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

Päätoimittaja: Kari Salonen 
Taittaja: Kari Salonen 
Etukansi: Loputtoman oloinen juna kuljettamassa panssarikalustoa Rovajärven harjoitukseen, Puolustusvoimat 
Kuvat: Painos: 450 kpl. 
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere 

Haetaan ampumavastaavaa

Kiinnostavatko aseet ja ammunta?  
Oletko ammunnanharrastaja? 
TaKoRU ry:n organisaatiossa on vapautumassa paikka ampumavastaavalle ensi 

vuoden alusta. 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtoehtoisen tavan viettää vapaa-aikaa opintojen 
ohessa. Saat järjestää ampumatapahtumia ja pääset tutustumaan laajaan kirjoon eri-
laista kalustoa. 
Edellytämme hakijalta vain ja ainoastaan harrastuneisuutta asiaan, mikä käytännössä 
tarkoittaa muutaman tunnin työpanosta kuukausittain. Aseiden hallussapitoluvat sekä 
mahdollisuus käyttää omaa autoa luetaan eduksi. 
Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää osoitteeseen
takoru at takoru.fi

PJ:n palsta 3 

Kaukopartiomarssi Utissa  4 

Young reserve officer’s workshop (YROW) 6 

Venäjän ekskursio  10 
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PJ:n palsta 

Uusi lukuvuosi alkoi lopultakin! Koulun käytävät täyttyivät niin uu-
sista kuin vähän vanhemmistakin tieteenharjoittajista. Vihdoinkin tuli 
minun vuoroni avautua käytäviä ja ruokaloiden jonoja täyttävistä, 
teekkareita etäisesti muistuttavista elämänmuodoista, fukseista! Aina 
ne ovat tiellä, vaikka kuinka tulostamisella olisi kiire, nälkä kurnisi 
tai molempia. Älkää fuksit huoliko, teidän vuoronne tulee vielä, eikä 
myöhäisillan avautumisia kannata ottaa liian tosissaan. Tervetuloa 
kumminkin kerhoon! 

Syksyn toimintakalenteri noudattaa perinteistä, mutta hyväksi havait-
tua kaavaa. Tätä kirjoittaessa värikuulataisto on jo käyty, mutta tule-
vaisuudessa väijyvät niin Padasjoki kuin Pirkkalan ampumapäivätkin. 
Myös kenttäkelpoisuustestiin kuuluvat Cooper ja lihaskuntotesti ovat 
osa syksyn toimintaa. Syksyn Kuun kolmannet keskiviikot ovat ky-
seisten testien yhteydessä. Tämän lehden kolahtaessa postiluukusta 
ovat Osmonkallion pienoispistoolivuorot jo hyvässä vauhdissa. Vuo-
roilla ei tarvitse omaa asetta eikä aiempaa pistoolikokemusta. Kerhon 
aseet ja opastamassa olevat mukavat ampumavastaavat pitävät huolen 
hyvän harrastuksen alkuun pääsemisestä. 

Uusia tapahtumia saa ja hyvän idean tapauksessa pitää tulla ehdottamaan hallitukselle. 
Historian pyörät pyörivät ja vettä virtaa sillan ali, mutta silti monet kerhoaktiivit onnistuvat valmistumaan. Val-
mistumisen myötä nuo tulevaisuuden toivot jättävät hallitustoiminnan työn(!!!) perässä muuttaessa tai muuten 
vain ajan puutteessa. Kerho tarvitsee siis uusia tekijöitä. Ensi vuodelle tekijää kaipaavat hommat ovat ainakin 
sihteeri, ampumavastaava ja tiedotusvastaava. Jos mikään edellä mainituista hommista ei kiehdo, mutta intoa 
löytyy, pääsee hallitustoimintaan silti mukaan. Vähäinen kerho- tai opiskelukokemus ei muuten ole mikään es-
te, nimimerkillä fuksina puheenjohtajaksi. 

Hyvää syksyä kaikille! 

Puheenjohtaja Hans Saijets 

TaKoRU tarvitsee sinua! 
Hallituksessa on tilaa tekeville henkilöille ja myös huutava tarve, sillä toimintaa ei ole ilman järjestäjiä. 
Tule mukaan pitämään hauskaa reserviläistoiminnan merkeissä ja anna oma panoksesi myös. TaKo-
RU:n hallituksessa pääset olemaan rennossa ilmapiirissä mukana tekemässä juuri sitä toimintaa, mi-
tä opiskelijareserviläisillä pitää olla. 

