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PJ:n palsta
Harkkatyödedikset hengittää niskaan, kokeet painaa päälle
ja kesätöitäkin pitäis saada. Se on kevät taas. Eiväthän nuo
edellä mainitut niin kamalia asioita ole, mutta kun
TaKoRU:nkin
toiminta
vähenee
taas
muutamaksi
kuukaudeksi, niin ei tästä tule yhtään mitään. No onneksi se
kesäloma on vain kolme kuukautta pitkä ja ellei kesätöitä
saa niin ainahan sitä voi käydä insinöörimatikan kurssit tai
muita avoimen yliopiston tarjoamia ihanuuksia.
Hätäisimmät voivat laittaa sen paidan ylipitkine hihoineen
syrjään ja sulkea sen pehmustetun kopin oven. En ole tullut
hulluksi. Edellä mainitut asiat ovat, ainakin useimmille
opiskelijoille, tuttua kauraa tähän aikaan vuodesta. Kesätöitä
olisi hyvä saada, että sitä taas pärjäisi ensi lukuvuoden. Jos
töitä ei saa, niin ainakin itse olen ajatellut koettaa suorittaa
muutamia rästikursseja kesän aikana pois jaloista. Saahan
opiskelutuenkin siinä samalla sitten. Myös näin kurssien
lopun lähestyessä saa taas huomata, että olisi ehkä sittenkin
voinut niiden harkkatöiden tekemisen aloittaa aikaisemmin,
kun kokeisiin pitäisi lukea ja Wappukin lähestyy.
Kesälläkin on kuitenkin mahdollisuus harrastaa kaiken
näköistä reserviläistoimintaa. Maanpuolustuskoulutus ry
järjestää monipuolisia ja kiinnostavia kursseja pitkin kesää
ympäri Suomea. Ammuntaakin pääsee harrastamaan taas
oikein kunnolla muun muassa Pirkkalassa. Kesällä onkin
monet
Reserviupseeriliiton
ja
Reserviläisurheiluliiton
koitokset, joissa myös TaKoRU:n edustusta toivottavasti
esiintyy. Itseäni taitaa koskettaa lähinnä toukokuussa
”Tuommoinen pitäsi nyt rikkoa”
pidettävät perinnekiväärikilpailut Niinisalossa ja elokuussa
pidettävät ruutiaseiden Suomen mestaruuskilpailut Rovaniemellä, ehkä. Ei voi myöskään unohtaa
kaikkia jotoksia ja partiotaitokilpailuja mitä kesän aikana pidetään. Oma-aloitteinen liikunta ja
harrastaminen ovat kuitenkin kaikkien hyvän kunnon perusta joten
älkää jääkö nyhjöttämään kesällä sisälle.
Syksyn tullen kerhon toiminta kuitenkin starttaa taas runsaana ja
monipuolisena. Voittekin lähettää ehdotuksianne eri toimintamuodoista
ja tapahtumista kerhon hallituksen sähköpostiin. Vaikka kaikki
hajaantuvatkin ympäri Suomea kesäksi, kyllä joku aina sähköpostiaan
lukee.
Toivotan näin lopuksi kaikille hyvää loppukevättä ja kesää sekä
harvinaisen riehakasta Wappua kaikille kerhon jäsenille.
Vänni Alarotu
TaKoRU:n PJ
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Sotakoirien historiaa
Ihminen on kekseliäänä otuksena käyttänyt
eläimiä hyväkseen niin rauhassa kuin
sodassa. Koiria on käytetty sodankäyntiin yhtä
kauan kuin hevosiakin. Roomalaiset lähettivät
piikkikaulapannoin varustettuja koiria vihollisen
joukkoon ja Napoleon suositteli koirien
käyttämistä
ilmoittamaan
vaarasta.
Vietnamissa amerikkalaiset käyttivät koiria
saadakseen
Vietkongin
sissit
pois
tunneleistaan.
Toisessa maailmansodassa puna-armeija
käytti nälissään olevia koiria tankintuhoajina.
Koirille oli opetettu, että tankin alta löytyy
ruokaa ja kun koira pommit selässään ryömi
tankin alle ruuan toivossa, se räjäytti samalla
tankin pohjan auki ja itsensä hieman muualle.
Eräänä päivänä Iziyumin taistelussa koirat
tuhosivat
yhdeksän
tankkia
ja
kaksi
panssariautoa. Jotkut natsien tankit lähtivät
karkuun, kun kuulivat koirien haukunnan. Jäi
kyllä hieman mietityttämään kuinka koirat
tunnistivat natsien ja venäläisten tankit
toisistaan.
Suomessa palveluskoiratoiminnan katsotaan
alkaneen 1909 kun Helsingin poliisilaitos haki
ensimmäiset poliisikoirat Saksasta. Vuonna
1921
perustettiin
Suomen
Armeijakoirayhdistys. Koiria oli käytetty
Koirat auttavat myös rajojemme ulkopuolella
toimivia rauhanturvaajia
kuitenkin ensimmäisen kerran vuoden 1918
sodassa jälki- ja partiotehtävissä. Koirat, joita
käytettiin sodassa, olivat yksityisten ihmisten koiria. Armeija sai ensimmäiset
koirat vasta 1923 eli kaksi vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen.
Talvisodan syttyessä sotakoirien vahvuus oli 70 koiraa, jotka olivat lähinnä viesti
ja vartiokoiria, mutta joukkoon mahtui myös viisi lääkintäkoiraa. Lääkintäkoiran
tehtävänä oli löytää haavoittunut tai tajuton ihminen ja saatettava ohjaajansa sen
luokse. Talvisodasta saadut kokemukset sotakoirista olivat pääasiassa kielteisiä
olosuhteiden takia.
Jatkosodasta muovautui sotakoirien tärkein koulutusvaihe. Koirien hyödyllisyys
havaittiin vankileirien vartioinnissa, jäljestys- ja kuulovartiossa. Koiria oli
jatkosodan aikana noin 850, kun tarve olisi ollut kaksituhatta koiraa.
Puolustusvoimat hankkivat koiransa pakko-otoilla, vapaaehtoisina lahjoituksina
Suomesta ja muualta Pohjoismaista sekä rajavartiolaitokselta.
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Sodan jälkeen sotakoirakoulutus loppui. 1946 perustettiin Ypäjälle koiratarha,
mutta se muutti 1955 Niinisaloon, mikä on sen nykyinenkin sijoituspaikka.
Vuonna 1960 koulutusta laajennettiin vartiointikoulutuksesta partio- ja
jälkikoulutukseen. Ensimmäisiä varusmieskoiranohjaajia aloitettiin kouluttamaan
1964. Nykyisin sotilaspoliisikoiranohjaajia koulutetaan vuodessa vajaa 20
reservin tarpeisiin. Heitä koulutetaan Niinisalon ja Kajaanin varuskunnissa.
Koirien koulutus nykyään

