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PJ:N PALSTA
Miikka Hurmalainen
Puhis

Tätä kirjoitettaessa on menossa Irakin 
sodan 12. päivä ja tässä vaiheessa on 
vielä mahdotonta sanoa mitään sodan 
kestosta tai siitä mitä kaikkea siinä tulee 
vielä tapahtumaan. Se ainakin on varmaa, 
että mitään paraatimarssia Bagdadiin 
liittouman joukot eivät tule suorittamaan. 
Optimistisimmissa arvioissa sodan 
veikattiin olevan ohi muutamissa päivissä tai 
ainakin viikon, parin kuluessa. Vastustajan 
suorituskyky siis aliarvioitiin pahasti. Se 
ei tosin ole ensimmäinen kerta maailman 
historiassa kun vastaavaa tapahtuu. 
Esimerkiksi kelpaa meille suomalaisille niin 
tuttu Talvisota.

Vastustajan aliarviointiin liittyen irakilaiset 
ovat muistuttaneet maailmaa vanhasta 
totuudesta, että motivoituneet, vaikka-
kin heikosti aseistetut sotilaat voivat olla 
vaikeasti lyötävä vastustaja. Irakilaiset 
ovat myös vanhoja sotaoppeja noudattaen 
vieneet taistelut itsensä kannalta edulliseen 
maastoon. Aavikolla Irakin joukot teknisesti 
vanhentuneine vaunuineen olisivat kuin 
maali-taulut ampumaradalla, mutta viemäl-
lä taistelut asutuskeskuksiin, saadaan liittou-
man teknistä etumatkaa kavennettua.

Nyt käytävä sota poikkeaa ”perinteisestä” 
tiedottamisen kannalta. Informaatiosotaa 
voidaan sanoa käydyn ainakin WTC-
iskuista lähtien, tahdin kiihdyttyä näihin 
päiviin asti. Me kaikki olemme saaneet 
siitä osamme, sillä tuskin kukaan on vält-

tynyt aihetta koskevilta uutisilta, joita 
osapuolet ovat tiedotusvälineille välittäneet, 
tarkoituksenaan mielipiteiden ja asenteiden 
muokkaus. Juuri nyt on propagandan syöttö 
kovimmillaan osapuolten kilvan kertoessa 
omasta menestyksestään. Parhaimman kuvan 
todellisuudesta saanee jostain osapuolten 
antamien tietojen välimaastosta.

Uutisoiminen on nyt kenties reaaliaikaisem-
paa kuin koskaan aiemmin. Televisiosotia 
on ollut ennenkin, mutta nyt sotatoimia voi 
seurata suoraan ”livenä kentältä” ja eräät 
kanavat eivät nyt juuri muuta esitäkään kuin 
sodan tapahtumia.

Informaatiosodan muut osa-alueet eli elek-
troninen tiedustelu ja häirintä eivät ole 
tavallisille kansalaisille juuri näyttäytyneet. 
Osansa on toki niistäkin voinut saada 
esimerkiksi GPS-laitteita käyttämällä, sillä 
sotatoimien alettua on kyseisten laitteiden 
korkeuskoordinaateissa ollut ajoittain sa-
tojen metrien heittelyä.

Aika näyttää miten sodassa käy ja iskeekö 
liittouma päänsä pahemman kerran Bagdadin 
palmuun.

Aurinkoista ja reserviläistoiminnantäyteistä 
kevättä ja kesää kaikille
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Tutustumisammunnoissa tutustujana
Kati Kettunen

Sattuipa silmiini maaliskuun alun Prujussa 
ilmoitus TaKoRU:n tutustumisammunnoista. 
Asetta ylipäänsä oli viimeksi tullut käsiteltyä 
armeijan harmaissa muutama vuosi takaperin. 
Kokemukset pistooliammunnasta taas 
sijoittuivat jo lähemmäs viiden vuoden 
taakse. Muistikuvat painavasta pistoolista, 
jota ei oikein yhdellä kädellä jaksanut pidellä, 
tuntuivat kaipaavan jo tuuletusta. Päätinkin 
siis seuraavalla viikolla 11.3. suunnata 
Osmonkallion ampumaradalle kokeilemaan 
ammuntaa taas pitkästä aikaa. 

Väestönsuoja, jossa ampumarata sijaitsee, 
löytyi melko kivuttomasti kerhon www-
sivuilta löytyneen kartan avulla. Tosin 
kartan tulostaminen pelkkään ulkomuistiin 
luottamisen sijaan, olisi hivenen nopeuttanut 
perille pääsyä. Oikea ovikellokin löytyi 
pienen loogisen päättelyn jälkeen ja niin 
matka jatkui maan uumeniin. Pistooliradalla 
ampumavastaavat jo valmistelivat paikkoja 
ja kellon lähetessä kahdeksaa alkoi 
osallistujiakin saapua paikalle. Muiden 
ammunnasta kiinnostuneiden lisäksi vaihto-
opiskelijoita saapui paikalle runsaasti.  
Onneksi ampuvastaaville oli saapunut 
ennakkotieto asiasta, joten aseenkäsittely ja 
ampumapaikkatoiminta tulivat selväksi niin 
suomeksi kuin englanniksikin.

