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TaKoRU:n uusi osoite
TaKoRU ry otti käyttöön uuden
nettiosoitteen, joka on entistä helpompi
muistaa
WWW.TAKORU.FI
Sisällys:
• s.3
• s.4
• s.5
• s.6
• s.7
• s.10
• s.12
• s.13
• s.14
• s.15

PJ:n palsta
Tiedoituksia
Postituslista KYYNEL
Kartat ja koordinaatit uudistu(i)vat
Hallitus vuosimallia 2006 esittäytyy
Jääkiipeilyä Hitonhaudassa
Oletko kenttäkelpoinen?
Kerhon ampumakilpailu
Laatikot kartalla
Tulevaa toimintaa

Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti.30. vuosikerta.
Ilmestyy korkeintaan neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja: Kari Salonen
Taittaja: Kari Salonen
Kansi: Miika Hurmalainen
Kuvat: s.3-s.4 Miikka Hurmalainen, s.4 Puolustusvoimat, s.5 Hurmalainen, s.6 Antti Harala, s.7 Jani Lahti s.7s.11 Hurmalainen, s.8-s.9 Mikko Hällfors, s.8 Kaisa Ara, s.9 Kari Salonen, s.12 Hällfors,
s.13 ja s.16 Hurmalainen
Painos: 450 kpl.
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere
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PJ:n palsta
Uusi vuosi ja uudet kujeet jälleen kerran.
Kerholla on alkanut 38. vuosi rekisteröitynä yhdistyksenä
ja hallituslaiset kehittelevät taas kaikenlaista mukavaa
toimintaa tällekin vuodelle. Vielä tämän vuoden jatkan
pj:n paikalla. (siksi kannattaa jäsenistöön kuuluvien jo nyt
aloittaa miettimään seuraajaa –toim. huom.) Hallitus on
saanut täksikin vuodeksi kokoonpanoonsa mukavasti
uutta verta, joten ei päästä kangistumaan vanhoihin
kaavoihin. Kerho järjestää tänä vuonna täydellisen
kenttäkelpoisuustestin reserviläisille jossa voi käydä
testaamassa oman kuntonsa ja ampumataitonsa.
Lehdestä löytyy kyllä esittelyt koko uudesta hallituksesta,
mutta voisin hieman tarkemmin kertoa itsestäni, jos
vaikka jotain uudempaa jäsentä kiinnostaa, millainen
mies se puheenjohtaja on. Olen siis Vänni Alarotu ja
kotoisin Kankaanpään kaupungista, Satakunnasta.
Syntymävuosi on 1981. Harrastan aktiivisesti ammuntaa
sekä en niin aktiivisesti metsästystä, uintia ja hiihtoa.
TTY:lla opiskelen neljättä vuotta konetekniikan osastolla.
Armeijan kävin pääosin Säkylässä Porin Prikaatissa Spolja TiedK:ssa. Hämeenlinnan Poltinahon kasarmit ja
Turussa
Heikkilä
tulivat
myös
hyvin
tutuiksi
palvelusaikana, joten on tullut kierrettyä hieman Suomen
maata. Parhaiten omaa sotilaskoulutusta kuvaisi varmaankin, että olen moottori-aliupseeri, jolla on
Spollin sydän. Eli melkoisen kieroutunut yhdistelmä. Varusmiespalveluksen jälkeen olin vielä
Niinisalossa Tykistöprikaatissa Spol-osastossa ylikersanttina. Elikkä siinä oli sotilasura
lyhykäisyydessään.
Mutta ei sen enempää minusta. Nyt katsotaan kuitenkin taas tulevaisuuteen eli vuoteen 2006.
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 vaikkapa osoitteella takoru@takoru.fi. Jos meikäläiseen koulun käytävillä törmää, niin
vapaasti saa tulla juttelemaan. En pure, ainakaan lujaa☺.
Toivotan kaikille vanhoille sekä uusille jäsenille hyvää ja menestystä täynnä olevaa uutta vuotta
2006.
pj
Vänni Alarotu
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Britannian ekskursio!
Mitä, mitä, häh?!
TaKoRU
lähtee
muiden
opiskelijareserviläiskerhojen kanssa
Britanniaan
syyskuun
alussa.
Kohteena ovat luonnollisestikin
paikalliset sotilas-kohteet. Reissu
kestää
viisi
arkipäivää
ja
mahdollisesti
viikonloppupäivän.
Ekskursio
on
alustavien
suunnitelmien
mukaan
joko
syyskuun ensimmäisellä tai toisella
Tämä tuskin on todellisuutta exculla.

viikolla.

