<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ressu 1/2004

RESSU

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n tiedotuslehti
1/2004

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1

Ressu 1/2004 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Näin liityt kerhon jäseneksi
Vieraile kerhon www-sivuilla osoitteessa
www.students.tut.fi/~takoru
täytä hakulomake tai lähetä sähköpostia
kerhon hallitukselle osoitteeseen
takoru@tut.fi

Sisällys:
s.3
s.4
s.5
s.6
s.8
s.10
s.12
s.13
s.14
s.15
s.16
s.18

PJ:n palsta
evp PJ:n palsta Miikka hurmalainen 2001-2003
Tunnistustehtävä
Hallitus 2004
Ekskursio Pääesikuntaan
Padasjoki 03
Tietojen, taitojen ja kokemusten mittelö!
Kirjastokatsaus
Lekoja lennostossa
RT-20
Tunnistustehtävän vastaukset
Tulevaa toimintaa!

Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti. 28 vuosikerta.
Ilmestyy korkeintaan neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja: Timo Siiskonen
Taittaja: Timo Siiskonen
Kansi: Timo Siiskonen, Antti Harala
Kuvat: Miikka Hurmalainen s.4, Jussi Alanen s.10,11, Puolustusvoimat s.5,9,14,16 ja 17
Painos: 350 kpl.
Paino:Domus-Offset Oy, Tampere
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PJ:N
PALSTA
Vänni Alarotu
Vuosi vaihtui ja taakse jäi tapahtumarikas vuosi 2003. Leopardit, uudet
Maakuntajoukot sekä tietysti Irakin
sota saivat runsaasti julkisuutta
viime vuonna. Myös TaKoRUlle
vuosi 2003 oli hyvin onnistunut ja
toiminnan täyteinen, josta voidaan
kiittää kaikkia kerhon jäseniä.
Maakuntajoukoista Takorun ikioma
iskuryhmä pääsi esittämään kiperiä kysymyksiä pääkallonpaikalle,
Pääesikunta exculla, heti asian
julkistamista seuraavana päivänä.
Matka Helsinkiin kuluikin nopeasti
ravintolavaunussa,
innokkaimpien
exculle
lähteneiden
tutkiessa
selontekoa ja valmistellessa piinapenkkiä tulevalle esitelmän pitäjälle.
Leopard – panssarivaunu teki ensiesiintymisensä
valtakunnallisessa
itsenäisyyspäivän paraatissa Turussa. Valtakunnallisella tasolla vaunu
saikin melkoista huomiota kun
Leopardkauppojen
hintalappua
kauhisteltiin.
Viime vuosi oli muutenkin toiminnan
täyteinen
vuosi
Takorulaisille.
Paintballia pelattiin Kankaanpäässä,
jossa päästiin harjoittelemaan AKEtaitoja ja Padasjoella verestettiin
muita reserviläistaitoja. Pikkujoulun
yhteydessä pidetyssä syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle
2004. Suurin yllätys taisi olla, ainakin
vanhoille jäsenille, ettei Miikka
enää jatkanutkaan puheenjohtajana.
Miikka jätti aika isot saappaat ja
koitan ne parhaani mukaan täyttää.
Lehdestä löytyy kyllä esittelyt koko
uudesta hallituksesta, mutta voisin
hieman tarkemmin kertoa itsestäni.

Porin Prikaatissa Spol- ja TiedK: ssa.
Hämeenlinnan Poltinahon kasarmit
ja Turussa Heikkilä tulivat myös
hyvinkin
tutuiksi
palvelusaikana
joten on tullut kierrettyä hieman
Suomenmaata. Parhaiten omaa
sotilaskoulutusta kuvaa varmaankin,
että olen moottori-aliupseeri , jolla on
Spollin sydän. Varusmiespalveluksen
jälkeen
olin
vielä
Niinisalossa
Tykistöprikaatissa Spol- osastossa
ylikersanttina. Elikkä siinä oli toi
sotilasura.
Vapaaehtoisissa
ympyröissä olen aika uusi, mutta mielenkiintoa maanpuolustukseen on
aina löytynyt.
Nyt katsotaan kuitenkin taas tulevaisuuteen, vuoteen 2004. Samaa
linjaa jatketaan tänäkin vuonna
toiminnan osalta joten tulossa on
paljon toimintaa ja tapahtumia.
Hallitukselle voi edelleenkin lähettää
omia ideoitaan mahdollisista excuista tai muusta toiminnasta. Jos
meikäläiseen koulun käytävillä törmää
niin vapaasti saa tulla juttelemaan.
En pure, ainakaan lujaa.

Olen siis Vänni Alarotu ja kotoisin
Kankaanpään kaupungista, Satakunnasta. Syntynyt olen vuonna 1981.
Harrastan ammuntaa sekä (en niin
aktiivisesti) metsästystä, uintia ja
hiihtoa. TTY: llä opiskelen toista Toivotan kaikille, sekä vanhoille että
vuotta
konetekniikan
osastolla. uusille jäsenille hyvää ja menestystä
Armeijan kävin pääosin Säkylässä täynnä olevaa uutta vuotta 2004.
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evp
PJ:N PALSTA
Miikka Hurmalainen
Tässä se nyt sitten on, allekirjoittaneen viimeinen pj:n palsta
tässä lehdessä. Kolme vuotta tässä
nyt on mennyt. Kieltämättä aika on
mennyt todella nopeasti, mutta kun
rupeaa miettimään, niin paljon on
tuohon kolmeen vuoteen mahtunut.
On ollut jos jonkinlaista tapahtumaa
ja
on
tavannut
monenlaisia
ihmisiä. Tuo aika on ollut todella
ikimuistoista.
Kiitos
kaikille,
jotka ovat olleet mukana tavalla
tai toisella.
Väistyn puheenjohtajan
paikalta hyvillä mielin.
Kerholla menee kaikin
puolin hyvin ja
kerholle on valittu
uusi tarmokas
puheenjohtaja,
Vänni Alarotu.
Myös ensi vuoden
hallitukseen tulee
paljon nuorta
verta ja hallituksen
pääluku kasvaa
selvästi tästä
vuodesta. Olen
varma, että kerho
on hyvissä käsissä.
Toivotan onnea ja
menestystä uusille
ja vanhoillekin
toimijoille.

