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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
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Suppilovahvero
PJ:n palsta
Kesällä on tylsää?!
Tunnistustehtävä
Padasjoki 2.-4.7.2004
Sissi

s.14 Tulevaa toimintaa!

Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti.
28 vuosikerta. Ilmestyy korkeintaan neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja:
Kansi:
Kuvat:

Timo Siiskonen
Timo Siiskonen
Miikka Hurmalainen s. 3, 6, ja 7, Mikko Hällfors s. 8, 9 ja 11,
Puolustusvoimat s. 12 ja 13

Painos: 450 kpl.
Paino:Domus-Offset Oy, Tampere
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PJ:N
PALSTA
Vänni Alarotu
Vihdoinkin kesä on ohi ja pääsee taas opiskelemaan ja lepäämään rankan kesän
jälkeen. Voi katsella kuinka uudet fuksit sopeutuvat uuteen ympäristöönsä, täyttävät
ruokalajonot ja vievät kaikki koneet ATK-luokissa. Toista vuotta opiskelujaan
jatkavat pääsevät ensikertaa syyttelemään fukseja kaikista epämukavuuksista.
Mutta mikä parasta pääsee taas hoitamaan aktiivisemmin TaKoRU: n asioita.
Kuluva kouluvuosi tulee olemaan hyvin toimintarikas kerholla. Jo perinteiksi
muodostuneiden Padasjoen reserviläisviikonlopun sekä Kankaanpäässä
järjestettävän Paintball-mätön lisäksi kerho järjestää excun Porin Prikaatiin.
Näiden lisäksi on tietysti perinteiset Kuun Kolmannet Keskiviikot, Leffailtoja,
partiotaitokilpailuja sekä paljon muuta toimintaa kaikille halukkaille.
Uudet jäsenet, joita fuksimessuilta ja aatemarkkinoilta saimme tänä
vuonna todella runsaasti, toivotan tervetulleiksi kerhoon. Kaikenlaiseen
kerhon toimintaan kannattaa osallistua jos vain mielenkiintoa löytyy.
Padasjoella päästään kertaamaan erilaisia reserviläistaitoja ja
pidetään monipuolisia ammuntoja. Tällä reissulla ei meininki ole
ollenkaan jäykkää ja kaikki pyritään pitämään
mielenkiintoisena. Tämän takia ei kouluteta
oikeastaan ollenkaan samoja aiheita kuin
viime vuonna joten vanhojenkin jäsenien
kannattaa tulla. Kankaanpäässä päästään
taas harjoittelemaan asutuskeskustaistelua
käytännössä kipupallon eli Paintballin
merkeissä. Porin Prikaatissa taas päästään
tutustumaan maamme parhaaseen joukkoosastoon ja siellä varusmiespalveluksensa
suorittaneet, kuten allekirjoittanut, voivat
verestää muistoja. Kerho järjestää
syksyllä myös partiotaitokilpailun
Hervannan
sademetsissä,
jonka
jälkeen vietetään saunailtaa konetalon
saunalla. Tapahtumia on runsaasti
lisää ja sitä paremman hyödyn saatte
jäsenmaksuistanne mitä aktiivisemmin
osallistutte niihin. Kerho sponsoroi
järjestämillään
matkoilla
jäseniään
erilaisin
hinnanalennuksin,
jolloin
kustannukset ovat pienempiä kuin ne
normaalisti olisivat. Ideoita erilaisista
aktiviteeteista voi lähettää hallituksen
jäsenille. Tämä onnistuu parhaiten
pistämällä sähköpostia hallituksen
osoitteeseen.
Kaikki
hallituksen
jäsenet ovat enemmän tai vähemmän
opiskelijoita ja meitä saattaa näkyä aina
silloin tällöin koulun käytävillä. Jos jotain
kysyttävää on tai muuten vain haluaa jutella
niin ei meistä kukaan pure, ainakaan lujaa.
Hyvää ja aktiivista alkavaa kouluvuotta!
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Kesällä
on tylsää?!
Jarkko Suominen
Vaikka TaKoRU:n toiminta painottuukin
pääosin lukukausien ajalle, eivät ainakaan
ammuntamahdollisuudet poistu kokonaan,
vaan liipaisinsormea pääsee kyllä herkistelemään ihan mukavasti.
TaKoRU järjesti heinäkuussa ensimmäisen
ja jatkossa vuosittain järjestettävän viikonlopun Padasjoella ammunnan merkeissä.
Osallistujia oli tänä vuonna vain viisi, mutta
se ei menoa haitannut ja kaikki pääsivät
kerrankin ampumaan riittävästi. Reissusta on
tarkempi juttu sivulla 6, mutta lajivaihtoehdoista
mainittakoon kiekonammunta, sovellettu ammunta haulikolla, pistoolilla ja kiväärillä, sekä
