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KONTIORANNASSA

Veteraanien rantakala- saunailtaan otti osaa 66 henkeä, josta veteraaneja
46. Tilaisuus pidettiin 5.6 Kiteen Osuuspankin sponsoroimana pankin
kesäpaikassa Kitsopissa. Pankin toimitusjohtaja, ylil Ari Karhapää toivotti osallistujat tervetulleiksi, jonka jälkeen nautittiin Kauko Raekorven
keittämä tosi maukas rantakala. Tämän jälkeen osa joukosta saunoi ja
heitti talviturkin. Lopuksi juotiin kakkukahvit ja päätettiin, että ensi
vuonna taasen tavataan !

Varmuus on valttia. Savolais-keskisuomalainen partio - pipopäinen Kimmo Tynys, Antti
Laatikainen ja Tommi Tynys ohittavat vesiteitse mantereella havaitsemansa miinakentän.
Kiteen Sota- ja Rintamaveteraanit kutsuivat Tohmajärven vastaavat
järjestöt yhteiselle rantakalalle 7.8 Likolammen leirintäalueelle, jonka
tilat ja henkilökunnan antoi käyttöön Aaro Toropainen. Runsaat sata
veteraania ja avustajaa tulivat kahdella linja-autolla että useilla pikkuautoilla nauttimaan Kauko Raekorven keittämää rantakalaa. Kiteen
Sotaveteraanien puheenjohtaja Arvo Kinnari ja Rintamaveteraanien
puheenjohtaja Kalervo Rinne toivottivat veteraanit tervetulleiksi. Kakkukahvit ja yhteislaulu kuuluivat ohjelmaan hellesäässä, jossa muutama
pulahti uimaankin.

Kyösti Hurskainen ampuu suustaladattavalla 1820-30 luvun aseen
replicalla Kalervo Rinteen ja Eero Vastapuun seuratessa: kymppi tuli
eka kerralla! Kiteellä ei ole ampumarataa käytössä - kiitos kaupungin
töppäysten - joten entinen sukeltaja Eero Vastapuu tarjosi omaa yksityistä rataansa käyttöön. Pikkuporukoin aiotaan ampua yhdellä radalla
prosenttiammunnat ja päälle kokeilla suustaladattavaa kivääriä. Pilottiryhmä ampui 23.8. ja totesi vanhan aseen tosi tarkaksi, mutta melko
hitaaksi aseeksi nykyaikaista sodankäyntiä ajatellen.

25. kesäkuuta Kiteen kerhot urakoivat perinteiseen tapaan Pohjois-Karjalan Rajavartiostolle Närsäkkälän vartion savusaunalle edustusvastat
talveksi. Talkoisiin osallistui 14 reserviläistä ja yksi ”lotta”. Isäntänä
toimi vartioupseeri, ylil Ari Pulkkinen. Lopuksi päästiin savusaunaan
vastoja testaamaan ja sen päälle pullakahvit, jonka aikana alueupseeri,
ylil Timo Päivinen kertoi terveiset Tohmajärven Rajakomppanian päälliköltä sekä kertoili vartioston kuulumisia ja henkilövaihdoksista

Kontiorannassa 25.-26. toukokuuta järjestetty tiedustelun
jatkokurssi keräsi osallistujia Keski-Suomesta, Savosta ja Pohjois-Karjalasta.
Toimintakoulutus tapahtui
kasarmilla, liikuntakoulutus
lähimaastossa ja sovellettu
osuus Jaamankankaan harjoitusmaastossa.
Kurssi sisälsi pohjustavan
esittelyn tiedustelutoiminnasta yleensä ja keskittyi myöhemmin partiotiedusteluun.
Päämääränä oli syventää
edellisvuonna saatuja partioja tiedustelutaitoja, harjoitella partion johtamista sekä
tiedustelupartion toimintaa
vaativammissa olosuhteissa.
Jatkokurssille valmistautuvia
osallistujia oli kehotettu ennakkoon perehtymään omaaloitteisesti etenkin tiedustelun
suorittajiin ja heidän yhteistoimintaansa tiedustelupartiossa.
Perehdytty oli, sillä tämä tuli
esiin lauantaina maastossa
tapahtuneen sovelletun tiedustelutehtävän suorittamisen
yhteydessä. Partioiden toiminta
osoitti paikoin ammattimaista
osaamista. Voidaankin sanoa,
että uteliaisuus on tässä lajissa
suorastaan hyve. Kurssin johtajana toimi Harri Norismaa
apunaan Juha Rytkönen sekä
evp-upseereista koottu asian-

