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Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti, 30. vuosikerta. 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Päätoimittaja: Kari Salonen 
Taittaja: Kari Salonen 
Etukansi: Miikka Hurmalainen 
Painos: 450 kpl. 
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere 

TaKoRU:n uusi osoite 
 

TaKoRU ry otti käyttöön uuden nettiosoit-
teen, joka on entistä helpompi muistaa 
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On syksyinen ilta vuonna 2003, toinen vuoteni Teknillisellä yliopistolla on al-
kanut muutama viikko sitten. Selaillessani sähköpostejani kiinnitän huomioni 
erityisesti erääseen, hieman lennokkaammin muotoiltuun, otsikkoon. Hurma-
laisen Miikka etsii TaKoRUn hallitukseen ihmisiä, jotka ovat edes hieman 
kiinnostuneita rennosta reserviläistoiminnasta. Hyvä olisi löytyä myös tunti tai 
pari vapaata aikaa viikossa. Sivuutan viestin ensin ja jatkan muun postin läpi-
käymistä. Luettuani muut viestit, palaan takaisin tuohon auttamattomasti mie-
lenkiintoni herättäneeseen sähköpostiin. Huomaan, että hallitukseen haetaan 
porukkaa aina Ressun päätoimittajasta jopa puheenjohtajaan. Myös yleiseksi 
nakkikoneeksi voisi ilmoittautua hoitamaan erilaisia pikkuhommia. 

Jätän vieläkin vastaamatta kyseiseen sähköpostiin mutta päätän lähteä käymään 
seuraavassa Kuun Kolmannessa Keskiviikossa kerhon kerhohuoneella Sähkö-
talon kellarissa. Muiden kerholaisten ja kylmien ”virvokkeiden” kanssa jutuste-
lun kanssa vietetyn illan jälkeen vastaan Miikan viestiin, josko joku homma 
olisi vielä vapaana.  

Seuraavana päivänä, avatessani sähköpostin, näen Hurmalaiselta tulleen viestin. Nimeltä mainitsematon, mel-
ko ”vihreä” kerholainen, ei ole varmaan hätkähtänyt yhtä pahasti aiemmin elämänsä aikana :). ”Rupeatko pu-
heenjohtajaksi?”, kyselee Miikka viestissään. Ensi järkytyksen jälkeen alan kuitenkin miettiä tarkemmin Mii-
kan laittamaa alustavaa tehtäväkuvausta: 

1. Tunti tai pari viikossa riittää enemmän kuin hyvin. 

2. Olet TTY:lta tai TaY:sta 

3. Ei tarvitse olla aiempaa hallituskokemusta 

4. Kiinnostus kerhon toimintaan on hyvin positiivista 

5. Pesti kestää vuoden. Saa jatkaa pitempäänkin jos haluaa :) 

6. Väistyvä puheenjohtaja ja muu hallitus ei häviä heti mihinkään vaan auttaa jos vain tarve vaatii. 
7. Kaikki hallituksessa ja toimareina olevat tekevät kaikkea, joten yksin ei tarvitse todellakaan hoitaa mi-

tään. 
Palstaa lukiessanne varmaan tajuatte lopputuloksen. Kolme vuotta on kulunut tuosta viestistä ja omasta vasta-
uksestani siihen. Noista ajoista ystäväpiirini on kasvanut entisestään, olen tutustunut TTY:oon, voisi jopa sa-
noa kulissien takaiseen elämään ja päässyt osallistumaan erilaisiin kerhon tapahtumiin, kuten Paintballiin ja 
Padasjoen viikonloppuun, niin osanottajana kuin järjestäjänä. Hyvänä lisänä on ollut yhteistyö Reserviupsee-
riliiton ja MPK ry:n kanssa. Muiden paikkakuntien opiskelijareserviläisiin ja heidän toimintaansa olen myös 
päässyt tutustumaan piirin toiminnassa mukana ollessani. Kokonaisuutena viimeiset kolme vuotta ovat olleet 
erittäin hyvä kokemus. 

Nyt on kuitenkin aika omalla kohdallani alkaa ajatella aikaa opiskelujen jälkeen. Siksi olen tämän vuoden lo-
pulla siirtymässä kerhon hallituksessa muihin toimiin vielä ensi vuodeksi. En siis vielä ensi vuonna häviä mi-
hinkään mutta KERHOLLE SIIS HAETAAN UUTTA PUHEENJOHTAJAA :). Kun mielenkiintosi nyt herä-
si osallistumaan TaKoRUn toimintaan aktiivisesti, niin kerro siitä allekirjoittaneelle sähköpostitse osoittee-
seen vanni.alarotu@tut.fi. 

Hyvää syksyn jatkoa kaikille niin uusille kuin vanhoille jäsenille! 

Teksti: Vänni Alarotu, Puhis (vielä toistaiseksi),  Kuva: Vänni Alarotu 

PJ:n palsta 
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WANTED 

Kerhon nykyisen hallituksen sekalainen joukko on saanut toistaiseksi pidettyä kerhon toimintaa yllä 
varsin näyttävästikin. Välillä tosin vain välttävästi vastuunsa täyttäen, mutta toimintaa on kuitenkin 
ollut ympäri vuoden ja reserviläishenki on ollut hyvä. Rentoa toimintaa on ollut tarjolla tänäkin vuonna 
ja syksy tuo mukanaan vielä lisää. 
Nykyinen hallitus on kuitenkin jäämässä osittain sivuun muun elämän väistämättömän painostuksen 
alla. Muutamaa uhkaa vapaaehtoistouhuista ja muusta harrastustoiminnasta huolimatta valmistumi-
nen ihan lähitulevaisuudessa ja siirtyminen työelämään alkaa olla edessä. Perhe-elämän paine vie 
myös monilta aikaa melkoisesti ja opiskeluiden eteneminen vaatii myös osalla varsin paljon panos-
tusta. 
Jotta kerholla olisi tulevaisuudessakin annettavaa, kaivataan hallitukseen uusia jäseniä tutustumaan 
toimintaan vielä, kun vanhoja jäseniä on paljon, jotta ongelmia & vaikeuksia syntyisi mahdollisimman 
vähän. 

Tule mukaan 
Suurin tarve on tällä hetkellä kerhon puheenjohtajasta ja Ressun päätoimittajasta. Tiedottamiseen, 
toiminnan toteuttamiseen, ampumavastaaviksi, talousvastaavaksi jne. on kuitenkin toivottavaa saada 
lisävoimia, joten tekijöille löytyy tarvetta monenlaisesta hommasta. 
Jos tosiaankin olet kiinnostunut hiukan aktiivisemmin ottamaan osaa rentoon ressutoimintaan, niin 
otahan yhteyttä meihin. Toiminnassa kaivataan mukana kaikkia. Niitä, jotka osallistuvat innolla mui-
den ideoiden toteuttamiseen ja myös niitä luovempia, joilla riittää ideoita toteutettaviksi. 
Juuri Sinä tuot sen panoksen, jota tarvitaan. Usko pois. 
 
Tutustumista ja jutustelua varten kannattaa poiketa kerhohuoneella järjestettävissä illanistujaisissa. 
Hallitukseen saa myös yhteyttä sähköpostitse: takoru@takoru.fi 
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Hiki säästää verta! 
  
Oman kenttäkelpoisuuden ylläpito on jokaisen reserviläisen omalla vastuulla. Koska itseään on kui-
tenkin helpompi tarttua niskasta pienellä porukalla, järjestää TaKoRU koko talvikauden ajan viikoittai-
sia yhteislenkkejä. Säännöllinen rutiini helpottaa toimeen tarttumista ja kunto kohoaa kuin itsestään. 
  
