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Nopeasti ja tarkasti – Tarkka-ampujakurssi Sotinpurolla
3.-5.9. järjestetylle tarkkaammunnan jatkokurssille osallistui 22 kurssilaista ja kuusi
reserviläiskouluttajaa. Huollosta vastasi reserviläisryhmä.
Kurssin johtajana toimi Mika
Käyhkö ja hänen apulaisenaan
Pertti Saarelainen – molemmat
jo neljättä vuotta peräkkäin.
Puolustusvoimien puolelta
suunnittelusta vastasi kapteeni
Jukka Päivinen. Ampumatoiminnan organisoinnista ja
toteutuksesta vastasi suurella
ammattitaidolla toista vuotta
peräkkäin ylil (evp) Markku
Keskitalo.
MPK on toteuttanut jo neljä
vuotta piiripäällikkö Ahti
Korhosen kehittelemää tarkkaampujakoulutusta. Koulutus
koostuu joka vuosi järjestettävistä peruskurssista ja
jatkokurssista. Kaksipäiväinen
peruskurssi on loppukesästä
Kontiorannassa. Jatkokurssi
taas on syksymmällä Sotinpurolla. Pääsääntöisesti rytmitys
menee niin, että peruskurssille
osallistuneilla on mahdollisuus osallistua seuraavan
vuoden jatkokurssille.
Kursseille valitaan ta-koulutuksen saaneita, tai tehtävään
soveltuvia reserviläisiä. Osa
kurssilaisista on Puolustusvoimien VEH-harjoitukseen
kutsumia reserviläisiä ja
maakuntajoukkoon kuuluvia.
Muidenkin kurssilaisten osalta
kysymyksessä on nykykäytännön mukaisesti VEH-kurssi.
Myös aikaisemmin jatkokurssin suorittaneita kutsutaan parin vuoden jälkeen kertaamaan
taitojaan.

Tilanteenmukaisia ammuntoja
Jatkokurssilla ammutaan

Sunnuntaina oli ohjelmassa
neljä ampumapaikkaa, jotka
kierrettiin kahteen kertaan.
Tilanteina olivat vihollisen
tarkka-ampujan etsintä ja tuhoaminen, maalien ampuminen
eri etäisyyksiltä 3s. nostoihin,
tuliylläkkö jäljitysryhmää
vastaan ja oman hyökkäyksen
tulitukitehtävä. Tulokset kirjattiin ylös ja parhaat palkittiin.
Parhaan tuloksen ampuivat
res. luutnantit Aapo Söder ja
Pasi Tahvanainen.

Toiminta jatkuu –
tule mukaan

Tarkka-ampujakurssilla suoritetaan vaihtelevia ja vaativia tilanteen mukaisia ammuntoja.
varsin vaativia tilanteenmukaisia ammuntoja. Tänä
vuona aseiden peruskohdistus tehtiin perjantaina illalla
Kontiorannassa. Kalustona oli
tarkka-ampujakivääri TAK-85.
Kohdistuksen jälkeen kurssilaiset suuntasivat linja-autolla
kohti Sotinpuroa. Kouluttajista koottu valmisteluryhmä
asensi ja ohjelmoi perjantaipäivän kuluessa maalilaitteet
ja valmisteli ampumapaikat
- kovassa myräkässä ja vesisateessa. Maastontiedustelu oli
suoritettu jo edellisenä viikonvaihteena. Illalla pidettiin vielä

oppitunti ja annettiin ohjeistus
seuraavasta päivästä. Sitten
telttoihin nukkumaan.
Lauantaina toiminta räjähti käyntiin kello kuudelta.
Sadekin lakkasi onneksi aamun
aikana. Päivän kuluessa kierrettiin kuusi ampumapaikkaa
kahteen kertaan. Ampumatilanteet olivat vaihtelevia: miinoitteen raivaamista ampumalla, tarkka-ampujan etsimistä
ja tuhoamista, tulitukitehtävä,
tuliylläkkö ja maalien tähystämistä ja tuhoamista. Maalitoiminta toteutettiin radio-ohjatulla janter-laitteistolla. Maalit

olivat pääosin näkyvissä vain
n.5 sekuntia. Miinoite kuvattiin
savikiekoilla. Maalitoiminta
oli suunniteltu vaiheittaiseksi
tilanteen mukaan. Ampumaetäisyydet vaihtelivat miinatehtävää lukuun ottamatta kolmesta sadasta vähän yli kuuteen
sataan metriin. Tuliasemakortti
laadittiin etukäteen kahdelta
ampumapaikalta.
Päivä kului ampuma-alueella
varsin tarkkaan. Illan jo hämärtyessä suunnattiin majoitusalueelle. Iltatoimet ja seuraavan
päivän ohjeistus ja telttoihin
nukkumaan.

