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Ressun päätoimittajaksi
Nykyisen päätoimittajan muutto Jyväskylään vuoden alusta tarkoittaa, että TaKoRU tarvitsee uuden tilalle.
Nyt jäsenistöstä kaivataankin kiinnostunutta henkilöä tekemään lehden taittotyötä. Osaamista alalta ei vaadita. On kuitenkin hyvä osata sen verran käyttää
tietokoneita, että jaksaa hiukan opetella taittamista. Lisäksi kaikki muut hallituksen jäsenet opastavat mielellään taittamisessa. Kaikkia juttuja ei päätoimittaja
kirjoita ainakaan yksin. Tärkeämpää on osata sanoa muille, mitä he tekevät eli
delegoida hommia.
Tule siis reippaasti mukaan tukemaan TaKoRU:n toimintaa, jotta Ressu-lehti
ilmestyy jatkossakin ja kerhon toiminnassa pysyy mukana jäsenien informoiminen ja tiedottaminen.
T: Kari Salonen, nykyinen päätoimittaja ( KARI.SALONEN at TAKORU.FI )
GSM: 050 5650 620
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PJ:n palsta
Joulut on taas vietetty ja uusi vuosi pyörähtänyt mallikkaasti käyntiin.
Edessä on työn täyteinen vuosi ja kerhollakin on ohjelmaa
melkein joka viikolle, joten kaikki vaan reippaasti mukaan.
Tämän vuoden hallitus esitellään tässä lehdessä. Mukana
on vielä tuttuja partoja, mutta uusiakin naamoja löytyy. Yhden omistaja kirjoittaa tätä. Naama vasemmalla, nimi alla.
Opiskelen ensimmäistä vuotta sähkötekniikkaa TTY:lla. Kotoisin olen Ivalosta, jossa olen asunut koko tietoisen ikäni.
Poroja minulla ei ole kuin pakkasessa.
Varusmiespalvelukseni suoritin Sodankylässä. Prosessi
kesti vuoden ja tuloksena oli huollon ammattilainen alikersantin arvolla.
Elokuusta asti pienehkössä kattohuoneistossa asuneena
voin todeta, ett kyllä tämä asuttamani Hervanta on keskellä
metsää. Minuahan se ei haittaa pätkän vertaa. Maisemia
se lähinnä parantaa. Lunta saisi olla joko enemmän tai ei
ollenkaan. Ja Hesburgerin kyltillä pitäisi heittää pulikoivaa
vesilintua.
Toivotan kaikille jäsenille hyvää vuoden jatkoa ja kesän odotusta.
Hans Saijets - Puheenjohtaja

Päätoimittajalta
”Kun maailma masentaa, iskee pyörään kapulaa tai joku arvaamatta selkään puukottaa…”. Eräs jo
osin unohtunut listahitti lohdutteli masentuneita ja uupuneita aloittaen näillä sanoilla.
Omien elämän muutosteni keskellä olen tässä viimeisen vuoden aikana sekä itse hakannut päätäni
hiukan seinäänkin ja katsellut myös muiden sitä tekevän. Varusmiesaika opetti itselleni melkoisesti
paineensietokykyä vähensi stressin tuomia ongelmia, kun tuntemuksiaan oppi kohtaamaan. Silti henkisen paineen alla toimiminen yllättää joka kerta raskaudellaan.
Nyt kun itselläni ympäristö vaihtui Jyväskylään muuton myötä vaihtui kokonaan toiseen ja etenkin tuttavapiiri meni uusintaan, on ihmisiin tutustuessa ehtinyt paljon enemmän kiinnittämään huomiota näiden elämään. Hieman yllättäen huomasin, että ihmiset tuntuvat pysyvän suht hyvin koossa tiettyyn
rajaan asti, jonka jälkeen seuraa nopeahko romahdus, jota sitten täytyy paikkailla muutama päivä tai
viikkojakin.
Tämän suuren johdattelun tarkoituksena on, että antakaa enemmän positiivista palautetta ystävillenne ja koettakaa löytää keinoja kertoa hyviä asioita heille ja auttakaa muita saamaan onnistumisen
iloa yhdessä kanssanne. Yksi mahdollisuus tähän on, että stressaantunutta tai masentunutta kaveria
otetaan puoli pakolla mukaan peleihin tai vaikkapa ressutoimintaan, joissa onnistuminen ja yhdessä
tekeminen tuovat myös onnistumisen tunteita.
Teksti: Kari Salonen - Päätoimittaja
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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WWW.MIL.FI
Puolustusvoimien sivustosta yleensä tunnetaan parhaiten vain nimi ja sisällöstä lähinnä etusivulla
olevat välilehdet. Sivustolle on kuitenkin koottu valtavasti materiaalia liittyen koulutukseen, kuntoiluun, kalustoon, harjoituksiin, lainsäädäntöön ja moneen muuhun. Tämä artikkeli luo katsauksen siihen sisältöön, jota tuolla sivulla on tarjolla.
Tiedotusta:
Puolustusvoimien sivut toimivat tiedotuskanavana ammunnoista ja muista harjoituksista, jotka vaikuttavat moniin asioihin.

