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Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti, 30. vuosikerta. 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Päätoimittaja: Kari Salonen 
Taittaja: Kari Salonen 
Etukansi: Puolustusvoimat, kenttähartaus jouluna Otso 2005 –harjoituksessa 
Kuvat: Painos: 450 kpl. 
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere 
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Vuosi alkaa olla pikkuhiljaa takanapäin ja ihmiset alkaa valmistautua uuteen vuo-

teen ja uusiin haasteisiin. Ensi vuosi on jo 39. kerhon toiminta vuosi joten kerholla 

alkaa nelikymppiset olla lähellä.  

 

Uusi hallitus saatiin valittua syyskokouksessa Siivikkalassa. Hans Saijet-

sista tuli ensi vuodeksi uusi puheenjohtaja ja allekirjoittanut siirtyy vara-

puheenjohtajaksi.  Ensi vuosi tulee luultavasti olemaan myös meikäläisen 

viimeinen hallitusvuosi, koska tuo valmistuminen alkaa tuntua jopa realis-

tiselta tavoitteelta. Katselin tuossa viime vuonna samaan aikaan kirjoitta-

maani puheenjohtajan palstaa ja sieltä löytyi tuollainen lausahdus kuin, ” 

Eihän meistä kukaan kumminkaan koskaan valmistu;) ”. Taisi tosiaan 

tuolloin mietityttää että mitähän tästä vielä tulee. 

 

Tämä vuosi on ollut allekirjoittaneelle toisellakin tapaa hektinen, kuin vaan opiskelu-

jen kannalta. Aloitin maaliskuussa osa-aikaisesti työt suunnittelijana ja se on vienyt 

aika lailla voimavaroja. Toisaalta olen saanut arvokasta työkokemusta tulevaisuutta 

varten ja toisaalta taas aikaa muuhun, opiskelun lisäksi, on jäänyt vähemmän. Jos 

joku tämän palstan lukija miettii myös osa-aikatöitä, ei kannata hypätä aivan pää 

edellä työmaailmaan. Itselläni oli ainakin tuo töiden aloittaminen pitkällisen harkin-

nan tulos mutta omasta mielestäni päätös oli hyvä. 

 

Kiitän tämän vuoden hallitusta, tilintarkastajia, toimihenkilöitä sekä kaikkia teitä ak-

tiivisia ja vähemmän aktiivisia jäseniä hienosta vuodesta 2006. Hallituksesta pois 

jääviä kiitän työpanoksistanne, ilman toimareita ja hallituslaisia ei olisi kerholla 

myöskään toimintaa. Se olisi aika harmi TaKoRUn ollessa Suomen toiseksi suurin 

Opiskelijareserviupseerikerho. Uudet hallituslaiset toivotan myös tervetulleiksi po-

rukkaan. 

 

Toivotan kaikille hyvää Joulua ja aktiivista tulevaa vuotta 2007. 

Teksti: Vänni Alarotu, TaKoRU ry:n puheenjohtaja 

Kuvat: Vänni Alarotu 

PJ:n palsta 
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TaKoRU:n ampumakilpailun 
2006 tulokset: 

Perinteinen, TaKoRU:n pienoispistooli-
vuoroilla käytävä, ampumakilpailu on 
päättynyt vuoden 2006 osalta. Tulokset 
ovat seuraavat: 

  1. Kari Salonen 94/100 
  2. Antti Liehu  90/100 
  3. Timo Kivelä  88/100 
Voittajan nimi kaiverretaan kiertopal-
kintoon tulevien sukupolvien ihastelta-
vaksi. Palkintoa säilytetään TaKoRU:n 
kerhohuoneella. Aikaisemmista vuosis-
ta poiketen, tämän vuoden kilpailussa 
arvottiin kaikkien osallistujien kesken 
500 patruunaa pienoispistoolivuoroilla 
ammuttavaksi. Arvonnan voitti Mikko 
Hällfors. Onnea voittajille ja kiitos kaikille 
osallistujille! Uusi kilpailu alkaa jälleen 
tammikuussa 2007 eli ei muuta kuin ra-
dalle mars! 