Voisit olla esimerkiksi: 
Vääpeli (varustevastaava) 
Vääpeli järjestää kerhon yhteistilauksia ja valvoo näiden suorittamisen. Tehtäviin kuuluu myös yhteistilausai-
heiden tiedustelu jäsenistöltä. 
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Sveitsissä järjestettävään sotilastaitokilpailuun Swiss raid commandoon osallistuva joukkue, Näätä-2, 
osallistui 7-8.9.2007 kaukopartiomarssiin tavoitteenaan suorittaa kultamitaliin oikeuttava matka ja teh-
tävät. Matkaa kertyi koukkauksien ja reitin valinnan johdosta noin 80 km, aikaa tähän kului 18,35 tun-
tia, lisäksi matkan varrella oli hieman reilu kolmen tunnin lepo. Matkalla piti ylittää vesistö, valvontalin-
ja kahdesti sekä suorittaa kohteen tiedustelu. Kokonaisaika koko marssilla partiollamme oli 22 tunnin 
tietämissä. Maksimissa 75 kilometriin olisi saanut käyttää aikaa 24 tuntia. 

Matka alkoi Repoveden kansallispuistosta perjantaina klo. 20.00 vesistön ylityksellä. Partiomme ylitti 
vesistön ensimmäisten joukossa ja matkaan päästiin rivakasti ylityksen jälkeen. Reitinvalintamme 
suunnattiin pitkälti teitä pitkin, jo Sveitsin maastojakin silmällä pitäen. Käkikellomaassa ei paljon po-
luilta voi poiketa, tästä pitävät huolen korkeuserot ja pelloilla vaeltelevat lehmät. 

Ensimmäisen yön siirtymä meni suhteellisen mallikkaasti, yöpymisrastilla olimme kello puoli kahden 
maissa. Liikkeellä oltiin suht kevyellä varustuksella, matkassa vain ruoka, vesi ja jokunen vaihtovaa-
te. Yöpymisvarusteena oli yksi laavupressu johon kolmistaan kääriydyttiin. Minulla oli matkassa vain 

Kaukopartiomarssi Utissa  
7-8.9.2007

Urhea partio valmistautumassa matkalle. 
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vaihtokerrasto, joten hampaiden kalinalta ei meinannut saada nukuttua. Nukkumaan käytiin hysteeri-
sen naurun saattelemina, kaikkien miettiessä kenen idea tämä taas oli. 
Kahden horkassa vietetyn tunnin jälkeen, sapuskat naamaan ja liikkeelle. Lauantai päivälle matkaa 
oli vielä 50 kilometriä taivallettavana. Päivä taaperrettiin ilman sen kummaisempia tapahtumia, reitin-
valintamme kulki usein pitkin teitä ja siten kävelimme hieman pitempää reittiä kuin metsiä pitkin tai-
valtavat kanssakilpailijamme. Utin varuskuntaan saavuttiin noin klo. 15.00, josta alkoi viimeinen 15 
kilometrin lenkki, joka sisälsi valvontalinjan ylityksen kohteelle mennessä ja sieltä palatessa sekä itse 
kohteen tiedustelun. 

Tehtävät olivat helppoja, 
eikä vartiointia ollut juuri 
nimeksikään. Seurailimme 
kokeneempien toimintaa ja 
näin ollen emme käyttäneet 
liikaa aikaa tehtäviin. Koh-
teen tiedustelussa etenemi-
semme oli aluksi todella 
tarkkaa, kunnes takaisin 
tullessamme törmäsimme 
toisiin marssijoihin, jotka 
kertoivat ettei karttaan mer-
kittyä vartiopaikkaa ole ole-
massa ja alueella kiertää 
vain yksi auto noin kerran 
15 minuutissa. Tavoitteena 
rastilla oli päästä vartioidun 
ympyrän sisälle ja leimata 
rastilippu.

