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40-VUOTISJUHLAA

UMPIHANGESSA
Operaatio Umpihanki -jotos järjestettiin juhlavasti
40. kerran 2.-4. helmikuuta Nurmeksessa, Sotinpuron
harjoitusalueella. Tapahtuman järjestelyistä ja
koulutuksesta vastasivat Nurmeksen Reserviupseerit ry,
Ylä-Karjalan paikallisosasto, Maanpuolustuskoulutus ry
sekä puolustusvoimat.
Jokaisen osallistujan tuli varata mukaansa
talviolosuhteisiin ja –partiohiihtoon soveltuva
henkilökohtainen ulkoiluvarustus sekä omat sukset,
kuten myös majoitusvarustus telttamajoitusta varten
ja kahden vuorokauden henkilökohtainen muona sekä
keitto- ja ruokailuvälineet. Lisäksi muu sissivarustus piti
olla kunnossa, kuten varavaatetus, ensiaputarvikkeet ja
niin edelleen.
Säätila oli osallistujille kerrankin armollinen, sillä
“talvisodan aikaiset” tulipalopakkaset hölläsivät juuri
sopivasti viikonlopuksi. Euroopan Unionin Varsovassa
sijaitsevan rajatoimisto Frontexin pääjohtaja,
nurmekselainen prikaatikenraali Ilkka Laitinen juhlisti
jotosta osallistumalla esimerkillisesti partioineen kisaan.
Niin vain kävi, että kenraalin partio (Ilkka Laitinen Timo Laitinen - Jukka Leppänen - Kai Markkula) voitti
ylivoimaisesti koko koitoksen.

Voittaja...
Harjoitusta kävivät seuraamassa päivän aikana kutsuvieraana
muun muassa P-K:n Sotilasläänin komentaja, eversti
Seppo Pesonen, P-K:n Prikaatin uusi komentaja, eversti
Ville Hyvärinen, sotilaspastori Juha Eklund, Nurmeksen
kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää, reserviläispiirien uusi
toiminnanjohtaja Kari Jylhä sekä lukuisa joukko eri vuosina
mukana olleita edustajia. Mukana olivat myös varsinaiset
konkarit, reservin majurit Seppo Laitinen (39. kerta) ja Nestor
Norppa (38. kerta).

Viestikoulutusta...

Kokoontuminen ja ilmoittautuminen oli järjestetty Nurmeksen
Sotinpuron harjoitusalueelle, Yöttäjän leirikeskukseen, jonne
oli saavuttava perjantaina klo 20 mennessä. Alkuinfon jälkeen
jaettiin partiokohtainen karttamateriaali ja käskytettiin tulevat
tehtävät. Tämän jälkeen siirryttiin lähimetsään valmistelemaan
maastomajoitusta reservin kapteeni Ossi Korhosen johdolla.
Kun makuusijat oli soviteltu ja kotiuduttu säkkipimeään
kuusikkoon, alkoi sotilaspastori Juha Eklundin pitämä iltahartaus.
Tämän jälkeen osallistujat pääsivät muutamaksi tunniksi yöpuulle.
Herätys ja aamutoimet odottivat lauantaina klo 5, jonka jälkeen
alkoi siirtyminen hiihtäen koulutusrasteille, joissa piti
ilmoittautua partioittain klo 7 mennessä.
Koulutusarsenaalista löytyi tänä vuonna muun muassa
haulikkoammuntaa kaatuviin maaleihin sekä savikiekkoihin,
asekoulutusta ja -käsittelyä - kohteena jalkaväen PKM- ja
12,7 millin ilmatorjuntakonekivääri sekä pioneerien laatima
räjäytyskoulutus. Myös vaativampi ryhmän puolustusammunta
rynnäkkökiväärein ja sen johtaminen käytiin partioittain
läpi kaatuviin maalilaitteisiin. Mukana oli myös ensiapu- ja
viestikoulutusta. Reitinvalinta mahdollisti päivän aikana auratun
tien käytön. Loppupäässä odotti tela-ajoneuvon avustamaa
hiihtohinausta. Kylmä kyyti, mutta joutuisa.
Päivän päätteeksi ponnisteltiin umpihangessa vielä vajaa 10
kilometrin pimeäsuunnistus Yöttäjän järven ympäri. Lähtöpaikkoja
oli kaksi ja partiot kiersivät reittiä eri suunnista houkuttelevan
peesauksen välttämiseksi. Jotoksen varajohtaja, reservin
sotilasmestari Jorma Pihlainen oli kätkenyt reitin varrelle neljä
visaista tehtävärastia. Päivän hiihtomatkaa kertyi partioille näin
ollen keskimäärin 20 kilometriä. Partioiden päästyä iltapimeässä
maaliin odotti heitä leirikeskuksessa - taivaalliset sauna ja
sotilaskoti.

Konekivääri...