toimintamuotoja ja pienentää ensikertalaisten kynnystä lähteä mukaan
kursseille. Hallitus kuuleekin mielellään palautetta ja ideoita kursseista, jotta osaamme tehdä toiveita
vastaavaa toimintaa.
Marraskuun alussa julkistettiin
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
selvitystyö, josta kerho oli
heti seuraavana päivänä
hankkimassa lisätietoja paikan
päällä. Raportissa kaavaillaan
paikallisia maakuntajoukkoja
sekä niiden koulutuksesta
vastaavia koulutusyksiköitä. Aika näyttää
miten tuossa lopulta käy,
mutta toteutuessaan
tuossa olisi ilman
sodanajan sijoitusta
olevilla takorulaisilla
hyvä tilaisuus
hankkia itselleen
sijoitus. Oman
sijoituksensahan
voi jokainen
käydä tarkistamassa
kuvallisen

henkilöllisystodistuksen
kanssa sotilasläänin
asiakaspalvelupisteessä
Verotalolla Hatanpäässä. Olipa sijoitusta
tai ei, niin jokaisen on
syytä ylläpitää taitojaan
osallistumalla esim.
kerhon toimintaan ja
MPK-kursseille.

Kerhon Padasjoella
järjestämä MPK-kurssi
sotilaan perustaidoista
sai hyvää palautetta
ja vastaava tullaan
järjestämään myös
ensi vuonna
30.–31.10.
Tuon lisäksi on
odotettavissa myös
pari muuta hiukan
pienempää kurssia
Miikka Hurmalainen
kerhon järjestämänä.
TaKoRU:n
Sotilaallisempien kurssien
Puheenjohtaja
määrän kasvu täydentää
2001-2003
hyvin kerhon tarjoamia
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Tunnistatko seuraavat vaunut/ajoneuvot? Merkitse
viivoille ensin laatu (esim. tstpsv, psajon, telatki...),
sitten tarkempi malli (esim. BTR-60, T-62...).

Tunnistustehtävä

1.
-----------------------------------------------

2.
------------------------------------3.
---------------------------------------------------------

4.
----------------------------------------Oikeat vastaukset löydät tuonnempana.
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Hallituksen 2003 esittely
Puheenjohtajan
roolissa
uutena
tähtenä loistaa Vänni Alarotu. Porin
prikaatissa
jalkaväen
moottorialikersanttina palvellut Alarotu on
kotoisin
Kankaanpäästä.
Päivät
kuluvat TTY:llä konetekniikan parissa
ja vapaa-aikanaan Vänni viihtyy
metsästyksen,
kirjojen,
uimisen
ja hiihtämisen ohella myös reserviläistoiminnassa.
Varapuheenjohtajan saappaissa astelee Miikka Hurmalainen, jonka
meriittilistalta löytyy mm. Takorun
puheenjohtajuus 2001-2003. Aselajina
keisarillinen viesti, saapumiserä
1/98. Sotilasarvo vänrikki (Suomen
Pohjoisen Laivaston Kenraalikapteeni
ja Teiskon Suurruhtinas). Miikka on
laadukasta Lahtelaista vuosikertaa
-78. Harrastuksista mainittakoon
tuotantotekniikan opiskelu TTY:llä.
Taloudellisuudesta vastaa
Pauli Järvinen
aselaji:Kenttätykistö/sää
arvo: alikersantti
opiskelu: TTY, Tietotekniikka, 2.vk
Pauli on Tamperelaistunut Nokialainen.
Sihteerin virkassa on tuttu nimi Timi
Antere, itäosista aikanaan Tampereelle eksynyt tarvittaessa leveemmän
puhetyylin taitaja.Pääaineena hänellä
on tietojenkäsittely ja paikkana yliopisto.Timi on kolmannen vuoden
TaKoRUlainen ja toinen vuosi hallituksessa on edessä. Sotilaskoulutukseltaan hän on lääkintäpuolen
miehiä PorPr:sta.
Kerhon weppi-sivujen päivityksen
ja ylläpidon on ottanut huolekseen
www.Mikko
Hällförs.fi.
Pst-Sinko
alikersantti, 3.vk:n TTY:n tietoteekkari
ja kotipaikkana Punkalaidun.
”Osaavissa käsissä raskassinko menee
sinne minne normaali jakke jääkärikin”.
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TaKoRU:n varustevastaavana vm
2004: Pasi Gullsten. Ikää 21v,
kotoisin Oulusta. TTY:llä opinnot
ovat
edenneet
automaattisesti
automaatiotekniikan parissa. Haminassa asusteli RU-kurssin 219 ajan
päärakennuksen toisessa kerroksessa
eli Kärkikomppaniassa.
Tiedotusvastaavana jatkaa pestiään
Antti
Harala.
Antti
kuluttaa
aikaansa Hervannan yliopistossa
sähkötekniikan opintojen parissa
nyt neljättä vuotta. Antin osalta
palvelus Suomen raskaassa tapahtui
Vekaranjärvellä. Sotilaspassiin kertyi
mm.
merkinnät
jääkärijoukoista
ja reservin vänrikin arvosta. Antin
mahdollinen
vapaa-aika
kuluu
roolipelien parissa ja Go-laudan
äärellä.
Koulutusvastaava Henna Hopia
on tuttu kasvo ressupuuhissa.
24-vuotias
yhteiskuntatieteiden
ylioppilas opiskelee kansainvälistä
politiikkaa Tampereen yliopistolla.
Kotipaikkana Oulu ja kauluksessa
kiiltelevät vänrikin nappulat.
Alanen ylläpitää jäsenrekisteriämme. Tehtävän suoritJussi