Itse ammunta suoritettiin viisi panosta 
kerrallaan lipastaen. Ammunta suoritettiin 
omaan tahtiin, jonka jälkeen tarkastettiin 
tauluilta tulokset ja paikattiin taulut. Jokainen 
pääsi ampumaan kolme tällaista kierrosta 
aina peräkkäin ja sitten seuraava ryhmä pääsi 
kokeilemaan vuorostaan. Kaikki halukkaat 
pääsivät ainakin muutaman kerran aseille, 
joka ainakin omalla kohdallani riitti sopivasti 
herättämään mielenkiinnon tulla toistekin. 
Ensimmäiset laukaukset menivät vähän 
tuntumaa hakiessa, mutta loppua kohden 
alkoivat osumat jo olla kauniissa kasassa, ja 
jopa mustalla alueella. 
Ensi kerralla varmasti tuntuma löytyy jo 
nopeammin ja pääsee nauttimaan onnistumisen 
elämyksistä entistä enemmän. Siispä seuraavaa 
kertaa odottamaan.     

TaKoRU:n 
pienoispistooli-

ammunnat keväällä

Osmonkallion ampumavuorot jatkuvat 
tiistaisin klo 20.30-22.00. Kevään viimeinen 
vuoro on 22.4. Vuoroilla on mahdollista 
ampua kerhon aseilla, joten omaa asetta ei 
tarvitse omistaa. Pienoispistooliammunta 
on varsin edullista: ratamaksuna on 50 
senttiä/ampumakerta tai vaihtoehtoisesti 
4 :n kausimaksu lokakuusta huhtikuuhun 
ulottuvalta kaudelta. Ratamaksujen tuotolla 
peitetään ratojen vuokrista, paikkatarroista, 
maalitauluista ym aiheutuvia kustannuksia. 
Patruunoita on mahdollista lunastaa vuorolla 
käytettäväksi hintaan 2 /50 patruunaa. 
Lisätietoja ampumavuoroista voi hakea 
kerhon kotisivuilta http://www.students.tut.fi/
~takoru/ ja valitsemalla linkin Ajankohtaista, 
tai vaihtoehtoisesti voi yhteyttä ottaa myös 
ampumavastaaviin.
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Kesän
ammunnat

TaKoRU:n jäsenenä voit harrastaa ammuntaa 
myös kesällä. Erilaiset ammunnat alkavat 
pyöriä Satakunnan Lennoston radoilla 
lähiviikkoina. Satunnaisia peruutuksia 
saattaa tietysti ilmaantua ja niistä pyritään 
tiedottamaan jäsenistölle hallituksen ja 
aktiivisten ampujien toimesta kerhon 
tiedotuskanavien kautta, mikäli peruutukset 
ovat etukäteen tiedossa. ”Nyysseistä” 
kannattaa tarkkailla ryhmää manse.takoru, 
postilista Kyyneleeseen kannattaa liittyä ja 
Tensun kotisivuilta:
http://www.cs.tut.fi/~tensu/PH-vmpk.html 
saa myös monenlaista infoa.

Pääsääntöisesti kesän ammunnat edellyt-
tävät omaa kalustoa niin aseen kuin 
oheistarpeidenkin osalta. Poikkeuksen 
ovat aiempina vuosina muodostaneet so-
velletut reserviläisammunnat, joissa on 
ollut mahdollista käyttää myös järjestäjien 
paikalle tuomaa kalustoa tai lainata kaverin 
omistamaa asetta. Ampujien tulee myös 
itse huolehtia omasta vakuutusturvastaan, 
edullisimpia vaihtoehtoja tähän lienee 
Reserviläisliiton tarjoama Ampumaharras-
tevakuutus.

Vuorot pyörivät viikoittain seuraavan 
peruskaavan mukaan:

Maanantai
kiväärivuoro 150m/300m radalla, klo 16-20
Tiistai
pistoolivuoro 25m pistooliradalla, klo 16-20
Torstai
Sovellettu reserviläisammunta, ratana liikkuva 
hirvi, klo 16-20
Sunnuntai
Sovellettu reserviläisammunta, ratana liikkuva 
hirvi, klo 12-16

Arkipäivien vuoroille alkaa väkeä 
kokoontumaan tavallisesti vasta klo 17 
aikoihin, ja tuolloin ammuntaa vetävät 
henkilöt ovat jo kerinneet paikalle availemaan 
portteja ja johtamaan ammuntaa.

SRA vuoroille osallistuminen edellyttää lisäksi 
teoria- ja käytännönkokeiden hyväksyttyä 
suorittamista. Näistä kokeista voi tiedustella 
Aarne Heinoselta, aarne.heinonen@nokia.com 
tai suoraan SRA-toimikunnan puheenjohtajalta 
Esko Jarvalta, esko.jarva@luukku.com. 
Ilmoittautumiset ylimääräisiin kokeisiin 
TaKoRU:n hallitukselle, takoru@cc.tut.fi. 
Näiden kokeiden ajankohdat selviävät, kun 
ilmoittautumisia on kerääntynyt riittävästi.  
Perinteisesti sunnuntain SRA vuoro on 
tarkoitettu vain pidempään lajia harrastaneille 
ja torstaiseen ovat tervetulleita myös vasta-
alkajat.