Lenkille lähdetään joka torstai klo 18.00 TTY:n obeliskilta. Juostava matka on vähintään 4 kilometriä, 
mutta innokkaimmat voivat jatkaa pidemmällekin. Seuraakin löytyy yleensä ainakin ensimmäisen 10 
km matkalle. Myös vauhti sovitetaan toiveiden mukaan niin, ettei kukaan jää kyydistä. 
 
Lisätiedot: 
pauli.jarvinen@takoru.fi 

Tutustumisammunnat pienois-
pistooleilla Tammelassa 17.10.  

 
Jotta vasta-alkajatkin pääsisivät helposti sisälle uuteen harrastukseen, järjestämme tiistaina 17.10. 
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 kä-
destä) 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 nor-
maalihintaan 2Eur./50ptr., joten mistään suuresta menoerästä ei siten pienoispistooliammunnassa 
jatkuvana harrastuksenakaan ole kysymys. Tämän lisäksi paikalla on läjäpäin muita kokeneita ampu-
jia, jotka jakavat mielellään tietoutensa ja antavat ohjeita ammuntaharrastuksen aloittamiseksi. 
 
Lisätiedot antti.liehu@tut.fi 
 
  

Toimintaa: 
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TOIMINTAA JOKA MAKUUN! 

TAKORU PADASJOELLA 
28.-29.10.2006 

 
TaKoRU järjestää jäsenilleen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta Padasjoen koulutuskeskuk-
sessa 28.-29.10. Kurssilla kerrataan erilaisia sotilaan perustaitoja kalustokoulutuksen muodossa. Li-
säksi kurssilla on aiheeseen liittyviä ammuntoja aina kouluammunnoista sovellettuihin ammuntoihin 
niin pistooleilla, kivääreillä kuin myös haulikoillakin. 
 
Kurssista saa kaksi korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. Kurssin hinta on 20 euroa sisältäen mat-
kat, majoituksen ja ruuat. Osa käytettävistä patruunoista sisältyy kurssimaksuun. Patruunoita myy-
dään myös omakustannehintaan ja ne jokainen maksaa 
itse oman kulutuksen mukaan. 
 
Majoittuminen tapahtuu parakeissa, joissa on sängyt ja 
patjat mallia SA-int. Henkilökohtaista varustusta ei jaeta 
järjestäjän toimesta eli jokaisen tulee ottaa mukaan riittä-
västi lämmintä ulkoiluun sopivaa vaatetta, makuupussi ja 
peseytymisvälineet. Sauna on lämpimänä lauantai-iltana.  
Kurssilla saa käyttää omia aseita ja niiden mukaan otta-
minen on suositeltavaa (kantoluvat on myös syytä olla 
mukana). Kerhon toimesta paikalle järjestetään 
"riittävästi" 9x19mm ja 7.62x39 patruunaa, mutta muiden 
kaliiperien osalta on aseiden omistajien syytä ottaa omat 
patruunat mukaan ja mielellään siten, että niitä olisi myös 
myydä muille jos ase on myös muiden käytettävissä.  
Lähtö kurssille tapahtuu lauantaina 28.10. aamuvarhai-
sella Obeliskilta Hervannasta ja Keskustorilta. Paluu ta-
pahtuu sunnuntaina noin klo 18.00 aikoihin samoille pai-
koille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurssille ilmoittaudutaan sitovasti 19.10. mennessä lähettämällä sähköpostia  
osoitteeseen: antti.liehu@tut.fi 
Kurssille mahtuu noin 20 nopeimmin ilmoittautunutta. 
• etu- ja sukunimi 
• osoite 
• sähköpostiosoite 
• kotipaikka 
• henkilötunnus 
• mistä tulet kyytiin: Obeliski vai Keskustori 
 
Yllä olevat tiedot vaaditaan, jotta korvaavat kertausharjoitusvuorokaudet saadaan kirjattua. 
Kurssilaisten tulee olla TaKoRU:n jäseniä ja Suomen kansalaisia. 
 
Lisätietoja saa kurssin johtajalta Antti Liehulta osoitteesta antti.liehu@tut.fi 
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Isona kaupunkina Tampere tarjoaa useita 
mahdollisuuksia kamppailulajien harrastami-
seen. Iso kysymys monelle lajien pariin tule-
valle on varmasti: mikä on se minulle oikea 
vaihtoehto?   
Mainoslehtisten tulva yliopistojen ilmoitustau-
luilla antaa viitettä, että vaihtoehtoja on perin-
teisistä kung fu:sta ja karatesta aina vapaaot-
teluseuroihin. Valinta kannattaa tehdä omien 
motiiviensa pohjalta. Jollekin itsepuolustus-
taidon saaminen voi olla määräävä tekijä, 
toinen haluaa ottaa kamppailulajin oman 
kunnon kohottamiseen ja kolmas ajattelee 
siitä olevan hyötyä hakiessaan poliisikou-
luun.   
Myös harjoittelupaikan läheisyys voi olla  
ratkaiseva tekijä. Tampereen keskustasta 
harjoittelijoita löytää Nääshallin lukuisista bu-
dosaleista ja Hervannan alueella useat seu-
r a t  t r e e n a a v a t  H e r v a n n a n  v a p a a -
aikakeskuksen saleissa. Myös Tampereen 
Ju-Jutsu-koulun toiminta Särkänniemen ku-
peessa lienee tarpeellista mainita. 
 

Mitä harrastaminen vaatii? 
Jos sinua arveluttaa että pystytkö harrastamaan jotakin lajia kannattaa kysyä itseltäsi tämä 
"liikkuvatko käteni ja jalkani?".   
Mikäli vastaus oli kyllä, pystyt varmasti harrastamaan. Mukaan seurojen toimintaan pääsee käymällä 
peruskurssin, jossa opetetaan alkeet. Huono kunto ei ole este harrastamiselle, peruskurssit keskitty-
vät hyvin paljon kunnon kohotukseen ja lajilihaksiston kasvattamiseen. Tätä kirjoitettaessa ovat mo-
net seurat peruskurssinsa aloittaneet tai aloittamassa, vielä ei ole siis myöhäistä tarttua luuriin taikka 
mennä vaikka paikan päälle kyselemään. 
 

Miksi harrastaa? 
Itsepuolustus ja kamppailulajien harrastamisesta on hyötyä fyysisesti sekä henkisesti. Kaikenlainen 
liikunta kehittää tasapainoaistia, lihasvoimaa ja -kestävyyttä, vahvistaa luustoa ja parantaa hapenot-
tokykyä. Liikunta pitää terveenä sanotaan. Myös itsevarmuus uhkaavissa tilanteissa ja oikean toimin-
nan tiedostaminen on usein seurausta pitkäaikaisesta kamppailulajiharrastamisesta. Monesti tilanteet 
voi ennaltaehkäistä jo tunnistamalla sellaisen.  
 

 
(Jatkuu sivulla 8) 

Kamppailulajien harrastaminen 

Karate on yksi suosituimpia kamppailulajeja. 
Tampereella karatea voi harrastaa mm. Kihaku ry 
–seurassa, johon artikkelin kirjoittajakin kuuluu. 
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Muistutus: Aseiden kanssa ei kannata lähteä leikkimään ja peruskurssin käyminen ei anna valmiuk-
sia lähteä leikkimään nakkikioskin sankaria. Joskus törmää myös ihmisiin, jotka tulevat treenaamaan 
pelkästään tappelua mutta heidän mielenkiinto ei yleensä lajin parissa kauan kestä. 
 