Jatkokurssin järjestäminen
on iso urakka. Käytännössä
se on mahdollista vain Sotinpurolla. Siellä on tarjolla
riittävästi ampumapaikkoja
riittävillä ampumaetäisyyksillä. Kuuden ampumapaikan
yhtäaikainen käyttö mahdollistaa jatkuvan ampumatoiminnan. Tällöin ampujat pääsevät
kohtuullisilla odotusajoilla
kiertämään ampumatehtävät
läpi. Tarvittavat kouluttajat
saatiin hyvin kasaan – kurssilaisista puhumattakaan. Myös
huolto oli riittävästi miehitetty
kokeneimmilla reserviläisillä
Perus- ja jatkokurssi ovat
ohjelmassa myös ensi vuonna.
Ota selvää, onko sinulla mahdollisuuksia päästä kursseille
mukaan! Ensi vuoden MPKkurssit tulevat järjestelmään
aikanaan. Seuraa kurssitarjontaa ja tule mukaan. Tekijöitä
tarvitaan myös niin koulutuskuin huoltopuolelle.
Teksti ja kuva:
Pertti Saarelainen

Kake Raekorpi jakaa rantakalaa Seppo Kinnuselle, vuoroaan odottavat Arvo Kinnari, Ari Eskelinen, Harri Norismaa ja Mika Matikainen.  

Talvisotanäyttely
perinnekonepäivillä
Puhoksessa
Kiteen Puhoksessa 10 -11.7
pidetyillä perinnekonepäivillä
oli esillä Talvisotanäyttely,
jossa esiteltiin aseita ja asusteita sekä muuta välineistöä ynnä
kuvia ja karttoja. Näyttelyn
rakentelivat Kitee Seuran Mu-

seotoimikunta yhdessä Kiteen
reserviläiskerhojen kanssa Kalervo Rinteen (kuvassa) johdolla. Yleisöä tutustui näyttelyyn
runsaasti molempina päivinä
ja Veteraanikeräyslippaisiinkin
tuli mukavasti rahaa.

Kiteen juttujen tekstit ja kuvat:  Reijo Kohonen

Rantakala- ja saunailta Kiteellä
Veteraanien perinteistä rantakala- ja saunailtaa vietettiin
7.6. Kiteen Seudun Osuuspankin edustuspaikassa Kitsopissa.
Pankin toimitusjohtaja, ylil Ari
Karhapää toivotti vieraat tervetulleiksi tapahtumaan, jonne oli
saapunut 65 henkeä. Ilma oli
aurinkoinen, mutta tuulisen kolea ja pankki oli viritellyt ison
teltan penkkeineen suojaksi.
Samalla vietettiin Kiteen Reserviupseereiden 65- ja Kiteen
Reserviläisten 55-vuotisjuhlaa

työn merkeissä. Tilaisuutta
kunnioittivat Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Harri
Norismaa ja piirien toiminnanjohtaja Ari Eskelinen jakamalla
ansiomerkkejä: kapt Seppo
Kinnunen sai RUL:n kultaisen
ansiomitalin soljella, ylil Ari
Karhapää, ylil Pasi Raekorpi,
ja kapt Reijo Kohonen Piirin
pronssisen ansiomitalin, sekä
yliv Markku Hyvönen ja ylik
Pertti Varis Reserviläisliiton
hopeisen ansiomitalin.

Lisäksi Kiteen Reserviläisten
puheenjohtaja Mika Matikainen luovutti Toivo Väkeväiselle Maanpuolustus Peruskalliomme -viirin 60-vuotispäivän
kunniaksi.
Juhlallisuuksien jälkeen
päästiin syömään Kauko
Raekorven ja Risto Immosen
keittämää rantakalaa ja juotiin
kahvit raparperipiirakan kera.
Saunaankin innostui muutama
veteraani.

