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Alaosasto ampumaharjoitusta seuraamassa
14. Divisioonan perinneyhdistyksen Lieksan alaosaston
hallituksen jäsenillä oli tilaisuus tutustua Pohjois-Karjalan
rajavartioston saapumiserän
1/10 ampumaharjoitukseen 3,
joka pidettiin 31.5.-4.6.2010
Hiienvaaran ampuma-alueella
yliluutnantti Heikki Ojalan
johtamana. Harjoitusjoukkoon
kuului myös sissiradistialiupseerijoukkue (PKARPR).
Harjoitusjoukko ampui
tähystysaseman irtautumisammunnan (T4A) ja tiedusteluryhmän kohtaamisammunnan
(T5A1) sekä tiedusteluryhmän
häirintäiskun (T5A2). Lisäksi
toteutettiin räjäytysharjoitus.
Tähystysaseman irtautumisammunta toteutettiin taisteluampumarata 1:llä. Rata antaa
yliluutnantti Heikki Ojalan
mukaan hyvät puitteet kyseisen
taisteluammunnan toteuttamiselle.
- Ammunnassa päästiin toimimaan sinkoaseilla vastustajan
vaunua vastaan niin tähystysasemalla, kuin myös tien ylitystilanteessa. Kaiken kaikkiaan
sinkolaukauksia ammuttiin 29
kpl osumisprosentin ollessa
noin 75. Ammunnan tilanne
päättyi takaa-ajavan vihollisen
tuhoamiseen tuliylläkössä.
T4A ammunta mahdollisti

varusjohtajille riittävän itsenäisen johtamistoiminnan.
Tulitoiminnan valvojia oli käytössä kolme kappaletta ja tällä
lukumäärällä taataan taistelutekninen toiminta partioittain ja
mahdollistetaan sinkoaseiden
tehokas ja tilanteenmukainen
käyttö. Oheiskoulutuksessa
olisi jatkossa tarpeen antaa
koulutusta singon käsittelyyn ja
sinkotaistelijaparin toimintaan.
Räjäytysharjoitus toteutettiin räjäytysharjoitusalueella.
Harjoituksessa päästiin räjäyttämään teräsbetoni-, teräs-,
puu- ja kivikohteita. Harjoitus
toteutui turvallisesti ja varusmiehet pääsivät laskemaan
panoskokoja ja –tyyppejä.
- Harjoitusjoukko oli kaiken
kaikkiaan hyvällä asenteella mukana. Rajajääkäreiden
aseenkäsittelytaito ja partioiden
sisäinen taistelutekniikka parani
entisestään harjoituksen aikana.
Tämä ilmeni esimerkiksi
lippaan vaihdoissa ja irtautumisessa. Sinkojen käsittelyssä
ja tulitoiminnassa saavutettiin
merkittävä parannus, Ojala
totesi harjoituksen kulusta.
Lieksan alaosaston puheenjohtajan Juhani Ryynäsen
mukaan tutustumispäivä P-K:n
rajavartioston harjoitusammuntoihin oli perinneyhdistyksen

14. D:n perinneyhdistyksen Lieksan alaosaston hallituksen edustajia tutustumassa P-K:n rajavartioston ammuntoihin Hiienvaaran harjoitusalueella. Vierailijat edestä lukien: Juhani Ryynänen,
Tauno Oksanen, Juho Pehkonen, Arto Turpeinen ja Matti Komulainen.
kannalta katsoen mielenkiintoinen ja antoisa. Varusmiesten
toiminta harjoitustilanteissa
osoitti, että tehtäviä oli harjoiteltu ja osaaminen eri suoritus-

paikoilla hyvää tasoa.
Perinneyhdistyksen Lieksan
alaosastosta harjoituksiin osallistuivat Juhani Ryynänen, Matti Komulainen, Juho Pehkonen,