tietysti kouluammunnat… Henkilökohtaista
patruunakulutusta en halua alkaa muistelemaan :) , kerrottakoon kuitenkin, että
yhteiskulutusta voi mitata kiloissa niin painossa
kuin kappalemäärissäkin!!! Kaikilla osallistujilla
oli mukavaa ja ensi vuoden reissulle odotetaan
huomattavasti suurempaa rynnäkköä.
Takorulaisilla on osallistumisoikeus Tampereen
ReserviläistenvuoroilleSatakunnanLennoston
ampumaradoille Pirkkalassa. Kiväärivuorot
pyörivät maanantaisin, pistoolivuorot tiistaisin
ja sovellettu ammunta torstaisin. Valitettavasti
kerho ei pysty näille vuoroille tuomaan
kalustoa paikalle, vaan osallistuminen vaatii
kivääri- ja pistoolivuoroilla omaa kalustoa.
Sovelletussa on tavallisesti ollut laina-aseita
tarjolla. Vuoroille osallistuminen vaatii lisäksi
omaa vakuutusturvaa, johon sopii mainiosti
esim. Reserviläinen-lehdessä mainostettu
ampumaharrastusvakuutus.
Sovellettuun
ammuntaan osallistuakseen pitää lisäksi olla
hyväksytysti suoritettuina, tavallisesti keväisin
järjestettävät, teoria- ja käytännönkokeet.
Pirkkalan ammunnoista voi kysellä lisätietoa
ampumavastaavilta.
Yhden seuran jäsenyys ei ole este liittymiselle
muihin seuroihin, päinvastoin. Tampereelta
kesäksi pois muuttavien kannattaa rohkeasti
ottaa yhteyttä kotipaikkansa läheisyydessä
oleviin ampuma- ja/tai metsästysseuroihin.
Sen enempää mainostamatta liityin itse
kesällä 2003 Luhangan Ampujien jäseneksi,
alle tuhannen asukkaan kunnassa on mainiot
radat, kaukana kaikista suurista taajamista.
Liittymismaksua ei tarvinnut maksaa, koska
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olin jo reserviläiskerhon jäsen ja näin ollen
sain seuran hyvien ampumaratojen täyden
käyttöoikeuden pelkällä vuosijäsenmaksulla.
Eri seuroilla saattaa toki olla jonkinlaisia
suurempiakin kiemuroita liittymisessä tai
ratojen käytössä, mutta asiat selviävät
kysymällä ja TaKoRU:n jäsenyydellä saattaa saada alennusta erilaisista liittymis-/
jäsenmaksuista. Mikäli kesä kuluu Tampereen
seudulla niin lisäammuntamahdollisuuksia
kaipaavan kannattaa ottaa yhteyttä esim.
Nokian Seudun Ampujiin tai Pohjois-Hämeen
Ampujiin.
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin
järjestetään TaKoRU:n isopistooli- ja kivääripäivät. Seuraava isompi ammuntatapahtuma
on lokakuun loppupuolella järjestettävä
Padasjoen reissu, jossa on ohjelmassa
monipuolisen koulutuksen lisäksi erilaisia
ammuntoja ja mahdollisuus tutustua eri
ampumalajeihin. Isopistooli- ja kivääripäivä
järjestetään seuraavan kerran keväällä, joten
isompireikäisilläkin aseilla pääsee kyllä ruutia
polttamaan.
Pienoispistoolivuorot alkavat pyöriä jälleen lokakuun alusta huhtikuun loppuun
(vahvistusta vuoron saamisesta ei tätä
kirjoitettaessa ole vielä saapunut, mutta
tiedotus jäsenistölle alkaa välittömästi
vahvistuksen saavuttua; Mars Mars liittymään kerhon s-postilistalle! Ohjeet löytyvät kotisivuilta.) Syksyllä järjestämme
jälleen tutustumisammunnat, joihin ovat
tervetulleita kaikki ammuntaa aiemmin
kokeilemattomatkin henkilöt, opastusta saa
tarvittaessa ihan kädestä pitäen. Viikoittaisilla
Osmonkallion pienoispistoolivuoroilla on
mahdollista ampua omalla aseella tai lainata
kerhon toimesta paikalle tuotuja .22-kaliperin
aseita. Käytössä ovat radat sekä pistooliettä kiväärimatkoille. Ohjeet Osmonkallioon
löytämiseksi ja lisätietoja löytyy kotisivuilta
www.students.tut.fi/~takoru/
Kesällä on siis turha päästää liipaisinsormea
ruostumaan, vaan ampumamahdollisuuksia
löytyy kyllä pienellä tai kohtuullisella vaivalla ja
nyt syksyllä alkavat ohjatut ammunnat pyöriä
taas täysillä kerhon toimesta. Eli, ei muuta kuin
ylös, ulos ja SAA AMPUA!
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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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Padasjoki
2.-4.7.2004
Miikka Hurmalainen

Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta
perjantaina 2.7. kun kerhon etujoukko
kurvasi Padasjoen koulutuskeskuksen
parakkien eteen kahdeksan maissa illalla.
Alunperin tapahtumaan oli ilmoittautunut
kymmenkunta takorulaista, mutta aivan
viime metreillä työ- ym. esteet karsivat
joukon viiteen. Loppuosastoa odotellessa
ryhtyi etujoukko saunanlämmitys puuhiin ja
hetken kuluttua olikin koko joukko kasassa.

hieman ennen puoltayötä reilut kolme tuntia
herkisteltyämme totesimme että taitaa olla
saunomisen vuoro. Saunaan oltiin kyllä
alkuvaiheessa muistettu käydä lisäämässä
puita, mutta tässä vaiheessa siellä ei ollut
enää kuin pieni hiillos jäljellä ja sauna oli
kylmä, joten aloitimme lämmityspuuhat
uudestaan. Odotteluaika käytettiin nuotion tekoon ja hylsyjen lennättämiseen
verbaalisesti. Loppu”ilta” kuluikin siten
saunoessa, uidessa ja makkaraa paistaessa
torni-mallisten punkkien kutsuessa joskus
kello kahden maissa.

Saunan lämpiämistä odotellessa ajattelimme mennä hetkeksi ampumaradalle
liipasinsormea herkistelemään, sillä ampumaanhan tänne oli tultu. Herkistelyyn Lauantaiaamu valkeni pilvisenä porukan
valitsimme pistoolit ja haulikot ja paikaksi kömpiessä aamupalalle seitsemän jälkeen.
sovellettujen reserviläisammuntojen (SRA) Päivän ensimmäisenä ammuntana oli
montun, jossa maaleina toimivat SRA-taulut kiekkojen ammunta haulikolla SRA-montulla.
ja keilat. Tunnetusti aika lentää kuin siivillä Kiekkoja rikkoessa menikin sitten koko
silloin kun on kivaa, niin tälläkin kertaa ja aamupäivä ja lounaan jälkeen oli vuorossa
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kivääriradalla sovellettua kivääriammuntaa,
jonka rinnalle otettiin iltapäivän kuluessa
myös sovellettu pistooliammunta. Sää oli
muuttunut päivän edetessä tihkusataiseksi
jollaisena se jatkui aina sunnuntaiaamuun.
Pieni sade ei kuitenkaan tahtia haitannut
vaan ruudinkäry leijaili ampujien ympärillä
iltaan saakka. Illalla oli jälleen vuorossa
saunanlämmitysharjoitus, mutta tällä erää
yksi kerta riitti. Saunan jälkeen ketään ei
kiinnostanut istua sateessa paistamassa
makkaraa sateesta huolimatta iloisesti
palavalla nuotiolla vaan totesimme hellan
mukavammaksi vaihtoehdoksi.
Sunnuntaiaamuna oli poutaa osaston
aloittaessa kiekkojen ammunnan. Lounaaseen mennessä oli loputkin kiekot
saatu rikottua, mikä oli kaikkien mielestä
erittäin hyvä asia, sillä jokaisen olkapää
oli viikonlopun kuluessa hyvin mureutettu
haulikon tukin hellässä käsittelyssä. Yksi
sankari tosin ampui vielä iltapäivällä UkkoPekalla toista sataa laukausta, jonka
seurauksena oli kauniin violetin vihreä
olkapää. Iltapäivä kului siis kivääriradalla
ja kello neljän maissa totesimme, että olisi
varmaan aika suunnata kotia kohti.
Viikonlopun saldo oli yli kolmetuhatta
ammuttua patruunaa, joka on viiden
hengen osastolle melko suuri määrä, mutta
toisaalta ampumaradalla vietettyyn aikaan
nähden varsin odotettavissa. Kaikki olivat
reissuun erittäin tyytyväisiä, joten vastaava
järjestetään myös ensi kesänä 8.-10.7.2005
samassa paikassa. Lisätietoja aiheesta
on luvassa kevään kuluessa kerhon nettisivuilla.
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Sissi

Mikko Hällfors
Saavuimme Juupajoelle Lylyn viestivarikolle
hyvissä ajoin ennen muita kurssilaisia. Varikon
porteista emme vielä päässeet sisään kun
emme olleet kouluttajia, mutta onneksi
sotilaskodin kapusta oli auki. Pari tuntia siinä
tuli kahviteltua rauhassa, kunnes mahdollisuus
varusteiden hakemiseen avautui. Epäröiden
odotin tilaisuutta. Edellisellä Niinisalossa
pidetyllä kurssilla varusteiden hakeminen
oli ollut yhtä kaaosta, mutta ei täällä. Iloisesti
yllätyin, kuinka hienosti jokaiselle reserviläiselle
haettiin kamppeet avustajan kanssa ja joustavuutta löytyi, jos ei kaikkea tavaraa halunnut
kanniskella mukanaan. Varusteiden jaon
jälkeen vielä pullakahveille kapustaan, jonka
jälkeen pakkauduttiin autoihin siirtyäksemme
varsinaiselle aloituspaikalle. Tässä oli hyvä alku
viikonlopulle.
Saavuimme Kalliojärven aution maaltilan pihaan,
missä meille jaettiin sissimuonapakkaukset
ja trangiat. Viikonlopuksi kolme pussia per
taistelijapari, mikä loppujenlopuksi osoittautui
aika sopivaksi määräksi.
Illalla oli vielä rastikoulutusta, aiheina putkimiina
68 ja viuhkapanos 88. Molemmat olivat minulle
jo tuttuja, mutta tuli pari uuttakin asetustapaa
esille. Ilta alkoi hämärtyä ja ilmassa oli hieman
sateen tuntua, mutta ilmapiiri oli mukavan rento.
Sissitelttakin oli meille jo valmiiksi pystytettynä
kolmannen kouluttajan puolesta, joten siirsimme
vain ryhmän kaluston syvemmällä metsässä
sijaitsevan teltan läheisyyteen ja aloimme
valmistautua yöpuulle. Otin ekan kipinän ja kun
yhdeksänkin henkeä sijoittuu sissitelttaan, joka
on käytännössä heitetty vain ensimmäiseen
teltan sopivaan koloon, niin tietysti siellä oli
mukavan kokoisia kiviä ja kantoja. Täten tilan
käyttö olikin juuri niin tehotonta kuin voi kuvitella.