Koirat ovat käteviä jäljityksessä

Nykyinen sotakoirien koulutus jakautuu kolmeen erilliseen osioon: jälki-,
tottelevaisuus- ja suojelukoirakoulutukseen. Koiran paras aisti on hajuaisti ja
jäljestyksessä tätä käytetään hyväksi. Hyvin koulutettu koira pystyy seuraamaan
useita päiviä vanhoja jälkiä.
Nuorta koiraa koulutetaan namupaloilla, joita jäljitettävä pudottaa jälkiinsä. Koiran
kehittyessä namupalojen käyttö vähenee kunnes lopulta koira saa namupalan
ainoastaan, kun on saanut jäljitettävän kiinni. Hajuaistin avulla koiraa voi
kouluttaa myös lukuisiin muihin hajuaistia vaativiin tehtäviin, muun muassa
huume-, räjähdysaine-, ruumis-, pelastus- ja tulinpalojen tutkintatehtäviin.
Tottelevaisuuskoulutuksessa koiraa koulutetaan toimimaan kuulovartiossa.
Koiralle koulutetaan kytkettynä seuraamista, vapaana seuraamista ja noutamista.
Koulutettavat
asiat
ovat
samoja
kuin
siviilipuolella
koirien
tottelevaisuuskoulutuksessa. Suojelukoirakoulutuksessa koiraa koulutetaan
käymään kohteen kimppuun. Suojelukoirakoulutuksen tärkein tavoite on saada
hyvin koulutettu koira ja ohjaaja toimimaan sotilaspoliisiryhmän tukena.

Juha ”Kuttu” Rauhamäki

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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ORUP partiotaitokisa 12.3.2005

Tästä se lähtee… Alkuhässäkkä koostui parveilusta bussin ympärillä.

Pirtsakka lauantaiaamu, reilut kymmenisen astetta pakkasta ja pakkaudumme linja-autoon,
joka lähtee puoli kahdeksalta kohti Pirkkalassa sijaitsevaa puolustusvoimien ampumarataa.
Alun pienen odottelun jälkeen kisakin saatiin verkkaisesti alkuun ja
ensimmäisenä partiot kävivät vuorollaan ampumassa pistoolirastilla. Toisella
rastilla tulikin vastaan jo kunnon tilannekuvaus ja tehtävä, jossa piti valita
etukäteen partion jäsenille tehtävät. Tehtävien mukaan tällä rastilla vain kaksi
kolmen hengen partiosta olivat suorittamassa tehtävää. Etujaloilla ja kiikarilla
varustetulla Tikalla ilmapallon puhkaisu 150 metrin päästä sujui ongelmitta,
toisin kuin rynnäkkökiväärillä ilmapallon vieressä olevaan vihollismaaliin
osuminen kahdella kuulalla.
Partiot merkitsivät aluksi rastien
paikat karttoihinsa.

Kolmannella rastilla suorittajaksi joutui edellisen
rastin huilannut partion jäsen, tehtävänä suorittaa
soveltava ampumarata. Aseina pistooli, kranaatti,
joka piti heittää aukosta sisään ja Suomi-konepistooli.
Monelle kisaan osallistuneelle etenkin Suomi-kp oli
mielenkiintoinen uusi kokemus. Viimeisenä rastina
ampumarata-alueella oli TaKoRU:n puheenjohtajan
pitämä pst-rasti, taisteluparin tehtävänä tuhota
vihollisen ajoneuvo lumivallien takana. Heti alussa
mahdollisuus pieneen sykkimiseen, tässä lähti
kisatunnelma nousemaan.
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Eikä mahdollisuus pieneen lämmittelyyn loppunut siihen. Viidentenä rastina oli pieni ryömintä ja
hyppelyrasti. Tiheään metsän oli viritetty erivärisiä lankoja kuin suurpujottelussa, punaiset langat
piti alittaa, keltaiset ylittää. Lankoihin osumisesta tuli sakkoaikaa reippaasti, eikä rata ollut liian
helppo.

