-toimikunta
Vuoden 2008 alkupuolelta alkaen on piirien kokouksissa vilahdellut nimike ”Tuli ja Liike”-toimikunta. Nyt lopultakin vuoden 2010
alkupuolella se on saatu sellaiseen muotoon, että toiminta on saatu
käyntiin. Nimi on ollut työnimenä, mutta näyttää, että se on myös
jäämässä toimikunnan nimeksi.
Toimikunta koostuu siis kolmesta osasta. On ”Tuli”-osio jonka alle
kuuluvat ammunnat. Ammunnat on jaettu ratalajeihin, perinnelajeihin, SRA- ja urheiluammuntaan.”Liike” taas koostuu liikunnan eri
alueista, joihin on otettu mukaan kuntoliikunta, kenttäkelpoisuus ja
kilpaurheilu. Joku jo varmaan naureskeli tuolle kolmannelle osalle.
Yleensä asiat tarvitsevat tukitoimenpiteitä, joten kolmantena osiona
on ”Tuki”. Jotenkin se ei vaan istu tuohon nimeen. ”Tuen” rooli on
olla linkkinä liittoihin, yhdistyksiin, yhteistyökumppaneihin jne.
Lisäksi rahoituksen suunnittelu on yksi osa sen toimintaa.
Toimikunta ei voi itsenäisesti päättää asioista vaan asiat käsitellään
ja päätökset tehdään normaalisti piirien kokouksissa.
Kokoonpanot alkuvaiheessa ovat seuraavat:
TULI: Matti Kauppinen, Pekka Ratilainen, Pekka Nupponen,
Olavi Ehrukainen, Pasi Parviainen ja Ari Eskelinen
LIIKE: Juhani Simonen, Timo Tolvanen, Hannu Martikainen ja
Ari Eskelinen
TUKI: Jorma Huttunen, Harri Norismaa Timo Tolvanen ja Ari
Eskelinen

Painonnostoakin aikoinaan harrastanut tohmajärveläinen
Pauli Turunen (65) sivakoi keväällä Pogostan Hiihdon läpi jo
15. kerran. Vaikka pakkanen sotkikin harjoittelua, kilometrejä
oli takana noin 900.
- Kun täytin 50 vuotta, niin silloin lähdin ensimmäisen kerran
mukaan. Tarkoitus on vielä 70 vuotiaanakin hiihtää, jos vain
olen elossa ja terveenä. Reserviläishengessä mennään.

Suunnittelu tärkeää
Toimikunnan perustamisen periaatteena on piirien liikuntatoiminnan parempi suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen. Suunnittelu
on tärkeää, onhan tukipyyntöjen esim. puolustusvoimien suuntaan
oltava valmiina ainakin vuosi ennen tapahtumaa. Tämä koskee
varsinkin isoja kilpailutapahtumia. Koordinoinnin osalta tarvetta on
varmasti sillä, että paikalliset tapahtumat saadaan paremmin esille
ja päällekkäisyydet kalentereissa saadaan poistettua. Kehittämispuolella tarvetta on parantaa jo edellä mainittua kalenterointia, että
tapahtumat saadaan sijoitettua sopiviin ajankohtiin. Lisäksi myös
suunnittelu ja raportointi ovat vahvasti listoilla mukana.
Toimikunnalla ei ole tarkoitus omia yhdistysten tapahtumia vaan
auttaa suunnittelussa ja tukea mahdollisuuksien mukaan. Toimikunta
kuitenkin suunnittelee piirien omiakin jäsenistölle tarkoitettuja
tapahtumia. Tälle kesälle toimikunta tarjoaa 12.8 suunnistusta ja
14.8 polkupyöräilyä. Näistä tapahtumista on kutsut tämän lehden
sivuilla. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi syksylle on suunnitteilla pieni vaellustapahtuma, kannattaa siis lukea myös syyskuun
numero tarkkaan.
Moni saattaa kiinnittää huomiota siihen, että tapahtumat keskittyvät
Joensuun ympäristöön. Näin on, mutta kyseessä on lähtökohtatilanne,
jolla toimikunnan toiminta on saatu käyntiin. Jo tulevana syksynä
on tarkoitus laajentaa toimikuntien kokoonpanoa. Tarkoitus on,
että piirien yhdistyksistä saadaan henkilöitä mukaan toimintaan.
Toiminnanjohtaja kaipaakin toimintaan mukaan aktiivisia henkilöitä,
joten jos tunnet piston sydämessä ota yhteyttä.
Ari Eskelinen

KUTSU
PYÖRÄILEMÄÄN
Pohjois-Karjalan reserviläispiirit järjestävät
14.8.2010 alkaen klo 10.00

Karelia-Soutu järjestetään nyt 26. kerran. Pienvenesoutajat
tarttuvat airoihin Ilomantsin Mutalahdessa maanantaina 26.7.
ja kirkkovenesoutajat Lieksassa keskiviikkona 28.7. Upeissa
karjalaisissa joki- ja järvimaisemissa soudetaan pienvenereitillä noin 250 kilometriä ja kirkkoveneillä 205 kilometriä.
Soutureitit yhtyvät Enossa ja molempien reittien soutajat
päättävät urakkansa Liperiin sunnuntaina 1.8. Karelia-Soutu
on Suomen Soutuliiton vuoden 2010 Juhlasoutu.