Jo edellisenä iltana oli tehty selväksi joitakin
sissin perusperiaatteita, vaikka tämä ei mikään
peruskurssi ollutkaan. Aamu tietysti alkoi
irtautumisella. Kello oli viisi. Tässä huomasin,
miksi ei kannata lähteä uudella makuupussilla
liikenteeseen. Etenkin minikokoisen makuupussin tunkeminen vielä pienempään suojapussiin on kyllä yllättävän työläs ja hikinen
urakka, kun on kiire.
No, suht kevyellä sykkimisellä saimme
kuitenkin tavarat siirrettyä vaaditut huimat sata
metriä maatilan pihaan parissakymmenessä
minuutissa. Aamupala naamaan ja rastikoulutus
alkamaan. Aiheina kevyt kylkimiina, apilas,
kessi, tellu, pohjamiina, raskas kylkimiina ja
henkilökohtainen naamiointi. Vettäkin vielä alkoi
sadella, mutta onneksi meille oli jaettu sadepuvut,
joten kastuminen puvun sisäpuoleltakin oli
taattu :). Aloitimme taistelijaparini kanssa
pst-rastilla, jossa oli aiheina apilas, kessi ja
tellu. Rastin kouluttaja tiesi minun käyneen
varusmiespalveluksen PstK:ssa, joten tämä rasti
meni enemmänkin näyttämällä mallisuoritukset
muille kuin, että olisin oppinut uutta.
Seuraavana ollut kevyt kylkimiinarasti meni jo
suht varmasti. Reserviläisenä olin jo muutaman
kerran siihen törmännyt. Uutena asiana tuli
kuitenkin raskas kylkimiina. En ollut sellaisesta
ennen kuullutkaan, mutta käyttöperiaate oli yhtä
yksinkertainen kuin pikkuveljelläkin. Kyseistä
miinaa vain käytetään isompaan riistaan kuin
kevyttä pikkuveljeään. Toinen uusi asia oli
myös henkilökohtainen naamiointi käyttäen
naamiopuikkoja.Armeijassa, kun raskaan singon
naamiointiin käytettiin kokonaista kuusta, niin ei
paljoa välitetty siitä, minkä värinen nenänpää

Mutta eipä johtunut yön huono nukkuminen
huonosta alustasta, vaan ilman lämpötilasta.
Ei kylmyydestä vaan siitä toisesta. Sen jälkeen
kun makaa vain makuupussin päällä pelkät
kalsarit jalassa ja edelleenkin on olo kuin kinkulla
jouluaatonyönä ei voi sanoa, että kaikki on
mennyt putkeen. No okei, ymmärrettävästi kaikki
eivät olleet nukkuneet ennen sissiteltassa tai
lämmittäneet sen kamiinaa, mutta ensi kerralla
varmistan asian.
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kullakin oli. Noh, eipä se naamavärkki yhtään
komistunut, vaikka pakkelia siihen lykkäsikin.
Rastien jälkeen tuli lounas. Kello oli yksitoista
ja puolessa tunnissa pienellä ahertamisella väänsimme itsellemme kelpo lounaat.
Yllättävänkin maittavan aterian jälkeen siirryimme maatalon sikalan seinällä olevaa jännää
riipustusta seuraamaan. Aiheena oli sissien
taktinen toiminta. Suurin osa meni ainakin
minun osalta ohi, koska jotenkin koko aamun
sykkineenä ja hyvin syöneenä iski väsymys heti,
kun istui paikalleen, enkä tainnut olla ainut.
Vähän ajan kuluttua lähdimme siirtymään
kohti uutta kokoontumispistettämme. Jollain
oli välähtänyt, että minä osaisin mukamas
suunnistaa, joten lähdin sitten kartta kourassa
painamaan kohti määränpäätä. Matkaa oli
muutama kilometri ja olimme kai jo hieman
aikataulusta myöhässä, joten painelimme teitä
pitkin vähän matkaa. Pelimiehenä olin unohtanut
päälleni sadepuvun, joten matkalla ehkä
hieman tuli hiki sateenkin jo lakattua ja auringon
paistaessa esteettä taivaalta. K-pisteelle
saavuimme jossain kahden aikoihin iltapäivällä,
missä pidimme pienen tauon, jonka jälkeen
lähdimme valmistelemaan ryhmäväijyn paikkaa.
Kyhäsimme oksista tuliasemat jokaiselle ryhmän
jäsenelle sopivasti mäen harjalle, josta olisi sitten
helppo yllättää perässä seuraava vihollinen.
Tämän jälkeen ryhmänjohtaja antoi viimeisen
käskyn ryhmän väijytyksestä partioiden erkanemispisteessä. Siitä sitten irtauduimme omiin
partioihimme valmistelemaan asemiamme
tienvarressa.
Meidän partion tehtävä oli hoitaa etutulppa,