Millaista on hyvä treenaaminen? 
Salilla kaikki ovat tasavertaisia ja osoittavat tervettä 
kunnioitusta toisiaan kohtaan. Turpaanvetomeiningil-
lä ei yksikään seura treenaa ja on jokaisen oma va-
linta, haluaako lähteä kokeilemaan taitojansa ke-
hään.   
Kehässä tappeleminenkaan ei saa olla itse tarkoitus 
treenaamiselle vaan se on tapa tukea treenaamista 
ja ehkä jonkinlainen kehityksen mittari. Myös kave-
reiden kanssa kamppailu on hyvä tapa harjoitella 
kun muistetaan sopia säännöistä ja pidetään niistä 
kiinni. Kamppailua harrastaneet harvoin kimpaantu-
vat pienistä osumista ja heillä on usein kontrolli teke-
misiinsä. Joskus sattuu vahinkoja ja mustelmilta ja 
pieniltä ruhjeilta ei voi välttyä, ne kuuluvat lajin luon-
teeseen.   
Allekirjoittaneelle ei ole 5 vuoden harrastamisen ai-
kana sattunut yhtään luunmurtumaa tai vakavaa 
loukkaantumista joka olisi estänyt seuraavan päi-
vän treenit. 
 

Budohengestä: 
Joku on voinut kuullut puhuttavan budosta tai budohengestä. Tällä ei tarkoiteta 
niinkään henkimaailman asioita tai meditaatiota vaan tapaa asennoitua kamppai-
lutilanteeseen. Itselle ero budolajien ja kamppailu-urheilun välillä on, ei riitä että 
harjoittelee opetettuja tekniikoita, pitää tarkoittaa mitä tekee. Ennen muinoin on 
saattanut olla kyse elämästä ja kuolemasta. Vaikkakin maailman meno on muut-
tunut, pitäisi harjoittelua pystyä tekemään samalla asenteella.   
Teknisesti voi olla taitava mutta jos ei ole asennoitunut oikein ei voi olla mestari 
tekemisissään. Joskus saattaa salilla kajahtaa "Enemmän spirittiä, maksimi!" 
seurauksena siitä että on löysäilty.   
Silloin pitää ottaa itseään niskasta kiinni ja puristaa 110% irti.   
Kamppailu itseään vastaan, koettaen parantaa askel askeleelta onkin vaikeam-
paa kuin luulisi. 

Lopuksi: 
Lisäinformaatiota haluavat voivat käydä tutustumassa seuroihin ja lajien esittelysivuihin myös interne-
tissä. Varsin kattava sivusto suomessa olevista seuroista löytyy osoitteesta www.kamppailulajit.net 
ja kamppailuaiheista keskustelua voi seurata ainakin potku.net foorumeilta. 

Kirjoittaja: Sami Kellokoski, Kihaku ry,  Kuvat: Kihaku ry, Puolustusvoimat 

(Jatkoa sivulta 7) 
 

Treenaaminen tulisi tehdä aina toista kun-
nioittaen ja sopia sellaiset pelisäännöt, et-
tä kaikki voivat ja haluavat niihin sitoutua. 
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Kalustotunnistus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kuvat: Puolustusvoimat, Miikka Hurmalainen 
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Taas on aika avata sanainen arkkuni ja kertoa ha-
vainnoistani palvellessani joukkueenjohtajana Kar-
jalan Prikaatissa vuonna 2000. Aikaisemmin kirjoi-
tin aiheista ”Jääkärikomppanian Hyökkäys” sekä 
”Jääkärijoukkueen Kokoonpano”. Kaivelkaa vanhat 
RESSU-lehdet arkistoistanne ja virkistäkää muisti-
anne. 
 
Taas on tarpeellista huomauttaa, että palvelusaika 
ja -paikka vaikuttavat huomattavasti kokemukseemme PV:n tarjoamasta koulutuksesta. Eroja toimin-
nassa löytyy jopa saman varuskunnan komppanioiden välillä. Kirjoitteluni on jyrkän subjektiivinen. 
Jos jonkun nuppi alkaa punottamaan tai alahuuli väpättämään artikkelin johdosta niin s-postia osoit-
teeseen antti.harala@tut.fi. Yhteyttä saa ottaa myös ystävällisissä merkeissä. 

TULIMUOTOJA 
Isku: 

• 100m x 100m 

• kesto 60s 

• a-tarvikkeita kuluu 0,1 tuliannosta 

• Kranaatinheitinkomppania ampuu 108 
laukausta, 12ls/heitin 

• käytetään yleensä hyökkäyksessä 

Este: 

• 300m x 100m 

• ammutaan maksiminopeudella 

• a-tarvikkeita kuluu 0,2 tuliannosta 

• KrhK ampuu 216 kranaattia 

• käytetään puolustuksessa 

”Vihollinen” 
Termi ”vihollinen” eli vastustaja nimeltä A2 keltainen. RUK:ssa jääkärijoukkueen toiminta perustuu 
siihen että harjoitellaan toimintaa juuri tuota mielikuvituksellista ja poliittisesti korrektia vihollista 
vastaan joka hyvin usein sattuu saapumaan suunnasta 1500 eli idästä. A2 keltainen on komppani-
an kokoinen, rynnäkkövaunuilla liikkuva 100+ miehen kokoinen joukko joka on koostumukseltaan 
melkein identtinen venäläisen vahvistetun panssarijalkaväkikomppanian kanssa. AUK:ssa oli tie-
tääkseni vihollinen nimeltä keltainen ja kapiukoiksi mielivät tappelevat A3:sta vastaan. 

Jääkärijoukkueenjohtajan  
havaintoja 
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KOULUTUSVIDEOT: 

Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämis-
keskuksella on tapana tehdä erilaisiin aihei-
siin liittyviä motivoivia videoita, joita esite-
tään varusmiehille ennen mahdollista käy-
tännön koulutusta. Osa videoista on hyvin 
tehtyjä ja kuulemani mukaan jopa kansain-
välisesti palkittuja. Aiheita riittää: 
” R y n n ä k k ö k i v ä ä r i  T a i s t e l u s s a ” , 
”Häivetekniikka”, ”Asutuskeskustaistelu”, 
”Tulikaste” jne. Varusmiesaikanani toivoin 
näkeväni myös videon, jossa olisi näytetty 
konkreettisesti epäsuoran tulen vaikutus 
metsämaastoon kaivautuneeseen jouk-
koon. Tykistön käyttö on kuitenkin niin 
oleellinen osa tavanomaista sodankäyntiä, 
että mielestäni tällaisen videon tekeminen 
havainnollistaisi hyvin esim. taistelun alku-
vaihetta.  
 

”Joukkueen Opas” mainitsee, että 
200x200m kokoisen maalin tuhoamiseen 
(50% henkilötappiot) tarvitaan 6 iskua 
(120mm heittimillä 648kpl kranaatteja), kun 
kohde on kaivautuneena. Tämä kuulostaa 
aika hurjalta lukemalta, koska usein joukku-
een tulenjohtopartiolla on käytössään tulian-
noksia sellaista 0,2 luokkaa. Tällä voidaan 
ampua kaksi iskua. 
 
Video havainnollistaisi, kuinka puolustuk-
sessa olevan jääkärijoukkueen taistelu-
maasto muuttuu vihollisen hyökkäystä edel-
tävästä tykistökeskityksestä.  

”TULIPAHAN KOETTUA!” 
Suomalaisten videoiden tekijöille huumori ei liene 
täysin vieras termi, koska ”Tulikaste” videossa 
miesten jännitystilan laukaisemiseksi päätetään 
pitää korsussa pienet kekkerit: paikalle tuodaan 
pizzaa Kotipizzan pahvisissa laatikoissa ja juomaksi 
Coca-Colaa. 
 