Kiinnostus tällaisia tapahtumia kohtaan on erittäin suurta, joten tälläkään kerralla kaikki eivät
varmasti mahdu mukaan. Seuraa siis kerhon tiedotusta ja viimeistään tässä vaiheessa on syytä
liittyä kerhon roskapostivapaalle sähköpostilistalle eli Kyyneleeseen. Kyyneleestä ja siihen
liittymisestä on juttu toisaalla tässä lehdessä.
Mainittakoon vielä, että TaKoRU aikoo kollegakerhojensa kanssa suunnata Venäjälle kesällä tai
syksyllä 2007.

Panssarisotaa elokuussa!

TaKoRU:n jäsenillä on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua panssari RUK:n loppusotaharjoitukseen
elokuussa Parolassa. Harjoitus kestää viisi arkipäivää ja siitä saa korvaavia
kertausharjoitusvuorokausia. Harjoitukseen osallistujat muodostavat vastaosaston ja taistelevan
panssarijääkärijoukkueen, jolla on käytettävissään mm. BMP-2- ja CV90-kalustoa. Kaikille
osallistujille annetaan panssarijääkärinkoulutus.
Tämän tapahtuman tiedetään olevan erittäin suosittu, joten vain nopeimmat mahtuvat mukaan.
Seuraa siis kerhon tiedotusta ja liity sähköpostilista Kyyneleeseen.
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Postituslista KYYNEL
Kuten useimmat tietävät, ja
muidenkin pitäisi tietää, kerhon
yksi tärkeistä tiedotuskanavista
on postituslista Kyynel. Listan
hieman surumielinen nimi johtaa
juurensa
viime
sotien
kaukopartiomiesten käyttämästä
sissiradiosta, joka sai kyseisen
nimen,
tiettävästi
uikuttavan
äänentoistonsa
vuoksi.
Nyt
postituslistamme kantaa samaa
nimeä,
kaukopartiomiesten
kunniaksi.
Lista on tarkoitettu kerhon
tiedotuskanavaksi,
jolla
tiedotetaan
paitsi
tulevista
tapahtumista,
myös
muista
kerhon jäsenistöä mahdollisesti
kiinnostavista
asioista.
TaKoRU:n jäseniä juttelemassa niitä ja näitä kerhotiloissa Sähkötalon
Postituslista on siis pääasiassa
alakerrassa.
tarkoitettu
kerhon
asioiden
tiedottamiseen jäsenistölle. Yleisesti listaa ei käytetä kerhon ulkopuolisista asioista tiedottamiseen,
mutta jostain painavasta syystä voidaan näin kuitenkin tehdä. Listan sitomisella vain kerhon asioihin
pyritään varmistamaan listan säilyminen järkevänä ja roskapostivapaana kanavana, jolta tulee vain
asiallista postia.
Listalle lähetettävistä viesteistä vastaa uusi sähköisen tiedotuksen vastaava Seppo Koivisto. Seppo
huolehtii siis siitä, että kerhon tulevista tapahtumista lähetetään listalle tiedote. Seppo valitsee myös
mahdolliset muut tiedotteet listalle, eli jos haluat jonkin tiedotteen menevän listalle, lähetä se Sepolle
osoitteeseen seppo.koivisto@takoru.fi. Listaa hallinnoin minä, eli sihteerinne Timi Antere. Vastaan
siitä että lista toimii oikein ja on ajan tasalla. Jos viestit eivät tule perille, kannattaa ottaa yhteys
minuun, niin katsotaan mitä voimme asialle tehdä. Ja minuthan tavoittaa osoitteesta
timi.antere@takoru.fi.