Aurinkoista kesää kaikille toivottavat 
ampumavastaavat.
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Reserviläisten fyysisen suorituskyvyn 
ylläpitäminen on keskeinen osa maan-
puolustustyötä. Jotta jokainen reserviläinen  
saisi realistisen kuvan kunnostaan, tulisi sitä 
säännöllisin väliajoin mitata. Yleisin tähän 
käytettävä menetelmä on Cooperin testi, jossa 
juostaan 12 minuutissa niin pitkä matka kuin 
kukin yksilö pystyy. (Tämä siis johdantona 
niille, jotka eivät ole inttiä käyneet...)

Helmikuun alussa oli viisi urhoollista 
taistelijaa Pirkkahallissa valmiina koitokseen, 
joka vielä seuraavanakin päivänä tuntuisi 
pohkeissa. Ja eikun lähtölaskenta käyntiin 
ja matkaan! Juoksun aikana oli nähtävissä 
selvää hajontaa, mutta tarkoitushan oli 
alkujaankin kilpailla vain itseään vastaan. 
Olimme saaneet lainaksi Kepardilta (eli siis 
teekkareiden suunnistuskerholta) sykemittarin 
ja sekuntikellon, joilla tulokset lopussa 
mitattiin. 

Haittaavina tekijöinä testissä oli radan 
ruuhkaisuus, ja se, että rata oli vain 300 metriä 
pitkä. (Allekirjoittanut on tottunut 400 metrin 
rataan) Puutteista huolimatta jokainen sai 
jonkinlaisen käsityksen nykykunnostaan.

Testin jälkeen siirryimme autokuljetuksilla 
kohti konetalon saunaa, joka jo lämpimänä 
odotteli meitä. Välissä kävimme nauttimassa 
kahvia ja runebergin-torttuja laskuvarjokerhon 
tiloissa.

Saunalle oli jo kertynyt porukkaa niistä, jotka 
eivät syystä tai toisesta halunneet osallistua itse 
juoksutestiin. Saunan yhteydessä oli tarjolla 
(viljaista)juomaa sopuhintaan sekä leppoisaa 
juttuseuraa. Ja hylsyä lensi niin, ettei välillä 
tiennyt mihin suuntaan sitä pitäisi väistää! Ei 
tähän hätään muistu mieleen mistä keskeisin 
debaatti käytiin... : )

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli mielestäni 
onnistunut, positiivisinta oli kannustava 
ilmapiiri, mikä oli havaittavissa varsinkin 
juoksutestin aikana. Tulevaisuudessa tapah-
tumaa voisi kenties kehittää siten, että siihen 

lisättäisiin myös lihaskuntotesti ja uintitesti. 
Näin jokainen saisi entistä monipuolisemman 
kuvan yleiskunnostaan.

Lisämateriaalia aiheesta: http:
//www.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/
33243.html

TaKoRU:N juoksukuntotesti
Panu Kukkasniemi
XQ-vastaava
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TaKoRU:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin poikkeuksellisesti Konetalon 
saunalla, koska perinteikäs kevät-
kokouspaikkamme, MatLE:n saunatilat, 
olivat edelleen remontoitavina. (Tosin 
kerhostamme riippumattomista syistä.)

Varsinaisen kokouksen alkamisajankohtaan 
klo 18 mennessä paikalle oli ilmestynyt 
kaikkiaan 13 kerhomme jäsentä. Kokouksen 
viralliset asiat käsiteltiin nopeasti ja kokous 
määrättiin tauolle 9.4. asti, jolloin kokousta 
jatketaan Kuun Kolmannen Keskiviikon™ 
puitteissa. Tilintarkastajat eivät olleet 
saaneet lausuntoaan valmiiksi, vaikka 
olivatkin kaikkiin papereihin ehtineet 
pääpiirteissään tutustumaan. 9.4. pi-
dettävään kokousjatkoon jäi käsiteltäviksi 
asioiksi viimevuotisen tilinpäätöksen 

Kevätkokous ja saunailta 13.2.2003
Jarkko Suominen

käsittely sekä tili- ja vastuuvapauden 
myöntäminen vuoden 2002 hallitukselle.
Wirallisen osion jälkeen tilaisuus 
jatkui vapaamuotoisena saunomisena ja 
illanistujaisina, joissa yllättäen ja täysin 
perinteistä poiketen alettiin lennättelemään 
hylsyjä lähes urakkatahtiin J. Illan 
mittaan K-saunalla poikkesi henkilöitä 
lähemmäs kolmisen kymmentä, eli 
varsinkin vapaamuotoinen kokousjatko veti 
väkeä mukavasti puoleensa. Hauskanpitoa 
saunalla häiritsivät kuitenkin jonkin 
verran vääjäämättömästi lähestyneet 
harjoitustöiden dedikset ja niin jouduin 
henkilökohtaisesti poistumaan näkemättä 
kuinka korkeiksi hylsykasat tällä kertaa 
ylsivätL.
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit 
ry järjesti yhdessä Maanpuolustuskoulutus 
ry:n kanssa turvallisuuspoliittisen seminaarin 
Tampereen yliopistolla lauantaina 9.11. 
Seminaari kulki otsikolla ”Suomi muuttuvassa 
maailmassa”. Seminaariin pystyi osallistumaan 
myös MPK-kurssilaisena, jolloin tapahtumasta 
sai yhden korvaavan kertausharjoitusvuorokau-
den. Tilaisuuden ja paneelin puheenjohtajana 
toimi emeritus-eversti Ari-Ilmari Iisakkala.