RU kurss i l la  215 näytet t i in  eräässä 
koulutustilaisuudessa aivan tavallinen TV:stä 
nauhoitettu dokumentti. Dokumentti käsitteli sotaa 
Tshetsheniasta, ja minkälaisia vastoinkäymisiä 
itänaapurimme sotilaat siellä kohtasivat. Muuten 
mielenkiintoinen video, mutta se oli suurimmaksi 
osaksi puhuttu venäjäksi ja tekstitetty ruotsiksi. 
Kattavan ja merkityksellisen jälkianalyysin 
tekeminen opinkappaleesta on vaikeaa, kun Yo-
todistuksessa komeilee ruotsin approbatur. 
 
RUK:ssa tukeuduttiin minun aikanani myös 
mustavalkoisiin, muistaakseni natsi-Saksan aikaisiin, 
saksalaisiin koulutusvideoihin. Suomalaisen 
kiväärimiehen toimenkuva ei ole ilmeisesti 
vuosikymmenten aikana muuttunut niin radikaalisti, 
että joka osa-alueelta tarvitsisi tuottaa uutta 
materiaalia. Tämä tukee uskomustani siitä, että 
perusteet ovat pysyneet pitkälti samoina, kun 
kyseessä on tavallinen suomalainen sotilas. 
Nykyään helposti eksytään ja unohdetaan perusteet, 
kun joka tuutista toitotetaan seksikkäitä termejä 
kuten ”transformaatio” tai ”strateginen isku”. 
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Pääsääntöisesti joukkue sijoitetaan 
puolustukseen siten, että vihollisel-
la ei ole mahdollista käyttää ryn-
näkkö- ja tst-vaunujen suorasuun-
taustulta hyödykseen. Esim. jos tu-
kikohdan etuosassa on avointa 
maastoa, joukkuetta ei sijoiteta 
metsän reunaan vaan taaemmaksi 
siten, että vihollisella ei ole suoraa 
näköyhteyttä ryhmitykseen. Eli 
joukkue taistelee umpimetsässä. 
Tykistön käyttö kuitenkin kaataa 
puita ja sitä kautta vaikuttaa taiste-
lumaastoon. Joukkueen Opasta 
lainaten: ”Vihollinen aloittaa hyök-
käyksen yleensä voimakkaalla tuli-
valmistelulla, joka voi olla kymme-
nienkin minuuttien pituinen ... Epä-
suora tuli siirtyy portaittain eteen-
päin lamauttaen syvemmällä puo-
lustuskeskuksessa olevan joukon.” 
 

 
Varusmiesaikanani olen tilannut tont-
tiin erinäisiä tulimuotoja, mutta Karja-
lan Prikaatin Pahkajärven alueella am-
muttiin harjoituksissa vain vajaita tuli-
muotoja. Eli iskussa ei ollutkaan 108 
kranaattia vaan huomattavasti vähem-
män. Kranaattien aiheuttama pöllytys 
on samaa luokkaa kuin Laineen Tunte-
mattoman Sot i laan aneemiset 
”tykistökeskitykset”. Olen myös nähnyt 
videoita Rovajärven ammunnoista, jos-
sa ammutaan täysiä tulimuotoja, mutta 
kuten Pahkajärvellä, ne ammutaan 
puuttomaan avomaastoon. 
 
Puolustusvoimien budjetin tuntien eh-
dotankin, että hommataan Anttilan 
näyteikkunasta kolmisenkymmentä 
mallinukkea, kypärät päähän, kaive-

taan poterot ja tehdään tulitikkuja kahdesta hehtaarista mäntymetsää. Koulutuksen nimissä. Olen 
myös miettinyt, että yksi syy videon puuttumiseen voi olla huoli varusmiesten mielenterveydestä. Nä-
ky itänaapurin, tai siis A2 keltaisen, massiivisesta tulivalmistelusta voi vaikuttaa negatiivisesti miesten 
moraaliin. 

Vaikka ollaan aukion laidassa, niin poterot kätketään met-
sän suojiin… Yleensä vieläkin syvemmälle kuin tässä. 

(Kyllähän tällaisessa moraali  laskee, jos pommien kes-
kelle kuvittelee itsensä toim. huom.) 
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ETENEMISMUODOT: 
 
Kertausharjoituksissa sekä varusmieskou-
lutuksen viimeisinä kuukausina teemana 
oli pelkästään hyökkäys. Puolustukseen on 
ryhmi t y t t y  va in  yöpymis tä  va r ten . 
”Jääkärikomppanian Hyökkäyksessä”  
(ks. Ressu 2/05) käsittelin hyökkäystyyliä, 
jossa periaatteessa ajetaan tai törmätään 
viholliseen, minkä jälkeen jalkaudutaan 
ajoneuvoista. Lyhyesti: komppanian kol-
men jääkärijoukkueen yhdeksän PASIa 
ajaa jonossa ja kärkijoukkue törmää viholli-
seen jonka jälkeen se jalkautuu. Kärkijouk-
kue lyö vihollisen kahden muun joukkueen 
pysyessä ajoneuvoissa. Jos vihollinen on saatu pois päiväjärjestyksestä, ottavat kaksi jälkimmäistä 
joukkuetta vetovuoron kärkijoukkueen vielä noustessa ajoneuvoihin ja jäädessä viimeiseksi. Voidaan 
siis sanoa, että joukkue jalkautuu vain taistelua varten. Näin ollen jalkaisin siirtymiset ovat hyvin lyhyi-
tä pätkiä. Tämän on käytäntö opettanut. 

Jalkautuneella jääkärijoukkueella on kolme ns. 
virallista/oppikirjan etenemismuotoa. Ne ovat 
ryhmäjono, ryhmäparijono ja ryhmärivi. Itse 
en suosi näistä yhtäkään vaan käytän pääsään-
töisesti viritystä nimeltä kiila. Joukkueen taistelu-
valmius etenemismuodoista puhuttaessa on suo-
raan verrannollinen siihen kuinka monta ryhmän-
johtajaa joukkueenjohtaja näkee. Ryhmäjonossa 
näkyvissä ei ole yhtään ryhmänjohtajaa kun taas 
kaikissa muissa, mukaan lukien kiila, näkyvissä 
on kaksi joukkueen kolmesta ryhmänjohtajasta. 
Kuitenkin kolmesta ”virallisesta” muodosta käyttö-

kelpoisin on ryhmäjono. Ryhmäjonossa koko joukkue (35 miestä) kävelee peräkkäin jonossa(!). Mies-
ten keskinäisten etäisyyksien ollessa ohjeellinen 5 metriä tulee koko letkan pituudeksi 170 metriä. Jo-
ka on todella pitkä matka metsämaastossa. Joukkueen taisteluvalmius tässä muodossa on erittäin 
heikko. Jos tarkoituksena on vain liikkua eteenpäin eikä taistella on tämä helpointa ryhmäjonossa, 
koska taistelijan tarvitsee vain seurata edellä kulkevaa saapasparia. Mikäli siirtymiset ovat pitkiä eikä 
joukkueella ole suurta todennäköisyyttä joutua taisteluun kannattaa edetä ryhmäjonossa. Kuitenkin 
olen saanut ohjeistusta kouluttajilta, että minun pitäisi vetää joukkueeni ryhmäjonoon vaikka olen liik-
kunut maastossa komppanian kärjessä. Ohje jota en ole noudattanut. 

