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Kursseja seuraamassa Sotinpurolla
Sotinpurolla, Pohjois-Karjalan Prikaatin harjoitusalueella, järjestetään myös meille
reserviläisille lukuisia kertausharjoituksia sekä Maanpuolustuskoulutuksen kursseja.
Sotinpuro onkin aivan oivallinen paikka maanpuolustustaitojen harjoittamiseen. Alue on
karun karskia itä-suomalaista
maisemaa, mutta huoltopuolen
fasiliteetit ovat aivan huippuluokkaa. Pohjois-Karjalan
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistoimintaryhmä vieraili lauantaina
4.9.2010 seuraamassa viikonlopun kurssien järjestelyitä ja
toteutusta Sotinpurolla.
Prikaatissa tapahtuneen YTryhmän aamukokoontumisen
jälkeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jouni
Mattila otti ryhmän komentoonsa ja suunnistimme moottorimarssilla kohti harjoitusaluetta. Alueelle päästyämme,
totesimme kulunvalvontajärjestelmän olevan erinomaisesti
toteutettu prikaatimme sotilaspoliisien voimin. PohjoisKarjalan maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö Ahti Korhonen
antoi meille alkubriifauksen
nykyisestä koulutustilanteesta
maakunnassamme sekä meneillään olevista kursseista.

Ammattimaista toimintaa
Maastossa kävimme tutustumassa tarkka-ammunnan jat-

likoimansa oli kirjavampaa,
mutta erittäin mielenkiintoisen
näköistä.

Huolto pelaa

Tarkka-ampuja työssään.
kokurssin suorittajien toimintaan. Kurssi oli hyvin ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu. Ampumapaikkoja oli useita
ja ne oli toteutettu niin, että
ampujat joutuivat ampumaan
eri kulmista ja eri etäisyyksillä
olevia maaleja. YT-ryhmämme
kävi seuraamassa suorituksia

kolmella ampumapaikalla ja
niiden johtajat Jussi Raerinne,
Mika Käyhkö ja Pertti Saarelainen hoitivat tehtävänsä hienosti
antaen jämäkät ohjeet sekä
suorituksen jälkeen välittömän,
kannustavan palautteen. Pitkät
ampumamatkat sekä kova tuuli
antoi kurssilaisille lisähaastetta,

Rastien etsintää Jaamankankaalla
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä
on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat
fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat
suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-,
johtamis- ja vaellustaidot. Riittävä suunnistustaito osoitetaan suorittamalla 5 kilometrin helppo
suunnistusrata. Karttana voi olla 1:5000 - 1:25
000 mittakaavassa oleva karttalehti. Radan suorittamiseen voi aikaa käyttää 1,5 tuntia päivällä,
mutta pimeällä suunnistaminen on hiukan haastavampaa, joten aikaa voi radan selvittämiseen
käyttää kaksi tuntia. Edellä mainittu kenttäkelpoisuuteen liittyvä suunnistusosio voidaan
suorittaa muun muassa Suomen Suunnistusliiton
kuntorasteilla.
Tuli ja liike –toimikunta suunnitteli tämän syksyn kenttäkelpoisuustapahtuman suunnistusosion siten, että suunnistus oli mahdollista suorittaa
Kalevan Rastin iltarastien yhteydessä 12.8.2010.
Juhani Simonen Kontiolahdelta olikin laati-

nut haasteellisen suunnistusradan Hirvirannan
komeisiin maisemiin. Siellä suppa kavereineen
odotti rinteitä koluavia suunnistajia harhauttaen
muodollaan ja samankaltaisuudellaan.
Iltarasteilla on hellekesänä vilskettä riittänyt.
Toivotaan vain, että reserviläissuunnistajia
rohkenee ensi vuonna enemmän rasteja etsiskelemään.
Teksti ja kuva:
Harri Norismaa

Toiminnanjohtajamme Ari Eskelinen leimaa
Emit -leimasimen väsyneenä, mutta onnellisena
suunnistuksen päätteeksi.

Monitoimi-ilta Kiteellä
Kiteen reserviläiskerhot yhdistivät elokuun 2. päivänä prosenttiammunnat, hallitusten YT-kokouksen ja saunaillan Närsäkkälän Erän majalla. Ensin
ammuttiin prosenttiammunnat vähintään 10 laukausta
per mies. Lähes kaikki innostuivat paukuttelemaan
aina parempia tuloksia. Ammunnan suoritti 17
miestä, joka on lähes sama kuin koko viime syksyn
osanotto.
Ammuntojen jälkeen hallitukset pitivät yhteisen
kokouksensa, jonka jälkeen oli vuorossa saunominen
Kaarlo Holopaisen ja Auvo Havukaisen toimiessa
saunamajureina. Toivo Väkeväinen tarjosi kakkukahvit merkkipäivänsä johdosta jälkikäteen.
Ilma oli noin 25 astetta ja aurinko paistoi, mukava
tunnelma ja onnistunut konsepti.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen
Prosenttiammunnan suoritti monitoimiillassa 17 henkilöä.

mutta kokeneet ampujat puolustusvoimien tarkkuuskivääri
käsissään osoittivat kykynsä
ja tarkkuutensa kaataessaan
kaukana häämöttäviä maaleja.
Myös perinnekiväärikurssilaiset ampuivat kaukana oleviin
maaleihin. He ampuivat omalla
kalustolla, joten heidän aseva-

Kurssit eivät toimisi, ellei
huolto toimisi. Viikonloppuna
oli käynnissä myös joukkomuonituskurssi, mikä huolehti
kaikkien kurssilaisten muonituksesta. Testasimme myös erittäin maittavat ruuat ja makoisat
kahvit. Nämä miehet kannattaa
jatkossakin kutsua kertailemaan
kokkauksen saloja.
Nuorissa on tulevaisuus ja
oli erittäin miellyttävä seurata
myös nuorten maastotaitokurssin energistä ilmapiiriä.
Nämä nuoret kurssilaiset,
ikähaitarilta 8-13 vuotta, olivat
jo puuhastelleet monenlaista
perusmaastotaitojen parissa
mm. nukkuneet yön teltassa
raikkaassa syyskuisessa yössä,
mutta virtaa riitti vielä päivän
touhuihin mahdottomasti.
Kurssin johtajalla kokeneella
erätaitajalla Jorma Pihlaisella
oli kuitenkin varastossa vielä
monta haastetta nuorille.
Vierailupäivän lopuksi
pidimme Sotinpurolla vielä
kokouksen suunnitellen tulevaa toimintaa ja kiittelimme
hienosta päivästä isäntäämme
Ahtia ja suuntasimme takaisin
kohti Joensuuta.
Teksti ja kuva:
Harri Norismaa