Hieno reissu, jota ei voi tosin 
kovin kevyeksi mainostaa. Omien rajojen kokeiluun se ainakin soveltuu erinomaisesti. Reitti kulki 
upeita maastoja pitkin ja erityisesti repoveden kansallispuistossa korkeuseroa tuntui riittävän. Suurin 
osa osallistujista taivalsi reitin lenkkareissa, eikä ihme, sillä itsekkin kaduin 50 kilometrin kohdalla 
kenkävalintaani, jalassa nimittäin hiersivät maiharit. Toisaalta varustus oli muuten riittävän kevyt, ja 
ruuatkin riittivät. Ehkäpä ensi kerralla mukaan tulee otettua myös se makuupussikin. 

Teksti: Jouni Kukkonen 
Kuvat: Jouni Kukkonen, Puolustusvoimat 

Jääkäripartio marssimassa 
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Reserviupseeriliitolla on tapana lähettää joka kesä kourallinen reserviupseereita CIOR-CIOMR-NRFC kesä-
kongressiin jonka yhteydessä YROW kokoontuu. YROW:ssa on kyse nuorista, alle kolmekymppisistä reservi-
läisistä, jotka parhaaksi katsomallaan tavalla pyrkivät tutustumaan toisiinsa ja siinä sivussa vaihtavat ajatuksia 
kongressin teemasta. Tänä vuonna kongressi pidettiin 30.7.-5.8. ja isäntämaana toimi Latvia, pääkallopaikkana 
Riika.

CIOR-CIOMR-NRFC nimihirvitykseen ei sen kummemmin tarvitse tutustua eikä se näin nuoren ressulaisen 
perspektiivistä ollut viikon läpiviennin kannalta edes oleellista. Aivan kuten asepalvelusta suorittaessa homman 
pointtina on hoitaa omalle tontille osuva vastuu ja toimia parhaansa mukaan. Reserviläinen-lehden 5/2007 ja 
kohta ilmestyvässä/ilmestyneessä 6/2007 numerossa on lisää juttua aiheesta jotka mukailevat ns. ”virallista” 
linjaa. Koska Reserviläinen ilmestyy kaikille TaKoRUn jäsenille, on ajatuksenani tässä artikkelissa selventää ja 
kertoa omista mielipiteistäni sekä havainnoista liittyen oppimatkaani. 

Young reserve officer’s workshop 
(YROW) 

Suomalainen jääkäri ja brittiläinen laivastoupseeri 
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TAUSTAA:
Tänä vuonna teemana oli miten reserviläiset saadaan paremmin integroitua takaisin yhteiskuntaan palveluksen 
jälkeen (post-deployment follow-up care for reservists). Teema on varsin ajankohtainen ottaen huomioon kaikki 
viimevuosien kähinät jossa useammat modernit länsivaltiot eivät ole pärjänneet pelkillä täyspäiväisillä sotilailla 
vaan apuun on tarvittu kasvavassa määrin reserviläisiä. Lienee tärkeää tässä vaiheessa huomauttaa, että termi 
reserviläinen on hyvinkin epämääräinen puhuttaessa eri valtioiden järjestelyistä. Brittiläisten kanssa keskustel-
lessa reserviläinen tarkoittaa ns. viikonloppusotilasta joka treena yhden viikonlopun kuukaudessa sekä jokusen 
yhtenäisen viikon vuodessa. Jenkeissä taas homma lähtee käsistä. En tuhlaa kenenkään aikaa yrittämällä selittää 
kuinka jenkkien järjestelmä toimii kun en sitä itsekkään täysin ymmärrä. Erilaisten reserviläisluokkien määrä 
kuitenkin kipuaa kymmenen paremmalle puolelle. Aiheeseen voi pintapuolisesti tutustua wikipediassa: Reserve 

Component of the Armed Forces of the 
United States  Reserve component 
categories (http://tinyurl.com/245994).
Kun soppaan lisätään Tanskaa, Saksaa, 
Etelä-Afrikkaa, Latviaa jnejne… niin 
on  sanomat tak in  se lvää  e t t ä 
yhteisymmärryksen saavuttaminen 
hankaloituu merkittävästi. 

