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Juttuja: 
Kevätkokous MatLE:n tiloissa
  Piirin partiotaitokilpailut 

 Kuvia keväältä 



- Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti, 31. vuosikerta. 
Ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja: Kari Salonen 
Taittaja: Kari Salonen 
Etukansi: Pistoolipäivä Pirkkalan lennoston radoilla, Tero Honko 
Kuvat: Painos: 450 kpl. 
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere 
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PJ:n palsta 

Vappu tuli taas ja useimpien 
osalta se on jo mennyt. 
O m a l t a  o s a l t a n i 
tämänvuotinen oli riehakkain 
ikinä. Tekemistä r i i t t i 
enemmän kuin ehti ja 
tunnelma oli jatkuvasti 
katossa. Ehdoton kohokohta 
oli odotettu ja toivottu, mutta 
l i i an  lyhyeks i  jääny t 
piipahdus Tammerkoskessa. 
Fiilis oli sanoinkuvaamaton 
ja vesi oli yllättävän 
lämmintä.
Toiminnantäyteinen kevät on 
päättymisillään ja ohjelmaa 
on riittänyt joka viikolle. 
Mutta onko se ol lut 
oikeanlaista? Mitä saisi olla 
enemmän, mitä vähemmän? 

Ovatko tapahtumat olleet hyvin järjestettyjä? Pitääkö puheenjohtajalla olla parta? Näihin ja moniin 
muihin kysymyksiin voi lähettää vastauksia osoitteeseen takoru@takoru.fi. Toisin sanoen palaute 
toiminnasta on tervetullutta. Kehittyvä ja jäseniään palveleva kerho on kaikkien etu. Minulle palautetta 
voi tulla latomaan kasvotustenkin ja muille hallituksen jäsenille omalla vastuulla. (leppoisia ja mukavia 
nekin on — Toim. Huom.) 

Laskutuksessa tapahtuu: 
Kerhon siirtyminen Reserviupseeriliiton laskutukseen on aiheuttanut pieni muutoksia jäsenasioissa. 
Jäsenrekisteristä huolehtii nykyään RUL, joka päivittää rekisteri maksettujen jäsenmaksujen mukaan. 
Jäsenmaksun maksamatta jättäneet vanhat jäsenet siivotaan rekisteristä kerran vuodessa. Tämä 
tapahtuu syksyisin. Kerhon harrastamaa "armovuotta" ei enää siis noudateta. 

Kesä alkaa: 
Kesän julma kuumuus kietoutuu salakavalasti kaupunkimme ympärille. Selviytymistapoja on monia. 
Jotkut opiskelevat, toiset tekevät töitä, viidennet saattavat tehdä molempia. Löytyy myös 
laiskamatoja, jotka käyttävät kesän lekotteluun ja rentoutumiseen, kuten asiaan kuuluu. Muistakaa 
kuitenkin kaikki nauttia auringosta ja lämpimistä päivistä, sillä kesä on vain kerran vuodessa. 

Nähdään syksyllä! 

Hans Saijets 
puheenjohtaja 

Kuva: Tero Honko 



Kempin pistoolilla
kerralla valmista jälkeä

Luotettavat vehkeet takaavat
siistin lopputuloksen
kaikessa tulityössä.
- Kemppi-hitsausvoimaa!
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Kattojärjestömme Opiskelijain Reserviupseeripiirin (ORUP) vuotuinen partiotaitokilpailu järjestettiin 
jälleen maaliskuussa keväisenä lauantaipäivänä. Tällä kertaa kisapaikkana toimi Oulun Hiukkavaaran 
varuskunta-alue ympäristöineen, järjestelyvuoron ollessa Pohjanmaan Akateemisella Maanpuolus-
tusseuralla (PAM). Viikonlopun päätteeksi kilpailun kiertopalkintona toimiva löylykauha kuljetettiin 
Tampereelle TaKoRU:n edustuspartion vietyä voiton. Partiossa mainetta ja kunniaa niittivät Hans 
Saijets, Jouni Kukkonen, sekä partionjohtajana toiminut ja tämän reportaasin kirjoittanut Pauli Järvi-
nen.
Tällä kertaa kisa järjestettiin yksipäiväisenä, ORUP:n kevätkokouksen ja hallituksen kokouksen jää-
dessä sunnuntaille. Viime vuonna Sodankylässä järjestetyn survival-henkisen kisan (ks. Ressu 2/06) 
vastapainoksi tämänvuotinen kisa oli kevyehkö, vaikka välillä hiki virtasikin.