Listalle kannattaa tietenkin jokaisen liittyä, joka haluaa pysyä ajan tasalla kerhon asioissa.
Muutosten tuulien puhaltaessa TTY:n sähköpostikäytäntöjen yli, varmimmin listalle pääsee tällä
hetkellä lähettämällä sähköposti minulle em. osoitteeseen. Kerro viestissä sähköpostiosoitteesi,
jonka haluat listalle liitettävän sekä etu- ja sukunimesi.
Sihteeri
Timi Antere
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KARTAT JA KOORDINAATIT UUDISTU(I)VAT,
OLETKO VALMIS ?
Valuuttamuutosta
pienempi
ja
hidasvaikutteisempi
muutos
on
suomalaisen
kartastokoordinaatistojärjestelmän korvautuminen eurooppalaisella. Mutta kyllä se alkaa koskettaa
jokaista reserviläistä jossakin vaiheessa. Lisäksi Puolustusvoimat hylännee vanhan tutun 6000piirujaon ja siirtyy 6400-jakoon (piirukompassien kehät vaihtoon).
Tämän
vuoden
alusta
yhtenäiskoordinaatistoa
("punainen ruudukko") ei enää paineta uusiin karttoihin.
Tilalla on EUREF-FIN, jota onneksi mitataan vanhaan
tapaan metreissä. Karttalehtien numerointi ja
koordinaattinumerot tosin muuttuvat. Näiden kanssa ei
sitten auttaisi sekoilla.
Suomen sotilaan HUOMIO!-vuosikirjassa oli viime
vuonna aiheesta hyvä juttu, ja tämän vuoden kirjassa
ollee lisää tietoa.
Uusia 1:50000 maastokarttoja on jo tehty EteläSuomesta, mutta vielä ei valmistus ole edennyt
Pirkanmaan tasalle. Uusia 1:25000 peruskarttoja ei Vanhat tutuiksi tulleet kartat jäävät historiaan.
vielä ilmesty piirin alueelta muutamaan vuoteen.
Peruskartan mittakaava siis muuttuu, eli voi alkaa
kaivella NATO-koordinaattilevyjä esiin.
Muutamat jotostahot ovatkin jo viime kesän aikana valmistaneet omia 1:25000 koordinaattilevyjään.
Todennäköisesti joku yritys sellaisia alkaa valmistamaan ennemmin tai myöhemmin.
Seittisivulla www.karttapaikka.fi --> kansalaisen karttapaikka on kätevä "Muunna"-toiminto, josta
saa paikkatiedon näkyviin useissa eri koordinaatistoissa. Tällä voi mm. tarkistaa että oma GPS
näyttää oikeita lukemia.
Esimerkki TTY:n Tietotalon paikkeilta:
- peruskoordinaatisto (KKJ24): P 6815786, I 2492477
- yhtenäiskoordinaatisto (YKJ, KKJ27): P 6819813, I 3332493
- EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): N 6816952, E 332390.
Eli kyllä sillä ON väliä, että ilmoittaa missä koordinaatistossa paikan numerosarjat on annettu. Jos
ilmoitat paikan koordinaatteina niin ilmoita aina myös sen kohteen kuvaus (esim. kivi, polkujen
risteys, ojan mutka, pellon kulma).
GPS-laitteissa ei ole hätää, valitaan asetuksiksi WGS84 ja UTM.
EUREF:n voi myös valita käyttäjän omista asetuksista seuraavasti:
LONGITUDE ORIGIN arvoon E 027ø00.000'
SCALE arvoon 0.9996
FALSE E arvoon 8500000.0
FALSE N arvoon 0.0
Tensu
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TaKoRU ry:n hallitus vuosimallia 2006 esittäytyy