tamiseen reservin kersantillamme
on jo pitkähkö kokemus TaKoRUn
parista. Jussin opinnot sujuvat
Autekin keltaisissa väreissä TTY:
llä ja armeijauraa luotiin Parolassa
kenttätykistön viesti-AU:na. Tällä
hetkellä Jussi koodailee tornifirmalle
softaa.
Ampumatoiminnasta
vastaavat
tst-pari
Jarkko
Suominen...
Tampereelle Jarkko on kotiutunut
Uudestakaupungista. TTY:n automaatiotekniikan opinnot keskeytyivät
vuodeksi Jarkon siirryttyä välillä
ihastelemaan Tammisaaren kauniita
maisemia, tuo retki tuotti koulutuksen
rannikkojääkäriksi,
sotilasarvoksi
muodostui undersergeant ja bonuksena
vielä
lääkintäaliupseerinkoulutus.
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Vuosikurssina Hervantalaisessa yliopistossa on kunniakas N.
...ja
Antti
Liehu,
kotoisin
Kuhmoisista. Antti tuli Tampereelle
opiskelemaan konetekniikkaa TTY:
lle. Armeijan muonavahvuudessa hän
toimi Keuruulla pieneeripataljoonan
alikersanttina.
Ammuntaa
Antti
harrastaa myös metsän siimeksessä
jahdatessaan makoisia paisteja.

Excu-vastaavana
aloittaa
Ville
Luotonen.
Eurajoke-lainen Ville
opiskelee TTY:llä automaatiotekniikkaa
toista vuotta. Intti ura pähkinässä:
Säkylä-RUK 2.K-Hämeen teknillinen
koulutuskeskus
tväl-upseerikurssi.
Jalkaväen vänskä koulutushaarana
huolto/tväl.

Toimihenkilöinä vuonna 2003 toimivat:
Ampumavastaavien kaartiin kuuluu
myös Antti Piipponen. Toijalasta
kotoisin olevalla Antilla on jo
muutamien vuosien sähkötekniikan
opinnot
takanaan
TTY:llä.
Asevelvollisuutensa
Antti
suoritti
Parolassa, edeltävän vuosituhannen
viimeisessä
palvelukseenastumiserässä. Retkeltä jäi muistoksi
yhdet
ruusukkeet
kenttätykistön
punaisiin kauluslaattoihin.
Ressun
toimituksessa hääräilee
Timo Siiskonen, res.vänr. Ristiinasta
”ärrallä”. Timo taittelee näppärästi Anelosista A5 kokoisen lehden.

Liikuntavastaavana toimii Panu
Kukkasniemi.
Panun
opinnot
TTY:n
kurssitarjonnan
parissa
alkoivat syksyllä 98 ja TaKoRU:n
hallituksessa työt alkoivat Panun
kohdalla 2002. Panu on SPOLpuolen miehiä ja palveluspaikkana
toimi aikoinaan SatLsto.
Nakkikoneen
virkaa
toimittaa
Kalle Nurmela. Kun nakki viuhuu.
tarvitaan nakkikonetta. Muiden
työntäessä päätään peltikaappiin.
Nakkikone
oikaisee
selkänsä,
sylkäisee kouriinsa ja saa asiat
rullaamaan.

Bussikuskia kaivataan
TaKoRU järjestää vuosittain excuja mielenkiintoisiin kohteisiin ja
tukeutuisimme mieluusti omasta keskuudesta löytyvään kuljettajaan.
Reissuihin siis kaivattaisiin D- eli bussikortin omaavaa kuskia. Kortin
omistaja luonnollisesti hyötyisi avusta mm. ilmaisina excuina. Jos omaat
bussikortin ja maanpuolustushenkiset excut kiinnostavat, ota yhteyttä
hallitukseen takoru@cc.tut.fi.
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Ekskursio
Pääesikuntaan 5.11.2003
Jussi Alanen