Kiila on ryhmäjonon ja ryhmäparijonon välimuoto ja mielestäni ylivertainen taisteluvalmiudessa kaik-
kiin virallisiin etenemismuotoihin verrattuna. Kaiken lisäksi sen koossa pitäminen on vaikeudeltaan 
sama kuin ryhmäparijonossa ja ryhmärivissä. Kiilassa yksi ryhmä kävelee jonomuodossa minun edel-
läni ja kaksi muuta ryhmää kävelevät näköetäisyydellä minun tasalla oikealla sekä vasemmalla puo-
lella. Tarkoituksenani on seuraavassa RESSUn numerossa selventää kuvin ja kaavioin eri etenemis-
muotoja sekä perustella kiilan ylivertaisuutta. Itse opin kiilan RUK:ssa joukkueemme kouluttajalta yli-
luutnantti Hokkaselta. Tietääkseni se on joskus kuulunut koulutettaviin muotoihin, mutta nykyisestä 
oppimateriaalista sitä ei enää löydy. 

Teksti: Antti Harala, Kuvat: Puolustusvoimat 
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Tämä juttu on sinulle, nuori reserviupseeri! Oletko kiinnostunut kuulemaan, mikä on reservin 
rooli muissa Euroopan maissa? Haluaisitko vaihtaa mielipiteitäsi maanpuolustuksesta yhdys-
valtalaisten, makedonialaisten, ranskalaisten tai vaikka tanskalaisten kanssa viikon ajan ja sa-
malla viettää kesäisen viikon ulkomailla? 
 

Nuoret reserviupseerit Italiassa – 
kansainvälisiä kokemuksia 

reservin aktiivisesta käytöstä 
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Itse vastasin tähän kutsuun myönteisesti, kun luin tästä 
mahdollisuudesta Reserviupseeriliiton kiertokirjeessä. Lai-
toin siis viime keväänä hakupaperit vetämään, päästäkseni 
reserviupseeriliiton edustajaksi YROW (Young Reserve Offi-
cers Workshop) tapahtumaan. Toukokuussa sain postia 
RUL:in toiminnanjohtajalta, Kososen Jannelta, mistä selvisi, 
et tä minun ja kahden muun edustajan ( luutnantt i  
Hurmalaisen ja vänrikki Kotamäen) oli syytä järjestää  
heinäkuun ensimmäiselle viikolle vapaata töistä. Onneksi 
työnantaja suhtautui loma-anomukseeni suopeasti, olihan 
kyseessä edustustehtävä. 

Santahaminasta Viterbohon 
Tänä vuonna YROW, joka on osa laajempaa CIOR:in 
(Confederation Interalliee des Officiers de Reserve) järjestä-
mää kongressia, pidettiin Viterbossa noin 100km Roomasta 
pohjoiseen. Ennen matkaan lähtöä pidimme pienen palave-
rin, missä edellisvuoden edustaja Marcus Nybergh kertoi 
meille hieman taustoja siitä, millaiseen tapahtumaan olimme 
menossa. Luvassa oli selvästikin antoisia hetkiä niin viralli-
sissa kuin vapaa-ajan tilaisuuksissa. Koska kyseessä oli so-
tilastapahtuma, tuli ensimmäiseksi tehtäväksemme kuitata 
asianmukaiset univormut mallia m58 juhlavöineen ja koppa-
lakkeineen. Tässä tukeuduimme Santahaminan varusvaras-
toon, missä tunnetusti varusteet ovat aina oikeaa kokoa ja 

miehen on sopeuduttava. Pienen säätöruljanssin jälkeen kaikille onneksi löytyivät varusteet, joissa 
napit mahtuivat kunnialla kiinni ja lahkeetkin olivat oikean mittaiset. 
 
Heinäkuun alussa koitti vihdoin lähtöpäivä. Pieni epäilys tosin kalvoi mieltäni, sillä olimme saaneet 
vain lentoliput Roomaan. Lentomme Münchenin kautta sujui joutuisasti ja nyt voimmekin väittää käy-
neemme myös Saksassa MM-kisojen aikaan. Perillä Roomassa saimme tuntea nahoissamme, että 
heinäkuinen keskilämpötila Italiassa on reilusti päälle kolmenkymmenen, mikä pisti kylmäverisen suo-
malaissoturin hikoilemaan joulukinkun tavoin. Lisäjännitettä tilanteeseen toi se, ettei lentoasemalta 
löytynyt vastaanottokomiteaa. Vasta pienen tiedustelureissun jälkeen onnistuimme paikallistamaan 
italialaisupseerin, jolta saimme ohjeistuksen bussimme lähtöpaikasta. Tuntien odottelun jälkeen italia-

laiset olivat onnistuneet kasaamaan eri puolilta saapu-
vat vieraansa samaan paikkaan ja ajo kohti Viterboa 
saattoi alkaa. 
 
Kun korkea-arvoisemmat delegaatit oli saatettu hotel-
leilleen, suuntasi bussimme keskelle toscanalaista 
maaseutua, mistä löytyi nuorten upseerien majoitus-
paikkana toiminut lentotukikohta. Ilmeisesti Italiassa 
tunnetaan tosiasia, että yhdessä koetut vaikeudet kas-
vattavat yhteishenkeä, sillä meidät majoitettiin hyvin 
alkeellisiin parakkeihin. No emme olleet odottaneet-
kaan mitään hotellia, joten otimme vastaan sitä, mitä 
tarjottiin. Ainakin yhteishenki oli jo alusta alkaen korke-
alla, kun eri maiden edustajat hämmästelivät mm. pis-
torasioiden puutetta. 

Kiinnostaako ilmai-
nen sotilasaiheinen 

ulkomaanmatka? 
Tulen kuulemaan kerhon oman edusta-
jan kokemuksia ja vinkkejä vastaavista 
ilmaisista ulkomaan edustusmatkoista. 
Liitto lähettää joka vuosi useita nuo-
ria edustamaan itseään maailmalla ja 
seuraava haku on ensi vuoden puolella. 

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus 
pidetään kerhohuoneella TTY:n Säh-
kötalon kellarissa keskiviikkona 
18.10. klo 18 alkaen. Kahvitarjoilu. 

Illan aikana Miikka Hurmalainen kertoo 
kokemuksiaan kesällä Italiassa pidetystä 
nuorten upseerien työpajasta ja siihen 
liittyneistä tapahtumista. Luvassa on 
myös vinkkejä ja neuvoja edustus-
matkoista kiinnostuneille. Kaikki jou-
kolla mukaan. 
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Reservin asema kotimaan puolustuksessa 
Perillä selvisi myös viikon ohjelma, joka tosin eli 
jatkuvasti muutaman tunnin vaihteluvälillä. Aa-
mupäivät kuuntelimme luentoja, jotka käsittelivät 
reservin asemaa kotimaan puolustuksessa. Lei-
jonaosa luennoitsijoista tuli Yhdysvalloista, mikä 
näkyi esitysten lähestymistavoissa. Heidän dokt-
riininsa mukaan ennalta ehkäisevät iskut ovat 
puolustamista, mikä vaikutti pohjoismaalaisten ja 
saksalaisten mielestä hieman erikoiselta näkö-
kannalta. Pienen ja liittoutumattoman maan 
edustajana olikin välillä todettava, ettei luennon 
aihe koskettanut kovinkaan läheisesti Suomea, 
mutta siitä huolimatta oli kiinnostavaa seurata 
sitä, millaisella tarmolla Yhdysvalloissa suhtau-
dutaan aktiiviseen reservin käyttöön. Monissa 
tilanteissa reservistä löytyy osaamista, jota puo-

lustusvoimilla ei ole. Esimerkkinä mainittiin logistiikkaketjut, joita Atlantin toisella puolella seurataan 
siviilien avulla, koska he ovat alan todellisia asiantuntijoita ja kykenevät tunnistamaan, jos rahtikirjois-
sa on jotain hämärää. 
 