jolla pysäytettäisiin viholliskolonnan kärki.
Joidenkin epäselväksi jääneiden asioiden takia
meidän partiolla tuli lopulta todella kiire etenkin
raskaan kylkimiinan asentamisen kanssa ja
toinen sivustasuojauksen hoitava putkimiinakin
jäi asentamatta ihan vain epäselvyyden takia.
Näkyvyys tielle oli huono.
Hieman yllättävästi koko kolonna tulikin lähes
peräkkäin meidän kohdalle ja kun raskas
kylkimiina räjäytettiin, niin ajoneuvoista
ulostautui joukko epätasaisella sykkeellä liikkuvia vastaosaston taistelijoita. Siinä sitten
paukuteltiin joku lippaallinen menemään, mutta
allekirjoittaneen koomailu taisi jäädä parhaiten
muiden partion jäsenten mieleen. Korvatulpat
olivat niin syvällä koko tapahtuman ajan, että en
kuullu pihaustakaan mitä toiset huutelivat vähän
matkan päästä. Noh, pakomatkalle kuitenkin
päästiin ja paineltiin kunnon munaravia kohti
tuliylläkköpaikkaa.
Ylläkköpaikassa taisimme odotella reilun varttin
verran seuraajia, mutta kun ketään ei näkynyt,
peräännyimme vielä K-pisteelle saakka, missä
partio asettui vartioimaan. Jälkeenpäin kuulimme, että olimme painaneet sellaisella vauhdilla
pakoon, että vastaosasto ei ollut pysynyt perässä
vaan oli alkanut seuraamaan toista partiota.
Maaliosaston ”kolonna” oli myös tahattomasti
pakkautunut liian tiukkaan ylämäessä, jolloin
ajoneuvot olivat tulleet oikeastaan vain etutulpan
alueelle, perätulpan partiolta meni koko toiminta
enemmän tai vähemmän ohi.
K-pisteellä odottelimme jonkin aikaa muita ja
kun koko porukka oli koossa, me lähdimme
ensimmäisenä partiona suorittamaan partio-