REISSU ALKAA:
Suomen YROW osastoon kuului mi-
nun lisäkseni kolme muuta nuorehkoa 
reserviläistä ja matkaan lähdettiin lau-
antai aamuna Helsingistä autolautalla 
Viroon. Virosta autolla Riikaan ja ma-
joituspaikkana Latvian asevoimien 
pääesikunnan alue. Paikka oli miellyt-
tävä kasarmityylinen rakennus jossa 
nukuttiin paikallisilla asevoimien sän-
gyillä. Kansalaisuuksia sekoitettiin eri 
huoneisiin tarkoituksella jotta ihmiset 

tutustuisivat toisiinsa paremmin. Omaan huoneeseeni sattui pari aivan loistavaa brittiä sekä muutama tanskalai-
nen.
Kuten ennen matkaa uumoilimme, oli Latvialaisilla uutena NATO maana aivan hillitön halu näyttää maailmalle 
että osaavat hommansa. Ensimmäisenä päivänä Riikan keskustassa sijaitsevassa kongressikeskuksessa jaettiin 
kaikenlaista sälää tapahtumakalenterista ja penaalista aina sadeviittaan asti. Normaalin päivän aikana oli kahvi-
tauoilla tarjolla pöytämetreittäin naposteltavaa ja useamman ruokalajin lounaan/päivällisen/illallisen kylkiäise-
nä alkoholia omaan tahtiin. Isoimpia juhlallisuuksia varten oli jokaiselle jaetussa kongressikansiossa erikseen 
tehdyt kutsukirjeet pukukoodeja myöten. 

ALL WORK AND MORE PLAY:
Koska esim. NATOn ikääntynyt ylempi upseeristo on toimistoissa istumisen seurauksena vieraantunut varsinai-
sia sotilaita koskevista ongelmista oli homman jujuna pistää nuori sukupolvi hommiin ja ideoida ratkaisuja on-
gelmiin joita ovat henkilökohtaisesti kohdanneet. Vaikka CIORin presidentti, kanadalainen laivaston kapteeni 
McNary, hehkutti kongressin alussa nuorten reserviupseereiden mielipiteiden painoarvoa nykyisessä maailman-
tilanteessa, tuntui kuitenkin siltä että emme saaneet aikaan mitään konkreettista ja uutta. Suurin osa esitetyistä 
asioista oli pääteltävissä maalaisjärjellä. YROW porukassa oli reilu viisikymmentä henkilöä ympäri maailmaa 
joista suurin osa oli sotilasarvoltaan luutnantin arvoa vastaavia. Osallistujat jaettiin viiteen ryhmään joissa työs-
kenneltiin jokaiselle ryhmälle jaetun aiheen ympärillä liittyen tietenkin kongressin kattavaan teemaan. Minun 

Slovakialainen kauhuissaan suomalaisen kourissa 
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työryhmässäni aiheena oli ”What are the measures governments and employers should take to guarantee the 
employment situation of a reserve returning from operational deployment?”. Muilla ryhmillä oli samankaltaisia 
aiheita mm. terveydenhuollosta ja palkasta. Ryhmätyöskentelyä jatkettiin kolmena päivänä ja lopuksi kaikkien 
ryhmien työstä tehtiin yhteenveto joka esitettiin koko kongressiporukalle (~700 hlö). Yhteenvedon esittäjäksi 
valittiin eräs ruotsalainen kohtalontoveri jonka muuten niin ekstrovertti olemus muuttui aivan 
mitäänsanomattomaksi muminaksi kongressisalin edessä. 

Viikon mielenkiintoisin osuus oli hollantilaisen kenraalimajuri Van Loonin esitelmä aiheesta ”Recent Opera-
tional Commander”. Nuorehko kenraali kertoi ajastaan NATO joukkojen komentaja Afganistanissa. Viime ke-
vään operaatiossa hänellä oli ollut tulitukenaan vaivaiset viisi lentotukialusta: 4 jenkkiläistä ja ranskalaisten 
Charles de Gaulle. Hän myös esitelmöi vaikeuksista Afganistanin oopiumviljeliöiden kanssa. Koska afganista-
nilaisille annetaan ruoka-apua eli myös maanomistajat saavat ilmaista ruokaa, alkavat he viljellä oopiumin val-
mistukseen käytettäviä unikkokasveja paremman rahan toivossa. Eräässä kalvossa oli listattuna suuri määrä pai-
kallisia sotapäälliköitä jotka toimivat koalition joukkoja vastaan. Yksi heistä sattui olemaan läheistä sukua Af-
ganistanin presidentti Hamid Karzaille. Koalition ongelmaksi muodostui tässä tilanteessa sotapäällikön sukulai-
suus vaikka he olivat varsin hyvin tietoisia hänen olinpaikastaan: mikäli ongelmayksilö vangitaan näyttää se 
kansan silmissä siltä, että itse presidentti on voimaton koska ei pysty edes suojelemaan omia sukulaisiaan, joka 
luonnollisesti heikentää presidentin arvovaltaa muutenkin niin räjähdysherkässä valtiossa. 