”Ei tarvetta dramaattisiin uudistuksiin”

Seminaarin tervetuliaissanat lausui kurssin 
johtaja, TaKoRU ry:n varapuheenjohtaja 
ja kansainvälistä politiikkaa yliopistolla 
opiskeleva Henna Hopia. Varsinaisen 
avauspuheenvuoron piti Hämeen sotilasläänin 
komentajaeversti Kari Sijander. Hän käsitteli 
puheessaan puolustusvoimien kehityslinjoja 
ja Suomen uhkakuvia. Hän näki yleisen 
kehityssuunnan turvallisuusasioissa olevan 
myönteinen. Muun muassa Baltian maiden 
liittyminen Natoon tuo Itämeren alueelle 
vakautta. Suomella ei komentajan mukaan 
ole tarvetta dramaattisiin turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisiin uudistuksiin. Armeijan 
modernisointia jatketaan ja tehokkuutta 
lisätään. Eversti Siljander tähdensi, että 
edelleen puolustetaan koko maata ja että 
yleinen asevelvollisuus säilytetään myös 
tulevaisuudessa. Kriisejä ennaltaehkäistään 
yhteistyöllä ja nostamalla kynnystä hyökätä 
maahamme.

Pienen maan selviytyminen maailman
myllerryksissä

VTT Ele Alenius nosti puheessaan esille 
puolueettomuuspolitiikan merkityksen. 
Kylmän sodan aikana mitään ei pitänyt ottaa 
itsestäänselvyytenä, esimerkiksi lännen apuun 
ei voitu luottaa mahdollisen idän hyökkäyksen 
tapahtuessa. Maailmanpolitiikan moraali oli 
Aleniukselle selvä; suurvallat ajavat omia 

TURVALLISUUSPOLIITTINEN 
SEMINAARI TAMPEREELLA 9.11.

 Henna Hopia

etujaan ja pienten on aina sopeuduttava 
vallitsevaan tilanteeseen. Kauhun tasapainon 
aikana puolueettomuuden tie oli Suomelle 
ainoa vaihtoehto. Alenius kertoi myös 
kokemuksistaan SKDL:n puheenjohtajana 
ja toisena valtiovarainministerinä. Silloin 
Neuvostoliitto harjoitti sanelupolitiikkaa 
ja yritti puuttua Suomen sisäisiin asioihin. 
Alenius kuitenkin kertoi pysyneensä tiukkana 
uhkauksista huolimatta; isänmaan etu meni aina 
idänsuhteiden edelle. ”Pienen kansan on oltava 
yhtenäinen ja toiminnassaan yhdenmukainen, 
jotta itsenäisyys säilyisi”, tiivisti Alenius. 
Alenius nosti Suomen puolueettomuuden 
kohokohdaksi ETY-konferenssin järjestämisen 
Helsingissä vuonna 1975. Myös YK:
n roolin hän näki Suomelle tärkeänä ja 
toivoi, että sen arvovaltaa lujitettaisiin. 
Myös hyvinvointivaltion rakentamisen hän 
näki oleellisena turvallisuuskysymyksenä. 
Taloudellinen eriarvoisuus on Aleniuksen 
mielestä suuri vihan syy ja taistelussa 
köyhyyttä vastaan ei saa puolueetonkaan maa 
olla puolueeton. 
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YTT, dosentti Mikko Lahtinen käsitteli pienen 
maan asemaa ja kansainvälisenpolitiikan 
moraalia filosofistisemmasta näkökulmasta. 
Hän puhui demokratian käsitteestä ja 
kansainvälisen yhteisön demokratiavajeesta. 
Kansainvälisessä yhteisössä emme arvioi 
yhteistä hyvää ja kaikkien etua, vaan suuret 
valtiot tekevät päätöksensä usein pienistä 
piittaamatta. Lahtinen haki moraalin 
määritelmää kreikkalaisista klassikoista, 
joiden mukaan moraali vastaa hyvää tekoa ja 
hyvä teko ei voi koskaan aiheuttaa kärsimystä. 
Tämän ajatuksen mukaan maailmassa ei olisi 
kärsimystä, jos kansainvälinen politiikka olisi 
moraalista. Lahtinen korosti, että itse valtioilla 
ei ole moraalia vaan valtiot vain heijastavat 
kansan moraalia. Yleensä kuitenkin vain eliitin 
ajatukset näkyvät valtion politiikassa, mikä 
Lahtisen mukaan on ilmentymä poliittisen 
päätöksenteon etääntymisestä kansasta.

Suomi lääkärinä, ei tuomarina

VTT, amanuenssi Unto Vesa pohti 
alustuksessaan Suomen asemaa YK:
ssa ja ETYJ:ssä. Kansanedustaja, VTT 
Kimmo Kiljusen ollessa sairauden 
takia poissa tilaisuudesta, Vesa käsitteli 
aihettaan laajemminkin. Hän kuvasi 

rauhanturvaamisen mahtimaaksi. Rauhan-
turvaamiseen tuli muutos 1990-luvun 
puolivälissä kun toimintaympäristö muuttui. 
Kansainvälisen politiikan trendinä oli 
siirtymävaltioiden välisistä selkkauksista 
valtioiden sisäisiin konflikteihin. Ongelmana 
muutoksen jälkeen ovat olleet mm. epäselvät 
mandaatit ja Suomi onkin aina vaatinut 
operaatioille YK:n turvallisuusneuvoston 
tai ETYJ:n hyväksyntää. ETYJ:n merkitys 
on ollut keskeinen sekä Suomelle että koko 
maailmalle. Vesa korosti sen tasapuolisen 
politiikan tärkeyttä. Nykyään ETYJ:n rooli 
on kuitenkin vähentynyt mutta ns. pehmeän 
turvallisuuden asioissa se on edelleen tärkeä 
toimija. 

