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Valtimon Sähkötyö Oy
Monipuolinen sähköasennusliike Nurmeksessa.
Olipa tarpeenne suuri tai pieni, niin ota yhteyttä
Sähköasennustoimintaa Pielisen Karjalassa jo yli 25 vuotta
sähköasennukset
sähkösuunnitelmat
antenni- ja teleasennukset

ilmalämpöpumput
sähkömoottorit
taajuusmuuntajat ja automaatioasennukset

Porokylänkatu 30, 75530 NURMES, puh. (013) 450 505, 0500 372 823
      E-mail: valtimon.sahkotyo@oyk.ppky.fi
www.valtimonsahkotyo.fi

Tarkkaa työtä tekemässä Seppo
Varis Polvijärveltä.

Eko-aseella tarkasti, ilman pauketta
Liperissä, Ylämyllyllä Paloaukean koululla pidettiin tiistaina
13.4.2010 Läntisen alueen reserviläisyhdistysten (LARY:n)
vuosittainen ampumatapahtuma
Ekoaseella. Ammunnan järjestivät Liperin Reserviupseerit sekä
reserviläiset.
Kilpailuun osallistui yhteensä
24 ampujaa Outokummusta,
Polvijärveltä ja Liperistä. Ilahduttavaa oli huomata, että tapahtumaan osallistui myös nuoria
reserviläisiä.
Tapahtumassa kilpailtiin joukkuemestaruudesta kolmimiehisin

Porokylänkatu 8, 75530 Nurmes
www.k-market.com,
mira.korhonen@k-market.com
040 809 2196

paras oli Jouko Parviainen Outokummun Reserviläiset ry.
Parhaan kiväärituloksen ampui
Jouko Parviainen Outokummun
Reserviläiset ry. sekä parhaan
pistoolituloksen Markku Pisto
Liperin Reserviupseerit ry.
Kiitämme kaikkia kilpailuun
osallistuneita sekä yhteistyökumppaneita, jotka tukivat tapahtumaa. Ensi vuonna kilpailun
järjestää Outokumpu.
Kuvat: Ari Eskelinen
Teksti: Timo Tolvanen
Liperin Reserviupseerit ry.

”Talvelaager toimub 26.2. –
28.2.2010 Vörumaal Kaikamäe talus”
Viron reserviupseeriliiton perinteiset talvipäivät pidettiin
Kaakkois-Virossa Antslan kunnassa helmikuun lopulla Kaikamäellä, kuten otsikosta voi
päätelläkin.
EROK – Eesti Reservohvitseride Kogu, joka vastaa Suomen
Reserviupseeriliittoa – on järjestänyt vuodesta 1999 talvipäivät.
Päivien ohjelmassa on luentoja
Viron puolustusvoimien johdolta, urheilua ja yhteydenpitoa
veljesjärjestöjen kesken. Kulunut
talvi oli erittäin luminen myös
Etelä-Virossa. Lunta riitti vielä
helmikuun lopulla talvipäivien
hiihto-osuuteen, vaikka talven
ensimmäinen suojasää osuikin
juuri tapahtumaviikonloppuun.
Antslan kunta ja Kaikamäe
sijaitsee lähellä kuulua Otepään
hiihtokeskusta, joka myös käytiin paluumatkalla katsomassa.
Hiihtolenkki yhdistyi laserammuntaan ja mitä useamman
kierroksen hiihti, sen paremman
kertoimen sai ammuntaan. Kisan
voitti tanskalainen majuri Kai
Niels Willadsen.
RUL:n ja EROK:n välinen
kirjallinen yhteistyösopimus
allekirjoitettiin virallisesti Tallinnassa marraskuussa. Sopimus
sisältää kilpailu-, harjoitus ja
seminaariyhteistyötä. Liikunnan
osalta yhteistyö jatkuu entiseen
malliin sotilasmoniotteluissa ja
ammunnassa.

Maakuntakomppaniat
kiinnostivat

MARKET evästori

joukkuein. Joukkuetulokseen
laskettiin pistooli- sekä kivääritulokset.
Henkilökohtaisessa kilpailussa
kilpailtiin myös pistoolin ja kiväärin yhteistuloksella. Lisäksi
palkittiin parhaat pistooli- sekä
kiväärituloksen ampuneet.
Hyvässä ja iloisessa hengessä
pidetyn kilpailun voitti Liperin reserviläisten joukkue. Joukkueessa
ampuivat Miika Sotikov, Timo
Mononen ja Mika Pöppönen.
Joukkue sai vuodeksi haltuunsa
kiertopalkinnon.
Henkilökohtaisen kilpailun

Virolaisten maanpuolustuslehti ”Kaitse kodu” oli talven
numerossaan ottanut teemakseen

Luutnantti Kuno Peek esittelee Reserviläisessä ollutta juttua
reserviupseeriliittojen yhteistyöstä.
Talvisodan päättymisen ja sodan
merkityksen Suomelle ja suomalaisille. Samoin Maakuntakomppanioita koskeviin kysymyksiin
sain antaa paljon vastauksia niin
seminaarissa kuin väliajoillakin.
EROK:n yhteysupseeriksi
Suomeen ja RUL:iin on asetettu
merivoimien luutnantti Kuno
Peek. RUL:n puolelta yhteyksistä huolehtii aluksi liiton toimisto. Viron liitto on perustettu
kesällä 1997 ja perustajajäsenet

tulivat uudelleen itsenäistyneen
Viron kahdelta ensimmäiseltä
reserviupseerikurssilta. Liitto on
pieni verrattuna Suomen veljesjärjestöön, mutta toiminnassaan
erittäin aktiivinen.
Talvipäivillä Suomea edustivat
majuri Matti Ankelo, RUL:n
liittovaltuuston puheenjohtaja ja
kapteeni Arto Juntunen, RUL:n
kansainvälisen jaoksen jäsen.
Teksti ja kuva:
Arto Juntunen

Harri Norismaa Karjalan Poikien Killan puheenjohtajaksi
Karjalan Poikien Kilta ry:n vuosikokous on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Harri Norismaan.
Varapuheenjohtajiksi valittiin

Liisa Itäniva ja Juha Rytkönen.
Hallituksessa jatkavat Mauri
Vänttinen, Ulla Mikkola ja
Timo Mononen. Uusia jäseniä

ovat Pentti Kankaanrinta, Aki
Heikkilä, Pertti Karttunen, Pekka
Laakkonen, Petteri Tervonen ja
Sirkka Mulari.