Vänni lataa Miikalle kaljaa putkeen.

Vänni Alarotu, Puheenjohtaja.
Miikka Hurmalainen

Alikersantti, moottori-aliupseeri,
konetekniikka, 4.vuosi,
Säkylä, Porin Prikaati, Sotilaspoliisi- ja
tiedustelukomppania

Antti Liehu
Neljännen vuoden
koneteekkari ja kolmannen
vuoden TaKoRUn
hallituslainen. Nykyisenä
nimikkeenäni on
varapuheenjohtaja ja
ampumavastaava.
Varusmiespalveluksen
suoritin Keuruun
Pioneeripataljoonassa
saapumiserässä 1/02, sotilasarvo reservin
alikersantti.
Harrastukset TaKoRU:n lisäksi painottuvat
yllättäen ammuntaan ja metsästykseen.

Syntynyt
Lahdessa
1978. Luutnantti.
Elektroniikan tuotantoopiskelija
tekniikan
vuosikurssi 7 tai N.
Laaja
sivuaine
tuotantotaloudesta ja
kansainvälisen
liiketoiminnan opiskelua Tampereen yliopistolla ja
pari muutakin sivuainetta, noppia reilut 200.
Varusmiespalvelus
saapumiserässä
I/98
Vekaralla
aselajina
viesti
(Itä-Suomen
Viestipataljoona). RUK:n kurssi 212.
TaKoRU:n pj 2001-2003, vpj 2003-2005,
yhteistyövastaava 2006- eli kaikenlaisten
diilien junailu kerholle ja yhteystyökuviot
sidosryhmien kanssa
- ORUP –edustaja
- RUL:n liittovaltuusto 2004- aktiivinen kouluttaja (ja pilkun viilaaja
yms. –toim. huom.)
Pauli Järvinen
Alikersantti, 4. vuoden
tietoteekkari, palvellut
Niinisalossa 2/01
sääaliupseerina,
talousvastaava 2004-
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Jarkko Suominen

Kaisa Ara

res. Kersantti
Rannikkojääkärit,
Lääkintä-AU
Opiskeluvuosi on N (toim.
huom. ISO-N),
Autek
Palveluspaikka
Uudenmaan Prikaati, Dragsvik;
AUK-II Lahden Hennalassa
Ampumavastaava (toimarina)
Mikko Hällfors
PstK/Sinko Alik PorPr
I/01
Tite
Webbivastaava
Helpoiten mut voi
bongata Hervannasta
lenkkeilemästä,
moottoripyörän
selästä tai Pirkanmaan
alueen sissikursseilta.
Mutta EI koululta.
Timi Antere
Myös pöytäkirjojen
kirjoittelu ja muut
paperityöt
vaativat
tekijänsä. Tätä
hommaa
hoitaa
kerhon sihteeri
Timi Antere, tietojenkäsittelyn opiskelija
Tampereen pohjoisemmalta yliopistolta. Timin palveluspaikkana
oli Porin Prikaati ja siellä hän sai
lääkintämiehen koulutuksen.
Ville-Pekka Altti
Vänrikki
Tietotekniikka 2.vsk
PorPr(Sotilaspoliisi- ja
tiedustelukomppania),
RUK(Sissikomppania)
Ilmoitustauluvastaava
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-ei (toistaiseksi)
sotilasarvoa
-ympäristötekniikka,
5.vuosikurssi
-hallituksen jäsen,
exquvastaava
TaKoRun
jäsen,
koska aihepiiri/ampumaharrastus kiinnostaa.
Nykyisiä harrastuksia ovat liikunta eri
muodoissa sekä metsästys ja jonkinasteinen
kalastus. Tehtävä TaKoRussa tasapainottaa
sukupuolijakaumaa
;)
ja
ideoida
mielenkiintoisia exquja ja organisoida ne.
(toim.huom. jäsenistä tällä hetkellä 23kpl eli
noin 6,14% on naisia )

Seppo Koivisto
Alikersantti
tietotekniikka
kolmas vuosi
sähköisen
tiedotuksen
vastaava
Armeijan kävin II/02
ViestiR/SähköTK/
HelItr. Alokasajan olin
siis Viestirykmentissä Riihimäellä, sieltä siirryin
SähköTK:lle elektroniikka-aliupseerikurssille
23 ja edelleen AUK1:n jälkeen Hyrylään.
Erikoiskoulutuksena Ito96 BUK-M1 tutka, joka
siis koulutettiin Hyrylässä, koska kalustoa on
vain siellä. Loppusijoituspaikkana oli sitten
luonnollisesti Hyrylä. Tietotekniikka olen
harrastanut 90-luvun alusta asti ja sekä laiteettä ohjelmistopuolen jutut on tuttuja. Ennen
TTY:lle tuloa kävin lukion ja amiksen
kaksoistutkintona ja käteen jäi valkoinen lakki
sekä tietotekniikan perustutkinto.
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Pekka Lehmikangas
Toimin
TaKoRU:n
hallituksen
jäsenvastaavana.
Opiskelen
yliopistolla
neljättä vuotta, pääaineeni on hallintotiede.
Varusmiespalvelukseni
aloitin
erässä
I/02
lämpöisessä Sodankylässä
kranaatinheitinkomppaniassa ja 362 vuorokautta myöhemmin
siirryin reserviin vänrikkinä.
Hallitustoiminnassa olen täysin märkäkorva
mutta eiköhän kokemus (tai viimeistään
sukkasaippua) opeta.
(toim. huom. Ei meillä ole varaa
sukkasaippuaan… Makuupussitelamiinaa
onneksi saa välillä PV:ltä lainaan)

Ville-Matti Heiskanen

Liikuntavastaava

Kalle Nummela
Nakkikone
TaKoRU:n
ohella
harrastuksiin kuuluvat ainakin
radioamatööritouhut
ja
airsoft-aseet.