Marraskuun alkupuolella saimme jälleen
järjestettyä ekskursion suoraan pääkallonpaikalle,
Pääesikunnan
tiedotusosastolle. Edellisestä visiitistä olikin kulunut jo
muutama vuosi, joten uutta kiinnostavaa asiaa
olisi varmasti luvassa.
Päivä alkoi junamatkalla Helsinkiin. Matkaaikakin käytettiin hyväksi tutustumalla juuri
julkaistuunvapaaehtoisenmaanpuolustustyön
selvitykseen, jonka joku oli jo ehtinyt netistä
tulostaa. Samasta aiheestahan oli luvassa
esitys varmasti asiantuntevalta taholta
myöhemmin päivällä, joten matkalla mietimme
valmiiksi kiperiä kysymyksiä.
Helsinkiin
saavuttuamme
suoritimme
jalkamarssin
Ruotuväen
toimitukseen,
jossa meidät toivotti tervetulleeksi sekä
lehden tuore päätoimittaja Panu Pokkinen
että ekskujärjestelyiden päävastuullinen,
markkinointisihteeri Juha Aaltonen. Tarkkaavaisimmat lukijat saattavat muistaa Juhan
tämänkin lehden päätoimittajan paikalta.
Ensimmäisen esityksen piti tv:stäkin
tuttu majuri Aki-Mauri Huhtinen MPKK:lta.
Esitys käsitteli informaatio- ja elektronista
sodankäyntiä.
Informaatio-operaatioita
on käynnissä kaiken aikaa ja ne ovatkin
hämärtäneet perinteistä rauhan ja sodan
rajaa. Myös propagandaa ja mediaan
vaikuttamista käsiteltiin, hyvänä esimerkkinä
uutisissakin nähty Saddam Husseinin
patsaan kaataminen Irakissa. Todellisuudessa
amerikkalaisjoukot olivat sulkeneet torin
ulkopuolisilta panssarivaunuilla ja valinneet
kuvakulman sopivasti niin, että televisiossa
esitetty kuva esitti juuri sitä mitä amerikkalaiset
halusivat näyttää. Kuva ei siis suoranaisesti
valehdellut, mutta aina kannattaa miettiä,
mikä osa jätetään näyttämättä.
Toisen esityksen piti suunnittelija Tiina Laisi
Pääesikunnan henkilöstöosastolta. Aiheena
oli puolustusvoimat työnantajana ja erilaiset
uramahdollisuudet ”firman” sisällä. Meille
kerrottiin myös PV:n rekrytointikampanjasta ja
sen tuloksista. Kaikkihan varmaan muistavat
”Tee työtä, jolla on tarkoitus” -kampanjan
mainokset mitä erilaisimmista paikoista.
Tässä vaiheessa olikin jo ruokatauon paikka.
Yliopiston opiskelijaruokalan jonot valitettavasti
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olivat sitä luokkaa, että ruokailuun varattu
tunti olisi mennyt reilusti pitkäksi. Aikataulun
nopeuttamiseksi suurin osa porukasta
päätyikin erääseen amerikkalaisperäiseen
pikaruokapaikkaan.
Toimitukseen palattuamme olikin luvassa
ehkäpä päivän tuoreinta tietoa sisältänyt
esitys. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämistyöryhmän loppuraportti julkaistiin
edellisenä maanantaina 3.11. ja nyt, kahta
päivää myöhemmin, meille esitelmöi ko.
työryhmän puheenjohtaja, eversti Pertti
Suominen
PE:n
asevelvollisuusosastolt
a. Joitakin keskeisimpiä asioita raportin
sisällöstä olivat paljon julkisuutta saaneiden
maakuntajoukkojen lisäksi myös MPK ry:n
toiminnan kehittäminen sekä sen isännöimien
toimintakeskusten perustaminen. Tärkeänä
yhdyssiteenäpuolustusvoimienjareserviläisten
välillä toimisi sotilasalueen päällikön
ja MPK:n piiripäällikön muodostama
”taistelijapari”, jonka toimistossa sijaitsisi myös
vapaaehtoistoiminnan
asiakaspalvelupiste.
Esityksensä lopuksi Suomisella riitti aikaa
myös kysymyksiin vastaamiselle, ja niitä
löytyikin varsin kiitettävästi.
Lopuksi myös päivän isäntätaho pääsi ääneen,
ja päätoimittaja Panu Pokkinen piti lyhyen
esityksen Ruotuväki-lehdestä. Monia kiinnosti
myös mahdollisuus tarkistaa oma SAsijoituksensa asevelvollisuusrekisteristä.
Ruotuväestä lähdettyämme jatkoimme matkaa Sotamuseoon, jossa yhä esillä olevan
jatkosota-näyttelyn lisäksi piti olla luvassa
luento jatkosodan salaisesta tiedustelusta.
Ennakkotietomme luennon aiheesta tosin
osoittautuivat virheellisiksi, luento käsitteli
lähinnä aikaa itsenäisyyden alkuvuosista 30luvun lopulle. Kovasti luento silti tuntui
kiinnostavan, koska sama luento pidettiin
kolmeen kertaan ja tilaisuuksiin jaettiin
etukäteen pääsylippuja.
Paluuta Tampereelle ei ollut sen kummemmin
organisoitu vaan jokainen sai huolehtia itse
kotimatkastaan. Osa porukasta jäi vielä
hetkeksi paikalliseen baariin keräämään
voimia paluumatkaa varten.
Lopuksi vielä suurkiitokset Juhalle excun
käytännön järjestelyistä!
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Ekskursio Hyrylään 18.2.2004
Lähde mukaan tutustumaan
BUK M1 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmään!
Alustava ohjelma on seuraavanlainen:
>>>>Rykmentin esittely
>>>>BUK-esittely ja kalustoon tutustuminen
>>>>Tutustuminen BUK-varusmieskoulutukseen
>>>>Lounas rykmentissä
>>>>Esitelmä aiheesta Suomen ilmapuolustus
>>>>Tutustuminen ammusilmatorjunnan
kalustoon (BUK M1)
Lisätietoa:

www.students.tut.fi/~takoru
takoru@tut.fi
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Reserviläistoimintaa Padasjoella
1.-2.11.2003

Kurssi alkoi varsin tornimaisesti.
Valmisteluosaston
kaksihenkisellä
taistelijaparilla oli perjantaiaamuna
31.10. todella kiire, sillä olimme
molemmat tapamme mukaan myöhässä. Kiire jatkui totuttuun tapaan
odottamisella, sillä tst-ajoneuvomme
ei suostunut käynnistymään. Auton kanssa tappelu toi elävästi
mieleen rattoisat hetket venäläisten
insinöörien(?) taidonnäytteiden parissa
puuhastelusta. Tämä luonnonlakeja
uhmaava luomus oli kuitenkin ehta
länsisaksalainen kylmäsodanaikainen
tuote ja kuten tulisimme viikonlopun
aikana huomaamaan, se ei pärjäisi
käynnistymisluotettavuudessa
edes
purkki-Uazille.