 

Kilpailun säännöt: 
• Kerhon ase, kilpailijan omat patruunat 

• Kilpailusarja on kymmenen (10) laukausta 

• Kilpailusarjan saa ampua kertasuorituksena tai kahtena viiden laukauksen peräkkäisenä sarja-
na 

• Kullakin osallistujalla on mahdollisuus kolmeen kilpailusuoritukseen kauden aikana (mutta yh-
delläkin 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! Harjoittelumah-
dollisuuksiahan ei puutu, sillä TaKoRU:n viikoittainen pienoispistoolivuoro Osmonkallion sisäampu-
maradalla 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: Antti Liehu  Kuvat: Miikka Hurmalainen 

Ampuminen on varsin suosittu harrastus TaKoRU:n jäsenten piirissä. 
Osmonkallion pienoispistoolivuorojen lisäksi järjestetään myös muuta-
man kerran vuodessa mahdollisuus ampua järeämmillä pistooleilla 
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Uusi jäsenmaksujen  
laskutusjärjestelmä!!!!! 

 

Opiskelijain Reserviupseeripiirin syyskokouksessa Helsingissä 25.11. päätettiin siirtymisestä uuteen 
jäsenmaksunlaskutuskäytäntöön. Toisin sanoen TaKoRU:n ja kollegakerhojen jäsenmaksujen ke-
räämisestä vastaa jatkossa Suomen Reserviupseeriliitto. 
 
Entä mitä tämä tarkoittaa rivijäsenen kohdalla? Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuoden jäsenmaksuja 
ei makseta enää kerholle suoraan. Aikaisemmin RUL:sta on tullut jäsenmaksulappu, jonka summa 
kohdassa ei ole lukenut mitään, joten sen on voinut jättää huomioimatta. Vuoden 2007 jäsenmaksu 
tullaan kuitenkin suorittamaan tällä menetelmällä. Joten kun alkuvuodesta postilaatikkoonne ki-
lahtaa Reserviupseeriliiton jäsenmaksulomake, suorittakaa jäsenmaksu sen mukaan. Kerho 
ei enää lähetä Ressun mukana omia jäsenmaksulaskuja. Uuteen laskutusjärjestelmään siirtyminen 
ei tule muulla tavalla koskettamaan tavallista rivijäsentä. 
 
Jokaisesta jäsenmaksusta jää kerholle jatkossakin yhtä suuri summa toimintaa varten kun aikaisem-
minkin. Ennen kerho on kerännyt jäsenmaksut ja tilittänyt sitten edelleen osan liitolle mm. Reservi-
läinen lehteä varten. Jatkossa liitto kerää jäsenmaksut ja tilittää kerholle sille kuuluvan osan. Uudella 
toimintatavalla kevennetään kerholle tulevaa hallinnollisten töiden määrää ja pyritään nopeuttamaan 
toimintaa. 
 
Lisätietoja saa kysymällä allekirjoittaneelta tai hallitukselta sähköpostiosoitteista: takoru at takoru.fi 
tai vanni.alarotu at tut.fi. 

 
Teksti:  
Miikka Hurmalainen 
 
Kuvat: Kari Salonen 

Ensi vuoden jäsenmak-
sun lasku saapuu ehkä 
hieman oudolta taholta, 
nimittäin Reserviupsee-
riliitto alkaa hoitaa 
myös Opiskelijain Re-
serviupseeripiirien jä-
senmaksujen keräämi-
sen. 



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

6   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TaKoRU:n  Reserviläistouhuilua 
Padasjoella 28.-29.10.2006 

 

 
TaKoRU järjesti lokakuussa Padasjoen koulutuskeskuksessa reserviläisviikonlopun ammunnan ja 
sotilaallisen rastikoulutuksen merkeissä. Kurssi järjestettiin MPK:n kurssina ja siitä jokainen osallistu-
ja sai korvaavia kertausharjoitusvuorokausia. Itse kurssi oli tyyliltään erittäin leppoisa ja kevyt. Tetsa-
usta ei tällä kurssilla harrastettu ja ehkä kovimmaksi koitokseksi nousi matkaaminen kuorma-auton 
lavalla paikan päälle ja takaisin. 
 