www.mil.fi/ajankohtaista/varoilmoitukset/
Varoilmoitukset on osuus sivustosta, jolta vai katsoa noin kahden seuraavan kuukauden varoilmoitukset. Varoilmoituksiin ja muihinkin tärkeisiin asioihin on aina linkki suoraan etusivulta.
Merivoimien ampumatiedotukset löytyvät toisaalta ja niiden osalta on saatavilla koko vuoden ohjelma
kerrallaan. Ammuntojen paikallistamista helpottaa esitys karttana, jossa merkitty eri ammunnat.
Merivoimien sivuilta löytyvät myös yllä merkitystä linkistä tiedot varoalueista ja niiden siviilikäytöstä ja
lupamenettelyistä esimerkiksi
sukeltamisen ja kalastamisen
sekä maihinnousun suhteen.
Jos siis matka tai muu toiminta kohdistuu näille alueille,
niin kannattaa ottaa selvää
etukäteen, ettei tule turhia ongelmia. Tiedot löytyvät Merivoimat-osion -> Suoja-alueet
–valinnasta.
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Uutisia:
Etusivua täyttää suurelta osin myös lista merkittävistä viimeaikaisista puolustusvoimiin liittyvistä tapahtumista sekä ajankohtaisista tulevista tapahtumista.
Näiden lisäksi Puolustusvoimien oman lehtijulkaisun Ruotuväen uusimpia
uutisotsikoita voi tutkailla suoraan etusivun laidasta. Ruotuväki sisältää
useita laajoja artikkeleita liittyen sotilastoimintaan ja usein hieman epävirallisemman asun saanutta tekstiä, jota on helpompaa ja mukavampaa lukea
kuin virallisia malleja.
www.ruotuvaki.fi
Toinen oleellisia uutisia ja artikkeleita sisältävä osio on Rauhanturvaajauutiset, joihin pääsee näppärästi käsiksi Rauhanturvaaja-välilehdeltä tai etusivun uutislinkeistä. Rauhanturvaajauutisista
löytyy uutisartikkeleita toiminnasta ja tapahtumista Suomen rauhanturvaoperaatioissa ja viikoittaisia raportteja alueiden tilanteista.
Myös virallinen tieto on välillä tarpeen, joten Puolustusvoimat julkaisee asioista tiedotteita, joita voi käydä myös sivuilta lukemassa. Ajankohtaista-osiossa pääsee tutkimaan sekä tiedotteita että artikkeleita, jotka on laatinut pääesikunta.
Samaisesta kohdasta aukeaa myös pitkälle eteenpäin ulottuva tapahtumakalenteri, josta voi tarkistaa erilaiset juhlallisuudet ja joitain harjoituksia.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Tietoa oikeuksista ja turvaa palvelukseen:
Varusmiespalvelus ja reserviläisenä sen jälkeen jatkaminen koettelevat välillä ihmissuhteita ja monesti talouttakin. Koska molemmissa on kyseessä velvollisuus, on myös erilaisia tukimuotoja laadittu
takaamaan apua molemmissa tilanteissa. Näistä on koottu kattavaa tietoutta sekä Varusmies että
Reserviläinen osioihin sivulla.
Tietopaketti kattaa muun muassa:
x

Kutsunnat – Oikeudet, velvollisuudet, järjestäminen omat vaikutusmahdollisuudet, työelämä,
erikoisjoukkoihin ja –koulutukseen hakeminen

x

Naisten varusmiespalvelu – Hakeminen, hakuajat, järjestelyt, lomakkeet, palveluksen keskeyttäminen ja sen suorittaminen, naisen asema reservissä, raskaus

x

Lomat – Määrä, hakeminen, erityisvapaat, isyysvapaa, lomamatkojen liput

x

Tulot – Päivärahat, isyysraha, kotihoitoon liittyvä ruokaraha

x

Sotilasavustus ja muut avustukset – Hakeminen, saajat, ehdot

x

Kuntoilu – Miten päästä kuntoon varusmiespalvelukseen, kuinka huolehtia omasta terveydestä,
varusmiespalveluksen rasittavuus

x

Lisäksi täältä löytyvät myös kaikkien sotilasosastojen puhelinnumerot.
Koska palvelus ei pääty varusmiesaikaan vaan jatkuu reservissä kertausharjoitusten myötä,
syntyy monia kysymyksiä kertausharjoitusten myötä. Reserviläinen-osiossa käsitellään reserviaikaan liittyviä asioita ja etenkin
kertausharjoituksiin liittyviä velvollisuuksia ja myös oikeuksia. Miten
esimerkiksi pitää toimia työpaikan
suhteen tai millä perusteilla kutsusta voi kieltäytyä ja miten se
tapahtuu. Entä miten ulkomailla
oleskelu vaikuttaa kertausharjoituksiin ja mitä jos jotain sattuu.
Reserviläisen tietopakettiin kuuluvat vastaukset näihin kysymyksiin
ja moneen muuhunkin.
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Rauhanturvaaminen ja muu kansainvälinen toiminta:
Rauhanturvaaja-osio käsittelee rauhanturvaajien arkea ja antaa tietopaketin rauhanturvaajaksi hakemisesta. Lisäksi tietoa on myös rauhanturvaajien koulutuksesta, palkkauksesta, työsuhteesta ja siviiliosaamisen hyödyntämisestä. Myös rauhanturvaajan oikeudellinen asema käydään läpi ja
etenkin töissä käyvän on hyvä lukea tietoa oikeuksistaan työpaikkansa
suhteen, jos aikoo rauhanturvaajaksi hakea. Vasta varusmiespalvelukseen
lähtevän kannattaa myös vilkaista Maavoimat-osion -> Joukko-osastot valinnasta -> Suomen Kansainvälinen Valmiusjoukko –linkkiä.
Laitokset-osiosta löytyy valinta Puolustusvoimien Kansainvälinen keskus,
Fincentin oppaat: (Fincentin sivun -> Oppaat valinnasta ja sivun alalaita)
EUFOR Kriisinhallintahenkilöstön opas
ISAF Rauhanturvaajan opas 2/2006
KFOR Kriisinhallintahenkilöstön opas
Rauhanturvaajan sosiaaliopas