Olinhan siellä
minäkin…
…josko siitä jotain tietäisin. Terveisiä
Reserviläisurheiluliiton perinneasekilpailuista Lahdesta! Oli jälleen ilo
ja kunnia edustaa Pohjois-Karjalaa
samanhenkisessä seurassa. Omalta
kohdaltani tässä kilpailussa mukanaolo
ei ollut kilpailuhenkistä, vaan lähtökohtaisesti osallistumisen iloon tähtäävää.
Tällä menttaliteetillä mukanaolo oli
leppoisaa ja kaikin puolin rentouttavaa.
Ammunta on yksilölaji, mutta tällaista
mukavaa osallistumishenkeä löytyy
jopa helpommin kun ollaan liikkeellä
tutulla porukalla, vaikkapa kirkkovenettä soutamassa.
Pitkään reservikenttää seuranneena
jäin jälleen kerran pohtimaan sitä, miten
tällaista osallistumisen iloa saataisiin
muutoinkin reservitoimintaan. Monet
reserviyhdistykset kamppailevat toimintojensa jatkuvuuden rajoilla, vain harvojen jäsenten aktiivisuuden varassa. Tätä
samaa kysymystä on pohdittu useissakin
harjoituksissa ja kahvipöydissä, varsinaista lukkotukkia löytämättä.
”Maailma muuttuu, Eskoseni”, kirjoitti jo Aleksis Kivi aikanaan. Ymmärrän
toki, ettemme enää elä 1930-luvun
aikoja, jolloin esimerkiksi Suojeluskuntatoiminta keräsi osallistujia viikoittain.
Tarjonta ja ihmisten prioriteetit ovat
muuttuneet. Itse osallistumisenilon
löytäneenä toivoisin muillekin kanssaihmisille vastaavaa tunnetta siitä, että
voi samanaikaisesti saada vilpitöntä
mielihyvää ja osaltaan tukea yhteiskunnallista vakautta. Saatan olla naiivi,
mutta mielestäni reserviaktiivisuus lisää
reservin ja sitä kautta puolustusvoimien
uskottavuutta.
Kodille ja omalle perheelle annettua aikaa ei kannata vähentää, mutta
löytyykö ihmisiltä ”omasta vapaa-ajasta” kohtia joiden käyttöä voisi pohtia?
Entäpä jos lauantain saunailta kaverien
kanssa vaihtuisikin (koko porukalla)
osallistumiseen reserviläistapahtumaan?
Oluet toki pitäisi jättää silloin juomatta,
mutta saisiko jotain muuta tilalle?
Maanpuolustusyhdistys ja paikalliset
reservijärjestöt toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan!
Jarkko Riikonen, Joensuu

Raine Turunen, Tauno Oksanen
ja Arto Turpeinen.
Teksti ja kuva:
Raine Turunen

377 sankarivainajan
nimet muistotauluun

Reserviläisurheiluliiton perinneasekilpailut järjestettiin Lahdessa
14. 8.2010.

Tohmajärven koulukeskukseen puuhataan
Pro Patria -taulua, johon tulevat kaikkien sodassa menehtyneiden tohmajärveläisten ja värtsiläläisten nimet. Ajatus ja
idea lähtivät siitä, kun Järventauksen Erä
lahjoitti Timolan koululla olleen Pro Patria
taulun Tietäväisen koululle esille pantavaksi. Värtsilän kirkossa on oma taulunsa,
ja Tikkalassakin on omansa, mutta tässä
hankkeessa olisi nyt tarkoitus kerätä yhteen
kaikki entisen Tohmajärven ja Värtsilän
sankarivainajat ja laittaa taulu esille kunniapaikalle Tohmajärven koulukeskuksen
juhlasaliin tulevien sukupolvien nähtäväksi.
Tohmajärvellä ja silloisessa Värtsilässä on
yhteensä 377 sankarivainajaa. Joukossa on
niin lottia kuin työvelvollisia sekä sotilaita
alokkaasta kapteeniin.
Pro Patria -hankkeen vetäjinä ovat reserviläisjärjestöt upseerit ja reserviläiset rinta
rinnan, mutta mukaan mahtuu myös muita.
Ajatus on, että tämä olisi koko Tohmajärven yhteinen asia. Tauluunkin painetaan
alle ”Tohmajärveläiset”. Mukaan mahtuu
vielä, jos jollakin on ideoita hankkeen
tiimoilta. Lisätietoja antavat järjestöjen
puheenjohtajat Arto Juntunen ja Tapani
Timoskainen.

Rahaa kerätään

Pohjois-Karjalan maakuntajoukot Karelia-soudussa 2010.

Kivitaulut kaiverruksineen tulee maksamaan noin 12 000 euroa. Tauluja tulee
kaikkiaan viisi kappaletta, johon kuhunkin
noin 75 – 77 henkilön nimet, syntymä- ja
kuolinajat. Kokoa koko taulukokonaisuudelle tulee useita neliömetrejä. Parhaillaan
työstetään sankarivainajien nimilistaa.
Tällä hetkellä listassa on 377 nimeä, mutta
määrä voi muuttua kun tietoja tarkistetaan
ja yhdistetään. Tietoja kerätään muun muassa sotasurmat sivustolta.
Kustannusten peitoksi viritellään rahankeruukampanjaa. Hanketta varten on avattu
oma tili johon rahalahjoituksensa voi tallettaa. Tili on Kiteen seudun Osuuspankissa,
515366-253307. Lahjoittaja voi olla yritys,
yhteisö tai yksityinen taho. Ja jos rahaa jää
yli, se käytetään paikallisten sotaveteraanien hyvinvointiin.
Tapani Timoskainen