Lauantaina
lähtenyt
pääjoukko
pääsi sen sijaan huomattavasti
paremmalla kyydillä, sillä heitä
oli
kuljettamassa
hyväkuntoinen
tilausbussi. Suklaista kyytiä sentään
kompensoitiin aikaisella herätyksellä
bussin lähtiessä jo ennen seitsemää.
Yhdeksän jälkeen osasto saapui
Padasjoen
koulutuskeskukseen
ja pikaisen alkupuhuttelun sekä
esittelyn jälkeen, suoritettiin vieläkin
pikaisempi majoittuminen ja siirryttiin
rastikoulutukseen. Rasteilla jokainen
pääsi kertaamaan ja opettelemaan
kevyen viuhkaräjähteen, kevyen ja
raskaan kertasingon sekä putki- ja
telamiinan käyttöä. Tutuiksi tulivat
myös uudempi kevyt kylkimiina,
sähkösytytyskojeet ja erilaiset käsikranaatinheittotilanteet. Armeijan tapaan
reserviläiset marssivat vatsallaan,
niinpä rastien välissä pidettiin ennen
puoltapäivää
lounastauko,
jonka
jälkeen koulutusta jatkettiin vielä
reilu tunti.

Vihdoin
saimme
osittain
puhki
ruostuneen raaserimme käyntiin ja
suuntasimme Satakunnan Lennostoon
hakemaan kurssin koulutusmateriaalia.
Loppupäivä kuluikin sitten erinäisiä
tarvikkeita noutaessa ympäri Tamperetta
ja valmisteluosastokin kasvoi siinä
samalla neljään henkeen. Lopulta auto Iltapäivä
oli
varattu
erilaisille
oli täynnä kaikkea viikonlopun aikana ammunnoille. Samanaikaisesti pyöri
tarvittavaa ja matka Padasjokea kohti niin kivääri- kuin pistooliradoilla
saattoi alkaa.
kouluammunta
sekä
sovelletun
10 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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ammunnan
radalla
sovellettu
haulikkoammunta. Paikalle oli saatu
haalittua suorastaan kiitettävä määrä
erilaisia rautoja, niinpä jokainen
pääsi ampumaan koko ajan ja pystyi
kokeilemaan
monenlaisia
aseita.
Pyssyjen pauke alkoi laantua vasta
hämärän hiipiessä maille, jolloin oli aika
siirtyä sisätiloihin viestikoulutuksen
pariin.

keskustelu
hiljeni
itse
kunkin
kömpiessä tornipunkkaan keräämään
voimia seuraavan päivän toimintaan.

Sunnuntaiaamu
alkoi
tukevalla
aamupalalla ja valmistautumisella
partiotaitokilpailuun. Kilpailu suoritettiin kahden hengen ryhmissä ja
rastien aiheina oli edellisenä päivänä
opitut asiat. Pari tuntia kestänyt
kilpailu osoitti, että oppi oli mennyt
Käpisteltävinä
viestilaitteina
oli hyvin perille ja niinpä kamppailu
kenttäpuhelimet
P78
ja
P90, voitosta oli erittäin tasaista. Kilpailun
kenttäradiot LV217 ja LV317 sekä jälkeen siirryttiin ampumaradoille ja
sanomalaite. Pian piuhoja risteilikin joka ohjelmassa oli sovellettuja ammuntoja
suuntaan ja ilma täyttyi kohinasta sekä pistooleilla, kivääreillä ja haulikoilla.
perinteisimmistä soittoäänistä sanlan Ammuntojen lomassa saatiin jälleen
kutsuhuudon
raikuessa
taustalla. nauttia keittiön runsaita antimia.
Viestimiesten
tapaan
kurssilaiset Kurssilaisilla
riitti
ampumaintoa
pääsivät
myös
harjoittelemaan sateisesta säästä huolimatta niin, että
ruokailua viestiasemassa ”spadejen” ammuntoja jatkettiin kolmeen saakka,
kannettua hernekeittokattilat pöytään.
jolloin oli pakko alkaa valmistautumaan
kotiinlähtöön.
Viimeinen
tunti
Päivän
runsas
ohjelma
päättyi ennen bussin saapumista kuluikin
vapaaseen olemiseen, saunomiseen ja kalustoa huoltaessa, siivotessa ja
makkaran paistamiseen, taisipa joku pakatessa. Lopulta oli jäljellä enää
käydä uimassakin. Ilta kului nopeasti kurssin viimeinen ohjelmanumero,
päivän kokemuksista jutellessa, hylsyjä yhteiskuva, jonka jälkeen väsyneet,
heitellessä ja maanpuolustusaiheisia mutta tyytyväiset taistelijat kiipesivät
kirjoja ja lehtiä lueskellessa. Vähitellen bussiin.
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Tietojen,
taitojen ja kokemuksen mittelö!
Kalle Vähä-Jaakkola
Erätaitoja, yleissotilaallista tietoutta ja aselajikohtaisia taitoja
testattiin
TaKoRU:n
syksyn
partiotaitokisassa. Tarkoituksena
oli
myös
kokeilla,
kuinka
partiotaitokisan tyyppiseen tapahtumaan
riittää
mielenkiintoa.
Koska osallistujia oli ilahduttavasti
ja
palaute
oli
yllättävänkin
positiivista, niin partiotaitokisasta
muodostunee
jokavuotinen
perinne
TaKoRU:n
toiminnassa,
tapahtuman ollessa ensi vuodesta
alkaen MPK ry:n kurssina.
TaKoRU ry järjesti jäsenilleen ja
muille toiminnasta kiinnostuneille
partiotaitokisan
maanantaina
6.10.
TTY:n
lähiympäristössä.
Osallistuminen oli ilmaista ja
osanottajia oli ilahduttavat kuusi
täyttä partiota eli yhteensä 18
innokasta
taistelijaa.
Rasteja
oli yhteensä yhdeksän ja aiheet
vaihtelivat
erätaitojen,
yleissotilaallisten tietojen ja
aselajikohtaisten
taitojen
välillä.
Rasteissa
pyrittiin
siis
monipuolisuuteen ja näin ollen
korostettiin partion kokoamista
eri aselajien edustajista. Koska
tapahtuma ei vielä tänä vuonna
ollut MPK ry:n kurssi, ei armeijan
kalustoa saatu käyttöön, mutta se
ei suuremmin menoa haitannut.
Rastin aiheina oli mm. tunnistusta,
ansan tekoa, ensiapua ja sillan
panostamista.