josta pääsee Fincentin sivuille, joille on koottu lisää uutisia ja artikkeleita
rauhanturvaajista ja lisäksi muuta tietoa Suomen kansainvälilisistä sotilasoperaatioista. Täältä löytyvät myös tiedot suomalaisista sotilastarkkailijoista ja joitakin artikkeleita heihin liittyen.
Fincentin osiosta löytyy myös Rauhanturvaaja-osiota enemmän tietoa rauhanturvaajaksi hakemisesta ja hakemusmenettelystä. Lisäksi osiosta löytyy myös rauhanturvaajan toimintaan liittyviä oppaita, joista aivan ensimmäiseksi kiinnostuneen kannattaa tutustua Rauhanturvaajan sosiaalioppaaseen.
Oppaat ovat saatavilla vain suomeksi. Lisäksi joitain kansainvälisen toiminnan työpaikkoja ilmoitetaan vain Fincentin sivulla.

Saatavilla olevat julkaisut:
Annual Exchange of Information on Defence Planning 2006
Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2005
Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006
Varusmieheksi 2007
Taskutietoa puolustusvoimista
Sotilaallinen maanpuolustus
Puolustusvoimien toimintakertomus 2004
Puolustusvoimien toimintakertomus 2003
Puolustusvoimien toimintakertomus 2002
Puolustusvoimien toimintakertomus 2001
Puolustusvoimien toimintakertomus 2000
Puolustusvoimien toimintakertomus 1999
Puolustushallinnon viestintästrategia 2006
Puolustushallinnon viestintästrategia 2005

Muuta yleistä tietoa ja joitain yleisiä julkaisuja on saatavilla Perustietoaosiosta. Täällä ovat listattuna puolustusvoimien useimmat yleisjulkaisut Suomen puolustuksesta ja
puolustusvoimien rakenteesta. Lisäksi kaikista Suomen amiraaleista ja kenraaleista on tehty henkilökuvaukset. Näissä on kussakin henkilöiden omia näkemyksiä ja heidän yleiset tietonsa sekä tietoa
tehtävistä, joissa he nyt ovat.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Jos armeijan ylijäämätavaroiden hankinta kiinnostaa tai esimerkiksi haluaa ostaa käytöstä poistuvaa
ajoneuvokalustoa, löytyy Asiointi-osiosta yhteystiedot ja muutakin tietoa SA-kaupoista. Näitä liikkeitä
on neljä kappaletta ja niissä on kussakin hieman erilaista tarvikkeistoa myynnissä.
Asiointi-osiosta löytyvät myös erilaisiin virallisiin asiointeihin tarvittavat lomakkeet. Näistä erityisesti
on erotettu henkilövarauslomake, jolla tarpeesta pitää työntekijä töissä myös poikkeusoloissa. Henkilövarauslomakkeen yhteydessä on viitteet sovellettaviin lainkohtiin, joiden perusteella varaushakemus ratkaistaan. Henkilövaraus on lisäksi uusittava melko usein eli lomake tulee joissain firmoissa
hyvin tutuksi.
Lomakkeet ovat saatavilla myös ruotsiksi. Terveystarkastuslomake ja Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten ovat saatavilla myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Englanniksi on
lisäksi saatavilla lomake Suoja-aluelupahakemus.
Hakemukset ja lomakkeet, PDF-muodossa (Asiointi-osio -> Lomakkeet-valinta)
Hakemus reservin täydennyskoulutukseen
Hakemus elektronisen sodankäynnin koulutukseen
Palvelukseenhakulomake (SAknto 20)
Hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen
Lykkäyshakemus
Turvallisuusselvityshakemus
Vaitiolovakuutus
Vapaaehtoishakemus / Lykkäyksen keskeytysilmoitus
Hakemus erikoisjoukkoihin
Hakemus valmiusjoukkoihin
Jehovan todistajien lykkäys- ja vapautushakemus
Terveystarkastuslomake
Hakemus aseettomaan palvelukseen
Yritysten työntekijöiden asevelvollisuuden vapauttamista koskeva hakemus
Joukko-osaston- / eränvaihtohakemus
Hakemus Ilmasotakoulun ohjaajakurssille
Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten
Suoja-aluelupahakemus
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläkeopas

Rakentavia ideoita ja yleistä palautetta voi lähettää Asiointi-osion Palauteja Aloite- valinnoista. Aloitetoiminta
on hieman byrokraattisempi tapahtuma ja sen kulkua on Aloite-valinnassa
myös hieman selvitetty.
Kaikenlaiseen muuhun yhteydenottamiseen löytyy tietoa Yhteystiedotosiosta, josta voi etsiä joukkoosastojen yms. puhelinnumerot ja
osoitteet sekä yhteyshenkilöt eri tilanteisiin. Yhteystiedoista löytyvät myös
mediaa varten tiedot, joista virallisia
asioita ja lausuntoja sekä materiaalia
voi tiedustella.

