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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

Sisällys:

s.3
s.4
s.5
s.7
s.10

PJ:n palsta
Mikä ihmeen ORUP?
Tunnistustehtävä
PT-kisa 13.10.2004
Excursio Porin prikaatiin

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

Timo Siiskonen
”Sissi väijymässä” Timo Siiskonen
Puolustusvoimat s.8,9,10, Timo Siiskonen s.7

Painos: 400 kpl.
Paino:Domus-Offset Oy, Tampere
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PJ:N PALSTA
Vuosi alkaa olla pikkuhiljaa takanapäin ja ihmiset alkaa
valmistautua uuteen vuoteen ja uusiin haasteisiin. Ensi vuosi
on jo 37. kerhon toiminta vuosi joten kerhollamme alkaa olla
aika mukavasti ikää. Pidetään kuitenkin huoli siitä ettei mitään
keski-iän kriisiä pääse syntymään.
Uusi hallitus saatiin valittua syyskokouksessa siivikkalassa.
Uusia naamoja tuli hallitukseen kiitettävästi joten vanhat
kähmyt voivat olla rauhassa ja luottaa siihen, että kerhon
toiminta tulee jatkumaan vähintään yhtä aktiivisesti kuin tähän
asti. Talven ja kevään toiminnasta mainitsen sen verran, että
maaliskuussa pidettävään ORUP-kevätkokoukseen ja siihen
liittyvään partiotaitokilpailuun on koko jäsenistö tervetullutta.
Tällöin on hyvä mahdollisuus tutustua muidenkin kaupunkien
opiskelijareserviläisiin. Porukkaa on tulossa ympäri Suomea.
Kerhon toimintaa pyritään ensi vuonna kehittämään varsinkin
liikuntatoiminnan kohdalla. Tässä onkin haasteita uudelle
hallitukselle aivan riittävästi.
Kulunut vuosi oli myös allekirjoittaneen ensimmäinen
puheenjohtajakausi ja jostain syystä syyskokouksessa
annettiin meikäläisen jatkaa ainakin vuosi 2005 samassa
hommassa. Vuoden aikana on oppinut paljon uusia asioita
ja tutustunut moniin ihmisiin ja uskon, että vuosi 2005 ei
muodosta poikkeusta tällä saralla. Kiitänkin tässä samalla
tämän vuoden hallitusta, tilintarkastajia, toimareita sekä kaikkia
teitä aktiivisia ja vähemmän aktiivisia jäseniä upeasta vuodesta
2004. Hallituksesta pois jääville kiitokset työpanoksistanne,
teitä kumminkin vielä näkee aivan riittävästi. Eihän meistä
kukaan kumminkaan koskaan valmistu;). Uudet hallituslaiset
toivotan myös tervetulleiksi porukkaan. Meidän hommamme
on varmistaa kerhon tuleva toiminta.

Toivotan kaikille hyvää Joulua ja
aktiivista tulevaa vuotta 2005!
Vänni Alarotu
TaKoRU ry:n puheenjohtaja
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Mikä ihmeen
ORUP?
Jussi Alanen
Tarkkaavaiset
syyskokousosallistujat
saattoivat huomata esityslistasta kohdan
“ORUP-edustajien valitseminen piirin
hallitukseen”. Käsite ORUP on kuitenkin
saattanut jäädä jäsenistölle hieman
vieraaksi,
joten
annetaanpa
pieni
tietopaketti siitä, mitä tuo käsite pitää
sisällään.
Lyhenne ORUP tulee sanoista Opiskelijain
Reserviupseeripiiri, ja se on kaikkien
Suomessa toimivien opiskelijareserviläisk
erhojen yhteinen kattojärjestö. Tampereen
lisäksi vastaavia kerhoja toimii Helsingissä,
Turussa,
Jyväskylässä,
Vaasassa,
Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa ja
Rovaniemellä. Myös Lappeenrannan
kerhon toimintaa koitetaan herätellä taas
henkiin.
ORUP on yksi Suomen Reserviupseeriliiton
20 piiristä. Muista piireistä poiketen ORUP:
n toiminta-alueena on koko maa, muuten
piirijako
noudattelee
pääpiirteissään
maakuntarajoja.
TaKoRU:n
kannalta
ORUP on erityisen merkittävä siksi,
että suuri osa kerhon tuloista saadaan
ORUP:lta kerhoavustuksena. ORUP:
n kokouksissa myös kuulee muiden
kerhojen kuulumisia ja niiden hyväksi
havaitsemia toimintatapoja, joita voidaan
sitten hyödyntää muuallakin.