Piirin partiotaitokilpailu 
24.3.2007

Pojat puussa partiotaitokisan esteradalla… Mutta miehen on mentävä mistä miehen on mentävä 
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Enemmän kuin siirtymien rank-
kuuteen, oli panostettu mielen-
kiintoisiin rasteihin. Hauskana 
lisänä myös koko kisan ajan kul-
jetettiin taustatarinaa, mikä antoi 
jokaisen rastin toiminnalle jon-
kinlaisen perustelun. 

Kilpailu alkoi ”vartiomiehen” eli-
minoimisella omatekoista varsi-
jousta käyttäen.

Tällä rastilla partiomme panosti 
enemmän ammunnan harjoitte-
lemiseen kuin jousen loppuun 
asti vietyyn hiomiseen.  

Taktiikka osoittautuikin 
toimivaksi tuoden kaksi 
osumaa kolmella yrityk-
sellä...

Harmittamaan jäi vain 
hiuksen hienosti ohi am-
muttu kolmas laukaus. 

´

Seuraavaksi oli vuorossa siirtyminen ensimmäiselle kovapanosammuntarastille. Tämä muutaman sa-
dan metrin siirtymä tehtiin ”haavoittunutta” partion jäsentä kantaen, mikä osoittautui yllättävän ras-
kaaksi.

Improvisoidun aseen rakentaminen on taito, 
jota isommassa rähinässä joutuu käyttämään 
varmasti  

Kunnolla tehty tee-se-itse ase on 
kuolettava siinä missä oikeakin 
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Ampumarasteja oli kaikkiaan kolme, ja ampu-
maan päästiin niin tarkkuuskiväärillä, pistoolilla 
ja rynnäkkökiväärillä, kuin myös pienoispistoolil-
la, -revolverilla ja -kiväärillä. Ammuntojen pai-
nottuminen rastivalikoimassa oli perusteltua, sil-
lä onhan ammunta taistelijan tärkein taito. 

Ammuntojen jälkeen seurasi vajaan kolmen kilo-
metrin siirtymä seuraavalle rastille, missä parti-
on tehtävänä oli rakentaa nuotio ja polttaa poikki 
40 cm korkeuteen viritetty naru. Narun katkettua 
palkinnoksi saatiin pari pakettia makkaraa, joita 
sitten paistettiin kevätauringon paistaessa kirk-
kaalta taivaalta. 

Kun makkarat olivat siirtyneet parempiin suihin, 
jatkoi partio läheiselle arviointi- ja kalustontunnis-
tusrastille. Etäisyyttä arvioitaessa tykkimiehen 
kolmio tuotti suorastaan hämmästyttävän tarkan 
tuloksen ja kalustoa tunnistettaessa partiosta löy-
tynyt sissivänrikki oli omimmillaan. Mukaan oli silti 
saatu myös niin haastavia kalustokuvia, että yh-
den taistelupanssarivaunun malli jäi kaikilta par-
tioilta tunnistamatta. (Kaluston kuvia puolestaan 
esiintyy Ressuissa tasaiseen tahtiin - Toim. 
Huom.)
Seuraavan noin kolmen kilometrin siirtymän jäl-
keen vuorossa oli pioneerirasti, jolla asennettiin 
putkimiina ”takaa ajavaa vihollista hidastamaan”. 
Tämän jälkeen partio sai vielä kalustotäydennyk-
senä kaksi telamiinaa, joiden kera alkoi pikataival 
seuraavalle rastille. Taipaleen pituus oli noin puo-
litoista kilometriä ja reitti kulki lumista metsäauto-
tietä pitkin. Tämän matkan partiomme kulki enem-
män tai vähemmän kevyesti juosten ja taipaleen 
päättyessä hiki virtasi. Pikataipaleella TaKoRU:n 
viikkolenkeillä tapahtunut harjoittelu osoittautui 
erittäin hyödylliseksi. 
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Kun syke oli pari minuuttia tasaantunut, oli 
vuorossa metsäinen esterata. Radalla partion 
eteen tuli erilaisia ylityksiä sekä pitkähkö ryö-
mimisosuus, joka nostatti virneen joka taisteli-
jan kasvoille. Märässä lumessa kastuneet 
vaatteetkaan eivät paljoa mieltä painaneet, kun 
kisa jo lähestyi loppuaan ja kevätaurinko läm-
mitti.
Viimeisen lyhyen siirtymän jälkeen oli jäljellä 
enää viimeisenä rastina toiminut ”linnoitustyö”. 
Käytännössä kyseessä oli sovellettu lihaskun-
totesti, jossa partiot pääsivät vuodattamaan 
viimeisetkin mehunsa. Urakan päätteeksi parti-
oita odotti lämmin sauna ja kylmät virvokkeet. 
Myöhemmin illalla tarjoiltiin vielä maistuva nau-
dan filé –päivällinen ja illan istumista hyvässä 
seurassa jatkettiin pikkutunneille asti. 