Kurssi alkoi lauantaina 28.päivä lokakuuta varhain aamulla. Ensimmäinen yllätys kurssilaisille oli yön 
aikana satanut lumi ja alkavan päivän kylmyys. Puolustusvoimien sponsoroima kuljetus lähti TTY:ltä 
aikataulussa, koukkasi vielä muutaman kurssilaisen kyytiin keskustorilta, ennen kuin suuntasi kohti 
Padasjokea. Kyyti olikin mukavan virkistävä varsinkin, kun oli kyseessä syksyn ensimmäiset varsinai-
set pakkaslukemat ja matkaa taitettiin 60km/h nopeudella uusien ajomääräysten johdosta. 
 
 

Padasjoen koulutusviikonlopun tunnelma muuttui hieman suunniteltua totisemmaksi, kun nyttemmin jo sulaneet lumet satoi-
vat ensi pakkasten myötä tuomaan tuntumaa pohjoisen viileisiin oloihin. Kyyti oli kylmää jo ensimetreiltä, sillä valtion kuor-
ma-autojen lava ei ole erityisen lämmin tapa matkustaa pakkasella. 
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Padasjoelle saavuttiin yhdeksän aikoihin, minkä 
jälkeen kurssilaiset majoittuivat pikaisesti pa-
rakkiin. Sää suosi jälleen Padasjoen kurssia, 
lunta oli tullut hyvin ja kylmä oli, tosin tämä to-
dettiin paljon paremmaksi vaihtoehdoksi kuin 
täysi vesisade.  
Pikaisen majoittumisen jälkeen oli vuorossa no-
hevan kurssijohtajan Antti Liehun alkupuhe ja 
kurssilla toimivien kouluttajien esittely. Puoli 
kymmenen aikoihin aloitettiin rastikoulutus ai-
heilla: aseenturvallinen ja taktinen käsittely, 
eteneminen aseen kanssa, kylkimiina, viuhka-
räjähde ja sanomalaite.  
Kurssilaiset kävivät rastit läpi pienissä muuta-
man hengen ryhmissä. Puolenpäivän aikoihin 
pidettiin lounastauko ja rastikoulutusta jatkettiin 
tauon jälkeen. Rastit olivat nyt aiheista sovellet-
tu ammunta pistoolilla, ammunta suomikonepis-
toolilla, rynnäkkökiväärillä ja haulikolla. Lisäksi 
käytiin läpi kouluammunta tyyppiset rastit ryn-
näkkökiväärillä sekä pitkillä kivääreillä.  

 

Tutuksi tuli myös asutuskeskustais-
telu perustaktiikoilla. Sovelletussa 
ammunnassa kurssilaiset pääsivät 
ampumaan, monille ei niin tutuilla 
aseilla sekä pääsivät myös kokeile-
maan etenemistä ammunnan ohel-
la. Iltapäivällä olikin sitten vuorossa 
kahvitauko ja sen jälkeen, illan jo 
alkaessa hämärtää, pidettiin sisällä 
pari viimeistä koulutusta aiheista 
kartat/koordinaatit, epäsuoratuli, se-
kä uudet taktiset merkit.  

Koulutusten jälkeen syötiin päivälliseksi hernekeittoa, minkä valmistuksesta muodostuikin melkoi-
nen spektaakkeli purkkeineen ja kansineen, mutta ei siitä sen enempää. Päivällisen jälkeen odotel-
tiin saunan lämpenemistä ja makkaran paistoa. Saunalle kasattiin nuotio tai oikeastaan infernaali-
nen ydintuli, jossa halukkaat paistoivat makkaraa ja istuksivat vilvoittelemassa saunan päälle. Joku 
myös lisäsi nuotioon komeita ”pötkylöitä”, jotka muuttivat liekin väriä vihreäksi, siniseksi ja violetiksi. 
Saunomisen jälkeen olikin sitten mukava vielä istuskella vähän aikaa jutustelemassa ja painua nuk-
kumaan seuraavan päivän aikaista herätystä varten. Tosin kellojen siirron ansiosta saatiin nukkua 
tuntia pidempään.  

Nopeasti ampuminen pistoolilla on varsin 
hankalaa puuhaa, jos meinaa osua maaliin 
pelkän räiskimisen sijaan. Miltei yhtä 
hankalaa on myös hyvin rajoitetusta am-
puma-aukosta osuminen. 
Kaupunkitaistelu kuitenkin on pitkälti 
juuri näitä hankalia tilanteita. 