Kuudennella rastilla joutuivat
partiot
hieman
raapimaan
päätään
pahvilaatikoiden
siirtelyjen
kanssa
ja
seitsemännellä rastilla täyteltiin
vastauksia
paperiin.
Kahdeksannella rastilla partiot
pääsivät sytyttelemään tulta
puukon
ja
metallinpalasen
avulla, pienen pähkäilyn jälkeen
meidänkin partio tajusi homman
”Sanokee, mitä sanotte. Tankki se o. Se o vuan tullu viärään muahan,
notta ko se tuloo tohon aukeelle, nii mää kerron sille terveiset Suomen
pojilta”

idean
ja
suoritettua
pisteillä.

tehtävä
lähes

saatiin
täysillä

Yhdeksäs rasti oli paljon pelätty viestirasti, tietysti TaKoRU:n oman viestimiehen, Hurmalaisen
pitämänä. Partiostamme kukaan ei ollut edes intissä tutustunut tarkemmin viestilaitteisiin ja
siitäkin oli jo aikaa. Olimme jälleen ottaneet pari meitä ennen lähtenyttä partiota kiinni, joten
pidimme suklaapatukan mittaisen tauon ennen rastia. Kun lopulta pääsimme laavuun, jossa rasti
oli, lähti kello käymään ja tilanne heti päälle; tietenkin ilman sitä yhtä partiomme jäsentä, joka jäi
vielä säätämään taukopaikalle.
Viestilaitteena oli LV217M, johon en ollut itse koskaan koskenut. No pikaisella yritä ja erehdy logiikan käytöllä radio saatiin käyttökuntoon ja päästiin viestin lähetysvaiheeseen. Edessä oli
useita papereita, mistä kaiveltiin sitten oikeat taajuudet ja käskyt. No tällä rastilla olisi vielä
pitänyt tajuta käyttää viestin salaamista, jonka unohtamisesta rokotettiin oikein kunnolla,
luonnollisesti. Tämä oli hyvä rasti, paljon erilaista asiaa yhdessä, eikä vaadittava toiminta ollut
aivan päivänselvää.

Matkalla oli tarjolla varsin paljon kauniita maisemia talvisessa luonnossa

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Tämän jälkeen reitti vei jo sivistyksen ilmoille ja pois lumisista metsistä. Kymmenes rasti oli
perinteinen kaluston tunnistusrasti, vaikkakaan kalusto ei ollut aivan perustavaraa, mukana mm.
Folland Gnat MK.1 ja V-22 Osprey. Tasainen tahti jatkui meidän partiolla ja otimme muutamaa
pistettä vajaa täydet tältäkin rastilta.

Seuraavalla rastilla tunnisteltiin lisää, tällä kertaa tväl-tavaraa.
Vaatekasasta tunnistimme ainakin niin suomalaisten
aavikkokuvioiset shortsit kuin naapurimaidemmekin asusteet.
Rastin toinen osa koostui hieman tuntemattomammista
esineistä, eikä sellaisella lottoamisonnella meidän partion
kannata lauantai-iltaisin pottia odotella.
Kahdennellatoista
rastilla
käteen
jäi
kyselylappu
kirjallisuudesta, Tuntemattomasta sotilaasta tietenkin. Leffan
näkemisestä oli kaikilta kulunut turhan paljon aikaa, joten
arpomiseksi meni. Taidettiin me muutama saada oikeinkin.
Reitillä oli useita tunnistusrasteja