Oma itsenäinen, uskottava puolustus

Iltapäivällä ministeri Veikko Pihlajamäki 
nosti alustuksessaan esille itsenäisen ja 
uskottavan puolustuksen merkityksen. 
Hän muisteli sota-aikoja ja kertoi, että 
Suomen liittolaiset muuttuivat sitä mukaa 
miten sodan kulku eteni ja mikä suurvalta 
milloinkin menestyi, mikä kuvaa osuvasti 
pienen maan vähäistä vaikutusvaltaa mutta 
toisaalta va´ankieliasemaa  kansainvälisessä 
politiikassa. Turvallisuuspolitiikkam-
me kulmakivinä tulevaisuudessakin 
tulee Pihlajamäen mukaan olla oma 
uskottava puolustus. Pihlajamäki toivoi 
olevansa viimeinen puolustusministeri (tai 
”rauhanministeri” kuten hän itse totesi), 
joka on kokenut sodan kauhut. VTT, eversti 
evp. Pekka Visuri puhui suurvaltojen 
logiikasta. ”Elämme suurvaltakeskeistä 
voimapolitiikan aikaa”, hän totesi. Hän 
nosti esiin USAn, Iso-Britannian ja Venäjän 
merkityksen kansainvälisessä politiikassa. 
Suuret valtiot vaihtavat liittokuntia aina 
tilanteen ja tehtävän mukaan, mutta aina 
omaa etua varjellen. Terrorismin vastainen 
taistelu on nyt suurvaltojen ja myös Naton 
tärkein prioriteetti. Supervalta USA:n 
kiinnostuksissa on myös Keski-Aasian 
alueet. Eurooppa ei Visurin mukaan ole 
yhtenäinen, vaan eri mailla on eri intressit. 
Suomen sijainti Venäjän naapurina tekee 
hyvistä itäsuhteista erityisen merkittävät 
maallemme. Suomen Nato-jäsenyyttä Visuri 
ei nähnyt ajankohtaiseksi, vaan totesi, että 
nykyinen puolustuspoliittinen linjamme on 
toimiva.

ETYJ:n olleen tärkeä 
läntisen identiteetin ja 

puoluee t tomuuspol i t i ikan 
ilmentymä kylmän sodan 

aikana. Suomen politiikalle 
kansainvälisellä areenalla Vesa näki 

ominaisena jatkuvuuden; asiallisuus 
ja pidättyväisyys ovat edelleen Suomen 

valttikortit kansainvälisellä kentällä. 
Suomi on aina edellyttänyt, että kriisit 
ratkaistaisiin rauhanomaisesti. Suomi on 
myös ollut aina mallijäsen YK:ssa ja esim. 
maksanut jäsenmaksunsa aina ajallaan. 
Näiden ominaisuuksien vuoksi Suomi on 
ollut mukana rauhanturvatyössä alusta asti 
ja pientä Suomea onkin useasti tituleerattu 

jatkuu...
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EU tärkeä Suomen turvallisuudelle

VTM Pertti Paasion mielestä keskinäis-
riippuvuuden lisääntyminen Euroopassa on 
aiheuttanut sen, että sota esimerkiksi vanhojen 
tappelupukarien Saksan ja Ranskan välillä 
on käytännössä mahdoton. EU on Suomen 
turvallisuudelle tärkeä asia ja itälaajeneminen 
vaan lisää vakautta. EU on demokraattisten 
jäsenvaltioiden liitto ja demokratia on aina 
ollut Suomelle tärkeä arvo. Paasio lisäsi, että 
EU:n turvallisuus ei voi perustua pääosin 
sotilaallisiin aspekteihin, vaan korosti 
turvallisuutta laajana käsitteenä. Federalistien 
ajamille ideoille Paasio totesi: ”Ei ole järkevää 
muuttaa nimeä Euroopan Yhdysvalloiksi 
ja alkaa leikkiä Amerikkaa.” Paasio näki 
liittovaltiomallin vanhakantaisena ja unionin 
nykymallin uudenlaisena ja modernina 
päätöksenteon kenttänä. Natoon liittymisen 
Paasio näki nyt tarpeettomaksi, elämmehän 
eräässä maailman rauhallisimmista paikoista.