Juho Uurasjärvi

Kari Salonen
Korpraali
ViestiR / Spol I/01
Ressun päätoimittaja (ja
kaikki muukin toimituksen
henkilöstö)
Syntynyt
Tampereella
1981
ja
sittemmin
Orivedellä asunut.
Opintojen takia muutin
taasen Tampereelle 2002.
Opiskelen tietotekniikkaa ja menossa on
nimellisesti 4. vuosikurssi, mutta ekaa vuotta
koulussa opiskeleva veljeni alkaa jo ottaa
nopissa kiinni…
Harrastuksinani on ampuminen, strategiapelit
ja tietokoneet.

Nakkikone
Ylöjärveltä kotoisin oleva
4. vuoden sähköteekkari.
Pääaineena on sähköenergiajärjestelmät. Tämä
"taas yksi viestivänrikki"
suoritti asepalveluksensa
saapumiserässä
II/01
Riihimäen Viestirykmentissä.

Timo Nikkilä
Tykkimies, sähkötekniikka, 4, Vekaranjärvi,
varustevastaava.

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

Ressu 1/2006
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jääkiipeilyä Hitonhaudassa
4.2.2006
Opiskelijan Reserviupseeripiirin (ORUP) hallituksen
kokous pidettiin 4.2. Jyväskylässä. ORUP:han on ympäri
Suomea
toimivien
opiskelijareserviupseerikerhojen
kattojärjestö, jossa kaikilla kerhoilla on edustajansa. Niin
myös TaKoRU:lla. Kokouksen oheisohjelmana oli
jääkiipeilyä
Laukaan
luoteisosassa
sijaitsevassa
Hitonhaudassa. Kyseinen paikka on Natura-alueella
sijaitseva rotkovajoama, jonka jyrkkiin seinämiin valuva
vesi on jäätynyt muodostaen erinomaisen paikan
kiipeilylle.
Kiipeily aloitettiin luonnollisestikin opastuksella ja
turvallisuusseikkoihin perehdyttiin huolella, sillä haaverin
sattuessa potilaan evakuointi sairaalaan kestäisi noin
tunnin ja vaikean maaston takia ainoa nopea
Luultavasti näyttää helpommalta kuin on…

Melkoiset ninjatossut

kuljetusmuoto olisi pelastushelikopteri. Opastuksen jälkeen
ryhdyttiin
sonnustautumaan
varusteisiin,
joista
ensimmäisenä puettiin turvavaljaat, joihin varmistusköysi
kiinnitetään. Kiivettäessä käytettiin ns. ylävarmistusta, jossa
köysi kulkee rinteen huipun kautta ja sen toisessa päässä on
kiipeilijä ja toisessa rinteen juurella seisova varmistusmies.
Seuraavaksi kiinnitettiin jalkineisiin jääpiikit, jotka kattavat
koko kengän pohjan ja kärjen. Piikit ovat teräviä useiden
senttien pituisia ja kiipeilijän onkin varottava, ettei jalansijaa
hakiessaan vahingossa potkaise itseään niillä. Varusteina oli
lisäksi kypärä ja molempiin käsiin jäähakut, jotta käsilläkin
saa otteen kiivetessä. Varustautumisen jälkeen päästiin
kiipeämään. Valittavana oli kaksi reittiä, joista helpompi oli
noin 12 metriä ja jyrkempi sekä vaikeampi noin 15 metriä
korkea.
Itse
olin
lajin
parissa
ensimmäistä kertaa, joten valitsin
helpomman reitin.