Kolmannellatoista rastilla oltiin taas
otettu pari meidän edellä kulkenutta partiota kiinni ja tankkaustauoksi
meni taas. Alun pieni hiki ei helpottanut yhtään sitä parinkymmenen
minuutin odottelua. No päästiin me lopulta rastillekkin ja pistettiin kunnon
hönkä päälle, että tulisi hieman lämmin. Rastilla oli tehtävänä toteuttaa
toimiva ansa viholliselle käyttäen annettuja pioneeritarvikkeita. Parissa
minuutissa kyhäsimme ansan telamiinoista ja putkimiinasta, täydet
pisteet ja hymy suunpieleen.
Seuraava rasti tuotti jo hieman päänvaivaa, mutta vain omasta
sokeudestamme johtuen. Rastin kysymyspaperi oli kiinnitetty
rakennuksen seinään mäen laella, mutta ekalla kerralla kun kävelimme
rakennuksesta ohi, emme huomanneet sitä ollenkaan. Tästä syystä
kiersimme koko lähimetsän ympäri ja turhaa aikaa kului kymmenisen
minuuttia. Eipä ollut pienestä viivästelystä haittaa, kun seuraavalla
rastilla taas huomasimme tutun tilanteen: jälleen olimme ottaneet kaksi
Telamiinoja!!!
seuraavaa partiota kiinni. Totesimme rastin olevan ensiapurasti, joten
päätimme jo etukäteen partiostamme sen joka toimii potilaana. Tietysti rastille tultaessa valinta
oli rastin pitäjällä, mutta pienellä sijaintitaktikoinnilla saimme halutun jäsenen potilaaksi. Tilanne
oli puolittain meille outo, koska rastiin liittyi biologinen ase, jonka vuoksi jouduimme hieman
soveltamaan. Rastin lopuksi annoimme vielä esimerkin miten tajuton potilas kuskattaisiin ylös
Hervannan hyppyrimäen rinnettä, onneksi ei kuitenkaan aivan ylös saakka. Tässä vaiheessa
alkoi jo jaloissa tuntua se yhdeksän tunnin kävelyreissu, mikä oli jo takana. No vielä oli hieman
matkaa jäljellä ja rinteen yläpäässä saimme täydennystä six päckin ja makkarapaketin
muodossa.
Rastin 14 kysymyksenä oli historiaan liittynyt kysymys, josta meillä ei ollut hajuakaan. Joten
lähdimme tekemään vielä pienen kierroksen bonusrastille, josta vastaus löytyisi.
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Lopulta rasti numero 17 lähestyi ja saavuimme TTY:n kampusalueelle. Tunnistin rastin paikan
TaKoRU:n kerhohuoneeksi, joten sinneppä paineltiin suoraa päätä. Ilman minkäänlaista pelkoa
urhea partiomme kokoontui kerhohuoneelle, jossa meitä odotti kisan vaikein rasti.
Sotilasmusiikki, joka oli rastin aiheena, toisin kuin tosireserviläisillä, ei useimminkaan mahdu
nykyajan pullaposkisukupolven soittolistaan. Näinhän se oli meilläkin, parilla hyvällä arvauksella
sentään muutamia pisteitä kerättiin.
Matka jatkui kohti viimeistä rastipaikkaa ja saimme myös hieman vahvistusta isäntäkerhon
hallituslaisesta partioomme, joka nähtävästi oli menossa samaan suuntaan, mutta oli varmaan
eksynyt kun ei löytänyt itse perille. Viimeisten rastien paikka oli kuin olikin, Mörrimöykky, tämä
tamperelaisen teekkarihengen kehto: sauna jonne kehtaa viedä vieraitakin, paikka jossa ei meno
lopu koskaan ennen puoltayötä. Pikataipaleen poissaoloa lieventämään järjestetty nappiralli, eli
toisinsanoen telamiinaviesti sentään toi pientä sykkimisen tuntua, mutta ainakin allekirjoittaneen
mielestä aivan liian lyhythän se oli.
Saunan oleskelutiloissa vielä tarkistettiin
yllätysrastin tilanne, kaikki kaljat olivat
vielä juomatta, joten eipä herunut
pisteitä tästä. Kyllähän minä yksinkin
yhden six päckin verran alkomahoolia
olisin juonut siinä matkan aikana, mutta
en kyllä kaljaa. Sentään viimeisenä
tehtävänä ollut paikannusrasti sujui
ongelmitta, vaikka oli se Hervanta
hieman muuttunut viime vuosisadan
puolestavälistä.
Viimein maalissa Teekkarisaunan höyryisessä ilmassa

Sitten ei muuta kuin saunomaan. Me kuten monet muutkin partiot olimme reissun jälkeen varsin
uupuneita. Pari tuntia siinä käytiin inspiroivia keskusteluja rastien kulusta ja muusta
reserviläistoimintaan liittyvästä, kunnes pääsimme vielä seuraamaan RUL:in edustajan esitystä.
Oma tietämykseni kun kattoi kyseisestä järjestöstä juuri sen verran mitä lyhenne tarkoittaa, oli
kyseinen esitys antoisaa seurattavaa.
Väsymys kuitenkin alkoi painamaan jo
omiakin silmiä, vaikka kello ei ollut vielä
edes puoltayötä. Edellisenä iltana oltiin
lähes vannottu, että jatkot löytyy jostain
Tampereen keskustan anniskelupaikasta,
mutta ylivoiman edessä päätin itse lähteä
nukkumaan hyvissä ajoin, enkä usko että
kovin moni muukaan lähti kovin pitkälle
lähimpää petiä kauemmaksi sinä iltana. (
Eipä lähetenyt kukaan paitsi Jussi, minä
ja Jarkko viemään PV:n kalustoa takaisin.
toim. huom.)
Esitelmän kuunteleminen otti koville, vaikkei se tylsä ollutkaan

Mikko Hällfors
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TaKoRUn excursio puolustusvoimien teknilliseen
tutkimuslaitokseen.
6.4. klo 11