Iltapäivisin keskustelimme aamupäivän aiheista pienryhmissä, joissa syntyi todella mielenkiintoisia 
keskusteluja. Jokaisessa ryhmässä oli lähemmäs kymmenen eri maan edustajia, joilla jokaisella oli 
luonnollisesti oma mielipiteensä aiheesta. Lopulta päädyimme aina jonkinlaiseen konsensukseen, 
mutta missään nimessä ei käynyt niin, että korkea-arvoisin tai suurinta maata edustava olisi runnonut 
aloitteensa läpi. Erityisen antoisaa oli kuunnella juuri Irakista palanneiden reserviläisten kokemuksia, 
joissa korostui se, että vieraiden kulttuurien ymmärtäminen ja kunnioittaminen on avainasemassa 
monia maita uhkaavan terrorismin torjunnassa. Illat kuluivatkin sitten joko virallisissa cocktailtilaisuuk-
sissa tai vapaamuotoisemmissa merkeissä. Tällöin pääsimme tapaamaan myös muita CIOR-
konferenssiin osallistuneita suomalaisia ja 
keskustelemaan varttuneempien upseerien 
kanssa. Koko tapahtuman arvoskaala taisi 
olla vänrikistä aina vara-marsalkkaan asti ja 
viikon päättäneessä Gaala-illallisessa pää-
simmekin näkemään jos jonkinlaisia univor-
muja mitaleineen ja sulkahattuineen. 
 

Monta erilaista reserviä 
Kuten jo aiemmin olen todennut, tapahtuman 
suurin anti oli keskusteluissa muiden nuorten 
upseerien kanssa. Kaikki osallistujat olivat 
todella avoimia ja innostuneita kuulemaan 
muiden mietteitä. Käytännön kokemustahan 
porukasta löytyi niin Irakista, Afganistanista, 
Kosovosta kuin Bosniastakin. Olipa eräs 
tanskalainen ehättänyt käydä jopa kaikissa näissä operaatioissa. Myös siviilielämän taustat vaihteli-
vat tullimiehestä hammaslääkäriin. Valtaosa oli opiskelijoita, kuten koko Suomen osasto, joten yhtei-
nen sävel löytyi helposti etenkin vähäisellä vapaa-ajalla. 
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Olin todella yllättynyt siitä, miten eri tavalla reser-
vi käsitetään ympäri maailmaa. Esimerkiksi Yh-
dysvaltoja edusti kolme nuorta ilmavoimien kap-
teenia, joista osa oli jopa kymmenvuotisilla sopi-
muksilla kokopäivätöissä lentäjinä, mutta sikäläi-
sessä organisaatiossa he olivat silti reserviläisiä. 
Kanadalaiset taas kertoivat, että heillä on oma 
laivasto reserviläisille, joka vastaa yksin maan 
lähimerialueiden valvonnasta. Vakinaisen väen 
laivat ovat kaukana ulkomerellä, eivätkä puutu 
mitenkään reserviläisten toimintaan. Briteillä on 
omat monimutkaiset kuvionsa territoriaaliarmei-
joidensa kanssa ja saksalaisilla reservi on jaettu 
aktiiviseen sekä passiiviseen osaan. Erilaisten 
vaihtoehtojen kirjo oli suuri ja erityisen hienoa oli 
nähdä, että monissa maissa reserviä hyödynne-
tään jatkuvasti, eikä vain äärimmäisessä kriisiti-
lanteessa. Monet luennoitsijatkin pyrkivät tuo-

maan esille sen tosiasian, että reserveistä löytyy jos jonkinlaisen alan asiantuntijoita, jotka ovat val-
miita auttamaan, jos vain heitä osattaisiin pyytää apuun. Olisiko Suomessakin syytä ottaa reserviä 
aktiivisempaan käyttöön, kun määrärahat ovat tiukalla? Saataisiinko siten säästöjä, jos annettaisiin 
reservin hoitaa osa tehtävistä ulkoistamisen sijaan? Itse uskon, että tämä on mahdollista. 
 

Jos kiinnostuit tästä tapahtumasta, laita 
asia harkintaan sillä ensi vuoden paikat 
Latviaan ovat haussa heti vuoden vaih-
teen jälkeen. Joka vuosi valitaan uudet 
edustajat ammentamaan kokemuksia 
tästä mahtavasta tapahtumasta, joten 
kannattaa ehdottomasti hakea! 
 
Teksti: Elias Alanko (vänr res) 
Kuvat: Miikka Hurmalainen, Elias Alanko 
 
Lisätietoja YROW:ista: 

http://www.cior.net/YROW.591.0.html 

Kotimaista reserviä lähdössä Tuisku04-
harjoitukseen 



Ressu 3/2006  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

18   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Elokuun lopussa käydyssä PsRUK:n loppusodassa takorulaiset ja kollegakerhojen jäsenet 
pääsivät haastamaan upseerioppilaat panssarisodassa. 
 
MPK Etelä-Hämeen ”Mekanisoidun joukon taistelu” -kurssilla reserviläisille avautui poikkeuksellinen 
mahdollisuus tutustua ja harjoitella taistelua panssarivaunuja vastaan. Kurssi oli osa PsRUK:n vii-
meistä harjoitusta ja reserviläisten päätarkoituksena oli tukea upseerioppilaiden johtamiskoulutusta 
antamalla motivoiva ja realistinen vastus. Siinä sivussa reserviläiset pääsivät itsekin harjoittelemaan 
johtamista ja tutustumaan panssarisodan erityispiirteisiin. Hieman vajaasta 30 taistelijasta muodoste-
tulle mekanisoidulle jääkärijoukkueelle annettiin aluksi lyhyt oppitunti panssarisodasta.  
Kun  tämän  pää l le  ha r jo i te l t i i n  to im in ta  vaunun  läh is tössä ,  pääs t i i n  l äh temään  
maastoon BMP-2 rynnäkkövaunuilla. 
 

Ressut panssarikärkeä  
taittamassa -  

Panssari-RUKin loppusota  
Parolassa 
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Kolme Apilasta vs. kuusi Leopardia 
 
Ensimmäisen illan aikana palauteltiin mieliin puolus-
tustaistelun piirteitä ja ruvettiin suunnittelemaan 
seuraavan päivän torjuntataistelua. Vastassa tulisi 
olemaan vahvasti panssaroitu vihollinen kahdella 
panssarivaunujoukkueella, joissa kummassakin kolme Leopardia ja yhdellä panssarijääkärijoukkueel-
la. Tämä vihollinen pitäisi tuhota kolmella Apilaksella ja muutamalla KES:lla. Vaikutti jokseenkin mah-
dottomalta. Ressujen tukena oli upseerioppilaiden Panssaritiedustelujoukkue ja Panssarihaupitseja 
suora-ammunnassa. Aamun sarastaessa miehiä ei tarvinnut juurikaan herätellä, kun toiminta lähti 
käyntiin omalla painollaan. Nopea aamupala naamaan ja pesäkkeeseen harjoittelemaan kuvioita se-
kä odottamaan. Jännitys alkoi olla jo lähes kestämätön, kun iltapäivän ensimmäisillä tunneilla etu-
maastosta alkoi kuulua vaunujen ääniä. 

