9

16.6.2010

Sissiampumakurssi Hiienvaaran harjoitusalueella
Viikonloppuna 19.3 – 21.3.2010 järjestetty ampumakurssi oli järjestyksessään kolmas
Pohjois-Karjalan Rajavartioston harjoitusalueella, Pohjois-Karjalan Prikaatin johtamana ja tukemana pidetty ampumakurssi.
Kurssiohjelma perustui pääosiltaan jo viime vuonna hyväksi
havaittuun ohjelmaan. Kurssin toimitsijat (MPK) jaettiin kahdeksi osaksi. Hiienvaaran valmisteleva osasto, sekä Kontiorannan varuskuntaan perjantaiaamuna varusvarastolle varusteiden
jakopaikan järjestelyihin, kohdistusampumapaikan, kurssilaisten
vastaanoton ja varustejaon valmistelun osastoon.
Aloitusjärjestelyt ja varustuksen jako sujui jo edellisvuosien
kokemuksen perusteella erinomaisesti.
Ampuva joukko ilmoittautui perjantaina kello 16.00 mennessä
Kontiorannan varuskunnassa.
Varustejaon, alkupuhuttelun ja kohdistusammunnan jälkeen alkoi siirtyminen Hiienvaaraan ja majoittuminen vanhalle kämpälle. Lauantain aikana suoritettiin rynnäkkökivääriammunnat T3A,
T4A/B, sekä valmistava koulutus kranaatinheitinammuntaan.
Sunnuntaina suoritettiin kranaatinheittimen kovapanosammunta.

Haasteita riitti
Sissiampumakurssiviikonloppu Hiienvaarassa oli erittäin
haasteellinen, niin kurssin johdolle, toimitsijoille sekä myös
ampumakurssilaisille. Kurssin ajankohdan muuttumisen vuoksi
yllättäen viikkoa aikaisemmaksi, aiheutti oman hankaluutensa.
Kurssin toimitsijoille tämä tarkoitti sovittujen menojensa uudelleen järjestelyjä, mutta onneksi asiat saatiin järjestykseen tältä
osin. Inhimillisiä erehdyksiäkin sattuu.
Suurimman ongelman aiheutti sää sekä yllättävän runsasluminen talvi. Säätila kurssin aikaan oli pilvinen ja sateinen. Jo
valmiiksi hämärä päivä ja aikaistettu kurssiviikonloppu, sekä
sissipolkuammunta erittäin paksussa, upottavassa lumihangessa
vie oman aikansa ja siltä osin aikataulun venyminen aiheutti
lievää kiirettä suorittaa T4A ammunta ennen pimeää. Kuitenkin
laaditussa aikataulussa ja pienillä järjestelyillä, T4A pysyttiin
suorittamaan ennen pimeän tuloa.

Kaikki tyytyväisiä
Keskusteluissa kurssilaisten kanssa sai sen vaikutelman, että
kurssilaiset olivat erittäin tyytyväisiä kuluneeseen viikonloppuun,
suoritettuihin ammuntoihin ja järjestelyihin.
Yhteistyö Pohjois-Karjalan Prikaatin sen sekä palkatun, että
varusmieshenkilöstön, Pohjois-Karjalan Rajavartioston, sekä
kurssin vapaaehtoistoimijoiden kanssa sujui jo edellisvuosista havaittuun tapaan erittäin hyvin ja mutkattomasti, kurssinjohtajana

Heitinkoulutus alkamassa…
kiitän siitä lämpimästi. Teidän
tuella on ollut hyvä johtaa
tämäkin kurssi turvallisesti
päätökseen.
Sissiampumakurssinjohtaja
Paavo Puumalainen
Kuvat:
Hannu Härkönen

…ja opit käytössä.
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Veteraanikeräys
Kiteellä