Kiivettäessä tulisi jalalla potkaista varsin suoraan jääseinämää ja sitten painaa
kantapäätä alaspäin, jolloin piikit purevat jäähän parhaiten. Hakulla taasen
lyödään jäähän kuin vasaralla ja sitten painetaan hakun varren alapää
seinämää vasten, jolloin se on varsin tukeva. Hakulla lyödessä saa varoa
etteivät jäästä irtoavat sirut lennä silmiin. Kiivetessä voisi toki käyttää
suojalaseja, mutta ohjaajien mukaan ne yleensä huurtuvat ja siksi olisi
parempi mennä ilman.
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Kiipeäminen alkoi varsin mukavasti ja eteneminen oli kohtuullisen helppoa, tosin jalkojen ja käsien
yhteistyö meinasi välillä unohtua. Vaikein kohta oli mielestäni seinämän puolivälin yläpuolella olevan
pienen kielekkeen päälle kiipeäminen. Siinä piti edetä kaarevaa pintaa ja kielekkeellä oli jonkin
verran lunta haittamassa hakkujen käyttöä. Lisäksi siinä oleva jää taisi olla hauraampaa kuin
muualla ja se lohkeili useita kertoja ennen pitävän otteen saamista. Lopulta kielekkeelle nouseminen
onnistui ja loppuseinämä oli varsin suoraa ja
helppoa kiivettävää.
Huipulta
tultiin
alas
tavallisella
köysilaskeutumistyylillä eli nojataan reilusti taakse
ja sitten kävellään takaperin rinnettä alas
varmistusmiehen
antaessa
köyttä.
Ennen
laskeutumista tuli ottaa hakkujen terien tyvestä
kiinni, jotta horjahtaessa ei pistäisi itseään hakulla.
Alas päästyä tunne oli hieno ja vasta siinä
vaiheessa huomasin käsien olevan aivan
umpijäässä. Kiivetessä on syytä olla pitävät ja
istuvat käsineet kuten minullakin oli, mutta niiden
lämpimyyteen täytyy seuraavalla kerralla kiinnittää
enemmän huomiota.
Jääkiipeily oli mielestäni oikein mukavaa ja
suosittelen kokeilemaan jos vain tulee tilaisuus.
Aihetta sivuavaa köysilaskeutumista järjestetään
myös Tampereella. Ilmainen peruskurssi pidetään
23.4. ja sinne ovat myös takorulaiset tervetulleita.
Lisätietoja
kurssista
löytyy
osoitteesta
http://www.cs.tut.fi/~tensu/M/RES/kl2006.html.
Reipasta voimistelua jäisellä kalliolla.
Teksti ja kuvat: Miikka Hurmalainen
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Oletko kenttäkelpoinen?
Viihdytkö saunailloissa? Asuuko jääkaapissasi matalakasvuinen koira? Onko sinulla sodanajan
sijoitus tai haluatko sellaisen? Jos vastasit viimeiseen kysymykseen myöntävästi, on sinun syytä
jatkaa tämän jutun lukemista.
Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä
kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua
kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän
mukaisesti varustettuna eri vuoden ja
vuorokauden aikoina. Henkinen kunto on tärkeä
sotilaan kenttäkelpoisuuden ominaisuus, joka
ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena,
rohkeutena ja voitontahtona. Sotilasjohtajalta
edellytetään lisäksi kykyä suoriutua
johtamistehtävästään henkisen ja fyysisen
paineen sekä väsymyksen alaisena - PEkoulos:n PAK 4:3.1
On näköpiirissä, että tulevina vuosina sodanajan
sijoituksen saamisen ja sen säilyttämisen edellytyksenä tullee olemaan hyväksytysti suoritettu
kenttäkelpoisuuskoe. Tämän takia TaKoRU järjestää kaikille vapaan kenttäkelpoisuuskokeen
keväällä 2006. Koe sisältää perinteisen Cooperin testin, lihaskuntotestin, kivääri- ja
pistooliammuntatestin sekä suunnistuksen. Kukin koe suoritetaan eri päivinä parhaan mahdollisen
tuloksen saamiseksi.
Tuloksia ei ilmoiteta eteenpäin, ellei suorittaja itse niin halua, joten vaatimattomampikaan tulos ei
siis ole haitaksi. Suorittamalla kaikki osa-alueet, saa suorittaja selville oman kenttäkelpoisuutensa
Puolustusvoimien mittapuulla mitattuna. Myös yksittäisten testien suorittaminen on mahdollista.
Oman tilanteen kartoittaminen ja kunnon kohentaminen kannattaa aloittaa jo nyt.
Testien ajankohdat ja tarkemmat ohjeet löytyvät kerhon nettisivuilta. Ajantasaisen tiedon saamiseksi
kannattaa myös liittyä kerhon roskapostivapaalle sähköpostilistalle eli Kyyneleeseen.
Teksti: Miikka Hurmalainen
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Kerhon ampumakilpailu jälleen käynnissä!
TaKoRU:n vuotuinen, jo perinteeksi
muodostunut ampumakilpailu
vuoden 2006 osalta on jälleen
alkanut.