Viuhkaräjähde on yllättävän kätevä apuväline moneen 
taistelutilanteeseen. 
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Toisena päivänä herätys oli vähän ennen kah-
deksaa ja aamupalan jälkeen kurssi jatkui ras-
tikoulutuksella. Rastien aiheina oli epäilyttävän 
henkilön kiinniotto, kranaatin raivaaminen 
TNT:llä ja taisteluhaudan vyörytys. Sää oli toi-
sena päivänä jo parempi, aurinko paistoi ja 
pakkastakin oli vain nimeksi. Kun epäilyttävät 
henkilöt oli saatu kiinni, kranaatit raivattua ja 
taisteluhaudat vyörytettyä, aloitettiin 2-3 hen-
gen partioissa suoritettava partiotaitokisa. Par-
tiotaitokisaan kuului neljä rastia, jotka olivat 
viuhkaräjähteen asentaminen ja purkaminen, 
epäsuoran tulen pyyntö sanlalla, käsikranaatin 
tarkkuusheitto ja ammuntarasti. Kun partiotai-
tokisa saatiin kisailtua oli vuorossa ruokailu. 
Ruokailun jälkeen kurssi jatkui ammunnalla 
SRA-radalla ja kivääriradalla. Ammunnan 
ohella parakissa pidettiin vaihtoehtoista koulu-
tusta niille, jotka katsoivat ampuneensa tar-
peeksi. Iltapäivästä noin kolmen tienoilla 
aloimmekin jo sitten valmistautua lähtöön ta-
kaisin kohti Tamperetta. Kamppeet kasattiin 
autonlavalle ja lyhyen kurssijohtajan loppupu-
heenvuoron jälkeen nokka suunnattiin kohti 

Tamperetta. 
 

 
Asiantuntijat: Antti Laalahti & 
Ville-M. Heiskanen                    
 
Kuvat: Antti Laalahti & Ville-M. 
Heiskanen                    

Kaikkia vihollisen näköisiä ei välttämättä kannata ampua hen-
giltä välittömästi, joten kiinniottaminen syytä myös hallita. 

Vaikka kouluammunnat sinänsä 
on usein jo nähty, ei pyssyillä 
ammuskelu koskaan ole aivan 
tylsää. 
 
Lisäksi omasta ampumataidosta 
on syytä pitää huolta, sillä jo am-
pumakoulutus ohjesäätökin tote-
aa: 
” ohiammuttu laukaus on täysin  
 Hyödytön ” 
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Jouluseikkailu 
Panssarisotamiehet Teppo Taitaja ja Martti Majava ovat alikersantti Taito Saaren johdolla 
palaamassa venähtäneestä panssarisotaharjoituksen loppukähinästä kasarmille ja joululo-
matkin on jo myönnetty, joten takaisin ei tarvitse palata ennen uutta vuotta. Kasarmin pans-
sarivaunuhallin eteen on kuitenkin kyhätty ihmeellinen pujottelurata laatikoista. Nyt sinun 
tehtäväsi on auttaa tämä urhea kolmikko viemään upouusi eli noin 10v. käytetty Leopard 2 
sokkelon läpi sen kotiin, jotta pääsevät pojat ja kissapeto jouluksi lomailemaan… 
 
Jos on liian vaikea, niin katso hiukan eteenpäin lehdessä... 

Kuvat: Miika Hurmalainen 
 
Sokkelo: Leena Leppänen ja Kari Salonen 
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Ensiapuryhmästä harrastus? 
 
Tiesitkö, että sinulla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää ensiaputaitojasi muutenkin kuin käymällä 
ensiapukursseilla? Helpoiten tämä onnistuu ensiapuryhmässä, joita on niin SPR:llä kuin joillakin re-
serviläisjärjestöillä. 
Tampereella toimivat SPR:n ensiapuryhmät koostuvat suuresta joukosta vapaaehtoisia. Toiminnan 
runkona on ryhmäillat, joissa opiskellaan ja harjoitellaan ensiapua. Lisäksi ryhmäilloissa voidaan tu-
tustua aiheeseen liittyviin paikkoihin ja toimijoihin, kuten hätäkeskus, ensivasteyksiköt jne. Harjoitelta-
vat asiat koskettavat tyypillisimpiä tapaturmatilanteita nyrjähdyksistä, haavoista ja murtumista aina 
monivammapotilaisiin saakka. Ryhmäiltoja järjestetään joka tiistai klo 18 alkaen SPR:n vapaaehtois-
toiminnan keskuksessa Tampurissa (Pääkirjasto Metson vieressä). 