Pastorin puhe...
Tulokset
Haulikkorastilla ammuttiin 2-osainen kilpailu,
jonka koulutuksellisena tavoitteena oli
mahdollisimman nopea ampuminen ja hyvä
aseenkäsittelytaito vaikeissa olosuhteissa.
Ammunta sisälsi ensimmäiset laukaukset
kääntyvään maalilaite “Kurviseen” sekä toisen
vaiheen laukaukset savikiekkoihin. Tasatuloksen
sattuessa ratkaisu olisi tehty nopeamman ajan
perusteella. Siitä ei ollut tällä kertaa vaivaa,
sillä voittajaksi leivottu nurmekselainen Kai
Markkula osui kaikilla laukauksillaan. Hän
sai nimilaattansa majuri Markku Kejosen
lahjoittamaan jättihylsyyn, joka toimii parhaan
henkilökohtaisen ampujan kiertopalkintona.
Jussin pyssy...

Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

Tekemisen meininkiä
Sunnuntaiaamun herätystä ja aamutoimia seurasi telttaleirin
purku ja materiaalin luovutus. Tästä siirryttiin samantien
rastitehtäviin, joita olivat telamiinaviesti, EKO-aseammunta
pistoolilla ja reserviläiskiväärillä, maalin paikantaminen, taktiset
merkit ja asekäsittely sekä muistitehtävä. Viimeksi mainittu olikin
mielenkiintoinen pähkinä, jossa partio sai eteensä parikymmentä
todella erikoista esinettä. Tunnistamisaikaa oli varattu vain kaksi
minuuttia ja viidessä minuutissa oli listattava esineet ylös.
Harjoituksen lopuksi kokoonnuttiin sotilaskotiin, jossa oli
vuorossa huomionosoitusten, muistoesineiden ja palkintojen
jako sekä palautekeskustelu lyhyine puheenvuoroineen.
“Ikimuistoinen tilaisuus” päättyi sotilaskotisisarien tarjoamien
lähtökahvien jälkeen osallistujien kotiuttamiseen.
Harjoituksen johtajana toimi res. kapt Matti Asikainen
apunaan res. ltn Jani Karjalainen ja huoltopäällikkö res. kapt
Pekka Kurkinen. Mukana olivat myös “Umpihanki-veteraanit”
majuri evp Markku Kejonen, res. kapteenit Are Pylkkänen,
Antti Lanki ja Ossi Korhonen Nurmeksesta sekä res. ylil Timo
Kurki Kontiolahdesta. Rastikouluttajina maastossa olivat Jussi
Hirvonen, Esa Säppi, Juha Korhonen ja Sakari Koistinen sekä
tiedottajina Lauri Tanskanen ja allekirjoittanut. Operaation
sotilaallinen johto oli majuri Panu Pelkosen käsissä. Esikunnan
muonituksesta vastasi everstiluutnantti evp Ahti Korhonen
apulaisineen ja puolustusvoimien koulutuksesta yliluutnantit Ari
Eskelinen ja Janne Korhonen sekä luutnantti Riku Mölsä.
Nuorten talvileiri
Samaan aikaan viereisessä telttaleirissä oli meneillään myös
nuorten kaksipäiväinen talvileiri, jota johti juukalainen Jouni
Naakka yhdessä nurmekselaisten Helena Säpin, Kirsti Kukkosen
ja Maria Tiaisen kanssa. Viitisentoista pakkasta pelkäämätöntä
yläkarjalaista nuorta oli leirillä perehtymässä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kenttätoimintaan ja saamassa samalla
omakohtaisia kokemuksia talvisesta telttaelämästä.
Yöpyminen tapahtui siis teltassa. Mikäpäs oli ollessa, kun
sää suosi ja käytettävissä oli armeijan varusteet sissitakkia,
makuupussia ja -alustaa myöten.
Viikonloppu tarjosi osallistujille taatusti ainakin uusia ulkoilun
ulottuvuuksia ja todellista tekemisen meininkiä. Uusavuttomuutta
ei ollut ainakaan näissä nuorissa havaittavissa. Talvileiri oli
jatkumoa viime syksynä pidettyyn nuorten kurssiin.

Ryhmäkilpailu - parhaat partiot
Tehtävärastit: Muistitehtävä, asekäsittely, telamiinaviesti,
EKO-aseammunta, taktiset merkit, etäisyyden arviointi.
Lopputulokset:
1) Partio 3: 109,00 p. - 2) Partio 2: 85,50 p. - 3) Partio 4:
80,00 p. - 4) Partio 6: 77,50 p. - 5) Partio 1: 76,50 p. - 6)
Partio 5: 75,50 p.
EKO-ase - partioiden parhaat
Sijoitus ja nimi 	    Partio		
Pisteet
1. Leppänen Jukka    Partio 3
2. Vahto Seppo 	    Partio 5
3. Kauppinen Juha    Partio 6
4. Kuusisto Timo    Partio 4
5. Hirvonen Sami    Partio 1 		
6. Hyttinen Seppo     Partio 2

61,50 p.
59,20 p.
57,00 p.
56,20 p.
50,30 p.
43,20 p.