Puolustusvoimat työpaikkana:
Puolustusvoimat on iso laitos ja tarvitsee paljon osaavaa työvoimaa muuallakin kuin huutamassa varusmiehille. Työ ja koulutus – osiossa on esittelyä puolustusvoimista työnantajana, avoimet työpaikat
ja palkkaustietoja.
Puolustusvoimat tarjoaa myös upseerikoulutusta niin omalle väelleen kuin ulkopuolisillekin. Näistä
mahdollisuuksista kerrotaan Upseerikoulutus-valinnassa.
Puolustusvoimiin oikeasti töihin aikovan kannattaa kuitenkin tutustua puolustusvoimien eri osaalueiden rakenteisiin muuallakin sivustolla. Esimerkiksi Pääesikunta ja Laitokset –osiot sisältävät yleisiä kuvauksia yksityiskohtaisempia tietoja etenkin asiantuntijoiden sijoituspaikoista ja näiden luonteesta.
Lisäksi palvelushaarojen osioista löytyy tietoa meri- ja ilmavoimien työpaikoista ja niihin hakeutumisesta. Etenkin ilmavoimien osalta suuri osa tiedoista on ilmavoimien omassa osiossa.
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Pääesikunta-osiossa on runsaasti tietoa puolustusvoimien organisaatiosta ja sitä kautta voi tutustua
erilaisiin hallinnon tehtäviin, joita on mahdollista hoitaa. Tässä osiossa on myös tietoa erilaisista vaatimuksista hallinnon henkilöstön osalta. Lisää tietoa erilaisista henkilötarpeista ja henkilömääristä löytyy myös puolustusvoimien erillisten laitosten sivuilta. Näihin pääsee käsiksi Laitokset-osiosta pääsivulta. Tästä osiosta löytyvät tiedot seuraavista laitoksista:
Puolustuksen osa-alueet:
Puolustusvoimat koostuu maa-, meri- ja ilmavoimista sekä johtavasta esikunnasta. Varusmiespalvelukseen lähtevän ja muutenkin kalustosta ja kenttätoiminnasta kiinnostuneen kannattaa tarkastella
Maavoimat, Merivoimat ja Ilmavoimat –osioita, joista kaikista löytyy kyseisen palvelushaaran eri aselajit ja kuvausta kalustosta, jota on käytössä.
Ennen kutsuntoja kannattaa tutustua myös eri joukko-osastojen sivuihin, jotka löytyvät kunkin palvelushaaran alta. Näin saa hieman paremmin selvyyttä tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin ja tietoa
omista mahdollisuuksista vaikuttaa sijoitukseensa.
Maa-, ilma- ja merivoimissa on kaikissa erilaisia erikoiskoulutusmahdollisuuksia, joihin varusmiehen
tulee hakea erikseen, joten näiden osalta tietoja täytyy tarkastella erikseen. Ilmavoimat on poikkeavin
muista haaroista, sillä sen koulutuksista osa vaatii useiden vuosien sitoutumista ja siten yleisemmät
ohjeet eivät sellaisenaan näihin päde. Pitkäaikaista sitoutumista vaativat muun muassa lentäjäkoulutus ja mekaanikon koulutus.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Pääesikunta on sinänsä oma lukunsa ja kattaa varsin sekalaisen määrän tietoa. Näistä ensimmäisenä kannattaa huomioida sekä Kirkollisen alan että Lääkintähuoltosektorin valinnat sillä niistä löytyy
oleellista tietoa diakonian, teologian, sairaan hoidon tai lääkäriksi opiskeleville varusmiehille. Jos varusmies on jollakin näistä aloista opiskelemassa, pyritään hänet mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan vastaaviin tehtäviin palveluksessa.
Pääesikunnan alaiset laitokset:

Lääkintähuoltoon kuuluvien varusmiesten
palveluksesta löytyy tietoa sekä MaavoiMaanpuolustuskorkeakoulu
Maasotakoulu
mat-osion -> Huolto- ja Kalusto-valinnoista
Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus
että Pääesikunta-osion -> LääkintähuolPuolustusvoimien Materiaalilaitos
tosektori-valinnasta. Jälkimmäisessä käyPuolustusvoimien Palkka- ja Taloushallinnon Palvelukeskus
dään läpi tarkemmin varusmieslääkintämiePuolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus
hen, lääkintäaliupseerin ja lääkintäupseerin
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus
toimenkuvia ja niihin hakeutumista sekä
Sotilaslääketieteen Keskus
muita vaatimuksia. Sopivan lääkinnällisen
Topografikunta
koulutuksen omaavat varusmiehet sijoitetaan yleensä aina koulutustaan vastaavaan
lääkintähuoltosektorin tehtävään. Lääkintähuoltosektorin valinta johtaa Sotilaslääketieteen laitoksen
tietoihin, ja niinpä lääkintään pääsee tutustumaan myös Laitokset-osion kautta valitsemalla sieltä Sotilaslääketieteen laitoksen.
Teologian ja diakonia-alan opiskelijat tai valmiit työntekijät pyritään myös sijoittamaan kirkollisen alan
koulutukseen puolustusvoimissa. Näistä on lisää tietoa Pääesikunta-osion Kirkollinen ala – valinnassa.
Muutoin pääesikunnan tiedoista voi tutustua puolustusvoimien organisaation hallinnon rakenteeseen
ja erilaisiin turvallisuuskäytäntöihin.
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Koulutus:
Puolustusvoimat järjestää varusmiespalvelun lisäksi monenlaista koulutusta. Näistä iso osa jakautuu
upseerikoulutukseen ja laitosten tarjoamaan koulutukseen. Puolustusvoimat toimii lisäksi myös yhteisöjen ja yritysten kanssa kriisinhallinta yms. koulutuksissa.
Upseerikoulutuksesta huolehtivat Maanpuolustuskorkeakoulu ja
Maasotakoulu, joissa koulutetaan kadetteja ja opistoupseereja johtajiksi ja kouluttajiksi puolustusvoimille. Koulujen vaatimuksia ja esitteitä pääsee tutkimaan helpoimmin Laitokset osion kautta. Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää myös opintoja, joilla aliupseeri tai
miehistöön kuuluva reserviläinen voi kouluttautua reservin upseeriksi eli käydä RUK:n. Näihin ei kuitenkaan automaattisesti oteta kaikkia halukkaita, joten kannattaa käydä tutustumassa omiin mahdollisuuksiinsa.
Miehistöstä aliupseeriksi reservissä ja Aliupseerista upseeriksi reservissä kurssit alkavat kerran vuodessa ja niihin hakemisesta ja
kurssien sisällöstä sekä aikatauluista on lisää tietoa Reserviläinenosion -> Taydennyskoulutus-valinnassa. Myös tarvittava hakulomake ja yhteystiedot löytyvät täältä.
Maakuntajoukot ovat myös kiinnostava koulutuksen kohde tällä hetkellä ja niihin pääsee tutustumaan Reserviläinen-osiosta ja valitsemalla Maakuntajoukot. Maakuntajoukkojen perustamiseen ja tarpeeseen liittyvää materiaalia voi tutkailla Maakuntajoukot-valinnan
alavalinnoista Linkit ja lisämateriaali sekä Artikkelit ja puheet.
Tutkimus:
Puolustusvoimat suorittaa valtavasti teknistä ja materiaalitutkimusta. Tutkimusta tehdään suurimmalta osin yksikössä, joita ovat Puolustusvoimien Materiaalilaitos ja Puolustusvoimien Teknillinen tutkimuslaitos. Molemmista saa helposti tietoa tutkimusalueista ja julkaisuista Laitokset-osion kautta.
Liikunta:
www.mil.fi/liikunta
Sivustolle on koottu varsin kattava ja avartava paketti liikuntakoulutuksen toteuttamisesta ja vaatimuksista. Liikuntakoulutuspaketti sisältää runsaasti opetusvideoita, kalvoja ja tekstejä liittyen liikuntaan ja liikuntakoulutukseen. Täällä ovat myös listattuna henkilöstön liikuntasuoritusvaatimukset ja
varusmiesten kenttäkelpoisuustestien rajat ja tuloksia erilaisista tutkimuksista varusmiehillä ja reserviläisillä.
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Lisäksi sivustolta on vapaasti ladattavissa myös koulutuskäyttöön tarkoitettuja kirjoja ja varusmieheksi kutsutuille on oma kunto-ohjelmansa, jolla pääsee riittävään kuntoon ennen palvelusta. Myöskin
reserviläisen kunnon hoitoon on laadittu tänne oma ohjelmansa.
Lisäksi tänne on koottu kattava tietopaketti urheilutoiminnasta ja kilpailuista puolustusvoimissa.
Saatavilla olevat kalvot, kirjat ja videot:
Koulutuskansiot: (saatavilla liikunnan Kansiot-osiosta Ladattava materiaali –valinnasta)
PDF
PDF
1. Fyysisen harjoittamisen perusteet
Kalvot
Kirja
2. Liikuntaharjoitusten johtaminen ja taidon opettaminen
Kalvot
Kirja
3. Teoriakoulutus
Kalvot
Kirja
4. Lihashuoltokoulutus
Kalvot
Kirja
5. Lihaskuntokoulutus
Kalvot
Kirja
6. Hiihtokoulutus
Kalvot
Kirja
7. Uinti ja hengenpelastuskoulutus
Kalvot
Kirja
8. Palloilukoulutus
Kalvot
Kirja
9. Yleisurheilu ja juoksukoulutus
Kalvot
Kirja
10. Itsepuolustus ja kamppailukoulutus
Kalvot
Kirja
11. Marssikoulutus
Kalvot
Kirja
12. Kuntotestit
Kalvot
Kirja
13. Oheiskoulutus
Kirja
15. Suunnistus ja kartanlukukoulutus
Rentoutusharjoituskasetti 1
Rentoutusharjoituskasetti 2

Kalvot

Varusmiesten koulutusuudistus
Liikuntakoulutusuudistuksen toteuttaminen
Taistelukentän fyysiset vaatimukset

Kalvot
Kalvot
Kalvot

Kirja

WMV / WMA
Video kesto 10´46"
Video kesto 7´35"

Video kesto 13´32"
Video kesto 7´38"

Video kesto 12´28"
Video kesto 11´41"

Video kesto 13´05"
Audio kesto 19´35"
Audio kesto 21´09"