Lopulta tiukan kisan ratkaisi TaKoRU:n hyväksi hyvin sujuneet ammunnat, ylivoimaisesti nopeiten on-
nistunut tulenteko, nappiin osunut arviointi, sekä tasaisen hyvä suoriutuminen kaikilla muillakin ras-
teilla. Kiitokset PAM:lle hyvistä kisa- ja kokousjärjestelyistä ja seuraavissa kisoissa nähdään! 

Teksti: Pauli Järvinen 

Tetsaaminen on aina muodissa, mutta märkä lumi ja kura-
velli ovat silti aina yhtä epämiellyttäviä. 
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Reserviupseeri Liitto palkitsee joka vuosi kerhojansa 
tuloksekkaasta toiminnasta. Näitä palkkioita ovat Toimintapalkkio, 
Jäsenhankintapalkkio ja prosenttiammuntapalkkio. TaKoRU on 
useana vuotena saanut ainakin yhden näistä palkkioista. 
Toimintapalkkio jaetaan nimensä mukaisesti kerhoille aktiivisesta 
to im innas ta .  E r i t y i ses t i  l i i kun ta tapah tumat  sekä 
Maanpuolustuskoulutus ry: n kurssit vaikuttavat tämän palkinnon 
saantiin. Tänä vuonna TaKoRU: n sijoitus oli 23. liittotasolla ja 8. A-
sarjassa, johon kuuluu kaikki yli 250:n jäsenen kerhot. Tästä 
johtuen kerho sai toimintapalkkion. 
TaKoRU sai myös jäsenhankintapalkkion vuoden 2006 
jäsenhankinnasta. Tämä palkkio jaetaan sarjoittain eniten 
jäsenmääräänsä prosentuaalisesti kasvattaneille kerhoille. 
Reserviupseeriliitto jakaa sarjavoittajien lisäksi palkkion myös 
liitossa eniten jäseniä hankkineelle kerholle. Tänä vuonna jaetun 
palkkion voitti kollegakerhomme Jyväskylän Akateemiset 
Reservinupseerit ry. Edeltävänä vuotena TaKoRU voitti tämän 
ykköspalkinnon. 
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, TaKoRU voitti jälleen tänä 
vuonna oman sarjansa prosenttiammunnassa. Kerho onkin 
voittanut joka vuosi oman sarjansa prosenttiammunnan aloittamisesta alkaen. 

Ilman teitä jäseniä kerho jäisi tietysti ilman näitä palkkiota, jotka ovat tulosta aktiivisesta 
osallistumisestanne kerhon toimintaan. Eikä voi myöskään unohtaa mainita reippaita hallituslaisia ja 
toimareita, jotka pitävät yllä kerhon toimintaa ja järjestelevät erilaisia tapahtumia. Te ja me kaikki 
pidämme kerhon pystyssä ja tulevaisuudessa toivottavasti myös yhtä menestyvänä kuin tähänkin 
asti.

Vänni Alarotu 
Vara-puhis 

TaKoRU menestyy 

Kuva: Tero Honko 
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TaKoRU Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.2.2007. Paikaksi järjestyi jälleen Puolustus-
voimien materiaalilaitoksen esikunnan hulppeat edustilat Sarvijaakonkadulta Tampereen Kalevasta. 
Tilaisuuden aluksi kuulimme lyhyehkön yleistason esitelmän optroniikan sovelluksista puolustusvä-
lineteollisuuden tuotteissa. Esitelmän piti MatLE:n edustajana tilaisuudessa toiminut entinen TTYläi-
nen.
Optroniikan sovellusalueeseen kuuluvat muun muassa erilaiset sensorit ja hakupäät sekä lasereiden 
ja lämpökameroiden sotilaalliset sovellukset esim. etäisyyden mittaus ja maalinosoitus. 
Esitelmässä keskityttiin pitkälti tavallista varusmiestäkin lähellä oleviin sovelluksiin, kuten valonvah-
vistimiin, pimeätähtäimiin ja lämpökameroihin. Pimeätoimintakyky onkin eräs tämän päivän taistelu-
kentän haasteista. Edellä luetellut laitteet heikentävät tehokkaasti pimeyden antamaa suojaa joukko-
jen ryhmittelyssä ja paikasta toiseen siirtymisessä. Hyvällä pimeätähtäimellä varustettu tarkka-
ampuja on vaarallinen useiden satojen metrien toimintasäteellä ja lämpökameraa tähtäyksessä hy-
väkseen käyttävä panssarintorjunta-aseistus on tehokasta jopa kilometrien ampumaetäisyydellä täy-
sin pimeässä! Toisaalta pimeänäkölaitteet mahdollistavat myös joukkojen siirrot esimerkiksi ilman 
ajovaloja.