Täysillä loppuun
Heti ammunnan jälkeen
saimme kuulla väliajoista, että
edellämme olleista joukkueista
kaksi oli ampunut yli puoli
tuntia sakkoa, joten olimme
kisassa toisessa. Tieto piristi
joukkuetta huomattavasti ja
loppumatkan tulimme kärkijoukkueiden kanssa samaa
vauhtia. Loppusuoralla me
kaikki olimme todella väsyneitä, mutta jaksoimme tuulettaa
hopeamitalin arvoista suoritustamme. Tällä kertaa ammunnan ratkaiseva merkitys kääntyi ennakko-odotuksiin nähden
meidän eduksemme.
Palkintojenjaossa saimme
hopeamitalien lisäksi muistopalkintona seinälle ripustettavat kenttälapiot, joissa
on kisojen muistolaatta. Itse
jouduin jättämään paluumatkan mitalijuhlat välistä kun
suuntasin kisoista suoraan
lentokentälle ja kohti Bulgariaa, jossa pidettiin harjoitusleiri
päälajissani suunnistuksessa.
Teksti ja kuva:
Hannu Airila
Tulokset:
1) Kymen Respiiri 1.58.53
Sakkoja 6 min
2) Pohjois-Karjalan Reserviläiset 2.10.25 (Airila, Turkka,
Piminäinen, Oinonen)
Sakkoja 9 min
3) Satakunnan Reserviläiset
2.23.38
Sakkoja 30 min

Näyttelyyn tutustumassa Reijo Jumppanen (vas.), Aulis Hukka, Erkki Utunen, Teppo Mikkonen
ja Martti Väistö näyttelyvahtina.

Talvisodan päättymisen 70vuotismuistelujen yhteydessä
13.3. Kiteen reserviläiskerhot
tempaisivat lipaskeräyksen
merkeissä Kiteen S-marketin
ja Kauppakeskus Kupiaisen
auloissa.
Päivän kunniaksi kerääjät
pukeutuivat lumipukuihin ja
tietysti keräysliiveihin.
Kansan karttuisa käsi toimi
jälleen, rahaa keräys tuotti
1318,65 euroa, jotka tullaan
käyttämään kiteeläisten veteraanijärjestöjen hyväksi.
Kerääjät kertoivat, ettei kukaan tullut huomauttamaan veteraanien isoista rahoista kuten
media oli rummuttanut talven
aikana. Ilmeisesti asiallinen
oikaisukampanja veteraaniym. maanpuolustusjärjestöjen
taholta on tuottanut tulosta.
Reijo Kohonen

Talvisotanäyttely Kiteellä
Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistelunäyttelyn 13.3. rakentelivat Kitee-Seuran Museotoimikunta , Rajakilta ja Kiteen reserviläiskerhot Osuuspankin kerhotiloihin.
Pääjärjestäjinä toimivat Kalervo Rinteen lisäksi Olavi Lautamäki
ja Markku Hyvönen apunaan viisi talkoomiestä.
Näyttelyesineiden lastaus Kiteen Kotiseutumuseolla vaati viisi
”kaatunutta”, sillä liukas, luminen rinne ovelta peräkärryyn teki
tepposensa. Esineet pysyivät kuitenkin ehjänä.
Näyttely käsitti Talvisodan aikaiset JV-aseet, varusteet, asut ja runsaasti kuva- ym. materiaalia. Mukana oli muun muassa sodanaikainen
ahkio, jonka toi näyttelyyn Veikko Vasarainen.

Erikoisuuksia olivat kranaatista haavoittuneen kiteeläisen Aarne
Moilasen nahkatakki, johon sirpaleita osui kolme kappaletta, ja osa
jäi selkään olemaan loppuiäksi, sekä kaatuneelta vihollisupseerilta
löydetty karttalaukku sisältönään miinakarttoja. Laukun oli luoti
lävistänyt kantajansa epäonneksi.
Monipuoliseen näyttelyyn tutustui vieraskirjan mukaan yli 200
kävijää, tosin kaikki eivät kirjanneet itseään.
Menestys innoitti järjestäjiä niin, että sama näyttely tultaneen
näkemään Kiteen Puhoksen perinnekonepäivillä heinäkuussa.
Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Olavi Lautamäki