Illanvieton komeat puitteet Lidon huvikeskuksessa 
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Viikon farssin titteli menee USA:n puolistusministerin reserviläisasioiden neuvonantajana toimivalle amiraalil-
le. Hänen mielestään Irakissa ja muilla sotatoimialueilla toimivat veronmaksajien varoilla rahoitetut yksityiset 
firmat ovat mukana isänmaallisuutensa takia eivätkä suinkaan voiton tavoittelun takia (USA:n puolustusvoimat-
han ovat yksityistäneet lähes kaiken sotavoimien huollon ja logistiikan). Niskani jumiutuivat tunnin kestäneen 
esitelmän aiheuttamasta pään pyörittelystä. 

Tavallisesti aamu seitsämältä ilta yhdeksään jatkuneiden päivien päätteeksi siirryimme YROW porukalla Rii-
kan keskustaan viettämään iltaa. Sosiaalisena voiteluaineena toimineen alkoholin ansiosta juttu alkoi luistaa 
alkukangerteluista huolimatta. Epävirallinen ympäristö edesauttoi myös ihmisten mielipiteiden vapautumisessa. 
Ennen matkaa ounastelin jonkinlaisen vihanpidon yltyvän eräiden maiden välillä, mutta yllättävää kyllä, min-
käänlaisia vihan purkauksia ei esiintynyt kohonneista promillelukemista huolimatta. Hieman vaivautumista ai-
heutti maljojen kohottelu kaatuneiden tovereiden muistolle. Suomalaisesta perspektiivistä tarkasteltuna aihee-
seen oli vaikea samaistua. 

LOPUKSI:
Koska olen suorittanut varusmiespalveluksen tavalliseen tapaan Karjalan Prikaatissa enkä ole ikinä hakenut YK 
tehtäviin en pystynyt kertomaan minkäänlaisista omakohtaisista kokemuksista liittyen kongressin teemaan. 
Suomen delegaation onneksi osa ryhmästämme oli palvellut YK:n tehtävissä Afganistanissa ja Balkanilla.

Monikansallisessa tapahtumassa esiintynyt politikointi kosketti myös meitä YROWilaisia. Ryhmätyöskentelyn 
saatteeksi annettiin ohjeet, että mikäli aiheeseen liittyen tulee esille arkoja epäkohtia koskien minkä tahansa 
kongressissa mukana olevan valtion toimia, olisi parasta ettei kyseistä valtiota mainittaisi lopullisessa esitykses-

sä nimeltä. Suomalaiseen 
psyykkeeseeni vieras varo-
vaisuus työympäristössä 
aiheutti suurta huvittunei-
suutta.

Ensi vuonna YROW järkä-
tään Turkissa ja vaatimuk-
sena alle kolmenkympin 
ikä sekä reserviupseerin 
arvo. Matkaan lähetetään 
2-4 henkilöä ja hakemukset 
postitetaan Reserviupseeri-
liittoon joskus ensi kevään 
aikana. Hakuohjeet ilmes-
tynevät vuoden 2008 alku-
puolella. TaKoRU:n toi-
mesta pyrimme ilmoittele-
maan aiheesta Kyynel-
postituslistallamme sekä 
kerhon sivuilla. Kannattaa 
ehdottomasti hakea sillä 
reissu ei maksa mitään. 

  Teksti ja kuvat: Antti Harala 
Jenkkien komeat puvut. Valkopukuista (toinen oikealta) kutsuttiin Ice 
Cream Boyksi. 
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Lauantaiaamuna 1.9. alkoi hiukan ennen aamuseitsemää kokoontua Tampereen hiilisataman 
(tunnetaan myös Helsinkinä) rautatieaseman viereen ryhdikkäitä nuoria. Ohikulkijat saattoivat kuulla 
iloisten nuorten puhuvan idän retkestä ja suurista seikkailuista. Nuorten iloa lienevät lisänneet ko-
koontumispaikan vieressä olleet maastokuorma-autot. Paikalle saapunut matkanjohtajana toiminut 
Opiskelijain Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Elisa Kotamäki kuitenkin ilmoitti käytettäväksi kul-
kuneuvoksi bussin ja muutamia pettyneitä huokauksia oli havaittavissa. Masit liittyivätkin paikalla jär-
jestettävään Cooper-testiin. Valitettavasti testi olisi vasta päivällä, joten sekin piti jättää väliin. 