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 9

Ressu 3/2004 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
kohtaista tieliikenteen häirintää, asiaa, joka oli vettä y-pisteeltä, joten meidän partio alkoi
itse asiassa koko harjoituksen pääidea. Mukaan hoitamaan tukikohtatoimintaa. Ensimmäisen
otimme vain tarpeellisen, joten reppu ja muut vartiovuoron otti partionjohtajamme, joten me
ylimääräiset roippeet jäivät K-pisteelle.
loput kaksi partion taistelijaa aloimme hoitamaan
henkilökohtaista huoltoa. Siinä vaiheessa minua
Olimme noin tunnin myöhässä kun saimme ei oikein kiinnostanut alkaa trangialla leikkimään,
lopulta kylki- ja putkimiinan asennettua, mutta vaikka taistelijaparini tekikin herkullisen kuuloista
koska vastaosastoakaan ei ollut vielä tiellä lihapullia hedelmäkiisselissä. Vedin leipää ja
liikkunut, myöhässä olo ei ollut haitannut jotain lihapasteijaa naamaan ja menin yrittämään
harjoituksen kulkua. Itseasiassa saimme valkeata sissikamiinaan.
vielä puolitoista tuntia maata sammalikossa
odottaessa vastaosaston ajoneuvoa. Ensin Ehdin jo siinä hieman kuivattelemaan läpimärkiä
aloimme kuulla ääniä oikealta sivustaltamme, vaatteitani, kunnes tuli minun vuoroni vartiossa.
mutta koska välissä oli matala kuusikko, emme Hereillä pysyminen pilkkopimeässä, väsyneenä
nähneet vihollisen partiota. Etenkin partion ja märkänä ei ollut kovinkaan helppoa. Istuminen
mukana olleen koiran haukunta sai valppauden tai edes nojaaminen mihinkään ei olisi tullut
nousemaan, vaikka loppujenlopuksi partio ei kuuloonkaan, koska olisin nukahtanut silmän
sataa metriä lähemmäksi tainnut tullakkaan siinä räpäyksessä.
vaiheessa.
Puolen tunnin vartiovuoro kuitenkin kului, vaikkakin
Parin tunnin odottamisen jälkeen vastaosaston todella hitaasti, ja pääsin takaisin sissitelttaan.
Uazi tuli näkyviin ja kylkimiina paukahti. Vaikka olinkin kuivat sukat saanut jalkaani, niin
Pingoimme niin paljon alamäkeen pakoon yleistuntuma oli kuitenkin aivan märkä. Ilmakin alkoi
kuin pääsimme, kun samalla Uazin PKM olla todella viileä ja lämpötila oli jo lähellä nollaa.
lauloi kuin viimeistä päivää. Peräännyimme Sissikamiinassa oli pieni valkea ja kun menin sen
pari sataa metriä aikaisemmin valitun pienen viereen makaamaan patjani päälle, totesin, että
kuusikkoisen mäennyppylän päälle väijyksiin tähän ei nyt saa nukahtaa, muuten tulisi kylmä.
ja jäimme odottamaan mahdollisia seuraajia. Puolentoista tunnin päästä tulisi kuitenkin taas lähtö
Yksi partio tulikin perässä, mutta kulki sen tehos-tettuun tieliikenteenhäirintään.
verran meidän tulialueen vierestä, että ohittivat
meidät muutaman kymmenen metrin päästä Jollain soi kännykässä herätys. Kello on jotain puoli
huomaamatta meitä, tulituskin jätettiin väliin, kolme ja säpsähdän hereille. Tajuan nukkuneeni
kun suoraa kunnon näköyhteyttä ei ollut koko vajaan tunnin verran: nyt on KYLMÄ! Lähden
partiolla. Puolisen tunnin odottelun jälkeen hyppimään ja pomppimaan teltan lähistölle. Koko
lähdimme varovaisesti kiertämään kohti tieväijyn keho tärisee vielä parin minuutinkin pomppimisen
paikalle. Perään lähteneet vastaosaston jälkeen.
taistelijat olivat myös räjäyttäneet kulkuväylälle
piilotetun putkimiinan, joten toiminta onnistui Yksi partio, kun on jo Y-pisteellä, pistämme
varsinaisen hyvin. Meidänkin partiossa alkoi jo kahden partion voimin väliaikaisen tuki-kohtamme
vähän väsymys näkymään, mutta oli siinä jo osiin ja kantoon. Matkaa Y-pisteelle taisi olla
18 tuntia oltukin menossa, viimeisestä kunnon kilometrin verran, mutta sekin tuntui riittävältä
ateriasta oli yli kymmenen tuntia. Sen jälkeen matkalta kantamusten kanssa. Y-piste oli
olin mutustellut vain pari suklaapatukkaa ja pari hakkuukaukean vieressä, jossa kasvoi matalaa
leipää.
männikköä. Siirryimme pienen mäen päälle, missä
meidän kolmannen partion jäsenet jo odottivatkin
Palasimme takaisin K-pisteelle muutaman meitä makuupusseissaan. Kevyen potkimisen
kilometrin päähän, jossa meitä odotti yksi jälkeen saatiin sekin partio valmiiksi viimeistä
partionjohtajista. K-piste oli siirretty reilun kilo- koitosta varten. Oli tehostetun toiminnan aika.
metrin päähän, johon lähdimme heti siirtymään. Kello oli vähän yli kolme aamuyöstä ja lämpötila
Aurinko oli jo laskemassa. Matkalla kävimme alle 5 astetta. Taisi jopa kuukin hieman loistaa
läpi joitakin sissin väliaikaisen tukikohdan valoa. Jätimme reput mäen päälle ja lähdimme
vartio- ja suojausperiaatteita. Niiden tilanne taisteluvarustuksessa kävelemään tietä pitkin kohti
kuitenkin muuttui lähes heti kun pääsimme partiomme aluetta.
tukikohtaan, koska aurinko oli laskenut, eikä
toista taistelijaa tunnistanut kuin vasta parin Kauimmaisena partiona, reilun puolen kilometrin
metrin päästä. Osa porukasta taisi olla jo päässä Y-pisteestä löysimme sopivan kohdan
aika hajonneena. Muutama lähti hakemaan väijylle. Se oli eräänlainen aukko metsässä.
10