VTT, dosentti Steve Lindberg muistutti, 
että tällä hetkellä varsinaisen sotilaalliset 
uhkakuvat ovat väistyneet taka-alalle. 
Suomea ei uhkaa kukaan ja Suomi ei uhkaa 
ketään. Yhteistyö EU:ssa ja kansainvälisessä 
yhteisössä on tärkeä kriisejä ennaltaehkäisevä 
tekijä. Lindberg kuvasi Suomen ainutlaatuista 
asemaa maailmassa; Suomi on EU:ssa, mutta 
ei Natossa ja sillä on pitkä raja Venäjän 

kanssa. Lindberg pohti, että jos Suomi ei 
liittyisi Natoon, tapahtuisi ns. ”trendikatkos” 
eli liittyminen läntisiin organisaatioihin 
katkeaisi epäloogisesti. Lindberg totesi, että 
kenraali Hägglundin mukaan varsinaisia 
perusteluja liittoutumattomuuteen ei enää 
ole, on vain tunneargumentteja. Lindberg 
kuvasi, että liittymisen ongelmat ovat 
sisäpoliittisia, eivät ulkopoliittisia kun 
Venäjäkään ei näyttäisi enää liittymistä 
vastustavan. Kansan tahto näyttää olevan 
Lindbergin mukaan vahvin argumentti Naton 
vastustamiselle - 79 prosenttia suomalaisista 
vastustaa Natoon liittymistä. 

Paneelikeskusteluissa pohdittiin niin isla-
min poliittista asemaa nykymaailmassa 
kuin verrattiin Suomen ja Ruotsin puoluet-
tomuuspolitiikkojen sisältöjä. Iltapäivän 
paneelissa puheenaiheena oli muun 
muassa Ahvenanmaan demilitarisoinnin 
tulevaisuus. Paneelissa mietittiin myös 
USAn valtapolitiikan merkitystä Naton 
laajenemisen motiivina. EU:n sotilaallinen 
kehityskin nousi keskusteluissa esiin; 
panelistit eivät uskoneet varsinaisen 
euroarmeijan syntyyn, vaan pelkästään 
kiisinhallintajoukkojen muodostamiseen. 
Lopuksi noin 250 hengen yleisö sai 
osallistua Nato-gallupiin... ”EI” -äänet 
voittivat, ainakin tällä kertaa.
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Ressun niksinurkka 
 Timo Siiskonen

Osa 1
Kuinka paeta uppoavasta autosta:

Reserviläisten värikästä elämää vauhdittavat 
usein tilanteet, jotka vaativat improvisointia 
tai peräti mieletöntä säkää. Ressu aloittaa nyt 
artikkelisarjan, jonka tarkoituksena on luoda 
tietopohjaa tilanteisiin, joihin et välttämättä 
kuvittele joutuvasi, sillä eihän sitä ikinä 
tiedä... 

“Kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee 
pieleen.”
-Murphyn laki

VAROITUS!

Älä yritä
 kokeilla

 ainutta
kaan 

niksinurkassa kuvattu
a toimenpidettä

 

omin päin. Ressun to
imitu

s, 

lähdekirja
llis

uus ja asiantuntija
t 

eivät o
ta vastuuta ainoastakaan 

vammasta, jo
ka mahdollis

esti 

aiheutuu niksien oikeaoppisesta ta
i 

epäonnistuneesta hyödyntämisestä.

1. Avaa ikkuna heti, kun auto osuu 
veteen

Silloin sinulla on parhaat mahdollisuudet 
päästä pakoon, koska pinnan alla vedenpaine 
vaikeuttaa oven avaamista erittäin paljon. 
Turvallisuussyistä vesistön lähellä tai jäällä 
pitäisi aina ajaa ikkunat aavistuksen auki. Kun 
ikkunat tai ovet saadaan auki, vettä pääsee 
autoon ja paine tasaantuu. Kun auton sisä- ja 
ulkopuolella vallitsee samanlainen paine, saat 
oven auki.

2. Jos autosi sähkötoimiset ikkunat 
eivät toimi tai jos et saa väännettyä 
ikkunoita kokonaan auki, yritä 
rikkoa lasi jalalla, olkapäällä 
tai jollain raskaalla esineellä, 
esimerkiksi ratti-poljinlukolla.

3. Poistu autosta.

Älä välitä, vaikka autoon jää jotain, 
ellei kyseessä sitten ole toinen ihminen. 
Etumoottorilla varustetut ajoneuvot uppoavat 
jyrkässä kulmassa. Jos vettä on viisi 
metriä tai enemmän, auto saattaa päätyä 
katolleen. Siksi sinun täytyy poistua kyydistä 
mahdollisimman nopeasti eli vielä kun auto 

kelluu. Uppoamisaika vaihtelee ajoneuvosta 
riippuen muutamasta sekunnista muutamaan 
minuuttiin. Mitä ilmatiiviimpi auto on, sitä 
kauemmin se kelluu. Auton ilma karkaa pian 
tavaratilan ja ohjaamon kautta, ja kun auto 
osuu pohjaan, ei missään todennäköisesti 
enää ole ilmataskua. Poistu siis autosta 
mahdollisimman pian.

4. Jos et saa ikkunaa rikki tai auki, 
on enää yksi mahdollisuus.

Pysy tyynenä äläkä joudu paniikin valtaan. 
Odota, että auto täyttyy vedellä. Kun vesi 
ulottuu päähäsi, vedä ilmaa keuhkoihin ja 
pidätä hengitystä. Nyt auton sisällä pitäisi 
vallita yhtä suuri paine kuin sen ulkopuolella 
ja sinun pitäisi kyetä avaamaan ovi ja uimaan 
pintaan.

