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Liittojen kilpailut:

Asiantuntevaa
vakuutuspalvelua!

Mestaruuksia puru- ja
ampumaradoilta

Vain If-vakuutuksista saa nyt
myös S-bonusta, kysy lisää!

Timo Soininen

Kitee, puh. 040 181 2535
timo.soininen@if.fi
Ole huoletta. Me autamme.

Kiteen

Avoinna ark. 8-17

Kiteentie 46, 82500 Kitee. Puh. 020 743 4470

Tule
kaupantekoon!

AGRI

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

MARKET

Yrittäjäntie 2, KITEE, puh. 01076 84 000

Kiteen meijeri oy
Savikontie 35, 82500 Kitee
p. 5100 500

Perinnepistoolin voittaja Heikki Makkonen Juuan Reserviläiset ry:stä taitaa myös rynnäkkökiväärin.
Keväällä toimintansa aloittanut TULI ja LIIKEHeikki Makkonen ampui tuloksen 263. Tulos on
toimikunta pyrkii myös siihen, että muidenkin
erinomainen ja niinpä Heikki otti sillä yleisen
lajien kuin ammunnan osalta osallistuttaisiin
sarjan mestaruuden.
Reserviläisurheiluliiton, Reserviupseeriliiton
ja Reserviläisurheiluliiton kilpailutoimintaan.
Kiivaassa tahdissa
Niinpä piirien joukkue osallistui 30.5.2010
Immolassa pidettyihin Reserviläisurheiluliiton
Kilpailutahti on kova. Viikko väliä. Tällä
pistooliampumajuoksun SM-kilpailuihin.
kertaa reserviläispiirin kilpailijat matkustivat
Osallistuminen tuotti hyvän tuloksen. Yleisen
Säkylään. Säkylässä ammuttiin 21.–22.8.2010
sarjan kilpailussa Kalle Kettunen saavutti
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut.
toisen ja Marko Tanskanen kolmannen sijan.
Henkilökohtaisista kilpailuista oli saaliina
Viestissä piirin joukkue hallitsi kisaa alusta
yhteensä neljä mestaruutta. Jyrki Varis saavutti
alkaen. Yleisen sarjan viestimestaruus tuli
mestaruudet pistoolin pika-ammunnassa ja
kymmenen minuutin erolla ennen Helsingin
kenttäammunnassa sarjassa H70. Kalle Leskinen
piirin joukkuetta. Edellä mainittujen lisäksi
voitti pienoiskiväärin 3x20 ls kilpailun sarjassa
joukkueessa juoksi Juhani Simonen.
H50. Lieksan Jukka Martikainen puolestaan
Reserviläisampujien harjoittelun tulosten
nappasi rynnäkkökiväärin 6+6+6 kisassa
ulosottokausi huipentuu heinä- ja elokuulle.
ykkössijan.
Silloin mitataan liittojen kilpailussa, kuinka
Eikä tässä vielä kaikki. Kalle Leskinen ampui
kunnonajoitus on osunut kohdalleen. Pohjoishopeaa pienoiskiväärillä makuulta ja pronssia
Karjalassa se on osattu ennenkin ja niin myös
kenttäammunnassa. Sarja oli H50.
tänä vuonna.
Erinomainen menestys henkilökohtaisissa
Ensimmäinen iloinen viesti kantautui
kilpailuissa mahdollistaa myös menestymisen
Niinisalosta, jossa ammuttiin Reserviläisjoukkuekilpailuissa. Niinpä tuloksena oli 3.s sija
urheiluliiton sovelletun reserviläisammunnanpienoiskiväärin yleisen sarjan 3x20 kilpailussa
SM-kilpailut 7.-8.8.2010. Kokonaiskilpailun
joukkueella Kalle Leskinen, Jukka Martikainen
parhaaksi ampui Pohjois-Karjalan Matti Manni.
ja Veikko Tuokko. Kun kilpailuviikonlopun
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 220 kilpailijaa,
saldoon lisätään Kalle Leskisen, Veikko
joten suoritus on noteerattava erittäin korkealle.
Tuokon ja Jyrki Variksen joukkuemestaruus
Huomionarvoinen on myös Tuukka Jokisen
kenttäammunnan yleisessä sarjassa voidaan
neljäs sija.
kisajoukkueen panokseen olla tyytyväisiä.
Seuraavana viikonloppuna kilpailupaikka oli
Täydelliset tulokset löytyvät
Lahti ja aseina perinnepistoolit ja -kiväärit.
Reserviläisurheiluliiton sivuilta www.resul.fi
Edustajamme olivat liikkeellä pienellä, mutta
iskukykyisellä joukkueella. Perinnekiväärillä ei
Teksti ja kuva: Ari Eskelinen
tällä kertaa pärjätty, mutta pistoolin kuvio-osalla

Ryhmämatkalle, vapaa-ajanmatkalle, työmatkalle…
Tutustu matkatuotantoomme www.pohjolanmatka.fi
Tervetuloa palveltavaksemme!

Kitee p. 0201 303 431, Tilausajot p. (013) 225 791

Tolosentie 1, 82380 Tolosenmäki
p. 013-224 500 f. 013-224 555
TAVALLISTA PAREMPAA LVI-OSAAMISTA
IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI.

Asemantie 18, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 556 4490
Puhoksentie 9, KITEE, puh. 040 508 5088

Aurinkoista palvelua
jokaikinen päivä...
ma-pe 9-20, la 9-16, su 11-16
Kiteentie 10, 82500 Kitee, puh. 285 455

Suomessa sanottua:
”- Sodanajan asevoimaksi riittää joukko, jolla voidaan vastata niin sanottuun
strategiseen iskuun ja ehkäistä siviileihin kohdistuva sotilaallinen terrori. Reservin
kooksi riittää varustuksesta laadusta riippuen noin 75 000–150 000 sotilasta. Tämä
voidaan saavuttaa, jos noin 8–20 prosenttia ikäluokasta, mukaan lukien sekä miehet että
naiset, suorittaisi varusmiespalveluksen, sanoo kansanedustaja Johanna Sumuvuori.
Jatkossa asepalveluksen suorittavat tulee valita ensisijaisesti vapaaehtoisista, joista
tehdään karsintaa terveys- ja kuntoperusteilla sekä psykologisilla testeillä.
- Vapaaehtoisuutta voi kannustaa paremmilla sosiaalisilla eduilla ja mahdollisuudella
toimia myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Arvontamenettelyä voidaan
käyttää, jos vapaaehtoisten määrä ei riitä, sanoo puolustusvaliokunnan jäsen Pekka
Haavisto.”
Vihreät 31.8.2010

Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. 0400 269 500 klo 8-16