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ressu 3/2004
Sopivasti pieniä kuusia ja isoja mäntyjä. kuivia vaatteita ja univelkaakin alkoi ehkä
Putkimiinankin sai mukavasti pienten kuusien olla, olivat täysin unohtuneet siinä vaiheessa,
väliin. Molemmilla puolilla oli paljon sankempaa kun toimintaan päästiin. Eikä adrenaliinin
metsää, joten ainakaan peräänlähtijöiden vaikutuksesta tullut hyvä olo vielä ehtinyt
kulkureittiä ei ollut vaikea hahmottaa. Parisen haihtua paluumatkalla Y-pisteellekkään.
tuntia taas meni ansojen rakentelussa ja
etenkin sitten odottelussa. Kylmäkin alkoi tulla, Tulimme viimeisenä sinne mäen päälle, missä
mutta ainakin meidän partiolla mieliala oli vielä osa porukasta oli jo painunut makuupussiin
korkealla ja huumori kukki taistelusuunnitelmia nukkumaan. Kello oli jossain seitsemän
tehtäessä. Tulipa siinä vähän kaikkea ajan- paikkeilla. Aamu oli kauneimmillaan. Yöllä
vietettä kokeiltua aina merimiespainista lähtien. oli tainnut olla hallaa, koska kanervat olivat
Pelkästä odottamisesta kun olisi vain tullut härmässä auringon noustessa. Eikä koskaan
kylmä. Jossain vaiheessa, kellon jo ollessa ennen ole auringon nousu näyttänyt niin hienolta
kuuden pinnassa, alkoi räiskettä kuulua ja koskaan ennen ei ole ollut niin hienoa kömpiä
viereisiltä partioilta. Tarkkaavaisuus alkoi jo makuupussiin taivasalla.
paranemaan, kun kuuntelimme kuinka PKM:n
patruunoita kulutettiin kuin oltaisiin oltu jossain Heräilen nelisen tunnin unien jälkeen
salpalinjan puolustustaistelussa. Aikaa kului osan porukasta kiroillessa. Huomaan että
vielä yllättävänkin kauan, kunnes vastaosasto paikalla sataa rakeita aivan kaatamalla.
pääsi viimeisen, eli meidän partiomme No, siinä vaiheessa ei enää pieni raekuuro
kohdalle. Kylkimiina poksahti ja pauke alkoi pystynyt yllättään, joten kömmin vain ulos
siinä samassa. Olin päättänyt, että yhtään makuupussista ja aloin vaatettamaan. Olo
laukausta en jätä lippaaseen, joten räpsyttelin oli kuin olisin nukkunut koko viikonlopun
kertatulella koko lippaallisen menemään ja kun höyhenpatjalla, vaikka alla olikin ollut paljas
piti katsoa, koska lähdetään perääntymään, kallio, jonka päällä kympin makuualusta.
niin en nähnyt enää ketään vierelläni. Kaverit Tässä vaiheessa tuli sellainen hyvänolon
olivat jo menossa! No, äkkiä kamat kasaan tunne, jonka kokiessa pystyi uskomaan
ja niin kovaa perään kuin mahdollista. Parin sen, että viikonloppu oli ollut palkitseva.
tiheämmän kuusikon jälkeen olinkin jo ihan Vaikka välillä tuntuukin kylmältä, väsyneeltä
kannassa ja vajaan sadan metrin sykkimisen ja nälkäiseltä, eikä edes tiedä mitä kello
jälkeen pysähdyimme todella pieneen on, jää loppujenlopuksi aina voiton puolelle
kuusikontainten pusikkoon. Siellä odottelimme kun selviytyy kunnialla loppuun. Laskuhiirenhiljaa, josko ketään tulisi perässä. varjohyppäämään minua ei saa, benjiVihollinen myös tuli perässä, kävellen meni hypyistä en välitä, enkä tunnusta itseäni
niin läheltä ohi, että olisi voinut toteuttaa vangin kaahariksikaan, koska kun minä haluan
sieppaamisen ongelmitta. Taas ihan onnistunut kokeilla rajojani, niin lähden tällaisille elämystoimintaharjoitus, ainakin minun mielestä. matkoille kokemaan vähän kylmää, vähän
Kaikki ajatukset siitä, että kunnon ateriasta oli jo nälkää, vähän väsymystä ja paljon hyviä
18 tuntia, vuorokauteen ei ollut pitänyt päällään kokemuksia hyvien kavereiden kanssa.
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Tunnistustehtävän vastaukset:
1.

2.
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4.
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Tulevaa toimintaa!
Marraskuu

Lokakuu
9.-10.10

Paintball

TaKoRU lähtee 9.-10.10. Kankaanpäähän
Suomen
suurimmalle
sisäpaintballradalle pelaamaan. Pelialueena on vanha
tiilitehdas, jossa on sisäpinta-alaa n. 5500
neliötä useassa tasossa ja ulkoalueita n.
6500 neliötä. Lähtö la-aamuna ja paluu
su-iltana. TÄYNNÄ!

13.10

3.11

Porin Prikaatin Excu

17.11 KKK
11.11 Pikkujoulut+Syyskokous

Illanistujaiset
kerhohuoneella

Kuukauden Kolmas Keskiviikko Vapaamuotoista
illan
viettoa
kerhohuoneella
TTY:n
S-talon
kellarissa.
Tarjolla mm. hyvää seuraa ja kylmää
juomaa. Hylsyjen heittely sallittua.
Lisäksi mahdollisuus tavata hallituksen
jäseniä, tutustua kerhon toimintaan ja
kerhohuoneen tarjontaan. Ovet kerhohuoneella avautuvat klo 18.00 jälkeen,
eli ei muuta kuin kerholle mars!
Huom! Jos kulkukortissasi ei ole oikeuksia
skellariin niin soita kerhohuoneelle 033115 2688 tai 050-355 7878.

23. -24.10

Padasjoki

Toimintaa joka makuun! TaKoRU järjestää jäsenilleen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta Padasjoen koulutuskeskuksessa 23.-24.10. Kurssilla käydään
läpi
sotilaan
perustaisteluvälineitä,
mm. erilaisia miinoja ja sinkoja sekä
viestivälineitä. Kurssilla on monipuolisia
ammuntoja
aina
kouluammunnoista
sovellettuihin ammuntoihin niin pistooleilla,
kivääreillä kuin myös haulikoillakin.
Kurssista saa kaksi korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta.
Kurssi
maksaa
20e sisältäen matkat, majoituksen
ja ruuat. Patruunoita myydään omakustannehintaan ja ne jokainen maksaa
itse oman kulutuksen mukaan.
lisätietoa: www.students.tut.fi~takoru
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Suppilovahvero on maukas ruokasieni. Monet kehuvat sen makua.jopa
Keltavahveroa (Kanttarellia) paremmaksi. Sen löytää useimmiten kuusen
seuralaisena sammalmättäiden seasta. Suppilovahveron sesonki on nyt
parhaimmillaan ja sitä löytää aina lumentuloon asti.