Lähde:
Piven, Borgenicht: Tiukkojen tilanteiden 
käsikirja
Asiantuntija:
Yhdysvaltain armeijan Cold Regions Research 
and Engineering Lab, New Hampshire
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VAROITUS!

Älä yritä kokeilla ainuttakaan 

niksinurkassa kuvattua toimenpidettä 

omin päin. Ressun toimitus, 

lähdekirjallisuus ja asiantuntijat 

eivät ota vastuuta ainoastakaan 

vammasta, joka mahdollisesti 

aiheutuu niksien oikeaoppisesta tai 

epäonnistuneesta hyödyntämisestä.

Ressun niksinurkka 
Timo Siiskonen

Osa 2
Kuinka selviytyä hengissä, jos laskuvarjo ei aukea:

Lähde:
Piven, Borgenicht: Tiukkojen tilanteiden 
käsikirja
Asiantuntija:
Joe Jennings, laskuvarjohyppyjä kuvaava 
kameramies ja hyppykoordinaattori

1. Heti kun oivallat laskuvarjosi 
olevan epäkunnossa, ala viittoilla 
hyppytoverillesi, joka ei vielä ole 
avannut varjoaan.

Heiluta käsivarsiasi ja osoita varjoasi, niin hän 
ymmärtää sen olevan viallinen.

2. Kun kumppanisi —josta viimeis-
tään nyt on tullut paras ystäväsi— 
pääsee luoksesi, koukatkaa 
käsivartenne yhteen.

3. Nyt olette koukkuotteella toisis-
sanne kiinni, mutta pudotus 
jatkuu ja syöksytte edelleen maata 
kohti huikealla tuntinopeudella.

Kun ystäväsi avaa varjonsa, ette pysty 
pitelemään toisistanne kiinni, koska G-
voimat kolmin- tai nelinkertaistavat painosi. 
Ratkaise ongelma koukkaamalla käsivarret 
kyynärpäitäsi myöten kumppanisi valjaiden 
etupuolella oleviin pystysuoriin hihnoihin ja 
tarttumalla omaan hihnaasi.

4. Kehoita ystävääsi avaamaan 
varjonsa.

Varjon avautuminen aiheuttama nykäys on 
voimakas ja voi saada käsivartesi menemään 
sijoiltaan tai jopa murtumaan.

5. Anna kumppanisi ohjata varjoa.

Ystäväsi täytyy nyt pidellä sinusta kiinni 
toisella kädellään ja ohjata päävarjoa. Jos 
ystäväsi päävarjo on hidas ja iso, saatat 
iskeytyä ruohikkoon tai hiekkaan niin hitaasti, 
että sinulta murtuu vain jalka. Sinulla on 
siis hyvät mahdollisuudet säilyä hengissä. 
Jos päävarjo sattuu olemaan nopea, ystäväsi 
täytyy tehdä sellaisia ohjausliikkeitä, että ette 
tule maahan liian nopeasti. Teidän täytyy siis 
parhaanne mukaan vältellä voimajohtoja ja 
muita esteitä

6. Jos lähistöllä on vesistö, pyrkikää 
osumaan siihen.

Heti kun olette pulahtaneet veteen, sinun 
täytyy polkea vain jaloillasi ja toivoa, että 
kumppanisi pystyy vetämään sinut pintaan 
ennen kuin varjo painuu veteen.

On todella harvinaista, että sekä päävarjo että varavarjo 
pettäisivät hypätessä. Amerikkalaiset asiantuntijat ovat kuitenkin 
laatineet ohjeet tätä hätätilannetta varten. Suomalaisten 
laskuvarjohyppäämisen asiantuntijoiden mukaan tilanteesta ei 
selviydy noudattamalla seuraavia ohjeita
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Excursio Ruotsiin syksyllä

Nyt on mahdollisuus päästä tutustumaan länsinaapuriin maan-

puolustuksen merkeissä. Elokuun loppupuolella siis suunnataan 

Ruotsiin neljän päivän ajaksi. Mukaan lähtee opiskelijareserviläisiä 

ympäri Suomea, joten yksin ei tarvitse matkaan lähteä. 

Tarkka päivämäärä on vielä auki, tiedotusta tulee TaKoRU:n 

tiedotuskanavista heti kun suunnitelmat alkavat selkiytyä.

ORUP-kokous ja partiotaitokilpailu 
Turussa 10.-11.5.

Kattojärjestömme ORUP:n eli Opiskeli-

jain Reserviupseeripiirin kevätkokouksen 

järjestää tänä vuonna TuKoRes Turusta. 

Kokouksen yhteydessä pidetään perinteinen 

partiotaitokilpailu, jonka voittajajoukkue saa 

vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Partio-

kilpailun ovat tähän mennessä voittaneet 

JARU (Jyväskylä), LORU (Rovaniemi) ja 

ARU (Helsinki), sen sijaan TaKoRU:n nimeä 

ei palkinnosta vielä löydy. Tänä vuonna on 

aika korjata tilanne.

ORUP tarjoaa edestakaiset matkat Turkuun 

sekä viikonlopun majoituksen ja ruokailut 

kokousedustajien lisäksi kolmihenkiselle 

edustusjoukkueelle. Jos sinua kiinnostaa 

kotona nysväämisen sijasta reipashenkinen 

toiminta sekä muihin opiskelijareserviläisiin 

tutustuminen, lähde ihmeesssä mukaan!