Sija Partion nimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12

Return of 45
Naavapartio
HRA
K-219
K-218
Vemppa

Ensimmäinen partio lähti liikkeelle
neljältä iltapäivällä ja viimein saapui
maaliin, eli konetalon saunalle, puoli
kahdeksan tienoilla. Saunomisen yhteydessä TaKoRU tarjosi pikkupurtavaa
ja edessä oli vielä palkintojen jako
sekä rastien läpikäynti. Yleisesti ottaen
tulokset olivat kovatasoisia ja voitosta
käytiin tiukka kamppailu. Kokemus
osoittautui jälleen kullan arvoiseksi ja
voiton vei Return of 45 jäseninään Asser
Vuola, Tero Ahtee ja Sami Koivisto.
Toiseksi tuli Naavapartio jäseninään
Jukka Makkonen, Esa Salminen ja
Juha Turunen. Kolmas sija meni HRA:
lle jäseninään Juho Uurasjärvi, Kalle
Kainiemi ja Iiro Nyqvist.
Palaute oli yllättävänkin positiivista.
Yleisesti kehuja sai monipuolisuus
ja
itse
kisa
kokonaisuutena.
Parantamisen varana nähtiin luonnollisesti
armeijan
materiaalin
puuttuminen ja kisan lyhyys. Ensi
syksynä TaKoRU:n partiotaitokisasta
on tarkoitus järjestää entistä parempi
järjestämällä se viikonloppuna MPK
ry:n kurssina. Käytössä on näin
ollen armeijan kalustoa ja kisa tulee
kokonaisuudessaan olemaan pitempi
sekä laajempi kuin tämän syksyinen.
Lisäksi partiotaitokisaan osallistuvat
saavat yhden kertausharjoituspäivän.
TaKoRU kiittää kaikkia osallistujia
ja henkilökohtainen kiitos omasta
puolestani
kaikille
järjestelyihin
osallistuneille!

Pisteet (90 max)
74
7061,5
60
56
53,5
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Kirjastokatsaus
Timo Siiskonen
TaKoRU:n kirjasto tammikuussa 2004
Kirjat on lueteltu hyllystä vasemmalta oikealle. Lainaus tapahtuu ottamalla
yhteyttä TaKoRUn hallitukseen takoru@tut.fi tai pistäytymällä KKK-illoissa
(kts. Tulevaa toimintaa! –osio)

-Suomalainen korpisoturi, Taistelijan
elämää talvi- ja jatkosodassa (Valitut
Palat)
-Sotilaan käsikirja 2002, 2001
-Kenttäviestijärjestelmäopas 2 (1998):
Sanomalaitejärjestelmä
-Suluttamisopas 1992
-Suojelumateriaaliopas 2001
-Räjähteiden
raivaaminen
(EOD)
käsikirja 2002
-Raivaamisopas 2001
-Yleinen ase- ja asejärjestelmäopas
2001
-Kenttäviestivälineopas 1998
-Maavoimien kalustokuvasto: itä ja
länsi 1991
-Reserviläinen: 70 vuotta viestejä
reserviläisille
-Häivetekniikkaa 1998 (mallia ohut)
-Sotilasheraldiikka (Ruotuväki) 2003
-Nordic UN: tactical manual vol 2,
1996
-taskutietoa
puolustusvoimista
(mallia ohut)
-Ensiapu 1992 (mallia ohut)
-Lyhenteet ja taktilliset merkit 1986
(mallia ohut)
-Ruotuväki 40, matrikkeli 1962-2002
-ABCja
polttosuojelu
tänään,
suojelun kuusikymmentä 1933-1993
-Puolustusvoimien
materiaalilaitos
1998
-englanti-suomi-englanti
Sotilassanasto ja lyhenteet 1992
-Reserviläisen käsikirja 2002, 2003
-Ryhmänjohtajan opas 1991
-Yleinen palvelusphjesääntö 2002
-Kenttätykistöopas 2 tulenjohto 1992
-Suomen turvallisuuspolitiikka 1967
-Taistelijan opas 1980
-Lähitaisteluopas 1990