RESSU ETSII TEKIJÖITÄ!
Haettavilta henkilöiltä ”vaaditaan”:
-Näppäriä näppäimistösormia
-Aikaa noin neljä vkloppua vuodessa
-Innostusta kehittää propagandistintaitojaan

Haettavat henkilöt saavat:
-Mielenkiintoisia haasteita
-Tarvittaessa taitto-ohjelman pikakurssin
-Sienipiirakkaa (jos ilmoittautuu ennen lumentuloa)

Ilmoittaaksesi halukkuutesi/ kysyäksesi lisää
Ressun toimittamisesta ota pikaisesti yhteyttä
toimitukseen timo.siiskonen@tut.fi tai
puh. 050-5836262 (klo 17.00 jälkeen)
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Miinasopimus allekirjoitettiin Ottawassa joulukuussa 1997.
Sopimuksen on allekirjoittanut 132 valtiota, joista 65 on myös
vahvistanut sen kansallisissa päätöksentekoelimissään.Miin
anvastustajat kehottivat sopimuksen voimaanastumistilaisu
udessa Genevessä kaikkia suurvaltoja luopumaan aseesta,
jonka sanotaan surmaavan tai haavoittavan yli 25 000 ihmistä
vuosittain.- Suuret sivistysvaltiot eivät käännä katsettaan,
kun viattomia ihmishenkiä menetetään vuosikausia sen
jälkeen, kun aseelliset selkkaukset ovat päättyneet, sanoi
Susan Walker, miinoja vastustavan kansainvälisen ICBLjärjestön johtaja. Järjestö on saanut Nobelin rauhanpalkinnon
kamppailustaan miinoja vastaan.YK:n pääsihteeri Kofi Annan
kuvasi sopimuksen voimaantuloa historialliseksi kulmakiveksi.
- Tämä on päivä, jonka tuloa monikaan ei osannut ennakoida.
Tämän päivän arvoa niille miljoonille ihmisille, jotka säästyvät
näiden hirvittävien aseiden tuholta, ei voida yliarvostaa,
Annan sanoi viestissään, joka luettiin Genevessä.Sopimus
kieltää henkilömiinojen käytön, valmistamisen, kehittämisen,
varastoinnin ja niiden kuljettamisen. Allekirjoittajamaat ovat
myös sitoutuneet tuhoamaan miinavarastonsa neljän vuoden
kuluessa ja hävittämään alueillaan olevat miinat 10 vuoden
kuluessa.Miinasopimus allekirjoitettiin Ottawassa joulukuussa
1997. Sopimuksen on allekirjoittanut 132 valtiota, joista 65 on
myös vahvistanut sen kansallisissa päätöksentekoelimissään
.Miinanvastustajat kehottivat sopimuksen voimaanastumistilai
suudessa Genevessä kaikkia suurvaltoja luopumaan aseesta,
jonka sanotaan surmaavan tai haavoittavan yli 25 000 ihmistä
vuosittain.- Suuret sivistysvaltiot eivät käännä katsettaan,
kun viattomia ihmishenkiä menetetään vuosikausia sen
jälkeen, kun aseelliset selkkaukset ovat päättyneet, sanoi
Susan Walker, miinoja vastustavan kansainvälisen ICBLjärjestön johtaja. Järjestö on saanut Nobelin rauhanpalkinnon
kamppailustaan miinoja vastaan.YK:n pääsihteeri Kofi Annan
kuvasi sopimuksen voimaantuloa historialliseksi kulmakiveksi.
- Tämä on päivä, jonka tuloa monikaan ei osannut ennakoida.
Tämän päivän arvoa niille miljoonille ihmisille, jotka säästyvät
näiden hirvittävien aseiden tuholta, ei voida yliarvostaa,
Annan sanoi viestissään, joka luettiin Genevessä.Sopimus
kieltää henkilömiinojen käytön, valmistamisen, kehittämisen,
varastoinnin ja niiden kuljettamisen. Allekirjoittajamaat ovat
myös sitoutuneet tuhoamaan miinavarastonsa neljän vuoden
kuluessa ja hävittämään alueillaan olevat miinat 10 vuoden
kuluessa.Miinasopimus allekirjoitettiin Ottawassa joulukuussa
1997. Sopimuksen on allekirjoittanut 132 valtiota, joista 65 on
myös vahvistanut sen kansallisissa päätöksentekoelimissään
.Miinanvastustajat kehottivat sopimuksen voimaanastumistilai
suudessa Genevessä kaikkia suurvaltoja luopumaan aseesta,
jonka sanotaan surmaavan tai haavoittavan yli 25 000 ihmistä
vuosittain.- Suuret sivistysvaltiot eivät käännä katsettaan,
kun viattomia ihmishenkiä menetetään vuosikausia sen
jälkeen, kun aseelliset selkkaukset ovat päättyneet, sanoi
Susan Walker, miinoja vastustavan kansainvälisen ICBLjärjestön johtaja. Järjestö on saanut Nobelin rauhanpalkinnon
kamppailustaan miinoja vastaan.YK:n pääsihteeri Kofi Annan
kuvasi sopimuksen voimaantuloa historialliseksi kulmakiveksi.
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