Saatuamme 37 henkisen iskuosaston ajoneuvoon, suuntasimme panssaroimattoman miehistönkulje-
tusajoneuvon (UAPC) kohti itää. Mukava kuljettajamme oli aihepiiriin liittyen Afganistanin sodan vete-
raani. Ennen rajaa matkanjohtaja viihdytti meitä itäsuomalaisella visailulla, jossa kysyttiin mm. omaa 
nimeä. Vaikeaksi visan teki se, että oikeat vastaukset piti osata kirjoittaa kahteen samanlaiseen lap-
puun. Rajalla toinen kilpailukuponki piti luovuttaa koppalakkiselle herralle ja paluumatkalla sitten se 
toinen. Toisen lapun hävittämisestä rangaistaisiin kuulemma borssikeitto ja hapankaalidieetillä. 

Venäjän ekskursio 1.-4.9.2007 – 
Maastontiedustelua Kannaksella

Kalustoa Kamenkan varuskunnassa 
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Retkemme ensimmäinen koetinkivi oli rajan ylitys. Esitimme olevamme turisteja, mikä upposikin naa-
purimaan virkailijoihin täydestä. Välittömästi rajan jälkeen suoritimme muonatäydennyksen ja hankim-
me pelimerkkejä. Pienessä kopissa rahaa vaihtanut neiti ei ilmeisesti ollut matemaatikko, sillä hän 
erehtyi antamaan yhdestä rahasta 33 rahaa. Emme kuitenkaan ryhtyneet ahneiksi vaan lopetimme 
kun lompakkoon ei enempää rahaa mahtunut. 

Seuraavaksi suuntasimme kohti Viipuria ja saavuimmekin kauppatorille ilman vastarintaa. Hajautim-
me joukon pieniin partioihin ja tiedustelimme lähimaaston. Informaatiota ja tarvikkeita hankittiin myös 
olemalla yhteydessä paikalliseen väestöön. Kaikki saapuivat määräajassa susi-ykköselle, jossa ta-
pasimme desan… oppaamme evl evp Aimo Kiukkaan. Etenemiskäskyn saatuamme jatkoimme mat-
kaamme ja saavuimme pian Summan taistelupaikoille. 

Summassa tutustuimme talvisodan taistelualueeseen ja betonisen komentokorsun raunioihin, joka 
tosin raunioitui vasta sodan jälkeen tentulla. Erinomainen oppaamme kertoi meille taisteluiden kulun 
tarkasti. Jokaisesta tutustumastamme taistelusta voisi kirjoittaa oman jutun tai kirjan, joten taistelui-
den kulkua ei tässä käydä sen kummemmin läpi. Taisteluista on olemassa lukuisia hyviä kirjoja ja tii-
vistetty tieto karttoineen löytyy esim. Ari Rautalan kirjasta Sotiemme taistelupaikoilla. 

Välittömästi Summan taistelupaikkojen kaakkoispuolella on aktiivinen venäläinen Kamenkan varus-
kunta. Oppaamme tietojen mukaan toiminta siellä on kurinalaista ja siellä olisi koulutettu joukkoja 
mm. Tsetseniaan. Etenimme varuskunnan vierestä kulkevaa tietä ja havaitsimme, että kyseisellä jou-
kolla ilmeisesti on varoja toimintaan sillä viikonloppunakin oli tietä vierustavilla panssariurilla havaitta-
vissa tuoreita telanjälkiä. Hiukan myöhemmin havaitsimme pitkän jonon panssarikalustoa kuormattu-
na junanvaunuihin. Kyseinen joukko käyttää harjoitusalueenaan Summan Lähteen lohkoa, minkä ta-
kia sinne olisi mahdollista päästä vain erityisellä luvalla. 
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Summasta suuntasimme kohti setä Leninin kylää, jota ennen pysähdyimme tarkastelemaan 9.-
10.6.44 tapahtunutta Valkeasaaren taistelua, jossa pääasema murtui. Valkeasaari on lähellä Pietaria 
hiukan valtatieltä pohjoiseen. Pietariin ajettaessa on tien varressa Sertolovin varuskunta. Saatujen 
tietojen mukaan siellä annetaan jotain erikoiskoulutusta ikään kuin kurssimuotoisesti. Tarkempaa tie-
toa koulutuksen sisällöstä emme saaneet. Bussista oli mahdollista nähdä varuskunnan aidan ylitse ja 
siellä oli havaittavissa MT-LB-kalustoa eli panssaroituja telavetoisia miehistönkuljetusajoneuvoja. 