Yleisimmin optronisista sovelluksista varusmiehen käsiin eksyy varmaankin va-
lonvahvistin VV2000, Wild Big pimeäkiikarit ja Matis-lämpökamera. Valonvah-
vistin ja pimeäkiikari ovat passiivisia pimeätähystysvälineitä, jotka vahvistavat 
kohteesta ja taustasta heijastuvaa valoa. Nämä ovat juuri niitä laitteita millä tu-
pakoivan vartiomiehen erottaa kahden kilometrin päästä. Paljaalla silmällä moi-
sen valonlähteen erottaminen tuolta etäisyydeltä saattaa olla enemmän kuin 
mahdoton tehtävä. Valon käytön kieltämiselle vartiopaikalla on siis hyvä syy.  
Lämpökameran toiminta perustuu kohteen pienienkin lämpötilaerojen havaitse-
miseen. Tämä tekee mahdolliseksi ympäristöään lämpimämpien ja huonosti 
naamioitujen kohteiden havaitsemisen myös savussa, pölyssä ja sumussa, jol-
loin valonvahvistimet toimittavat lähinnä ylimääräisen painolastin virkaa. Lisäksi 

Kevätkokous Puolustusvoimien 
MatLE:ssa  
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niiden kuva on lähes mustavalkoisen televisiokuvan tasoa, joten vartiopaikan salaamiseen ei riitä pel-
kästään valonkäytön välttäminen. 
Perinteiset kysymykset oliivinvihreistä laitteista lienee: Mitä maksaa? Montako niitä saa? 
Vastauksena voi antaa niinkin tarkan arvion kuin paljon ja muutamia. Laitteet ovat hyvin kalliita ajatel-
len sitä, että niitä jaettaisiin ryhmätasolla. Lisäksi käyttöön liittyy ongelmia kohteen riittävässä tunnis-
tamisessa. Joten kaukana tulevaisuudessa ovat ne ajat kun Suomen armeijan jokaisen perustaisteli-
jan rynnäkkökiväärin päältä löytyy pimeätähtäin lämpökamerasta puhumattakaan.   
Esitelmöitsijää kiitettiin mielenkiintoisesta tietoiskusta lahjoittamalla hänelle kerhon oma muki ja näy-
tenumeroita Ressusta. Haluankin tässä esittää vielä julkisen kiitoksen TaKoRU:n puolesta koko Mat-
LE:n henkilökunnalle. Toivottavasti yhteistyö näissä merkeissä jatkuu tulevinakin vuosina. Esitelmän 
jälkeen pidettiin yhdistyksen kevätkokous, jonka jälkeen olikin vuorossa ruokailu ja saunominen. 

Teksti: Antti Liehu 
Kuva: Tero Honko 

LÄMPÖTÄHYSTIN

KÄYTTÖ
Tähystys ja valvonta  

OMINAISUUDET 
Lämpökamera Matis Handheld Mark 3  
Jalusta Leica SST3-2 
Liityntäkaapeli 217M NiCd akkuun 
Akku Li-ion Matis 2 kpl 
Aallonpituusalue: 3-5 μm 
MITAT: korkeus 113 mm, leveys 217 mm, 
pituus 353 mm 
Paino: 2,5 kg 
Valmistaja: Sagem (Ranska) 

Kaluston tiedot ja kuvat: 
Puolustusvoimat

VV 2000 

KÄYTTÖ
Valvonta ja kohteen tunnistaminen 
Tiedustelijat 
Jalkaväkitaistelijat 
Sotilaspoliisit 
Kevyet suora-ammunta-aseet  
(RK 95 TP, RK 62, KK) 

OMINAISUUDET 
Passivinen pimeänäkölaite, joka vah-
vistaa näkyvää valoa 

Suurin havaitsemisetäisyys  
(tähtikirkas yö): yksittäinen mies 300 
m, panssarivaunu 800 m 
Näkökenttä: 40 astetta 
Paino: 0,5 kg 
Valmistusmaa: Suomi 

BIG 3-1 

KÄYTTÖ
Maaston valvonta ja kohteen tunnista-
minen 
Tiedustelijat  
Tulenjohtajat  
Sotilaspoliisit  
Kevyet suora-ammunta-aseet  
Taisteluajoneuvojen kuljettajat  