Itse ampumakilpailu käydään pienoispistoolein sisätiloissa, vaikka kuvassa
pojat ampuvatkin isommilla aseilla ulkosalla…

Kilpailu käydään kerhon järjestämien
pienoispistoolivuorojen ohessa ja
kilpailuaika on kalenterivuosi kerhon
syyskokoukseen saakka.
Syyskokouksessa palkitaan kilpailun
voittaja kerhohuoneella säilytettävällä
upealla kiertopalkinnolla, johon
voittaja saa nimensä kaiverrettuna.
Lisäksi arvotaan kaikkien
osallistujien kesken kevätkauden
patruunat!!

Kilpailun säännöt:
-

-

Kerhon ase, kilpailijan omat patruunat
Kilpailusarja on kymmenen (10) laukausta
Kilpailusarjan saa ampua kertasuorituksena tai kahtena viiden
laukauksen peräkkäisenä sarjana
Kullakin osallistujalla on mahdollisuus kolmeen kilpailusuoritukseen
kauden aikana (mutta yhdelläkin sarjalla saa osallistua). Parhaan sarjan
pisteet ratkaisevat sijoituksen, tasapisteiden sattuessa toiseksi paras
sarja ratkaisee jne.
Kilpailusarjan ampumisesta on ilmoitettava ennen ampumista
ammunnan johtajalle
Kilpailua ei tule missään olosuhteissa ottaa liian vakavasti

Kyse on leikkimielisestä, kaikille ammunnasta kiinnostuneille tarkoitetusta oman tason mittauksesta,
ei mistään ”ryppyotsaisesta” olympiatason taistelusta, joten kaikki rohkeasti mukaan!
Jos arvonnan voittanut henkilö ei omaa patruunoiden hallussapitoon oikeuttavaa aseenkantolupaa,
säilyttää kerho patruunoita ja voittaja saa niitä käyttöönsä pienoispistoolivuorolla ammuttavaksi
kulutuksen mukaan.
Harjoittelumahdollisuuksiahan ei puutu, sillä TaKoRU:n viikottainen pienoispistoolivuoro
Osmonkallion sisäampumaradalla pyörii säännöllisesti joka tiistai (ellei toisin ilmoiteta)
lukukausien aikana. Toki vuorolla saa luonnollisesti käydä ampumassa ilman kilpailutarkoitustakin!
Ajo-ohjeet Osmonkallioon löytyvät kerhon nettisivulta www.takoru.fi. Siellä on myös tietoa kerhon
muusta ampumatoiminnasta ja lisätietoa voi kysellä kerhomme ampumavastaavilta.
Teksti: Varapuheenjohtaja Antti Liehu
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Laatikot kartalla

Esikunnan tuki
Ilmatorjunta

Huolto

Pioneeri
Ilmavoimat

Suojelu

Maavoimien
lentojoukot

Kun useita esikuntia
tai komentopaikkoja
samassa paikassa,
voidaan ne piirtää
samaan tarkkaa
paikkaa osoittavaan
pystyviivaan

Laskuvarjo

Ilmakuljetteinen

Ilmaoperaatiokykyinen

Merkki

Maalla ja vedessä
liikkuva, uiva

III
IIO

Merivoimat

X
Kiinteä
rannikkotykistö
Merivartio

Panssarintorjunta

Tiedustelu

Joukon koko
rykmentti,
taisteluosasto
varuskunta
prikaati,
rajavartiosto

XX
XO
XXX

rykmentti,
taisteluosasto
lippue,
rannikkoalue,
lentopiiri
merivartiosto
meripuolustusalue lennosto

divisioona
Sotilaslääni
Armeijakunta
MaanpuolustusXXO
alue
Armeija,
XXXX rintama,
Merivoimat
rajavartiolaitos
Armeijaryhmä,
XXXXX
pääesikunta

Rajavartio

Joukkomerkkien muodostaminen:
joukon koko
päivämäärä ja aika
nimi tai tyyppi
numero tai kirjain

(+) tai (-)
lisätietoja (vapaa teksti)
ylempi johtoporras (tai merkintä
”VIH”)
liikkuvuus
esikunnan tyyppi
liikesuuntanuoli
joukon
tyyppi

Katso myös Ressu
1/2005, jossa oli näistä
juttua jo aiemmin.