Kenttäkelpoisuus: (saatavilla liikunnan Kenttäkelpoisuus-osiosta Ladattava materiaali –valinnasta)
Kenttäkelpoisuus
Kalvot
Kilpailutoiminta: (saatavilla liikunnan Kilpailutoiminta-osiosta Ladattava materiaali –valinnasta)
1. Edustusvalmennus
Kalvot
2. Sotilas-5-ottelu
Video kesto 22´51"
3. Meri-5-ottelu
Video kesto 5´05"
4. CISM PAIM 2000 5-ottelu
Video kesto 15´49"
5. CISM PAIM 2000 5-ottelu
Video kesto 1.12´15"
Tutkimus: (saatavilla liikunnan Tutkimus-osiosta, kullekin on oma valintansa ja PDF on sivun alalaidassa)
Armeija liikuttaa - Symposium 2000
Raportti
Taistelija 2005
Raportti
Physical performance of reservists in 2003
Raportti
Research on physical performance in 2005
Raportti
Liikuntakoulutus puolustusvoimissa 2007
Kirja
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Kiinnostavia ovat myös muutamat testit, joita tänne on koottu. Varusmies tai reserviläinen voi verrata
kuntoaan yleisiin keskiarvoihin antamalla omat tuloksensa kuntotesteistä. Henkilökunta tai muuten
vain kiinnostunut voi verrata kuntoaan henkilökunnan tilastoihin antamalla omat tuloksensa. Lisäksi
varsin monipuolisesti suunnistustaitoja testaava kysely antaa tekijälleen kuvan kartanlukutaidostaan
ja suunnistuksen teorian osaamisestaan.
Testit-osiosta on saatavilla myös päivitetyt tilastot varusmiesten kunnon kehityksestä vuosien varrella. Lisäksi tutustumisen arvoinen on myös ”International Congress on Soldiers’ Physical Performance
2005” –sivusto, jolle on linkki liikunnan Tutkimus-osion kyseisen nimisestä valinnasta. Kongressin sivusto on suomenkielellä nimestään huolimatta ja sisältää paljon tietoutta liikuntatoiminnasta ja lisäksi
vauhdikkaan liikuntavideon, joka on ladattavissa heti etusivulta.
http://tietokannat.mil.fi/sotilaanfyysinenkunto/
International Congress on Soldiers’ Physical Performance 2005” –
sivusto
http://tietokannat.mil.fi/navysport/
“Military World Championships in Naval Pentathlon” –sivusto
“Military World Championships in Naval Pentathlon”-sivusto käsittelee
Sotilaiden Meri-5-ottelun MM-kilpailuja, jotka järjestetään vuonna 2007
Suomessa, Upinniemessä 18.-24. elokuuta.
Muuta materiaalia:
Suomeksi (Reserviläinen-osio ja ohjesäännöt-valinta)
Reserviläisjohtajan opas
Sotilaan karttaopas
Sotilaan käsikirja
Joukon toimintakyvyn turvaaminen kenttäoloissa
Ensiapu-ensihoito vammoissa
Luonnonmuonaohje
Yleinen palvelusohjesääntö

Oppaita:
Puolustusvoimien sivuilta on ladattavissa
useita oppaita ja ohjeita PDF-muodossa
Ääni ja kuva:

Ryhmänjohtajan opas
Panssarintorjuntaopas
Panssarintorjuntaohjusjärjestelmä 83 M ampujan käsikirja
Rynnäkkökiväärin käsikirja
Suojelumies
Suojelun käsikirja
Sotilaspedagogiikan perusteet

På svenska (Reserviläinen-osio ja ohjesäännöt-valinta)

Puolustusvoimat on tuottanut erinäisen
määrän kuvamateriaalia, joka esittelee
kalustoa ja toimintaa. Kuvia on koostettuna gallerioiksi, joita on aina harjoituksiin
liittyvien sivujen osien, joukko-osastojen
sivujen, kalustoesittelyiden ja laitosesittelyiden sivujen yhteyksissä. Kuvien käyttä-

Reservistchefens handbok
Karthandbok för soldaten
Allmänt tjänstereglemente

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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minen niin mediassa kuin yksityiseenkin käyttöön on sallittu, joten kuvapankkeja selailemalla saattaa
löytää juuri tarvitsemaansa materiaalia.
Puolustusvoimilla on myös joitain kalusto-, rekrytointi ja koulutusvideoita saatavilla. Näistä osa on jo
edellä esitelty, mutta näiden lisäksi videota löytyy kalustoesittelyistä ja muutamalta joukko-osasto sivulta.
Harjoitusten ja tapahtumien kuvapankkeja pääsee selailemaan Ajankohtaista-osion Harjoitus- ja Teemasivut -valinnan takaa löytyvillä linkeillä.

Videot:
Kalustoesittelyt:
(Lisämateriaalia-linkistä kunkin kaluston osan sivulta)
Krh-TeKa Kranaatinheitintelakuorma-auto
AMOS- FIN Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361
PstOhj 2000 Panssarintorjuntaohjusjärjestelmä 2000 (Euro-Spike)
Leopard 2 A4 Leopard 2 A4 -taistelupanssarivaunu
CV9030 CV9030 -rynnäkköpanssarivaunu
Patria XA-203 XA-203 -kuljetuspanssariajoneuvo
Sisu NA-140 BT Telakuorma-auto SISU NA-140 BT
Raivaamisrobotti Teodor raivaamisrobottijärjestelmä
Lisäksi videokokoelmia on seuraavissa sivuston osissa:
Maavoimien kuvapankki -> Videot
Panssariprikaatin sivulla -> Videot osassa
Utin jääkärirykmentin sivulla -> Videot ja esite
Ajankohtaista osion -> Harjoitus ja Teema sivut -valinnan takaa löytyvillä harjoitusten omilla sivuilla Kuvapankki tai Video -osissa
Sotilasmusiikin sivuilla http://www2.mil.fi/sotilasmusiikki/ on sekä musiikki- ja videopätkiä -> Ääni ja kuva –osiossa
Rauhanturvaaja-osio -> Videot
http://www.teetyotajollaontarkoitus.fi/ on mil.fi:n alainen osa, josta löytyy rekrytointivideoita