OMINAISUUDET 
Passiivinen pimeäkiikari 
Vahvistaa näkyvää valoa  
Vahvistus noin 25 000-kertainen 
Suurin havaitsemisetäisyys  
(tähtikirkas yö): yksittäinen mies 500 
m, panssarivaunu 1000 m 
Optiikan suurennos 3-kertainen 
Näkökenttä: 10°  
Paino: 1,5 kg  
Valmistusmaa: Sveitsi 
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Kuvia kevään varrelta 

Tutustumisammunnoissa ampuminen opetettiin kädestä pitäen alkaen tähtäimien käytön teorialla. 

Asetta sai tietysti myös kokeilla käytännössä ja maalitauluihin syntyi reikiä vähintään pienen harjoittelun jälkeen 
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Kivääripäivä ja pistoolipäivä Pirkkalan lennoston ampumaradoilla mahdollistivat keväällä myös järeämpien asei-
den kokeilemista. Paikalla olleet toivatkin molempiin päiviin varsin paljon kalustoa, jota myös muut osanottajat
saivat kokeilla. 

Vuoden alussa tapahtunut hallituksen vaihto sujui saunomisen merkeissä ja yleisen hyvän hengen vallitessa TTY:n 
Konetalon saunalla, jossa mukana olivat niin uudet kuin vanhatkin kähmyt varsin hyvin edustettuina. 

Kuvat: Tero Honko 
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Kalustotunnistuksen vastauksia 

3 kpl moottorikelkkoja, vihollisen kaluston 
perusteella malli Lynx 5900, käytetty ilmei-
sesti vasta, koska purkamaton ahkio lähellä 

Ilmeisesti osin purettu ahkio 

Liityntä valtakunnan 
sähköverkkoon mah-
dollinen, koska voi-
malinja kulkee alu-
eella.

Ilmeisestikin tavarankulje-
tukseen käytettävä paketti-
auto.

Sisu SA-150 kuorma-auto, 
tyypillinen käyttö hinaus ja 
pienimuotoinen kuljetus… 
Alueella ilmeisesti hinattua 
tykistöä 

Maansiirtokone ja 
mahdollisesti 
joitain linnoitus-
tarpeita. Joukot 
aikovat pysyväm-
pää sijoittumista 
alueelle.

Säiliöauto SISU SM-270, Autoon mahtuu yli 20000 
litraa polttoainetta, joten vihollisella on todennäköisesti 
paljon enemmänkin moottoroitua kalustoa saatavilla. 

SM-270 sisältää viisi erillistä säiliötä, joten monipuoli-
nen polttoainevalikoima on mahdollinen ja siten myös 
alueella mahdollisesti myös raskasta kalustoa. 

Lisäksi säiliöperäkärry, johon mahtuu vielä runsaasti 
polttoainetta lisää. 

n. 13 miestä käsittävä ryhmä, joka selvästikin siirtymässä alueen 
eri osaan. Eteneminen tapahtuu muodossa, joten valmius leirissä 
ei ole korkealla 

Lisäksi muodolla ilmeisestikin johtaja vihollisen järjestymisestä 
saatujen tiedustelutietojen perusteella. Johtajasta ei pysty sano-
maan, onko hän upseeri. 

Alueen läpi kulkee valta-
kunnallinen puhelinverkko, 
joten nopeat dataliitynnät ja 
maankattavat puhelinyhtey-
det mahdollisia. 



Puolustusvoimat lisäsi kevään mittaan taasen reilusti ku alia harjoituksista sivuilleen,
mutta ehkä kiinnostavampana kokoelmana sivustolle ilmaantuivat kaikista puolustusharoista hienot esitte-
lyvideot, jotka ovat katsottavissa Perustietoa-osion Videogalleria-valinnasta.

Lisäksi Puolustusvoimien uudistuksista ja muutostarpeista on 
tehty omat koostesivustonsa, joista rakenteellisia muutoksia, 
muutostarpeita selvityksiä muutoksista voi tutkia tarkemmin. 
http://www.mil.fi/selonteontoimeenpano/
http://tietokannat.mil.fi/kumppanuusohjelma/

Ilmavoimat (16,2 Mt, wmv)
Maavoimat (21,9 Mt, wmv) 
Merivoimat (14,1 Mt, wmv) 
Tulevaisuus (14,4 Mt, wmv) 
Varusmies (13,2 Mt, wmv)

muistetaan hiukan liikkua
kesän aikana.. 

Kuvat: Puolustusvoimat 