14

Mikäli merkkiä ei voida
sijoittaa kartalle tarkalleen
oikeaan paikkaan, lisätään
perusmerkin alareunaan
tarkkaa paikkaa tai
esimerkiksi viitoituksen
alkukohtaa osoittava viiva tai
murtoviiva.

Ilmavoimat

Kun useita joukkoja
sijaitsee samassa
paikassa, niiden
merkit voidaan
yhdistää samaan
tarkkaa paikkaa
osoittavaan
viivaan. Varsinaiset
merkit voidaan
tällöin piirtää kartan
reunaan tai
muuhun
vapaaseen tilaan.
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Tulevaa ohjelmaa ja muita tapahtumia
TaKoRU
Maaliskuu:
6.3. Jäsenmaksun 2006 eräpäivä
7.3. Tutustumisammunnat
15.3. Kuun Kolmas Keskiviikko
25.3. Kivääripäivä
29.3. Cooper
31.3. Young Reserve Officers Workshop
Italiassa hakudedis!

Huhtikuu:

5.4. Lihaskuntotesti
8.4. Pistoolipäivä
10.4. Suunnistus
vk 14/15 Ekskursio Sakolle
12.4. Varusmiesinfo

Tutustumisammunnat:
Jotta vasta-alkajatkin pääsisivät helposti sisälle uuteen
harrastukseen, järjestämme tiistaina 7.3. klo 20.00:sta
eteenpäin
Osmonkallion
sisäampumaradalla
pienoispistoolin tutustumisammunnat.
Koska ajankohta on eittämättä hieman myöhäinen,
toivomme, että halukkaat ampujat ilmestyisivät jo ennen
kello 20.00:tä ulko-ovelle, jotta pääsemme aloittamaan
ajoissa ilman mitään säätöä.
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. Tämän
lisäksi paikalla on läjäpäin muita kokeneita ampujia,
jotka jakavat mielellään tietoutensa ja antavat ohjeita
ammuntaharrastuksen alkuun pääsemiseksi.
Naistenammunnat:
Tutustumisammunnat on sijoitettu tarkoituksellisesti
naistenpäivän tuntumaan ja kerhon hallitus toivookin
erityisesti kerhon naispuoleisten jäsenten osallistuvan
näihin ammuntoihin ja toivottaa tervetulleeksi myös
muut naisampujat ja miksei miehetkin.

19.4. Kuun Kolmas Keskiviikko
Ekskursio:
Viikolla 14 tai 15 exqu Riihimäelle ja Hämeenlinnaan.
Riihimäellä käydään tutustumassa Sakolla (yritysesittely
+ tehdaskierros) ja SA-kaupassa. Tarkemmat tiedot
lähempänä, vain 15 mahtuu mukaan, joten seuraa
ilmoittelua (ja nettiä) ja ole nopea ilmoittautumisessasi!

Young Reserve Officers Workshop:
Suomen Reserviupseeriliitto on liitännäisjäsenenä
(Associate Member) Naton reserviupseerijärjestössä
CIOR:ssa. Toiminnan perustana on Suomen ja Naton
välinen Partnership for Peace –sopimus. CIOR:n
kesäkongressin yhteydessä järjestetään nuorille
reserviupseereille tarkoitettu Young Reserve Officers
Workshop (YROW).
Lisätietoja: www.takoru.fi ja www.rul.fi

Muuta Toimintaa:
www.mpkry.fi
Muutamia poimintoja:
1. – 2.4.
21. – 23.4.

Kevytasekurssi I, Hätilä
Täydennyspoliisikurssi, Pirkkala

6. – 7.5.

Sotilaspoliisikurssi I, Hätilä
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