-Viestimies 1995
-Suomen Sotilaan 7. vuosikirja 2001
-Suomen Sotilaan 3. vuosikirja 1997
-Suomen Sotilaan 4. vuosikirja 1998
-Suomen Sotilaan 6. vuosikirja 2000
-Pataljoonan viestitoimintaopas 1987
-Terveysopas 1991
-Sotilasjohtaja 1. osa (luonnos) 1989
-Suomenpuolustus
1994
(Ermei
Kanninen)
-Reserviläisjohtajan opas 1992, 1996
-Joukon toimintakyvyn turvaaminen
kenttäoloissa,
lääketieteelliset
näkökohdat 1993
-Aisti-ilmavalvontaopas 1982
-Kenttäohjesääntö Yleinen osa 1995
-Sotilasvaatetus ja sen kehittäminen
1995
-Viestitekniikan opas 1991
-Sotilaan suoja ja sen läpäiseminen
1996
-Suomen sotavarustus 1997 (Pekka
Majuri)
-Varusmiehen käsikirja 1993
-Yleinen aseoppi 1970
-Sotatekniikan kehitys 1993 osa 1 ja
osa 2
-Ampumakoulutusopas 1991
-Häivetekniikasta (mallia ohut)
-Tietoja
maanpuolustuksesta,
maanpuolustus turvallisuuspolitiikan
osana 1992
-Suojelun käsikirja 1996
-Sotilaan karttaopas 1989
-Panssarintorjuntaopas
3.osa
(luonnos) 1988
-Asutuskeskustaisteluopas
-KV-aseopas
-Military Leadership
-Tiedusteluopas 2003
-Joukkueen opas 1999
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Lekoja
Lennostossa
Henna Hopia
TaKoRUn osasto ja ORUP:n syyskokousporukka kävivät 22.11.2004 tutustumassa
Pirkkalassa
sijaitsevaan
Satakunnan
Lennostoon.
Yhteensä
paikalla
oli
parikymmentä
innokasta
reserviläistä,
silmissään kiilto ja mielessään into päästä
ihastelemaan
Hornetteja...
Yliluutnantti
Jani Åkerman tutustutti meidät lennoston
saloihin virallisen kalvoesittelyn (ml.
organisaatiokaavio!) jälkeen. Konekalustoon
tutustuminen oli luonnollisesti reissun
kohokohta... TaKoRUn osasto palasikin sitten
takaisin Manseen ja ORUP-poppoo suuntasi
kohti ampumarataa. Illalla pidettiin ORUPsyyskokous hilpeissä merkeissä ja seuraavana
aamuna kokousedustajat lähtivät kohti
kotikontujaan, vähemmän hilpeinä...

Lennostossa vuodesta 1989 työskennellyt
luutnantti Kari Aalto suostui ystävällisesti
vastaamaan pariin ressuja askarruttaneeseen
kysymykseen. Tässä kooste hänen vastauksistaan.

Kaikki mitä olet ikinä halunnut tietää...

10 FAKTAA SATAKUNNAN LENNOSTOSTA, LENTÄJISTÄ JA LEKOISTA
1. Satakunnan Lennoston tehtävänä on rauhan
aikana ilmavalvonta, valvontajärjestelmien
huolto, alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, lentokaluston huolto sekä koulutus
( ml. varusmiehet).
2. Sodan aikana lennoston tehtävänä on
aluellisen koskemattomuuden turvaaminen.
Suomalaisten doktriinissa ei puhuta
ilmaherruudesta - konemäärä ei sitä mahdollista. Päätehtävänä on hävittäjätorjunta.
3. Lennosto on Ilmavoimien valmiusyhtymä.
Lennoston vastuualueella sijaitsee maan
hallinnollinen keskus, n. 3,3 miljoonaa
ihmistä ja valtaosa maamme teollisuuden ja
kaupan infrastuktuurista.
4. Lennostossa on töissä hieman yli 500
henkilöä, joista siviilejä on vajaa 50%.
Varusmiehiä on keskimäärin n. 140. Varusmiehet palvelevat pääasiassa apumekaanikkoina, sotilaspoliiseina ja kuljettajina.
5. Lennoston kalustoon kuluu
Hornetteja (torjuntahävittäjä),
Hawkeja (suihkuharjoituskone),
Redigoja (yhteyskone),
Vinkoja (yhteyskone) ja
Piper Chieftain (yhteyskone).
14

6. Koko valtakunnassa konekalusto on sama kuin
SatLstossa. Tukilentolaivueessa on lisäksi Fokker
(kuljetuskone) ja Learjet (lähinnä maalinhinaus).
7. Lentäjien koulutus kestää koko lentouranajan. Ensimmäinen vaihe on alkeiskurssi
(varusmiespalvelus) Ilmasotakoulussa 9
kk. Koulutus jatkuu kadettikurssilla, josta
ensimmäinen vuosi on Santahaminassa.
Toisena vuonna kadetit palaavat
Ilmasotakouluun, jossa ovat kaksi vuotta.
Neljäs vuosi on joukko-osasto harjoittelua
ja opiskelua tulevassa joukko-osastossa.
Valmistumisen jälkeen n. 2 vuoden päästä
ohjaajat komennetaan lennon opettajakurssille
Ilmasotakouluun.
8. Lentäjän tavallinen työpäivä on klo 8-16
ja sisältää mm. lentotehtävien valmistelua,
varsinaisen lentotehtävän ja sen jälkeisen
analysoinnin sekä opiskelua.
9. Hornet painaa tyhjänä 10 6800 kg (suurin
lentoonlähtöpaino on 23 540 kg. Kone voi
olla ilmassa yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin
tekniikka antaa periksi.
10. Tetriksenkin pystyy lataamaan tarvittaessa
koneeseen... Vain pakki puuttuu! Tosin
käsijarrukäännöskin on teknisesti mahdollinen...
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EsittelyssäMikko
RT-20
Hällfors

