11

10.3.2010

Pimeätaistelua paukkuvassa pakkasessa

Taukoa pidettiin piiripäällikkö Ahti Korhosen verkkovavannolla.
Seitsemänkymmentä vuotta sitten joutuivat
suomalaiset sotilaat puolustamaan isänmaataan
ankarissa olosuhteissa. Tulipalopakkanen ja
paksu lumihanki olivat puolustajien apuna, kun
Suomen kohtalosta väännettiin kättä. Samankaltaisia olosuhteita saivat Pimeätaistelukurssille
osallistuneet reserviläiset kokea 19.–20.2.2010
Kontiorannan varuskunnassa ja Höytiäisen
jäällä.
Tämänvuotisen järjestyksessään kuudennen Pimeätaistelukurssin tavoitteena oli jo perinteeksi
muodostuneiden pimeäammuntojen lisäksi
tutustuttaa reserviläiset liikkumiseen pimeällä,
lumimajoitteen rakentamiseen, luonnonmuonan
hankkimiseen ja sen valmistamiseen
tilapäisvälinein. Haastavan kurssin vetovastuussa oli tänä vuonna Joensuun Reserviupseerit.
Kurssin johtajana toimi reservin vänrikki Liisa
Itäniva. Kouluttajina mukana olivat Harri Norismaa, Pertti Saarelainen, Pekka Laakkonen
sekä Juha Rytkönen Kontiolahden Reserviupseereista. Lisäksi lumimajoitteiden valmistamista koulutti Hannu Torvinen.
Pimeäammunnat toteutettiin Pohjois-Karjalan
Prikaatin ampumaradalla. Reserviläiset ampuivat valopistoolin valaisuun sadan metrin
etäisyydeltä kymmenen laukausta. Valaisuun
ammuttaessa laukaisuhetken valitseminen oikein
on erittäin haasteellista. Tästä huolimatta ammunnan tulokset olivat koko kurssilla erinomaisia, parhaan ampujan ampuessa 95 pistettä.
Iltayöstä reserviläiset siirtyivät kootusti hiihtäen
Metsä-Kaiskun saareen Höytiäiselle elohopean
painuessa 31 celsiusasteeseen. Metsä-Kaiskussa
reserviläiset saivat valmistaa kalaa loimuttamalla.
Kalan valmistuessa reserviläiset valmistivat kolme lumikammia. Ohjeet lumikammien tekoon
annettiin kurssilaisille alkupuhuttelun yhtey-

dessä, joten lumikammin kaivaminen onnistui
nopeimmalta partiolta alle tunnissa. Lumikasat
lumikammeja varten oli koottu kurssin kouluttajien toimesta edellisenä viikonloppuna,
koska lumen pitää kiteytyä pysyäkseen kasassa.
Reserviläiset saivat itse valita sen yöpyvätkö
lumimajoitteessa. Napakassa pakkasessa vain
kaksi reserviläistä uskaltautui majoittumaan
lumikammissa muiden majoittuessa puolijoukkueteltan kaminan lämpöön. Ennen nukkumaan
menoa kurssilaiset saivat nauttia itse valmistamaansa loimulohta.
Aamun sarastaessa kaartoi kapteeni Jukka Päivisen kuljettama moottorikelkka saareen tuoden
mukanaan Muonituskeskuksen valmistaman makoisan aamupalan. Aamutoimien jälkeen alkoi
hiihtomarssi kohti varuskuntaa. Ennen rantaan
saapumista saivat kurssilaiset tutustua vielä
talviverkkokalastukseen, jonka saloihin heitä
opasti Maanpuolustuskoulutus Yhdistyksen
Pohjois-Karjalan piirin piiripäällikkö Ahti
Korhonen.
Loppupuhuttelun yhteydessä parhaana ampujana
palkittiin myös kaikille aikaisemmille Pimeätaistelukursseille osallistunut Jussi Raerinne.
Kurssipalautteessa reserviläiset kiittelivät hyvin
johdettua kurssia ja asiantuntevaa koulutusta.
Pakkanen otti pääosan tämän vuotisella
kurssilla, jonka aikana kuitenkin todettiin, että
hyvät varusteet ja kerrospukeutuminen auttavat
suomalaista sotilasta pysymään toimintakykyisenä vaativissakin olosuhteissa. Kiitos kurssin
onnistumisesta kuuluu Pohjois-Karjalan Prikaatille ja Maanpuolustuskoulutus Yhdistykselle.
Teksti:
Liisa Itäniva ja Juha Rytkönen
Kuvat:
Pertti Saarelainen

Ohjeet lumikammien tekoon annettiin
kurssilaisille alkupuhuttelun yhteydessä,
joten lumikammin
kaivaminen onnistui
nopeimmalta partiolta alle tunnissa.

Liisa Itäniva ja Pekka Laakkonen tarkastivat pimeäammuntojen
tuloksia. Pakkasta mukavat -25 astetta.

Reissun makoisin harjoitus. Metsä-Kaiskussa reserviläiset saivat
valmistaa kalaa loimuttamalla.