Miksi motivoitua harrastamaan ensiapua? 
 
Usein kun miettii hyvän sotilasjohtajan osaamispalettia, unohtuu listalta helposti ensiapu. Siitäkin 
huolimatta, että kyseisiä taitoja tarvitaan erittäin suurella todennäköisyydellä. Ensiaputaitojen hallinta 
ei luonnollisesti saa rajoittua vain johtajiin, mutta ainakin heidän tulisi hallita perushätäensiapu. Täl-
löin he pystyvät tarvittaessa kouluttamaan ja harjoittamaan joukkojaan ensiaputaitoisiksi. On lisäksi 
tärkeää, että joukon johtaja ymmärtää ensiaputaitojen tärkeyden sekä sen että se on paljon muutakin 
kuin painesiteen laittoa. Taistelusta irti olevilla joukoilla tapaturmat ovat lähempänä arjen vahinkoja, 
kuten nyrjähdyksiä, palovammoja, haavoja ja murtumia. Joukon tuleekin osata toimia myös näissä 
tilanteissa. 
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Onnettomuustilanteet ovat pelottavia sille, joka ei tiedä kuinka toimia 
 
Harmittavan usein reserviharjoituksissa 
ensiapukoulutus jää joko pois tai erit-
täin vähälle. Vaikka aiheena perusen-
siapu ei ole laaja eikä edes kovin vai-
kea, niin harjoittelu työnnetään helposti 
sivuun. Usein syynä saattaa olla se, 
että kukaan ei vain tunne aihepiiriä. 
Vastuu jää tällöin usein lääkintähenki-
löstölle, joka joko painostaa joukkoja 
kouluttautumaan tai ei. Tämänkaltaisis-
sa tilanteissa korostuukin johtajan vas-
tuu aiheen harjoittamisesta. 
 

 

Ensiapuryhmästä eväitä myös reserviläistoimintaan 
 

Ensiapuryhmässä oppii perusmenettely-
tapoja erilaisiin onnettomuustilanteisiin, 
minkä jälkeen pystyy helposti opetta-
maan joukolle riittävät tiedot harjoittelua 
varten. Lyhyen EA-koulutuksen jälkeen 
joukon harjoituksiin pystytään lisäämään 
lavastettuja tapaturmatilanteita, jolloin 
tilanteet lähenevät todellisuutta ja yksi-
toikkoisiinkin harjoituksiin saadaan väriä. 
Samalla joukko tottuu toimimaan rauhalli-
sesti ja oikein vammapotilaan kanssa. 
Kun ensiapua on harjoiteltu riittävästi, jo-
kainen voi luottaa siihen, että saa tarvitta-
essa apua. Lisäksi kaikki ymmärtävät 
kentällä annettavan avun rajallisuuden. 
Näin ollen on jokaisen helpompi jälkeen-
päin todeta, että teki sen mikä oli mah-
dollista.  

 
EA-ryhmässä pääset harjoittelemaan toimintaa lavastetuissa onnettomuustilanteissa ja saat samalla 
ideoita esimerkiksi oman joukkosi koulutukseen. Lisäksi pääset keskustelemaan aiheista asiantunti-
joiden kanssa, sillä monet ryhmäläiset työskentelevät tai opiskelevat terveydenhuollon piirissä. 

Elämässä sattuu ja tapahtuu. On hyvä 
osata toimia, kun kaikki menee pieleen 
ja on tehtävä valintoja, jotka vaikutta-
vat muiden tai omaan terveyteen tai 
ratkaisevat jopa ihmishenkien säilymi-
sen. 