aamulla lähdimme matkaan
TTY:n obeliskilta Tampere-talon kautta kohti
Ylöjärveä ja Puolustusvoimien teknillistä
tutkimuslaitosta.
Meillä
tarkoitan
36:tta
allekirjoittaneen lisäksi vierailulle lähtenyttä
kerhomme jäsentä. Lähtö onnistui mukavasti
vaikka varapuheenjohtajalle taisi tulla hieman
kiire. Perillä tutkimuslaitoksessa olimme varttia
vaille kaksitoista ja odottelin yliluutnanttia,
jonka kanssa olin vierailusta sopinut. Yllätys oli
melkoinen, kun vastassa oli itse laitoksen
johtaja, insinöörieversti Ilkka Jäppinen. Portilla
suoritettiin tutunsotilaallinen nimenhuuto jonka
jälkeen laitoksen johtaja opasti meidät
laitoksen luokkatilaan. Vierailuumme oltiin
varauduttu kahvi- ja pullatarjoilulla, mikä oli
vierailijoille mieluinen yllätys.
Aluksi vuorossa oli laitoksen johtajan pitämä esitelmä laitoksesta työnantajan sekä laitoksen
tutkimusalueista. Kuuntelevana osapuolena ollut potentiaalinen työvoima sai laajan kuvan
laitoksesta, sen tutkimusaloista sekä työntekijöiden koulutustaustoista. Laitos on läheisessä
yhteistyössä myös TTY:n kanssa ja olipa laitoksessa jokunen oppilaitoksemme opiskelija
suorittamassa diplomityötään. Laitoksen tutkimuksesta ase-, räjähde- ja suojelutekniikka
keskittyy Ylöjärvelle ja elektroniikka- ja informaatiotekniikka keskittyvät PVTT:n Riihimäen
yksikköön. Tosiaan noin neljäs osa laitoksen väestä työskentelee Riihimäellä. Lisää tietoa
laitoksesta saa PV:n nettiportaalin kautta www.mil.fi.
Esitelmän jälkeen jakaannuimme kolmeen osaan ja vuorossa oli ”rastimuotoinen” tutustuminen
laitokseen. Kolmen siviilityöntekijän johdolla saimme kuulla suojelusta, häivetekniikasta sekä
kemian analyysistä. Mitään varsinaista ”hys hys” - osastoa emme nähneet. Ja niille tiedoksi,
jotka eivät olleet paikalla, häivetekniikan esittely ei ollut intin maastouttamisvideo, vaikka sitä
etukäteen spekulointiinkin.
Kun rastit saatiin käytyä läpi, esitteli eversti Jäppinen miten laitokselle voi hakea töihin. Taisi
tutkijan palkkahaarukkakin kiinnostaa kuulijoita. Kellon lähestyessä kolmea saattoi eversti
meidät takaisin portille, missä bussi jo odottelikin. Vielä linja-autolla kiitin laitoksen johtajaa
vierailusta ja samalla ojensin hänelle TaKoRUn mukin. Eversti Jäppinen oli silminnähden
kiitollinen ja muistutti, että kannattaa hakea heille töihin.
Excursion saldo oli noin kymmenen uutta jäsentä, onnistunut vierailu teknilliseen
tutkimuslaitokseen sekä taas potentiaalinen työpaikka tornifirmassa. Minä kiitän ja tavataan taas
syksyllä näissä merkeissä.
Semu Salmivalli
Excursiovastaava
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JÄÄKÄRIKOMPPANIAN HYÖKKÄYS
Antti Harala