 
Panssarijääkärit puhdistavat vastaanotto-
pesäkkeen 
 
Ensimmäinen taistelu lähti käyntiin tyypillisellä 
panssarijoukkojen toiminnalla. Havaittuaan puo-
lustavan osapuolen miinoitteen suojattiin pionee-
rien raivaustoiminta lähettämällä panssarijääkärit 
varmistamaan miinoitteen toinen puoli. KRH:n 
ampuman savutuksen turvin panssarijääkärit 
pääsivätkin aivan vastaanottopesäkkeen viereen 
ja tuhosivat sen laukausta ampumatta. Kun rai-
vausvaunut olivat hoitaneet miinoitteeseen au-
kon, vihollisen hyökkäys pääsi kunnolla vauhtiin. 
Kovasta vastarinnasta huolimatta puolustaja jou-
tuikin vetäytymään taaksepäin. 
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Taistelun jälkeen käydyssä palautekeskustelussa havaittiin, että taistelusuunnitelma oli ollut liian ke-
vyt. Vihollisen toimintamahdollisuudet olisi pitänyt miettiä tarkemmin ja samalla suunnitella niihin vas-
tavedot. Jatkossa tulisi myös pyrkiä pitämään aloite itsellä. Kontakti viholliseen katkesi taistelussa ja 
puolustajat jäivät turhaan odottamaan kohtaloaan. Seuraavaan taisteluun lähdettiinkin neuvoin ”Jos 
et tiedä mitä tehdä, niin hyökkää...” 
 

Silmä vihollisen keskellä 

Palautetuokion jälkeen vaihdettiin johtajia ja siirryttiin seuraavalle puolustustasalle. Aikaisemmasta 
taistelukosketuksen menetyksestä johtuen joukkueenjohtaja päätti asettaa vihollisen hyökkäyksen 
lähtöalueelle radiolla varustetun tiedustelijan. Tästä tulikin suoranainen menestys, kun puolustava 
osapuoli sai vihollisen liikkeistä reaaliaikaista tietoa. Kun raportoinnin epätarkkuudet olisi vielä saatu 
eliminoitua, niin puolustajan toiminta olisi ollut suorastaan tuhoisaa hyökkääjälle. Pienehkö virhe pää-
si syntymään, kun joukkueenjohtaja käski vastaiskun vaunujen sijaintitietojen pohjalta. Vielä kun olisi 
tiedetty, että putket osoittivat kohti vastahyökkäysuraa.  
 

Poikkeuksellista tässä taistelussa oli se, että jalka-
väkeä ei näkynyt hyökkäysryhmityksessä. Viholli-
nen olikin keskittänyt jalkaväen vasemmalla puolen 
taistelevan panssaritiedustelun kimppuun, jossa se 
oli saanut merkittävää menestystä. Lyötyään tie-
dustelijat Leopardit pääsivät ryhmittymään hyökkä-
ykseen reserviläisten sivustalle pajuttuneen aukean 
taakse. Reserviläiset eivät tätä huomanneet ennen 
kuin sivustaa suojannut, pajukkoon hyvin maastou-
tettu BMP-2-rynnäkkövaunu nosti piipun pystyyn 
tuhoutumisen merkiksi. Hetkeä aikaisemmin tuoma-
riverkossa oli käyty seuraava keskustelu: 
- Onko puutalojen itäreunalla bemaria? 
- Hetki, juu on. 
- Piritan aukean eteläpäästä. Leopardilla.  
  Ontelo kylkeen. 

                                                                       - Selvä, merkkaan. 
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Leopardi ei havainnut itse vaunua, mutta pajukon yläpuo-
lelle nouseva lämmin pakokaasu muodosti lämpötäh-
täimissä selvästi erottuvan lämpökartion, jonka pää osoit-
ti vaunun sijainnin. Kun Leopardit seuraavaksi tekivät 
rynnäkön aukean yli, muuttui taistelu kaoottiseksi. Taiste-
lusuunnitelman pohjana ollut joukkojen hajautus kääntyi 
puolustajaa vastaan, kun riittäviä viestiyhteyksiä johtami-
seen ei ollut. Pääosat saatiin irtautumaan, mutta yksittäi-
siä taistelijapareja kimpoili pitkin kenttää. Tästä opittiinkin 
panssarisodan kaksi keskeisintä ominaisuutta eli nopeus 
ja tilanteen kaoottisuus. Jatkossa suosittaisiinkin yksin-
kertaisia liikkeitä ja ryhmän pitämistä kasassa. Niin ja se 
silmä. Joukkueenjohtajan käsky oli alkujaankin ”Otat 
venttiseiskan mukaan ja... menolipun.” 

 
Panssarileuat 
Kolmanteen taisteluun lähdettiin hyvin perinteisellä puolustustak-
tiikalla ja ryhmitys tehtiin pääuran varteen. Yksi ryhmä jätettiin 
takamaastoon reserviksi päätehtävänä vastaiskut sivustoille. Va-
sen sivusta oli tiheähköä metsää ja tiedossa oli, että vihollisen 
panssarijääkärit odottavat metsän toisella puolella. Oikea sivusta 
oli kivikkoinen, kostea, pajuttunut aukea. Joukkueenjohtaja päät-
tikin keskittää kaksi ryhmää metsään jalkaväkeä vastaan. Taiste-
lu päätettiin aloittaa vihollisen vaunujen ajaessa varamiinoittee-
seen. Tilanne lähti käyntiin vihollisen ampumalla epäsuoralla, 
mutta reserviläiset olivat tätä jo osanneet odottaa, joten asemat 
olivat sijoitettu riittävän eteen. Uraa edenneet vaunut havaitsivat 
varamiinoitteen ja vetäytyivät pois etsimään kiertoreittiä. Samaan 
aikaan jalkaväki koukkasi odotetusti vasemmalta. Kun jalkaosat 
törmäsivät puolustajaan, saatiin havainto oikealta sivustalta tule-
vista vaunuista. Kuiva kesä oli tehnyt tepposet ja Leopardit pää-
sivät etenemään pajukossa. Joukkueenjohtajan päätti pyrkiä lyö-
mään nopealla vastahyökkäyksellä vihollisen jalkaväen pois si-
vustasta. Vastahyökkäys kesti kuitenkin liian pitkään ja raskaat 
vaunut ehtivät murtamaan tiensä selustaan. Kolmen Leopardin 
ajaessa ryhmityksen taakse voitiin tilanteen mahdottomuus 
myöntää pitkin hampain. Puolustajat olivat murskautuneet pans-
sarileukojen väliin. 

 

Modernilta tankilta ei näin pii louduta 
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Isku oikealle - ryhmity! 
Viimeinen kunniallinen taistelu olikin sitten hyökkäävän osaston juhlaa. Puolustettava maastonkohta 
oli mäki ison aukean reunassa. Jo alussa oli tiedossa, että vihollinen tulee hyökkäämään 
”massiivisena lauttana”. Kun vihollinen sai lyötyä kärjessä olevan panssaritiedustelun pois tieltään, 
pääsi se keskittymään reserviläisten murskaamiseen. Pientä aavistusta tulevasta saatiin, kun tuoma-
riautot päräyttivät mäelle ja rupesivat kantamaan savurasioita pitkin mäkeä. Vihollisesta ei ollut saatu 
näköhavaintoakaan, kun tuomarit ilmoittivat puihin osuvan sirpaloituvia onteloammuksia. Joukkueen-
johtaja teki sen, minkä pystyi ja käski ampua torjunnan vaunujen niskaan. Tämä hiljensi hetkeksi vau-
nutulen. Seuraava havainto oli kolmen Leopardin rynnäkkö tien yli kaukana etumaastossa. Ennen 
kuin joukkueenjohtaja ehti ammuttaa epäsuoraa, niin mäelle alkoi satamaan vihollisen kranaatteja. 
Tilanne muuttui puolustajan kannalta mahdottomaksi, kun etumaastoon lentäneet savurasiat peittivät 
näkyvyyden. Taistelusuunnitelman mukaisesti joukkueenjohtaja käski miehet irti ja vaunuihin, jotta 
suunniteltu vastahyökkäys saataisiin käyntiin. 
Vain hetki puolustajan irtautumisen jälkeen ensimmäinen Leopardi ajoi tuliasemaan puolustusryhmi-
tyksen keskelle. Samaan aikaan savusta sukelsi kolme rynnäkkövaunua, joiden kannella hyökkäävät 
panssarijääkärit odottivat jalkautumista. Arvatenkin vihollinen ei pysähtynyt mäen päälle, vaan hyö-
dynsi saavutetun tilan jatkamalla hyökkäystä. Tulenjohtovaunu siirsi hyökkäyksen tahdissa epäsuo-
raa eteenpäin ja tulijyrä painoi puolustajaa poispäin. Reserviläiset toteuttivat harjoitellun kuvion ja 
koukkasivat oikealle sekä ryhmittyivät hyökkäämään vihollisen jalkaväen sivustaan. Pahaksi onneksi 
pysähtyneen vihollisen konetykit osoittivat suoraan jalkautuvaa vastahyökkäystä kohti. Reserviläisten 
kouluttajan kapteeni Hemmingin tuomio oli julma: ”Tuli seis! Siirrytään palautepuhutteluun Viiden tien 
risteykseen. VAUNUUN NOUSE!”. 
 