Ilmoittautumiset ja/tai tiedustelut kerhon 

ORUP-edustajille:

Jussi Alanen                   alanen@cs.tut.fi

Miikka Hurmalainen        hurmalai@cc.tut.fi

Kesä tulee ja jotokset lähestyvät... 
lähde mukaan!

17.-18.5. Pirkanmaan laskuvarjojääkärikilta 

järjestää Hagelluksen, nyt jo neljättätoista 

kertaa. Kyseessä on on lyhyehkö (arviolta n. 

15-20 km), leppoisa puistokävely, joka sopii 

mainiosti myös ensikertalaisille. Partion koko 

Hagelluksella on 2-3 henkeä. Jotoksen lähtö 

ja maali sijaitsevat Osatun kämpällä, Teiskon 

perämetsissä. Maalissa on luvassa lämmin 

ateria ja sauna.
Tänä vuonna Hagellus järjestetään MPK:

n harjoituksena, ja osallistujille on luvassa 2 

korvaavaa kh-vuorokautta. Lisätietoja myös 

www:ssä: http://yritys.soon.fi/njp-tyosto/kilta/

hageli/ Hagelluksen ilmoittautumisdedis on 

2.5.

Tämänvuotinen Suviyön jotos järjestetään 

6.-7.6. Vammalassa Sastamalan pyöräilyjotos 

-nimellä. Kuten nimestä saattaa arvata, tällä 

jotoksella kulkuvälineenä on polkupyörä. 

Partion koko on 2 henkeä ja reitin 

kokonaispituus 60 km. Myös Suviyön jotos 

on helpohko, aloittelevillekin jotostelijoille 

sopiva reissu. Tänne pitää ilmoittautua 23.5. 

mennessä.

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan 

puolustamaan kerhon mainetta ja kunniaa, 

ota yhteyttä joko allekirjoittaneeseen 

(alanen@cs.tut.fi)  tai kerhon hallitukseen 

(takoru@cc.tut.fi).
Jotoksia odotellen, Jussi 17.-18.5. 

ILMOITUSASIAA!
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Tulevaa toimintaa!
lähde: www.students.tut.fi/~takoru

Huhtikuu

05.04 Kivääripäivä Pirkkalassa
09.04. Illanistujaiset kerhohuoneella  
 (KKK) ja kevätkokouksen jatkot
12.04 Isopistooliammuntaa Pirkkalassa
12.-13.4 Paintball Kankaanpäässä
14.04 Varusmiesinfo valtion poikaleirille  
 lähteville
17/18-21.04
 Henkiinjäämiskurssi,  
 MPK ry Pirkanmaa

Toukokuu

03.05. Reserviläispäivä 1,  MPK ry 
 Pirkanmaa
vko 19 ORUP:n kevätkokous Turussa,  
 luvassa äksöniä
17.-18.05 Rentohenkinen, lyhyt 
 partiosuunnisuskilpailu Hagellus 
xx.xx Sovelletut reserviläisammunnat

Kesäkuu

06-08.06 Erämessut, Helsingin Jäähalli
06-07.06. Suviyön jotos, Vammala
13-14.06. Kesäyön marssi, Tuusula
xx.xx Reserviläisammunnat Aitovuoressa

Kalenteriin merkityt tapahtumat pyritään 
kaikki pitämään, mutta niiden päivämääriä ei 
ole vielä lyöty lukkoon. Tarkat päivämäärät 
päivitetään kerhon www-sivuille heti, kun 
ne tiedetään.

Syksyllä järjestetään toimintaa kevään 
malliin, mutta niistä tiedotetaan vasta 
lähempänä syksyä.

TaKoRu ry
takoru@cc.tut.fi
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Harmittaako ainaisten vesilätäköiden varoaminen tai mahdollisesti metsän märkyys 
samoillessa. Ei hätää, sillä nyt voit tilata Suomen armeijan hyväksymät

 
m/91 mustat varsikengät hintaan 

85 euroa/pari

Eli kyseessähän on TaKoRU ry:n jäsenille järjestämä yhteistilaus SA int:m mustista 
varsikengistä. Tarjolla laadukkaat maiharit niin syksyn keleihin kuin vaeltamiseen tai 
muuhun vaativaan käyttöön.Varsikengät tilataan suoraan Jalaksen tehtailta.

Tilausohjeet löydät kerhon sivuilta:
www.students.tut.fi/~takoru

Vauhtia äärimmäisiin tilanteisiin!

Harmittaako ainaisten vesilätäköiden varoaminen tai mahdollisesti metsän märkyys 
samoillessa. Ei hätää, sillä nyt voit tilata Suomen armeijan hyväksymät

 
m/91 mustat varsikengät hintaan 

85 euroa/pari

Eli kyseessähän on TaKoRU ry:n jäsenille järjestämä yhteistilaus SA int:n mustista 
varsikengistä. Tarjolla laadukkaat maiharit niin syksyn keleihin kuin vaeltamiseen tai 
muuhun vaativaan käyttöön.Varsikengät tilataan suoraan Jalaksen tehtailta.

Tilausohjeet löydät kerhon sivuilta:
www.students.tut.fi/~takoru

Vauhtia äärimmäisiin tilanteisiin!
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