Kirjoitus perustuu kokemuksiini toimiessani jääkärijoukkueen johtajana tenttien päälle sopivasti 9.12.04 –
16.12.04 läpsähtäneessä kertausharjoituksessa. Varusmiespalveluksen suoritin Vekaranjärvellä Karjalan
Prikaatissa, Kymen Jääkäripataljoonan 1JK:ssa saapumiserässä II/99. Lukijan tulee muistaa, että suomessa on
kolme valmiusprikaatia (KarPr, KaiPr ja PorPr) eli kolme erilaista kokoonpanoa josta seuraa kolme hiukan
toisistaan eroavaa tapaa hyökätä. Tekstissä käsitellään tilannetta jossa jääkärikomppania hyökkää melko
itsenäisesti. Todellisuudessa asiaan mm. vaikuttaa ollaanko pataljoonan iskuportaassa (kärjessä) vai
reservissä sekä pataljoonan muiden osien toiminta.
Upseerien saavuttua kertauksiin pääporukkaa päivää aikaisemmin, meille tehtiin jo ensimmäisillä luennoilla
selväksi, että hyökkäystä ollaan harjoittelemaan tultu ja homma toimii eri tavalla kuin aikaisemmin on
opeteltu.
TERMEJÄ
VANHA TAPA HYÖKÄTÄ:
Lähtöalueella annetaan hyökkäyksen esikäsky eli
Varusmiesaikana (ja muutama vuosi takaperin
valmisteleva käsky ~6-10 tuntia ennen varsinaista
kertauksissa)
hyökkäys
lähti
käyntiin
actionia. Lähtöalueella koko komppania on yhdessä
kutakuinkin seuraavasti: Komppanian ollessa
ryhmittynyt puolustukseen ja sieltä lähdetään
lähtöalueella komppanian päällikkö otti
ajoneuvoilla liikkeelle.
joukkueenjohtajat ja joukkueiden tulenjohtajat
nippuun ~6-10 tuntia ennen komppanian
Jalkautumisalueelle saavutaan ajoneuvoin
pääosien liikkeellelähtöä, antoi hyökkäyksen
lähtöalueelta. Avoneuvot ajetaan ilmasuojaan
esikäskyn jonka jälkeen koottiin tiedustelu- ja
vihollisen kuuloetäisyyden ulkopuolella ja jatketaan
valmisteluosasto (Tv-osasto). Tv-osasto lähti
matkaa jalan lähtöasemaan.
liikkeelle noin 3 tuntia ennen pääosia, siirtyi
ajoneuvolla jalkautumisalueelle, otti kontaktin
Lähtöasemassa koko joukkueen ollessa kasassa
alueella toimiviin pataljoonan tiedustelijoihin,
lähdetään varsinaiseen hyökkäykseen. Noin 500m –
kuunteli viimeisimmät tiedot vihollisesta jonka
2km vihollisesta.
jälkeen komppanian päällikkö tarkensi omia
käskyjään ja tulenjohtopäällikkö kertoi tulivalmistelusta. Tästä siirryttiin tiedustelemaan jokaisen joukkueen
lähtöasema ja valmistauduttiin ottamaan vastaan komppanian pääosien mukana siirtyvä oma joukkue. Ennen
paukkeen alkamista saattoi joukkueenjohtaja olla 500 metrin päässä vihollisesta melkein tunnin verran, josta
koko joukkue jopa puoli tuntia. On mahdollista että naapuri oli saanut vihiä aiheesta ja aloittanut
vastatoimenpiteet.
Kun puhutaan Tv-osastosta, tarkoitetaan sillä tässä yhteydessä yhdellä Pasilla liikkuvaa osastoa johon kuuluu:
komppanian päällikkö ja hänen lähetti, tulenjohtopäällikkö ja hänen tulenjohtoryhmänsä, jääkärijoukkueiden
johtajat ja heidän lähetit.
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Nopealla laskutoimituksella Pasin sisuksissa on kyytiläisinä 2
tykkimiestä, 4 jääkäriä, noin 6 radiota, 1 aliupseeri ja 5
upseeria. Toisin sanoen yksi sinko/miina/rynnäkkövaunu voi
tehdä silppua koko komppanian johto-osista.
Tämä osasto siis liikkuu ajoneuvon mentäviä uria pitkin kohti
vihollista, luottaen, että pataljoonan tiedustelijat eivät ole
joutuneet oman tyhmyytensä tai vihollisen vastatoiminnan
uhreiksi. Mitä jos vihollinen on siirtänyt ryhmitystään
muutaman kilometrin lähemmäksi viimeisen ~6-10 tunnin
aikana?
Ilman tiedustelijoiden (vangittu/tapettu/eksytty) arvokkaita
tietoja muuttuneista olosuhteista, jalkautumisalue onkin
vihollisjoukkueen ryhmityksen keskellä ja lähtöasema
vihulaisten hernerokkapönttöjen kohdalla, puhumattakaan
tuhotusta
Tv-osastosta. Vanhassa systeemissä luotetaan sokeasti, että
useita tunteja ennen liikkeellelähtöä tiedusteltu siirtymisreitti
on turvallinen, eikä reitin varrelle ole siirtynyt näiden tuntien
aikana uutta vihollista.
Tässä vaiheessa lienee tarpeellista todeta, että olin
vähintäänkin tyytyväinen kuullessani aloitusluennolla
jääkärikomppanian uudesta tavasta hyökätä.
Tällä tiellä pasilla ei miinaa pysty väistämään

UUSI RADIO:

CNR-9000

Kalusto kertauksissa oli vanhaa tuttua muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Paseilla edelleen liikuttiin ja RK62:lla ammuttiin. Tärkein uutuus oli Tadiran
CNR9000 eli suomalaisittain LV241 (ks. RESSU 1/2005). Enempää
hienouksiin menemättä, tämän hyppivätaajuisen radion ansiosta pystytään
paremmin luottamaan radioyhteyksiin komppanian eri osien kesken. Muistan
kuinka varusmiesaikanani radion käyttö joukkueessa rajoittui tulenjohtajani
lähettämiin tulikomentoihin sanomalaitteen kautta.
Koska radioliikenteeseen ei voitu luottaa, perustui vanha hyökkäystapa ylisuunniteltuun suoritukseen. Tästä
johtuen käskettiin ennen kartalta yksittäisille joukkueille, että missä kohtaa tullaan taistelemaan vaikka
komppaniasta kukaan ei ollut yhtään vihulaista vielä nähnyt. Homma kyllä toimii jos pataljoonan
tiedustelutieto on erittäin tarkkaa ja vihollinen ei liiku. Molempiin harvoin päästään. Ja mitäs sitten tehdään
kun tulee ensimmäinen taistelukosketus viholliseen ja nuotit eivät vastaa musiikkia? Komppania voi
parhaimmillaan hyökätä kilometrin leveydeltä. On siinä komppanian päälliköllä juoksemista välittämään
käskyjä joukkueille, käskyjä jotka ovat jo saapuessaan vanhentuneita.
Uusien radioiden avulla päästään lähes viiveettömään tiedonvälitykseen, molempiin suuntiin. Komppanian
päällikkö on paremmin selvillä tilanteesta ja voi antaa nopeasti toimintaohjeita joukkueille. Uuden radion
hyvistä ominaisuuksista huolimatta jääkärimäiseen tapaan radiohiljaisuutta pidetään yllä ensimmäiseen
viholliskosketukseen saakka.
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UUDET KUJEET:
Rivien välistä voitiin lukea, että oltiin ilmeisesti testiporukan roolissa. Harjoituksessa komppanian päällikkönä
toiminut yliluutnantti Loihuranta totesi teorialuentojen päätteeksi olevansa asioiden käytännössä
toteuttamisen kanssa meidän kanssa ”samalla viivalla”.
Uudessa systeemissä panostetaan nopeuteen ja hyväksytään se tosiasia, että tiedustelutieto on epätäydellistä ja
vihollista voi olla jokaisen kannon alla. Hyökkäyskäskyt joukkueenjohtajille keskittyvät lähinnä komppanian
toimintaan kokonaisuutena, eikä joukkueiden tehtäviä mikromanageroida. Jos olemme tarpeeksi nopeita,
mutta hyökkäyksen esikäsky on vähän pielessä, niin ei se haittaa: vihollisella on housut kintuissa ja
komppanian päällikkö soveltaa tilanteen mukaan radiolla. Aikatauluun sidottua tulivalmistelua ei ole ja ennen
tarkkaan määrätyt jalkautumisalueet sekä lähtöasemat puuttuvat. Karkeasti sanottuna komppania taistelee
moottorimarssin aikana.
Itse asiaan. Kun jääkärikomppania saa ensimmäiset tiedot vihollisesta antaa komppanian päällikkö
joukkueenjohtajille hyökkäyksen esikäskyn lähtöalueella. Esikäskyssä määritellään komppanian
marssijärjestys ja tulenkäyttö-oikeus eli tulenjohtopäällikkö antaa esim. kärkijoukkueelle epäsuoraa tulta
käyttöön. Karttaan piirretään karkea, oletettu vihollisryhmitys. Etenemisuralle ja sen molemmille puolille
merkitään peitepisteitä joita voidaan käyttää hyökkäyksen aikana radiokeskusteluissa.

