Reserviläispartiot tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-ottelussa 2012
Kunto-ottelun reserviläissarjaan otti tänä vuonna osaa 6 partiota, joista neljä Pirkanmaalta
ja kaksi pääkaupunkiseudulta. Epäsuorantulen aselajien kunto-ottelu järjestettiin tänä
vuonna Haminassa syyskuun 19. päivänä ja oli reserviläisille vapaaehtoinen harjoitus.
Kilpailualue oli Virolahden puolella, Valkjärven itäpuolisilla metsäalueilla. Ennustettu
sateinen sää kiersi sopivasti kilpailualueen, joten rataa pääsi kiertämään mukavassa
syysilmassa ja kilpailijoiden kohtaama mahdollinen kosteus oli peräisin maastopuvun
sisältä.
Kilpailu käytiin kolmessa eri sarjassa: tykistö-, KRH- ja reserviläissarjassa. Partioita oli
mukana kaikista epäsuorantulen koulutusta antavista joukkoyksiköistä sekä
reserviläispartiot Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta. Matkaan syksyiseen maastoon lähti 26
kolmen hengen partiota.
Kunto-ottelun tehtävät seurasivat aiempien vuosien perinteistä linjaa. Tehtävärasteja oli
seitsemän eli taivaankappalemittauslasku, tulenjohto, suuntakehämittaus, oman paikan
määritys, tuliasematehtävä tasolla, viestitehtävä ja rynnäkkökivääriammunta. Näiden
lisäksi suunnistus hajonta- ja kylmärasteineen mitattiin kilpailupartion kokonaisaikaa
verrattaessa ratamestarin ihanneaikaan. Kaikkien tehtävien oikeista suorituksista oli
mahdollisuus saada 100 pistettä. Ajan ylityksestä ja virheistä sakotettiin aina nollaan
pisteeseen kustakin tehtävästä. Tykistö- ja KRH-sarjan tehtävät poikkesivat toisistaan
vain tuliasematasotehtävän osalta. Kaikki reserviläispartiot suorittivat tykistön
tuliasematehtävän.
Tykistösarjan voiton vei Satakunnan Tykistörykmentin partio kapt Tuomas Mäkinen, ylil
Jari-Pekka Pirhonen ja ylil Mika Mäkipää. KRH-sarjan voittoon ylsi Kainuun
Tykistörykmentin partio kokoonpanolla ylil Tuomas Karjalainen, ylil Teijo Nurmikumpu
ja ylik Joni Aittakari.
Reserviläissarjan voitto tuli Pirkanmaalle, partiolle kokoonpanolla ltn Olli Lammi, ylil
Jaakko Uusitalo ja ltn Mika Helin pisteillä 548, joka kokonaiskilpailussa oikeutti 11.
sijalle. Toisesta ja kolmannesta sijasta reserviläissarjassa käytiin kova taistelu, joka
ratkesi kahden pisteen erolla pirkanmaalaisten hyväksi partiolle vänr Kristian Batista,
vänr Mariikka Ala-Maakala ja vänr Pekka Lätti. Nuorten reservinupseerien sijoitus oli
merkittävä, sillä partion kaikki jäsenet osallistuivat kunto-otteluun ensimmäistä kertaa.
Lienee palveluksessa saatu koulutus vielä erittäin hyvin muistissa. Kolmas sijan meni
pääkaupunkiseudulle partiolle kapt Jyri Vilamo, ylil Aki Mäkirinta ja ltn Tapani Larikka.
Koulutuksella ja kertaamalla pidetään taitoa yllä
Tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-ottelun tehtävät ovat keskeisiä epäsuorantulen
aselajitaitoja. Näihin on tutustuttu varusmiesaikana pintapuolisesti tai syvällisemmin,
riippuen jokaisen saamasta tehtävänmukaisesta koulutuksesta, siis jokaisen tykki- ja
KRH-miehen perustaitoja. Tehtävät eivät ole ylivoimaisia, mutta kilpailutilanteessa
rutiini ja partion yhteistoiminta ratkaisee.

Menneinä vuosina reserviläiset ovat päässeet harjoittelemaan näitä taitoja viikonlopun
VEH-harjoituksessa JTR:ssä Parolannummella sekä kilpailun järjestäjien tarjoamassa
harjoittelussa kilpailua edeltävänä päivänä.
Kuluvana vuonna harjoitteluviikonloppu JTR:ssä oli valitettavasti peruutettu. Siksi
Pirkanmaan MPK:n KoTu-yksikön tarjoamat kolme kaikille reserviläisille avointa
tykistöntaidot-kurssia nousivat arvoonsa. Kursseilla käytiin läpi kaikki tehtäväalueet.
Ensin kerrattiin lyhyesti teoriaa ja opastettiin niitä joille epäsuorantulen salat eivät
aiemmin olleet läheisesti tuttuja. Rutiinia haettiin useilla harjoitustehtävillä ja partioiden
yhteistoimintaa hiottiin kilpailua edeltävän viikonlopun harjoituksessa. Keskeistä oli että
harjoituksissa voitiin käyttää kaikkia niitä välineitä maastossa, joilla myös
kilpailutehtävät suoritettiin. Kurssit tarjosivat erinomaisen mahdollisuuden taitojen
kertaamiseen myös niille reserviläisille, jotka eivät osallistuneet itse kunto-otteluun.
MPK:n KoTu-yksikkö Pirkanmaalla on varautunut ja tykistöntaidot-kurssit ovat osa
2013-koulutusohjelmaa kuluvan vuoden tapaan. Uutena tavoitteena on sisällyttää myös
KRH-tasokoulutus näille kursseille. Näin kurssien sisältö palvelee kaikkia epäsuorantulen
aselajikoulutuksen saaneita reserviläisiä. Tervetuloa KRH- ja tykkimiehet sekä myös
kaikki muut aiheesta kiinnostuneet kertaamaan ja pitämään taitoa yllä.
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