Alkuillasta saavuimme hotellillemme Pietariin. Majoittumisen jälkeen joukot jaettiin tiedusteluosastoi-
hin. Yölliset tiedustelut olivat menestyksekkäitä eikä omia tappioita syntynyt. 

Sunnuntaiaamu alkoi pienellä kiertoajelulla, jonka päätteeksi saavuimme tykistömuseoon. Museossa 
oli esillä tykistöön ja vähän muuhunkin liittyvää kalustoa ajalta miekka ja kypärä aina tähän päivään. 
Sunnuntain ajan meillä oli mukana paikallinen opas ja tykistömuseossa lisäksi museon opas. Kylmän 
raudan lisäksi näimme suuren joukon isänmaan sankareita ja opimme kuinka hieno maa Neuvostoliit-
to oli. Museo on iso ja siellä on paljon nähtävää, joten sitä voi suositella. Museossa oli myös pieni 
näyttely Kalashnikovista ja vitriineihin oli soluttautunut myös yksi suomalainen sukulainen. 

Seuraavaksi suuntasimme Eremitaasiin, joka oli ihan vaikuttava tönö. Torpassa oli reilut tuhat huo-
netta ja vielä enemmän taideteoksia Picassoa ja muita tunnettuja pensselin heiluttajia myöten. Ku-



Ressu 3/2007

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   13 

kaan ei kuitenkaan jättänyt esittelyn 
jälkeen mökistä tarjousta. Tämän 
jälkeen hajaannuimme jälleen tie-
dustelutehtäviin. TaKoRU:n eliittiryh-
mä mm. katsasti paikallisia aseliik-
keitä, mutta ne olivat lievä pettymys. 
Tampereen kommandot selvisivät 
yöstä tappioitta, mutta aamulla saim-
me kuulla, että kaikki eivät olleet yh-
tä onnekkaita. Yksi (t)yönsankari oli 
joutunut ilkeän miliisin vangiksi, mut-
ta oli päässyt putkasta pienten neu-
votteluiden jälkeen. 

Maanantain ensimmäinen vierailu-
kohde oli Makarov Navy Academy, 
joka mm. kouluttaa kaikki maan 
ydinkäyttöisillä aluksilla toimivat hen-
kilöt. Esittely oli aika ympäripyöreää 
ja mitään ihmeellistä meille ei näy-
tetty. Esittelivät esim. jotain öljyntor-
juntasimulaattoria. Kysyttäessä Suo-
menlahden öljyntorjuntakapasiteetis-
ta, eivät suostuneet myöntämään, 
että ei sitä riittävästi ole vaan seura-
uksena oli kiemurtelun mallisuoritus. 
Ehkä mielenkiintoisin esitelty kohde 
oli Mikki Hiiri merihädässä simulaat-
tori. Vapaaehtoisista ruoriin tarttujis-
ta ei ollut pulaa ja laiva suunnattiin-
kin ohi kulkevan tankkerin kylkeä 
kohti ja kierrokset täysille. Valitetta-
vasti kierrosta piti jatkaa hiukan en-
nen h-hetkeä. 

Seuraavaksi suuntasimme Krohn-
stadtiin. Vanhoja linnoitteita emme 
päässeet katsomaan, koska joku fir-
ma oli ostanut alueen ja portilla oli 

vartija. Myöskään satamaan emme päässeet, koska ainoa sinne vievä silta oli kolarin takia tukossa. 
Muutama sotalaiva nähtiin kauempaa ja muutoin tyydyimme kiertoajeluun. 