”Samanlaisia kursseja myös muille 
koulutushaaroille!” 
 
Kurssista saatu palaute oli kiittelevää 
ja vastaavanlaisia kursseja toivottiin 
myös muille koulutushaaroille. Jäl-
keenpäin voidaankin todeta, että ker-
tausharjoitusten korvikkeena tämä 
kurssi toimi loistavasti. Reserviläiset 
pääsivät tukemaan varusmiesten kou-
lutusta ja samalla kehittämään taito-
jaan. MPK:n kautta hoituivat vakuu-
tukset ja kustannuksetkin saatiin pi-
dettyä kurissa, joten mallia kannattaa 
pohtia myös laajempaan käyttöön. Lo-
puksi iso kiitos PV:n edustajille, jotka 
ottivat reserviläiset avoimin mielin 
vastaan ja tarjosivat opettavaisen 
maastoviikon. 

Teksti: Jukka Makkonen 
Kuvat: Miikka Hurmalainen, Antti Saastamoinen, Joonas Iivonen 
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Kalustotunnistuksen vastaukset 

1.  Kiiski-luokka (raivausvene) 
  
Alukset Kiiski 1 - Kiiski 7 
 
Uppouma 20 t 
 
Nopeus 11 s 
 
Pituus  15,8 m 
 
Leveys 4 m 
 
Syväys 1,3 m 
 
Koneteho 2 * 127 kW 
 
Aseistus 1 * 12,7 mm 

2.  SISU E11T 6X6 
 
KÄYTTÖ 
 
Pääasiallisesti tykin vetäjä  
 
OMINAISUUDET 
 
MOOTTORI:  
merkki/malli/toimintatapa: Cummins M11-380 
E/ 4-T turboahdettu välijäähdytetty suoras 
iskutilavuus/käyttövoima: 10,82 l/diesel 
max teho/vääntömomentti: 278 kW/1825 Nm  
Vetojärjestelmä: 6x6 kytkettävissä  
Omamassa: 12400 kg  
Kantavuus: 11600 kg  
 
MITAT:  
pituus: 9,24 m, leveys: 2,55 m, korkeus: 3,23 m,  
 
Istumapaikkoja  
kuljettajan lisäksi ohjaamossa: 1,  
kuormatilassa: 30  
 
Valmistus-/hankintavuodet: 1999-  
Valmistusmaa: Suomi  

3.  Piper PA-31-350 Chieftain 
  
Alkuperämaa: Yhdysvallat  
Tyyppi: Yhdeksänpaikkainen liikelentokone  
 
Voimalaite: Kaksi 350 hv Lycoming TIO-540-
J2BD/LTI0-540-J2BD kuusisylinteristä ahdettua 
mäntämoottoria.  
 
Suoritusarvot: (75% teholla 1 500 metrissä) 
matkanopeus 350 km/h,  
pisin lentomatka 1 590 km,  
käytännöllinen lakikorkeus 4 500 metriä  
 
Tyhjäpaino: 1 915 kg  
Suurin lentopaino: 3 175 kg  
Kärkiväli: 12,40 m  
   
Miehistö: 1 + 1 + 7 henkilöä  
Nopeus: 350 km/h  
Lakikorkeus: 4 500 m 
 
Käyttö: Yhteyslennot ja kartoituskuvaus. Chief-
tain on ollut ilmavoimien käytössä maaliskuusta 
1983. Koneita hankittiin kuusi, jotka kaikki ovat 
käytössä  

4.  7.62 KK MG 3 
 
KÄYTTÖ 
 
Vaunukonekivääri (mm. Leopard 2 A4)  
Voidaan kiinnittää helikopteriin (NH90) tai käyt-
tää jalkaväen tulitukiaseena  
 
OMINAISUUDET 
 
Lyhyellä piippurekyyliperiaatteella toimiva vyö-
syöttöinen sarjatulta ampuva automaattiase  
 
Kaliiperi: 7.62 NATO (7.62 x 51)  
Pituus: 123 cm  
Paino: ase ilman vyölaatikkoa 12,1 kg,  
vyölaatikko 9,0 kg täynnä (250 patruunaa)  
 
Tulinopeus: teoreetinen 1150 ls/min,  
vyön vaihdot mukaanluettuna 500-600 ls/min  
 
Valmistusmaa: Saksa  

5.  Kampela-luokka (Kuljetuslautta) 
  
 
 
Alukset Kampela 1, Kampela 2, Kampela 3 
 
Uppouma 300 t 
 
Nopeus 9 s 
 
Pituus  35 m 
 
Leveys 8,5 m 
 
Syväys 2,5 m 
 
Koneteho 2 * 174 kW 
 
Aseistus 2 * 23 mm 

Tiedot: Puolustusvoimat 



 

 

Palautusosoite: 
TaKoRU 
PL162 
33101 Tampere 

Tulevaa toimintaa 

Tule mukaan reserviläisten ensiapuryhmään. 
 
Jos olet kiinnostunut ensiavusta tai haluat pitää yllä ensiaputaitoja, 
tule mukaan reserviläisten EA-ryhmään. Aikaisempaa kokemusta tai 
tietoa ensiavusta ei tarvitse olla, vaan kiinnostus aiheeseen riittää.  

Ensiapuryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa reserviläistoimis-
ton tiloissa. Tapaamisissa käydään läpi erilaisia ensiapuaiheita ja 
harjoitellaan käytännön toimintaa. Kun taitoja on kertynyt riittävästi, 
voit halutessasi lähteä mukaan EA-päivystämään reserviläistapahtu-
miin. 

Jos aihe kiinnostaa edes hieman, niin ota rohkeasti yhteyttä! Ker-
romme mielellämme lisää toiminnasta. 

EA-ryhmän sivuilta löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme: 
http://www.kotiposti.net/polit/ea.htm 
Lisätietoja: 
Jukka Makkonen  (@tut.fi) 
GSM 040 702 8634 

Lokakuu 
 

14.10. Ammuntapäivä Pirkkalassa     
   

17.10. Tutustumisammunnat pienoispistooleilla Tammelassa     
   

18.10. Infoa ilmaisista kansainvälisistä ressumatkoista  
  ja illanistujaiset kerhohuoneella (KKK)     
   

28.-29.10. Reserviläistouhailua Padasjoella     
   

Marraskuu 
   

2.11. Kerhon SYYSKOKOUS+PIKKUJOULU     
   

8.11. Megazone     
   

15.11. Lihaskuntotesti ja Palautuminen kerhohuoneella     
   

22.11. Leffailta      

Muista, että tapahtumia ja toimintaa joka 
makuun löytyy myös MPK ry:n sivuilta 

www.mpkry.fi 