ja usein ruutia onkin palanut vähintäänkin
kohtuullinen määrä. Lämmin sauna kuuluu
lähes aina kokousviikonlopun ohjelmaan,
ja onpa joku joskus saattanut eksyä paikallisiin ravitsemusliikkeisiinkin.
Piirin kokouksia järjestetään neljä kertaa
vuodessa, ja kokousten järjestelyvastuu
kiertää piirin kerhojen kesken. Näin
yhdelle kerholle osuu järjestelynakki noin
kerran kahdessa vuodessa.
Kerhojen vaikutusmahdollisuudet ORUP:
ssa riippuvat suoraan niiden jäsenmääristä.
Jäsenkerhot saavat ORUP:n hallitukseen
yhden edustajan jokaista alkavaa 200
jäsentä kohti. Nykyisellään TaKoRU:lla
on noin 350 jäsentä, joten meillä on 2
paikkaa piirin hallituksessa. Tänä ja myös
ensi vuonna näillä paikoilla istuvat pj:mme
Vänni sekä Miikka, joka toimii myös piirin
1. varapuheenjohtajana.
ORUP:n kevätkokouksen yhtey-dessä
järjestetään
perinteisesti
partiotaitokilpailu, jossa kerhojen kolmihenkiset
edustusjoukkueet ottavat mittaa toisistaan enemmän tai vähemmän reserviläishenkisten
tehtävien
parissa.
Voittajajoukkue saa paitsi mainetta ja
kunniaa, myös nimensä kiertopalkintona
toimivaan löylykauhaan jälkipolvienkin
ihailtavaksi. TaKoRU:n nimeä ei löylykauhasta vielä löydy, mutta tilanne
pyritään korjaamaan mahdollisimman
pian.

ORUP piirinä ei juurikaan järjestä
itse toimintaa, vaan lähinnä koordinoi
kerhojen välistä yhteistyötä. Jonkin verran
oheisohjelmaa kuitenkin järjestetään piirin
kokousten yhteyteen, jotta kokouksiin Linkkejä:
osallistuvien ei tarvitsisi matkata toi- http://www.rul.fi/orup/
selle puolen Suomea vain istuakseen http://www.rul.fi
kokouksessa. usein oheisohjelmana on ORUP:n excursio Ruotsiin 2003, kuvia ja
ollut tutustuminen paikalliseen varus- matkakertomuksia
kuntaan tai sotahistoriallisiin nähtävyyksiin. http://www.teres.fi/tapahtumat/200x/2003/
Myös ampumaradat ovat olleet suosittuja, ruotsinexcu/
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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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PT-kisa
13.10.2004
Miikka Hurmalainen
TaKoRU:n kerhohuoneella kävi kuhina
keskiviikkona
13.10.
kun
kerhon
perinteinen, jo toista kertaa järjestettävä,
partiotaitokilpailu oli alkamassa. Järjestelyosastolla oli vielä viime hetken säätö
kesken, joten kilpailuun osallistuvat
kuusi joukkuetta saivat hetken ker-rata
odottamista. Kotvan kuluttua kilpailunjohtaja
Jussi Alanen otti joukon kasaan ja kertoi
kilpailun kulusta. Kilpailussa on seitsemän
rastia, jotka kaikki ovat Hervannan
lähimetsissä ja niiden suorittamiseen
siirtymisineen kuluu arviolta pari tuntia.
Kahden hengen partiot aloittavat kukin
eri rastilta, jolloin kaikki pääsevät samaan
aikaan matkaan, eikä kenenkään pitäisi
joutua odottelemaan yhdelläkään rastilla.
Onnen toivotusten myötä partiot lähtivät
taipaleelle.

jallisen tehtävänannon: ”Tästä hetkestä eteenpäin on tilanne päällä.
Toiminta sen mukaan. Pataljoonamme
on suorittanut vastahyökkäyksen ja
olemme edenneet vihollisen alueelle.
Hyökkäys on käskystä pysäytetty meille
otolliseen maastoon. Tehtävänämme on
tiedustella joukkueemme uudet asemat.
Vihollisen joukkoja ei tiettävästi ole tällä
hetkellä
välittömässä
läheisyydessä,
mutta
edetessämme
tiedusteltavalle
alueelle pidämme varmuuden vuoksi
tilanteenmukaiset viiden metrin välit.
Päästyämme alueelle, on teillä kymmenen
minuuttia aikaa toimia. Kysyttävää?”