tuntijaryhmä.
Perjantai 25.5.
Osallistujien vastaanotto ja
varustaminen tapahtuivat varuskunnassa, kuten myös tiedustelukurssin avaus. Aivan aluksi
käytiin joukolla läpi lakisääteiset
turvallisuus- ja varomääräykset.
Tämän jälkeen istuttiin pulpettiin ja aloitettiin varsinainen
opiskelu. Oppitunneilla käsiteltiin tiedustelua sekä tiedustelusuunnitelman ja -raportin
laatimista. Perehtymisvaiheen
jälkeen oli edessä ryhmätöinä
tehtävä tiedustelusuunnitelman
laatiminen. Sotaoppia ja taistelutaktiikkaa tuli oikein olan
takaa.
Niinpä illan mittaan kärsittiin
jo tilapäisestä happivajeesta.
Tähän vaivaan saatiin pikaista
apua ilman lääkärinmääräystä
liikuntakoulutuksesta, joka
sisälsi suunnistusta varuskuntaalueella. Kun rastit olivat lopulta
löytyneet, oli vuorossa enää
tuskanhien poispeseminen ja
odotettu iltapala, jonka jälkeen
vetäydyttiin yön ajaksi kyljelleen. Miksikö juuri kyljelleen?
No siksi, ettei krrhhk..rrhk..
kuorsattaisi.
Lauantai 26.5.
Heti herätyksen ja aamupalan
jälkeen alkoi tiedustelukurssin
sovellettu toimintavaihe. Parti-

Hallitusten työkokouksessa 6.8 todettiin mm:
- Rajajotos Närsäkkälän vartion tukemana 22.9.
vartioalueella. Mukaan tulee myös osanottajia muista
Pohjois-Karjalan kerhoista ja MPK on myös kuvioissa.
Kiteeläiset toivottavat kaikki tervetulleeksi !
- Sotahistoriallinen retki kiteeläisten taistelualueille
talvi- ja jatkosodassa toteutetaan kesällä 2008.
- 23.7 katosi aamulla klo 9 aikaan marjamies Juurikan
seudulla ja pahaksi onneksi oli kännykkä jäänyt
autoon. Valmiushälytys kerhoille saatiin n. 15.00,
poliisi suoritti klo 17.00 hälytyksen etsintään.
Etsintäpyyntö peruuntui jo puhelun aikana, kun tuli
tieto kadonneen löytymisestä. Rajakoirat löysivät
henkilön nopeasti maastosta. Kiteen kerholaisista oli
kolme ehtinyt mukaan toimintaan, kaksi opastuksiin ja
yksi puhelinpäivystykseen.
- Tapahtuman johdosta huomattiin, että
puhelinnumeroiden päivitys on tärkeää.

Sinisten vihollispäälliköt Juha
Rytkönen (vas.) ja Harri Norismaa punomassa juoniaan
partioiden päänmenoksi.
oiden piti selvittää erään Jaamankankaalla sijainneen harjanteen
alueella olevan vihollisen määrä
ja laatu, taisteluhautaryhmitys,
majoituspaikka sekä vihollisen
toiminta alueella. Tiedustelutehtävän suorittamiseen annettiin
aikaa kuusi tuntia, jona aikana
tuli kaikenlaista taistelukosketusta välttää.
Lähtö tapahtui omien joukkojen
alueelta. Eteneminen piti suorittaa soluttautumalla vihollisalueelle. Kohdealueella ei ollut
omia joukkoja, joten paluu tuli
tehdä vihollisalueella olleen
oman yhdysmiehen kautta.
Tiedustelutulokset ilmoitettiin
partioilmoituksina tiettyyn kellon aikaan mennessä.
Kurssin päätösvaiheessa vertailtiin vielä partioiden saamia
tiedustelutuloksia ja vihollismaaliosaston antamia tietoja
toisiinsa. Yhteenvetona voitiin
todeta, että koulutus oli kantanut
hedelmää edellisvuoteen verrattuna. Saadut tiedot olivat nyt
paljon tarkempia ja poikkeamia
löytyi hyvin vähän.
Teksti ja kuvat:
Väinö Mononen