Luodit, miinat, räjähteet, ansat, kompuroinnit, onnettomuudet ja 
vahingot aiheuttavat jatkuvasti tarvetta ensiaputaitojen käytölle, 
jotta joukkojen toimintakyky säilyy. Tällöin on tärkeätä, että avun 
saaminen ei riipu pelkästään lääkintämiehistä ja kenttäsairaaloista. 
Jokaisen sotilaan tulisi osata auttaa vahingoittunutta toveriaan. 
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SPR:n EA-toimintaa jo lähes 50 vuotta 
 
Punaisen Ristin ensiaputoiminnalla on 
jo lähes 50-vuotiset juuret 130-
vuotisessa järjestössä. EA-ryhmiä on 
Tampereella kaksi ja niillä on joka toi-
nen viikko ryhmäilta. Toimintaa vetää 
kokeneet järjestön kouluttamat en-
siaputoimijat. Ryhmissä on runsaasti 
vapaaehtoisia, joista osa toimii tervey-
denhuollon piirissä. Suuri osa toimin-
nasta tapahtuu ryhmäilloissa, mutta 
myös muuta toimintaa on tarjolla. Päi-
vystykset, kilpailut ja kurssit antavat 
lukemattomia mahdollisuuksia kehittää 
ensiaputaitojaan.  
Näkyvimpänä toimintamuotona voi-
daan pitää ensiapupäivystämistä. EA-
ryhmäläisenä sinulla on mahdollisuus 
tulla mukaan päivystämään useisiin 
erilaisiin tapahtumiin Tampereella. 
Vuonna 2006 ensiapupäivystyksiä on 
ollut noin 100. Päivystyksessä saat 
arvokasta kokemusta ja itsevarmuutta toimintaan. 

Joustava ja hyödyllinen harrastus 
EA-ryhmään osallistumisen aktiivisuuden määräät sinä itse. Jos kalenteriin ei mahdu ryhmäiltaa joka 
viikolle, niin silloin voit käydä vaikka kerran vuodessa. Tärkeintä on, ettet unohda näin tärkeän har-
rastuksen olemassa oloa. Usein kuitenkin nälkä kasvaa syödessä ja harrastusta haluaa syventää. 
Tällöin tarjolla on kehitysmahdollisuuksia hyvinkin pitkälle aina ensivastekoulutukseen saakka.  

Olet erittäin tervetullut mukaan toimintaan 
Ryhmään tuleminen on helppoa. Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai suoraan SPR:n yhteyshenkilöön 
ja kysy seuraavasta ryhmäillasta. Aluksi voit tulla vaikka vain seuraamaan ryhmän harjoituksia ja 
kuuntelemaan esityksiä. Toiminta on avointa ja innostavaa eikä ensimmäisenä iltanakaan tarvitse 
tuntea itseään ulkopuoliseksi. Ryhmäiltojen aiheet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joten toimintaan 
voi tulla mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa. 

Harrastus, josta on hyötyä niin vapaalla kuin töissä 
Lopuksi onkin vielä muistutettava, että EA-taidot ovat mukana niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. 
Näin hyödyllistä ja joustavaa harrastusta onkin vaikea muualta löytää. Jos et anna mitään muuta uu-
denvuoden lupausta, niin lupaa edes kerran tulla käymään SPR:n EA-ryhmäillassa. Toivotamme ai-
heesta kiinnostuneet sydämellisesti tervetulleiksi. 

Ota rohkeasti yhteyttä! 
Jukka Makkonen (@tut.fi) 
SPR:n ensiapuryhmä 
Liisa Flinck-Vasama (@redcross.fi) 
Web-site: http://www.tre.redcross.fi/ 

Muutamilla sopivilla tarvikkeilla saa koulutuksen, kokemuksen ja uskal-
luksen myötä lopulta ihmeitä aikaan, jos ympärillä sattuu ja tapahtuu. 

Teksti: Jukka Makkonen 
Kuvat:  
 Kari Salonen 
 Puolustusvoimat 
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Luovuta verta! 