Partion
ilmoitettua
ymmärtäneensä
tehtävän, lähtivät he rastinpitäjän johdolla
kohdealueelle noin sadan metrin päähän.
Matkalla kohteeseen huusi rastinpitäjä
Ensimmäinen rasti oli TTY:n takaparkissa yllättäen ”räjähti” ja kaatui vaikeroiden
noin
kolmensadan
metrin
päässä maahan. Hän pystyi tuskissaan kuitenkin
kerhohuoneelta. Siellä partio sai eteensä kuvailemaan räjähdyksen tapahtuneen
Suolijärven alueen kartan täynnä taktisia jalan alla ja jalka näytti olevan nilkasta
merkkejä. Partiolle kerrottiin, että heillä alaspäin poissa. Partio oli joutunut
on kaksi minuuttia aikaa katsoa karttaa, yllättäen tilanteeseen, johon se ei ollut
jonka jälkeen heidän tulee täydentää mitenkään varautunut, he olivat mitä
tyhjälle kartalle samat tiedot. Tarkemmalla ilmeisimmin miinakentässä ja yksi mies
katsomisella kävi ilmi, että Suolijärven oli jo haavoittunut. Pisteiden saamisessa
alueen maastoon oli ryhmittynyt jää- huomioitiin oikeanlaista tilanteen mukaista
kärikomppania puolustukseen torjumaan toimintaa eli liike seis lisätappioiden
estämiseksi, eteneminen haavoittuneen
lounaasta lähestyvää A2-keltaista.
luo tiedustellen ja ensiapu (joka ei
Seuraavalle rastille oli matkaa nelisen sataa ollut rastin varsinainen aihe, joten sen
metriä ja siellä jokainen pääsi vapauttamaan aloittaminen riitti) sekä evakuointi. Lisäksi
sisäisen pikku pioneerinsa, sillä tehtävänä tuli estää muiden kulku miinoitteeseen
oli murrostaa tieura TNT:tä apuna käyttäen. ja ilmoittaa asiasta esimiehelle sekä tarPisteiden saamisen kannalta olennaista oli vittaessa tiedustella kiertotie. Myöskään
asiallisen kokoisen panoksen käyttäminen maastossa näkyneisiin tuntemattomiin
ja sen oikea sijoittaminen. Parikymmentä esineisiin, käsikranaattiin, venäläiseen
senttiä paksua puuta ei siis pidä kaataa veitseen ja patruunarasiaan, ei saatelamiinalla ja panos on sijoitettava noin nut koskea, sillä ne saattoivat olla
70–80 cm:n korkeudelle ja sille puolelle ansoitettuja. Evakuoinnissa oli tärkeää
kulkea takaisin päin täysin samaa reittiä
puuta, jonne se halutaan kaataa.
kuin mitä oli tultukin, sillä reitin varrella
Kolmannelle rastille tai tarkemmin oli parinkymmenen metrin matkalla
sanottuna
sen
odotusalueelle
oli kolme putkimiinaa. Osa partioista onnistui
matkaa huikeat kolme sataa metriä. välttämään putkimiinat toisten kulkiessa
Siellä partio sai seuraavanlaisen kir- kaikkien niiden kautta.
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Neljännelle rastille olikin jo matkaa puolisen
kilometriä ja siellä oli tehtävänä ampua
airsoft-pistoolilla tölkkejä. Kymmenen
tölkin kaatamiseen oli käytettävissä yhtä
monta laukausta ja jokaisesta kaadetusta
tölkistä sai yhden pisteen.
Viides rasti oli myöskin noin viiden
sadan metrin päässä Näyttelijänkadun
muodostaman puoliympyrän keskellä
sijaitsevan kukkulan laella. Siellä oli
tehtävänä johtaa tulta kartalta osoitetun
vihollisjoukon niskaan. Olennaista oli
oikeiden koordinaattien ja etäisyyksien
määrittäminen, jotta ei esimerkiksi pyydä
tulta omalle tulenjohtopaikalleen.

Seitsemäs ja viimeinen rasti oli Konetalon
saunalla ja siellä aiheena olivat taktiset
merkit. Rastin suoritettuaan partiot
pääsivät napostelemaan pikkupurtavaa
ja
odottamaan
viimeisiä
partioita
sekä tulosten julkistamista. Kilpailu oli
kokonaisuutena erittäin tasainen ja sen
voitti joukkue nimeltä Karvainen käsi ja
Ufomies jäseninään Harri Ali-Löytty ja
Erkka Rinne.
Kuten jo alussa tuli todettua, järjestettiin
kilpailu nyt toista kertaa ja se on
jatkossakin tarkoitus järjestää joka syksy.
Ensi syksynä kilpailu pidetään lauantaina
24.9. ja se kestää koko päivän. Kilpailu
pidetään MPK-kurssina ja siitä on
osallistujille luvassa yksi korvaava kertau
sharjoitusvuorokausi. Kilpailussa kerholla
on käytettävissään Puolustusvoimien
kalustotuki, joten tehtävistä voidaan
tehdä entistä todenmukaisempia ja
haastavampia.