Historia:
Historia kiinnostaa usein myös, joten lähes jokaisen laitoksen ja
joukko-osaston kohdalle on koottu sen historiasta ja perinteistä kertova teksti. Lisäksi Perustietoa-osiossa on Puolustusvoimien historiikki saatavilla. Tästä osiosta on myös linkit Sodassa kaatuneiden
tietokantaan ja Talvisodan sähkeet-osaan, jossa on talvisodan ajan
sähkeitä.
Teksti: Kari Salonen, Kuvat: Puolustusvoimat
14
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Kalustoesittelyä
40 KRPIST 2002
KÄYTTÖ
Kaupunkijääkärikomppaniat
Erikoisjääkärikomppaniat
Rannikkojääkärikomppaniat
Erityisesti asutuskeskustaisteluun
tarkoitettu ase
OMINAISUUDET
Taittuva kertalaukausase
Kaliiperi 40 mm (40 x 46)
Paino: 2.62 kg
Tulinopeus: 5-10 tähdättyä laukausta minuutissa
Tehokas ampumaetäisyys 350 m
Valmistusmaa Saksa

9.00 Konepistooli 2000
KÄYTTÖ
Erikoisjoukkojen kevyt lähitaisteluase

PIST 2003
KÄYTTÖ
Erikoisjoukkojen ja sotilaspoliisien
kevyt lähitaisteluase
OMINAISUUDET
Periaatteiltaan kuten 9.00 PIST 80-91: kertaautomaattiase
Säädettävät tähtäimet
Kaliiperi: 9.00 x 19
Lipas: 10 tai 16 patruunaa
Paino: 630 g lataamattomana, 700 g ladattuna
Valmistusmaa Saksa

OMINAISUUDET
Itselataava kerta- tai sarjatulta ampuva automaattiase, jonka toiminta perustuu hidastettuun lukkorekyyliin
Reikätähtäimet päiväkäyttöön
Voidaan kiinnittää optinen tähtäin, taktinen valo
sekä laserosoitin
Kaliiperi: 9 x 19
Pituus 533 mm (perä ulkona 692 mm)
Paino: ase ilman lipasta 2,93 kg, lipas täynnä 503
g (30 patr)/ 180 g (15 patr)
Tulinopeus kertatulella: 20-30 tähdättyä laukausta
minuutissa
Tulinopeus sarjatulella: teoreettinen 800 ls/min,
lippaan vaihdot mukaanluettuna 120-180 ls/min
Tehokas ampumaetäisyys 100 m asti
Saatavilla myös äänenvaimentimella
Valmistusmaa Saksa

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

15

Hallitus 2007 esittäytyy

Ressu 1/2007

16

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ressu 3/2006
Puheenjohtaja:

Liikuntavastaava:

Hans Saijets

Ville-Matti Heiskanen

Toista vuotta TaKoRU:n hallituksesTarkempi esittely sa. Reservin kersantti, palvelin RJK/
P-KR I/03.
PJ:n palstalla
Toisen vuoden koneteekkari ja kolmannen vuoden teekkari. Yritän motivoida muita ja itseäni liikkumaan, siinäpä sitä harrastamista kerrakseen.

Ampumavastaava:
Tero Honko,
Varusmiespalvelukseni suoritin I/2001 saapumiserässä, aselajina sotilaspoliisi,
palvelusaika 12 kk ja lopputulos vänrikki.
Palveluspaikkakuntia vuoteen mahtui kolme: Parola, Hamina ja Utti. Reserviin
siirtymisen jälkeen olen saanut kunnian käydä yhdessä ”oikeassa” kertausharjoituksessa viime kesänä, minkä lisäksi olen käynyt parilla MPKry:n kurssilla.
Opiskelen TTY:llä tietojohtamista kuudetta vuotta. Kaikki kurssit alkavat kohta
olla takana ja diplomityökin pian puolivälissä, joten valmistuminen alkaa pikku
hiljaa häämöttää. Harrastuksista mainittakoon ammunta (mm. SRA) ja valokuvaus.
Nakkikone:
Jouni Kukkonen
Sotilasarvo: Vänrikki
Palveluspaikka & erä: PKarPr 2001/2
TTY:lla neljännen vuoden koneteekkari
Harrastuksina lenkkeily, sali ja uinti. Vuosi intissä ylikessuna
sissilinjalla ja sen jälkeen on tullut pörrättyä sissikursseilla niin
kouluttajana kuin osallistujana. Nyt olisi tarkoitus antaa oma
pieni panoksensa TaKoRU:kin suuntaan.
Jäsenvastaava:
Antti Laalahti
Toista vuotta opiskelemassa TTY:llä sähkötekniikkaa, yhden vuoden ehdin TAMK:ssa myös opiskella sähköä. Ensimmäistä vuotta
TaKoRU:n hallituksen varsinaisena jäsenenä jäsenvastaava nimikkeellä, viimevuoden olin toimarina. Varusmiespalveluksen suoritin
II/03 Viestirykmentissä ja sieltä tulin vänrikkinä reserviin. Harrastuksiin kuuluu yllättäen MpkRy kurssien läpi kahlaaminen ympäri
suomea, sekä uusimpana kiinnostuksena on reserviläisjotokset,
joille olisi tarkoitus osallistua tänä vuonna.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Ampumavastaava:
Antti Liehu
Opiskelen viidettä vuotta TTY:lla Konetekniikkaa. Varusmiespalvelus Keuruun pioneeripataljoonassa 1/02,
sotilasarvo alikersantti.
Tämä on neljäs hallitusvuoteni ampumavastaavan
toimessa.
Motto: "Ei voi lopettaa kun se on niin kivaa!"