SUUNNISTUSTAPAHTUMA
Suunnistus on jokaisen reserviläisen
perustaito. Niinpä 12.8.2010 järjestetään TULI- ja
LIIKE -toimikunnan järjestämänä suunnistustapahtuma, jossa
on mahdollista suorittaa kenttäkelpoisuussuunnistus suunnistamalla 5 km yhdessä tunnissa.
Tapahtuma järjestetään Kalevan Rastin viikkorastien yhteydessä.
Maasto hyväkulkuista kangasmaastoa. Rasteilla Emit-leimaus ja
leimasimen saa vuokrattua paikan päältä.
Opastus: lähtöpaikalle 6 tieltä Lehmon kohdalta.
Ajankohta: Torstai 12.8.2010, lähtö maastoon klo 17.00-18.00.
Paikka: Jaamankangas. Kartta: Tulostekartta 1:10 000.
Maksu: Kartta 5 euroa ja Emit-leimasimen vuokra 3 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 9.8.2010 klo 16.00 mennessä
Juhani Simonen 0400-978909,
sähköposti juhani.simonen@elisanet.fi
Tervetuloa suunnistamaan Kontiolahdelle!

POLKUPYÖRÄMARSSIN
Lähtöpaikkana on Kylmäojan koulu.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Reittinä on Kylmäojan koulu - Uuro - Kuurnan
kanava - Kulho - Karsikko - Rantakylä - Kylmäojan
koulu. Reitin pituus on n. 35 km.
Tapahtumaa on ollut puuhaamassa ja suunnittelemassa keväällä piireihin perustettu
TULI- ja LIIKE -toimikunta.
Pyöräilyyn ovat tervetulleita kaikki reserviläiset
perheineen.
Tarvittavat varusteet ovat polkupyörä, pyöräilykypärä (pakollinen), säänmukaiset varusteet ja
juomapullo.
Reitillä on huoltotauko, jossa järjestäjä tarjoaa
osallistujille mehua ja pikkupurtavaa.
Kaikki sankoin joukoin mukaan rehtiin
reserviläisliikuntaan!
Lisätietoja:
Hannu Martikainen 0400-991963

Tule Outokumpuun

MAINARIN MELONTA

Outokummussa lauantaina 7.8.2010
MELONTAA: 12 järven melontareitti
TEHTÄVÄRASTEJA: Saappaanheittoa, suunnistusta,
ammuntaa ym…
SOVELTUU KAIKILLE,
KOKO PERHEELLE
SARJAT: - reserviläiset - retkisarja
ILMOITTAUTUMISET OSOITTEESSA
www.mpky.fi

Pohjois-Karjalan liikunnalla
ja urheilulla menee tällä hetkellä hyvin. Pohjois-Karjala
tunnetaan valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti menestyvistä
huippu-urheilijoista, joista viime
vuosien tähtiä ovat olleet muun
muassa ampuja Henri Häkkinen,
estejuoksija Jukka Keskisalo,
ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen sekä Kalevan Rastin suunnistajat esimerkiksi kolmella
Jukolan Viestin voitollaan.
Pohjois-Karjala tunnetaan
myös menestyvistä palloilujoukkueista. Joensuun Mailan
ja Kiteen Pallon pesäpalloilijat,
Joensuun Katajan koripalloilijat, Josban salibandyn pelaajat,
Mutalan Riennon lentopalloilijat
ja Jokipoikien jääkiekkoilijat
ovat pitäneet maakuntaamme esillä valtakunnallisesti.
Pohjois-Karjalan liikunta- ja
urheiluväen osaaminen näkyy
myös erilaisten kilpailujen ja
tapahtumien järjestämisessä.
Ampumahiihdon arvokilpailut
Kontiolahdella, Pogostan Hiihto
Ilomantsissa ja Karelia-Soutu
ovat pohjoiskarjalaisia kansainvälisestikin tunnettuja tapahtumia Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n
eli tuttavallisesti Pokalin perustehtävänä on pohjoiskarjalaisten
ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla
sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden
varmistaminen. Tavoitteenamme on tehdä Pohjois-Karjalasta
entistä liikkuvampien ihmisten
maakunta – Liikkujan maakunta.
Toteutamme ”Liikunnan iloa”
-strategiaamme koulutuksien,
kohtaamisten, tapahtumien,
kampanjoiden ja hankkeiden
avulla, joihin osallistuu vuosittain 15 - 20 000 henkilöä.
Toimintamme keskittyy kolmeen painopistealueeseen: aikuisliikuntaan, lasten ja nuorten
liikuntaan sekä seuratoimintaan. Pyrimme vaikuttamaan
päättäjiin liikunnan ja urheilun
yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi. Käymme aktiivista
ja jatkuvaa vuoropuhelua eri
tahojen kanssa yhteiskunnan
välisen ja välittömän tuen turvaamiseksi järjestäytyneelle
liikunnalle ja urheilulle.
Pokali toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita, joita ovat muun
muassa Työyhteisöliikunnan
kehittämishanke, Liikunnan ja
urheilun kumppanuus- ja kehittämishanke sekä ”Urheilusta ja
Liikunnasta Työtä ja Työllisyyttä”- työllisyyshanke.
Pokali järjestää vuosittain
monenlaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia, joita ovat esimerkiksi lasten Talvi- ja Sporttileirit,
Työyhteisöjen Talviliikunta- ja
Kävelykampanjat, Liikunnainen
-ja Joensuun City Run -kuntoilutapahtumat, Maakuntaretki,
Sporttigaala, Kasvattaja-, Liikuntamatkailu-, Seurajohtaja- ja
Terveysliikuntafoorumit.
Liikunnallisin terveisin,
Jari Hurskainen
Aluejohtaja,
Pohjois-Karjalan Liikunta ry