Pienellä kärkiryhmällä saavutetaan huomaamattomuutta ja nopeutta

Hyökkäysvalmisteluja jatketaan lähtöalueella, kuullaan viimeisimmät tiedustelutiedot kunnes noin tuntia
ennen komppanian liikkeellelähtöä lähetetään komppaniasta pieni kolme miehen tiedustelupartio (aliupseeri +
2 jääkäriä). Se etenee hyökkäysuraa pitkin kohti vihollista ja pyrkii selvittämään vihollisryhmityksen
etureunan sijainnin. Jos partio onnistuu tehtävässään, se liputtaa komppanian kärkijoukkueen Pasin tiensivuun
ennen viholliskosketusta. Vihollisen ollessa noin ryhmän
vahvuinen tai heikompi lyö kärkijoukkue vihollisen
itsenäisesti ja komppanian päällikkö vaihtaa kärkeen uuden
joukkueen, vaihdetaan tulenkäyttö-oikeus ja homma jatkuu,
alkuperäisen
kärkijoukkueen
liittyessä
komppanian
marssijärjestyksessä viimeiseksi. Näin säästytään turhalta
jalkauttamiselta ja minimoidaan häirinnän vaikutus kunnes
päästään kiinni vihollisen varsinaiseen ryhmitykseen. Tässä
tilanteessa koko komppania jalkautuu ja komppanian
päällikkö alkaa johtaa taistelua.
Kärkipaikalla riittää aina jännättävää
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Ei ole ollenkaan mahdotonta kuvitella että tiedustelupartio kaikesta huolimatta epäonnistuu tehtävässään ja
komppanian kärkivaunu ajaa alueelle vaikuttavaan viholliseen. Tämä hinta ollaan kuitenkin valmiita
maksamaan nopeudesta. Kävipä kertauksen aikana niinkin, että viimeisimpien tiedustelutietojen jälkeen
vihollinen ei pysynyt paikoillaan vaan lähti liikkeelle. Syntyi kohtaamistaistelu jossa nopeammin jalkautunut
komppaniamme kärkijoukkue pääsi hyvin toimineen tiedustelupartion ansiosta ampumaan epäsuoraa tulta
vihollisen jalkautuvan komppanian päälle. Miten lienee tilanne kehittynyt jos komppanian päällikkö olisi
toiminut vanhaan tapaan ja Tv-osastomme olisi törmännyt vihollisen komppaniaan.
KÄYTÄNTÖ OPETTAA:
Uusien asioiden sisäistäminen ja
optimoiminen kestää hetken ja niin
tässäkin tapauksessa. Harjoituksessa
komppaniamme
pääkouluttajana
toiminut yliluutnantti Alatalo jätti
muutamia
käytännönjärjestelyjä
epäarmeijamaiseen tapaan avoimiksi,
viestien
tilanteen
kokeiluluontoisuudesta.
Totta
kai
taisteleva joukko sääntöjä soveltaa,
mutta jokaiseen tilanteeseen ovat
ohjeet kuitenkin tarpeen vaatiessa
löytyneet, käsimerkeistä traktorin
lastaukseen.
Millä aikaisemmin mainittu kolmen
miehen
tiedustelupartio
liikkuu?
Kokonaisen Pasin antaminen kolmelle
miehelle on yliampuvaa ja koko
tiedustelupartion idea oli minimoida kärkiajoneuvon menetyksen riski. Jalan ei voida liikkua matkojen ollessa
pitkiä, ellei partio lähde useita tunteja pääjoukkoa aikaisemmin. Tällä välin komppanian tavoitteet ja
hyökkäyssuunta voivat muuttua. Mielestäni pitkillä etäisyyksillä paras ratkaisu on antaa partiolle käyttöön
polkupyörät tai moottoripyörät. Virallisessa kokoonpanossa jääkärijoukkueissa läheteille kuuluu
moottoripyörä kun taas polkupyöriä ei koko komppaniassa ole yhtään kappaletta. Harjoituksessa pitemmillä
siirtymisillä simuloitiin tiedustelupartion liikkumista kouluttajan Land Roverilla ajan säästämiseksi. Sodanajan
käytäntö jäi näkemättä.
Entä kuka kantaa joukkueenjohtajan radiota, lähetti vai joukkueenjohtaja? Radiosta tulee taistelun aikana
komppanian päällikön käskyjä eli radion pitää olla joukkueenjohtajan vieressä. Jos radio laitetaan lähetin
selkään ei lähettiä voi käyttää viestinviejänä. Päädyin ratkaisuun pitää radiota itselläni. Lähettiä voi juoksuttaa
vapaasti ja kuulen samalla radiosta komppanian päällikön ja muiden joukkueiden välisiä keskusteluja. On se
vaan niin, että mitä enemmän tavaraa kannat, sitä huonommin aivot toimivat, joten tavoitteessa, taistelujen
hetkeksi tauottua, radio lähetille.
KERTAAMALLA OPPII:
Radion pitäminen itsellä toi esiin mielenkiintoisia virheitä joukkueen johtamisessa. Joukkueenjohtajalla on
joukkueen ainoa kartta ja kun kuulet radiosta komppanian päällikön ja muiden joukkueiden välistä
keskustelua, pystyt yhdistelemään muotoutuvan tilanteen karttaan ja maastonkohtiin. Ryhmänjohtajiin
samaistuminen tuli juuri astetta vaikeammaksi, kun olet muuta joukkuetta huomattavasti paremmin selvillä
tilanteesta. Antamasi käskyt ovatkin liian lyhyitä ja epätäydellisiä ryhmänjohtajien vinkkelistä katsottuna.
Tieto lisää tuskaa.
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Tulevaa toimintaa:
02.05. Retkiruokailta (Retkimuonat-teemailta) klo
1830-21, res.toimisto Väinölänkatu 2 Tampere.
Lisätietoja Iina Auterinen, puh. 050 3481855.
Lisätietoja Retkiruokaillasta
www.cs.tut.fi/~tensu/M/RES/rm0505.html.