Syksyn alussa tilanne Suomen verivarastoissa huononi 
hyvin nopeasti ja veren määrä varastossa on edelleen 
varsin alhainen. 
Riittävä määrä verta varastossa on ehdoton edellytys 
sairaanhoidon toimivuudelle, sillä vakavissa tilanteissa 
potilaalle täytyy aina antaa veriplasmaa. Usein myös 
joudutaan antamaan ihan vertakin. 
Ellei sopivaa verta ole saatavilla, saattaa vakavan on-
nettomuuden uhri menehtyä, vaikka hänet olisi periaat-
teessa voitu pelastaa. 
Verta ei verivarastoihin synny itsestään. Onkin tärkeää, 
että juuri sinäkin luovutat verta, että sairaanhoidon tar-
vitsema veri saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 
Luovuttajana olet pelastamassa mahdollisesti jonkun 
hengen välillisesti. 

Lisäksi yleensä tarjolla on kahvia ja pullaa sekä muutakin hyvää syötävää, joten ihan ilmaiseksi ei 
luovuttajankaan tarvitse toimia. 
Luovuttaa voit  muun muassa TAYS:n yhteydessä olevassa veripalvelun pisteessä ja erikseen järjes-
tettävissä verenluovutustapahtumissa. 
Kuvat: SPR Veripalvelu / Pekka Kiirala Teksti: Kari Salonen 



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

14   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Jouluseikkailun esi-
merkkivastaus 

Tässä kohtaa Taito Saartakin alkaa ot-
taa päähän ja hän pysäyttää vaunun 
hetkeksi ja tiedustelee labyrintin muo-
dostavien pahvilaatikoiden sisältöä. Ne 
ovat tyhjiä, joten gonaporukka päättää: 
 
LÄPI VAAN JA LOMILLE LOMPS! 

Ihmeellinen sokkelo jurppii Marttia ja Teppoa käsittämättömästi heti alusta asti, mutta he 
tottelevat kuitenkin Saaren johtoa ja vaunu suuntaa sokkelon syövereihin… 
 
Risteyksien määrä ja tehtävän tolkullisuuden puute kypsyttää sinänsä särmän alikersan-
tinkin melko pian, sillä kotiin tekee mieli. 
 
Pienen tiedusteluretken jälkeen pojat päättelevät pahvien olevan vain vihollisen ovela 
juoni johdattaa vaunu ansaan, joten he päättävät unohtaa tyhmän sokkelossa seikkaile-
misen ja ajavat vaunun lyhintä reittiä joulurauhaa viettämään ja lähtevät kotiin itsekin. 
 

Hyvää joulua ja iloista uutta vuotta kaikille lukijoille  
T: Kari Salonen 

Kuvat: Miikka Hurmalainen 
Kari Salonen & Leena Leppänen 
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Tulevaa toimintaa 

Toiminta jää hetkeksi joulutauolle ja jatkuu jälleen ensi vuoden puolella 

Toiminta pyörähtää ensi vuona käyntiin pienoispistoolivuorojen ja lenkkien jatkamisella 
 

9.1.2007 Pienoispistoolivuorot jatkuvat 
 HUOM! Taasen uusi vuosi tuo mukanaan uuden ampumakilpailun... 
 Eli mukaan vain ja harjoittelemaan, sillä pienoispistoolilla ammuskelu ei ole  
 rahasta kiinni… 
 
Lenkit todennäköisimmin aloitetaan torstaina 11.1.2007 
Tässä mahdollisuus sulatella porukalla jouluna kertyneitä kiloja 

Alustavasti ensivuoden puolelle on myös kaavailtu seuraavia yhteistyönä muiden tahojen kanssa jär-
jestettäviä tapahtumia: 

24.02. Kartat ja koordinaatit -teemapäivä, Tampere. Aiheina mm. EUREF-FIN eli UTM35FIN ja 
MGRS. Lisätietoja Tero Ahtee.  

10-11.03.2007 ELSO-kurssi, Tampere. Lisätietoja www.mpkry.fi.  

14.04. GPS-koulutuspäivä (peruskurssi). Lisätietoja Tero Ahtee tai www.mpkry.fi.  

Kannattaa myös katsoa Maanpuolustus-
koulutus yhdistyksen ensivuoden kalen-
teria. 
 
WWW.MAANPUOLUSTUSKOULUTUS.FI 

Kuva: Kari Salonen 
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Palautusosoite: 
TaKoRU 
PL162 
33101 Tampere 