Kuudennen rastin odotusalue oli Konetalon
länsilaidalla ja siellä kerrottiin vihollistilanne
sekä annettiin tehtäväksi ottaa yhteyttä
paloaseman suunnassa oleviin omiin
joukkoihin
lisäohjeiden
saamiseksi.
Edettäessä metsässä harjanteen päällä
paloaseman suuntaan, kaatui rastinpitäjä
syksyisten
kilpailujen
lisäksi
maahan sääreen haavoittuneena ja kuului Joka
laukaus. Partio oli jälleen yllättävässä kerho järjestää ensi vuonna kilpailun
myös
keväällä
tilanteessa. Tapahtuneen perusteella poikkeuksellisesti
kyseessä saattoi olla vihollisen tarkka- lauantaina 12.3. Myös tämä kilpailu
ampuja. Pisteytyksessä huomioitiin jäl- järjestetään MPK-kurssina ja siihen
leen oikeanlainen tilanteen mukainen saadaan Puolustusvoimien kalustoa.
toiminta eli partion oli saatava itsensä ja Erikoisuutena tässä kilpailussa on se, että
haavoittunut välittömästi tulelta suojaan siihen osallistuu kollegakerhojen partioita
ja sen jälkeen annettava asianmukainen muista yliopistokaupungeista. Laita päiensiapu, joka paljastuikin rastin todelliseksi vämäärät kalenteriisi ja tule mukaan ja tuo
kaverisikin.
aiheeksi.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7

Ressu 4/2004 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tunnistustehtävän vastaukset:
1.

2.
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3.

4.
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Excursio Porin Prikaatiin
Ville Luotonen

3.11. starttasi obeliskilta sekalainen
joukko opiskelijareserviläisiä tutustumaan
Porin Prikaatiin. Kun porukkaa vielä
täydennettiin Tampere-talolta, saatiin 30
excuilijan raja rikki ja voitiin suunnata linjaauton etupää kohti Säkylää.
Perillä Säkylässä isäntämme yliluutnantti
Jouni Mäentaus aloitti tilaisuuden Porin Prikaatia ja valmiusjoukkotoimintaa
käsittelevällä esityksellä elokuvaluokassa.
Samalla Turun ja Porin sotilaslääniin
sijoitetut porukkamme jäsenet saivat
tietoja omista sodanajan sijoituksistaan.
Kierros jatkui ruokailulla sotilaskodissa
ja bussikierroksella kasarmi- ja koulutusmaastoissa.
Porin Prikaatiin on viimeisen viiden
vuoden sisällä valmistunut niin moderni
koulutushalli kuin uudenkarhea keskusvarastokin.
Pääsimme
tutustumaan
koulutushallin tiloihin ja testaamaan
yhdessä hallin luokista Noptel-aseilla
ammuntaa. Valitettavasti keskusvarastoon
tutustuminen ei onnistunut varastohenkilökunnan koulutuksen takia.

kovan luokan leikkausvalmiudella varustettu ilmakaaritelttakompleksi ja lääkintäpasi. Insinöörieverstiluutnantti Antti
Ojala Tilkasta piti meille asiantuntevan ja
silti huumorisävytteisen kalustoesittelyn
näistä.
Vierailun isännälle annettiin kiitokseksi
TaKoRU-muki ja tuoreimpia Ressuja ja
lopuksi tutustuimme vielä Porilaismuseoon.
Museossa oli monenlaista tavaraa liittyen
niin Porin Prikaatin nykypäivään kuin sen
ja sitä edeltäneiden joukko-osastojen
menneisyyteenkin.
Aluksi
Prikaatin
museo-au piti meille esitelmän ja sen
jälkeen kiertelimme museossa vapaasti.
Prikaatista
lähdön
jälkeen
emme
suunnanneet heti takaisin Tampereelle,
vaan koukkasimme MilPro:n kautta.
Mukaan bussiin tarttui jos jonkinlaista
matkamuistoa ja paitsi MilPro:ssa myydyt
tuotteet, myös kaupan pihalla oleva Sergei
tuntui kiinnostavan :)

Kiitokset vielä kaikille exculle osallistuneille. Vuodenvaihteen jälkeen jätän
excuvastaavan viestikapulan Semu Salmivallille, mutta siihen asti palautteen
Meillä kävi tuuri, sillä koulutushallin maas- excusta, kehitysideat, tulevat excutoiveet
tossa oli lääkintäpuolen harjoituksen takia ja muuta vastaavaa voi lähettää vielä
pystytettynä Prikaati 2005-kokoonpanon osoitteeseen ville.luotonen@tut.fi.
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palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere
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