05-06.08. III Sastamalan pyöräilyjotos, ÄetsäVammala. Lisätietoja Vesa Yli-Hongisto, puh.
0500 832681.
02-04.09. Viestikurssi (vasta-asema, HIUKKA
2005)

06-07.05. Kevätyön Koukkaus, Lavajärvi
03.09. Reserviläispäivä, Pirkkala
14-15.05. XVI Hagellus, Osatun maasto
Lisätietoja Hagelluksen kilpailukutsussa:
yritys.soon.fi/njp-tyosto/kilta/hageli/.

03.09. "Parolan Marssi 2005" ja "Lehijärven
Lenkki" kuntotapahtumat, Parolannummi

18.05. Viestikoulutusilta (viestiliikenne), res.
toimisto (Väinölänkatu 2), klo 18-21

08-11.09. Erävaelluksen SM-kilpailut,
Hämeenlinnan seutu

20-22.05. Sissitoiminta, Lyly. Lisätietoja
www.mpkry.fi.

09-11.09. Puolustus ja turvallisuus 2005 -messut,
Tampereen messukeskus Pirkkahalli Lisätietoja
messuista:

02.06. Viestikoulutusilta (viestikalusto), res.
toimisto (Väinölänkatu 2), klo 18-21
04.06. Puolustusvoimien lippujuhlapäivän
tilaisuudet, (valtakunnallinen paraati Oulussa)
10-11.06. Suviyön jotos, Lempäälä. Lisätietoja
ari.viidanoja@kolumbus.fi tai
jani.huurne@elisanet.fi.
10-11.06. Kesäyön marssi, Tuusula.
Osallistumismaksu 22 euroa. Lisätietoja Kesäyön
marssista: www.kesayonmarssi.fi .
11-12.06. UT-kurssin teoriaosuus, Kirkkonummi.
Lisätietoja kurssin johtaja Jukka Haapasaari,
jukka.haapasaari@pp1.inet.fi. Lisätietoja UTkurssista: www.saunalahti.fi/~skilta/

www.tampereenmessut.fi/html/puolustus_turvallisuus/ .

10-11.09. Kenttälääkintä, Parola. Lisätietoja
www.mpkry.fi.
16-18.09. Syysjotos YLÖJÄRVIJOTOS,
Ylöjärvi. Lisätietoja:
www.lipas.net/yviresups/jotos/ .

TaKoRU:lla on tuolla rasti, ilmoittaudu
Alasen Jussille toimihenkilöksi.
( jussi.alanen@tut.fi )

24.09. TaKoRU:n partiotaitokilpailu,
Tampere

18-19.06. SRA SM 2005, sovelletut res.
ammunnat, Säkylä, lisätietoja www.lipas.net/sra
01-02.07. Vanhan kirjallisuuden päivät,
Vammala
08-10.07. Henkiinjäämiskurssi, peruskurssi,
Ikaalisten suunnalla. Lisätietoja kurssin johtaja
Jussi Luomahaara, puh. 050 3480969.
Ilmoittautumiset www.mpkry.fi. Lisätietoja:
www.cs.tut.fi/~tensu/M/RES/hj0705.html
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