Nykyajan
sodankäynnissä
pitkänmatkan (yli 1000m) suurikaliiberisille
kivääreille on alkanut löytyä tarvetta,
näillä suoritetaan tehtäviä usein
vihollisen linjan sisäpuolella joissa
kohteena voi olla autosaattue tai
kevyesti panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo. Vaikka tällaiset tarkkaampuja kiväärit eivät ole tehtykään
jalkaväkeä vastaan, käyttivät venäläiset
tällaisia kivääreitä menestyksellisesti
Tsetsheniassa seinien läpi ammuttuna
jalkaväkeä vastaan.
RT-20 on 90-luvulla Kroatiassa
kehitetty toiseen maailmansotaan
kehitettyä 20x110mm Hispano
ilmatorjunta-ammusta syövä lähes
20 kiloinen
järkäle. Nykyään
tämä on yksi
tehokkaimmista
tarkka-ampujakivääreistä
maailmassa
Etelä-afrikan
NTW-20 kiväärin
ja suomalaisen
Helenius
20mm kiväärin
kanssa. RT-20
on kuitenkin
näistä kolmesta
kaikista yleisin
ja ensimmäisen
kerran se oli
tositilanteessa
käytössä entisessä
Jugoslaviassa -90
luvun puolivälissä.

Suurin
ongelma
tällaisen
aseen
kehittelemisessä on rekyyli. 20mm
Hispano ammus kehittää nelinkertaisen rekyylin verrattuna .50
BMG ammukseen joka on yleisin
kalibeeri tällaisissa materiaalia vastaan
kehitetyissä
kivääreissä.
RT-20
kiväärissä rekyyliä varten on kehitetty
aseen päälle putki joka syöksee
ammuttaessa
osan
palokaasuista
aseen takapuolelle samaan tapaan
kuin singoissa, jolloin tämä takasuihku
vähentää huomattavasti aseen rekyyliä.
Kuten singoissakin tämä takasuihku
vähentää kuitenkin mahdollisuuksia
käyttää tätä asetta esimerkiksi ahtaissa
tiloissa tai seinän lähellä. Myös
ampujan jalat ja lähellä takana olevat
henkilöt pitää muistaa ottaa huomioon
aseella ammuttaessa.
Kaliiberi: 20x110mm Hispano
Toiminta: pulttilukkoinen kivääri
Piippu: 920mm
Paino: 19.2kg
Pituus: 1330mm
Syöttömekanismi:
kertalaukauksinen, käsinsyöttö
Maksimi tehokas kantama:
noin 1800m
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Tunnistustehtävän vastaukset:
1.

2.

16
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4.
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Tulevaa
toimintaa!
lähde: www.students.tut.fi/~takoru
Tammikuu
13.1.
21.1.
29.1.

pp-vuorot jatkuvat
KKK*
Leffailta

Helmikuu
3.2.
11.2.
15.2.
18.2.
18.2.

Tutustumisammunnat
Tensun Jotoskoulutus
TamArms
KKK
Hyrylän excu

Maaliskuu
3.3.
6.3.
8.3.
17.3.
27.3.

Cooper-testi+sauna
Kivääripäivä
Kevätkokous
KKK
Isopistoolipäivä

Huhtikuu
5.4.
Leffailta
15.4. vm-info
21.4. KKK

Tutustumisammunnat 3.2.2004
Jotta vasta-alkajatkin pääsisivät helposti
sisälle uuteen harrastukseen, järjestämme
tiistaina 3.2.2004. klo 20:00-> Tammelassa,
Osmonkallion sisäampumaradalla
pienoispistoolin tutustumisammunnat.
Tämä tapahtuma on perinteisesti tarkoitettu
juurikin vasta-alkajille ammuntakipinän
tartuttamiseksi. Mikäli ammunta tuntuu
kiinnostavan edes hieman, kannattaa
saapua paikalle, sillä tämän alemmaksi ei
kynnys ammuntaharrastuksen aloittamiseksi
kyllä tule. Ko. tilaisuudessa neuvomme
alusta- (ja kädestä)pitäen turvallisen
aseenkäsittelyn, ratakäyttäytymisen sekä
oikean ammuntatekniikan. Aseet hommataan
paikalle kerhon puolesta, ja kunnon
diilerien tapaan tarjoamme muutaman
ensimmäisen koekierroksen patruunat,
joten kokeilu ei maksa kuin saapumisen
vaivan. Jos ja kun ammunta alkaa sujua, myy
kerho paikanpäällä lisää patruunoita
kokonaisedulliseen normaalihintaan 2Eur./
50ptr., joten mistään suuresta
menoerästä ei siten pienoispistooliammunnassa jatkuvana harrastuksenakaan
ole kysymys.

30.-31. lokakuuta Padasjoki -04
*KKK= Kuun Kolmas Keskiviikko eli
vapaamuotoiset illanistujaiset kerhohuoneella
Kalenteriin merkityt tapahtumat
pyritään kaikki pitämään, mutta
niiden päivämääriä ei ole vielä
lyöty lukkoon. Tarkat päivämäärät
päivitetään kerhon www-sivuille
heti, kun ne tiedetään.
TaKoRU ry
takoru@tut.fi
18
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TOIMINTAAMME OVAT TUKENEET:

maanmainiot

Nokian Renkaat
vihreän kullan seppä

Tampereen Puukeskus
makoisa

Teivonliha
Tampereen teknillisen
yliopiston ylioppilaskunta
Suomen Reserviupseeriliitto
Tampereen teknillinen yliopisto
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palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere
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