Varapuheenjohtaja:
Vänni Alarotu
Alikersantti, moottori-aliupseeri, TTY:lla opiskelen konetekniikkaa viidettä
vuotta.
Säkylä, Porin Prikaati, Sotilaspoliisi- ja tiedustelukomppania
Talousvastaava:
Mika Kinnunen
Mies tottelee nimeä Mika Kinnunen, opiskelee toista vuotta TTY:llä sähkötekniikkaa. Takorun hallituksessa ensi kertaa mukana talousvastaavan paikalla. Alunperin Orivedeltä lähtöisin nykyisin asunto löytyy Hervannasta. Hankki alikersantin arvon Suomen kansainvälisissä valmiusjoukoissa saapumiserässä 204, palveluspaikkana Porin Prikaati Säkylän Huovinrinteellä. Harrastuksiin kuuluu hiihto ja suunnistus.
Sihteeri;
Timi Antere
Opiskelen Tampereen humanistisessa/keskusta/punaisessa (rakkaalla lapsella
on monta nimeä) yliopistossa 6. ja melkein viimeistä vuotta tietojenkäsittelyä.
Hallitusnakkina on sihteerin vakanssi, jota olen menestyksekkäästi hoidellut
muutaman vuoden. Isänmaan palvelu on aikanaan suoritettu kunnialla alusta
loppuun Porin prikaatissa erässä 1/98 ja sotilasarvoksi on arvottu alikersantti.
Harrastuksina ainakin täysipäiväinen nörtti ja lisäksi satunnainen ammuskelu
Osmonkalliolla, riippuen miten päätoimisesta harrastuksesta jää aikaa. Ylpeänä voin myöntää olevani syntyperäinen savolainen, eli pahimmanlaatuinen desantti joukossanne.
Ilmoitustauluvastaava
Ville-Pekka Altti
Vänrikki, PorPr (Sotilaspoliisi- ja tiedustelukomppania), RUK (Sissikomppania)
Tietotekniikka 3.vsk
18
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Sähköisen tiedotuksen vastaava:
Seppo Koivisto
Alikersantti
Tietotekniikka, neljäs vuosi
Armeijan kävin II/02 ViestiR/SähköTK/ HelItr. Alokasajan olin siis Viestirykmentissä Riihimäellä, sieltä siirryin SähköTK:lle elektroniikkaaliupseerikurssille 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 laite- että ohjelmistopuolen jutut on tuttuja. Ennen TTY:lle tuloa kävin lukion ja amiksen kaksoistutkintona ja käteen jäi valkoinen lakki sekä tietotekniikan perustutkinto.
Ressun päätoimittaja: (ja kaikki muukin toimituksen henkilöstö)
Kari Salonen
Korpraali
ViestiR / Spol I/01
Syntynyt Tampereella 1981 ja sittemmin Orivedellä asunut.
Muutin syksyllä Jyväskylään avovaimoni luokse ja nyt käyn sikäläisellä yliopistolla koulua. Tarkoitus putkahtaa ulos matikan ja tietotekniikan opettajana.
Harrastuksinani on ampuminen, strategiapelit ja tietokoneet.
Nakkikone:
Antti Harala
Ännännen vuoden sähkötekniikan opiskelija TTY:lla

Muita toimihenkilöitä:
Jussi Lahtinen

Palveluspaikka: Vekaranjärvi
Sotilasarvo: Luutnantti

Timo Ingalsuo

Ampumavastaava (toimarina)
Pauli Järvinen

Pekka Sillanpää

sotilasarvo: alikersantti
asepalvelus: Niinisalo 2/01

Tilintarkastajat:

aselaji: kenttätykistö/sää
Viidennen vuoden tietoteekkari TTY:llä. Pääaine sulautetut järjestelmät ohjelmistopainotteisena. TaKoRU:n
hallituksen talousvastaava 2004-2006.
Uhkaavan valmistumisen takia hallituspaikka vaihtui
tänä vuonna toimihenkilön pestiin. Paulin voi helpoiten
bongata kerhon viikoittaisilla juoksulenkeillä, Suolijärven laduilla, tai useimmilla kerhon ampumavuoroilla.

Jarkko Suominen
Antti Rautanen varalla
Juha Lemmetti
Miikka Hurmalainen varalla
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Maaliskuu

03.5<

28.3.
Lihaskuntotesti

12.5.
Kohteensuojaajan viesti-, pioneeri- ja suojelukurssi, Niinisalo

31.3.
Ampumapäivä Pirkkalassa

12.5.
Huhtikuu

Rynnäkkökivääriammunta, Niinisalo

14.4
GPS-koulutuspäivä (peruskurssi), klo
10-17, luentosali TB111, Tietotalo,
TTY, Tampere.

18.-20.5.
Kohteen suojaaminen, Juupajoki / Lyly

Ilmoittautumiset: www.mpkry.fi.
Lisätietoja www.cs.tut.fi/~tensu/M/
RES/gps0407.html

18.-20.5.

14.4.

18.-20.5.
Ampumapäivä Pirkkalassa

18.4.

Huollon kurssi, Juupajoki / Lyly

Sissitoiminta: toiminta kohdetta vastaan, Juupajoki / Lyly

Suunnistus + KKK + Sauna
19.-20.5.
Toukokuu

Sanomalaitejärjestelmäkurssi, Juupajoki / Lyly

´
5.5.
Leffailta
9.5.
Cooper + TTK + Sauna

Palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere

