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Kaksi uutta palveluspistoolia
Kontiolahden Reserviläiset ry hankki kaksi Glock 17 palveluspistoolia tukeakseen jäsentensä
ampumaharjoittelu ja kilpailutoimintaa. Pistoolit hankittiin Reserviläisliiton sekä PohjoisKarjalan Reserviläispiirin myötämielisten avustusten turvin. Kontiolahden Reserviläiset ry
kiittää saamastaan tuesta joka mahdollisti aseiden hankinnan. Kuvassa Joensuun Eräraatteen
kauppias Tero Sinkkonen (vas.) luovuttaa Kontiolahden Reserviläiset ry:lle kaksi Clock 17,
9 mm pistoolia. Vastaanottamassa yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Ratilainen (oik.) sekä
ampumavastaava Matti Heiskanen.
Teksti ja kuva: Hannu Parviainen

Glock 17 on
ensimmäinen itävaltalaisen Glock-yhtiön
suunnittelema ja valmistama pistoolimalli.
Itävallan armeija otti sen vuonna
1983 palveluspistoolikseen P80-nimikkeellä.
Se on myös hyväksytty yhdeksi NATO:n
virallisista pistoolimalleista. Glock-pistoolit
ovat tällä hetkellä ehkä maailman yleisimpiä
viranomaisten palveluspistooleja.
Glock on lyhytrekyyliperiaatteella toimiva
itselataava pistooli, jossa jäykkäyhteys perustuu
luistin hylsynpoistoaukkoon lukittuvaan,
auetessaan peräpäästään alaspäin keinahtavaan
piippuun. Pistoolissa ei ole iskuvasaraa, vaan
muulloin kuin liipaisinta vedettäessä aina
puolivireasennossa oleva iskuripiikki. Aseessa
ei tämän vuoksi ole erillistä varmistusvipua,
vaan siinä on liipaisinvarmistin, automaattinen

iskuripiikin lukitus ja automaattinen
laukaisutangon varmistin, jotka estävät
pistoolin laukeamisen muulloin kuin liipaisinta
asianmukaisesti painettaessa.
Glock-pistoolien runko on tehty polymeerista,
jonka vuoksi aseen tullessa markkinoille
varsinkin Yhdysvalloissa esitettiin väitteitä,
ettei asetta voisi havaita metallinpaljastimella;
todellisuudessa noin 80 prosenttia aseen
painosta muodostuu metallista. Tällä hetkellä
Glockia valmistetaan 31 eri mallia kuudessa
eri kaliiperissa.Glock on Suomen poliisin,
rajavartijoiden ja vanginvartijoiden virka-aseena
Glock 17-, 19- ja 26-malleina. Ne ovat hyvin
suosittuja myös harrastuskäytössä, etenkin
practical- ja SRA-ampujien keskuudessa.
Kirjoittajan lähde: Wikipedia

Reserviläisten pistooliampumakisat Roukalahdella
Liperin reserviläiset ja reserviupseerit järjestivät
pistooliampumakilpailun lauantaina 25.9 Roukalahden ampumaradalla. Kilpailussa oli kaksi sarjaa,
pienois- ja isopistooli. Ammunnoissa ammuttiin
sekä kuvio- että kouluammunta kääntyviin tau-

luihin. Osallistujia oli aurinkoisessa syyssäässä
mukavasti 16 ampujaa, vaikka samana aamuna
alkoi hirvenmetsästys monissa metsästysseuroissa.
Kilpailu oli tarkoitettu lähialueiden reserviläisyhdistyksille.
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1.) Ratilainen Pekka Kontiolahden res. 157 pist.
2.) Airaksinen Urpo Liperin res.ups
156
3.) Hartikainen Mikael Pyhäselän res. 153
4.) Takkunen Jorma Kontiolahden res. 150 kaksi napakymppiä
5.) Simonen Juha Kontiolahden res.
150 yksi napakymppi		
			
Isopistooli:
1.) Airaksinen Urpo Liperin res.ups
160 pist.
2.) Ratilainen Pekka Kontiolahden res. 153
3.) Heiskanen Matti Kontiolahden res. 143
4.) Simonen Juha Kontiolahden res.
132
5.) Nilsen Jarkko Pyhäselän res.
125			
Mauri Nissinen

Sotilaskotimuistoja
Sotilaskotiin ensimmäisenä palveluspäivänä
Astuin armeijan ”harmaisiin” kesäkuussa 1966 Kajaaniin. Saimme varusteet ja asetuimme
tupiin. Ensimmäisen päivän iltana tulee päivystäjä tupaani ja sanoo, että joku ”kapiainen” kysyy
Paavo Harakkaa. Menin käytävään ja kas Valtimolta kotoisin oleva vakinaiseen henkilökuntaan
kuuluva ylikersantti Arvo Papponen oli vastassa. Hän tervehtii ja sanoo: ”Lähetään kahville
sotilaskotiin! Samalla voidaan rupatella.”
Olimme juuri saaneet ohjeet, että sotilaskotiin ei pääse muutamaan viikkoon. Sitä ennen pitäisi
myös opetella sotilasarvot. Selitin Arvolle nämä asiat, mutta hän sanoi, ettei hänen seurassa
tarvitse niistä murehtia. Niinpä marssin sotilaskotiin. Toiset alokkaat katsoivat kateellisina.
Vastaantulijat tervehtivät kokelaista alkaen. Pitihän sitä vielä illalla kehaistakin miten hyvät
kahvit ja munkit onkaan sotilaskodissa. - Ehkä vielä pääsette sinne, kunhan opitte tuntemaan
kauluslaatoista millainen ”herra” tulee vastaan.
Paavo Harakka, reservin majuri
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