Krohnstadtista matkasimme tutustumaan Sormenkärjessä 9.-10.6.44 tapahtuneeseen taisteluun. 
Taistelupaikka on rannikolla juuri ja juuri vanhan rajan mukaan Suomen puolella. Tämäkin taistelu 
liittyy kesän 1944 suurhyökkäyksen alkuun. Sormenkärjestä suuntasimme Munakukkulalle, joka sijait-
see Pietarin pohjoispuolella Lempaalanjärvellä. Munakukkulan taistelu tapahtui 8.-9.11.41. Munakuk-
kulan ja Pietarin välissä Elitsavetinkassa sijaitsee myös jokin varuskunta. Tarkempaa tietoa sen toi-
minnasta emme saaneet, mutta varuskunnan lähellä vastaan tuli yli kymmenen säiliöauton kolonna. 
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Illalla oli taas luvassa taajamataisteluita. Monet suuntasivat Mannerheimin mukaan nimettyyn hie-
noon hotelliin ruokailemaan. Siellä tarjottiin myös Marskin mukaan nimettyä erikoisviinaa, joka ei kui-
tenkaan ollut varsinaista Marskin ryyppyä. 

Tiistaiaamuna irtaannuimme majoituksesta ja etenim-
me viivyttäen kohti rajaa. Matkalla tutustuimme Siiran-
mäessä 13.-16.6.44 tapahtuneeseen taisteluun. Sii-
ranmäen lähiseudun tiet olivat varsin suoria ja betoni-
päällysteisiä, sillä alueella oli ollut kylmän sodan ai-
kaan ohjustukikohta ja teitä oli käytetty ohjusten siirte-
lyyn paikasta toiseen. Seuraavaksi suuntasimme 
Kuuterselkään ja tarkastelemaan siellä 14.-15.6.44 
tapahtunutta taistelua. Sieltä jatkoimme matkaa Viipu-
riin, jonka menetyksen käsittelimme matkalla. Viipu-
rissa pidimme pikaisen lounaan Pyöreässä tornissa. 
Nopeasta pysähdyksestä huolimatta nohevimmat 
taistelijat ehtivät suorittaa varustäydennyksen ja 
hankkivat mm. Kannaksen karttoja, koska ei sitä kuu-
lemma koskaan tiedä koska niitä tarvii. 

Viipurista koukkasimme Taliin, Portinhoikkaan ja 
Ihantalaan tutustumaan sodan ratkaisutaisteluihin. 
Kun tarkastelee taistelusta kertovia karttoja joukko-
merkintöineen ja vertaa sitä luontoon, niin käsittää 
paremmin kuinka valtavasti joukkoja oli keskitetty niin-
kin pienelle alueelle. Vihollisen ylivoima on ollut valta-
va. Vaikuttuneina näkemästämme, laskimme ukkosen 
säestyksellä kukkia taisteluiden muistomerkille. 

Ihantalasta suuntasimme rajalle, jonka ylitys sujui on-
gelmitta ja edelleen Helsinkiin. Tiedusteluretkemme 
oli erittäin onnistunut, mistä kuuluu suuri kiitos mat-
kanjohtajalle ja sotahistoriaan erikoistuneelle oppaal-
lemme. Paluumatkalla suunniteltiin jo seuraavaa reis-
sua. Minne ja koska? Pysy kuuntelulla. 

Teksti ja kuvat: Miikka Hurmalainen 
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Padasjoki 20.-21.10.2007 
TaKoRU järjestää 20.-21.10.2007 Padasjoella tapahtuman jossa on luvassa ammuntaa ja 
erätaitoja. Liikkeelle lähdetään Lauantaina 
20.10.2007 TTY:n obeliskilta klo. 08.00 kimppakyydein kohti Padasjokea. Perillä toiminta 
aloitetaan räväköillä ammunnoilla ja kun ilta alkaa hämärtymään siirrytään erätaitojen har-
joitteluun. Ilta päätetään loimulohella ja tietysti saunalla. Sunnuntaina 12.00 aikaan toimin-
taa jatketaan ammunnoilla ja noin klo.16.00 aikaan on aika suunnata kohti kotia. 

Lysti kustantaa 25€ per kärsä, joka kattaa matkat, majoituksen ja ruuat  Majoittuminen tapahtuu parakeissa, 
joissa on sängyt ja patjat.   
Henkilökohtaista varustusta ei jaeta järjestäjän toimesta eli jokaisen tulee ottaa mukaan riittävästi lämmintä ul-
koiluun sopivaa vaatetta, makuupussi ja peseytymisvälineet. Halutessasi voit ottaa mukaan muutaman pullon 
saunaolutta, suuremmat määrät käytetään harjoitusmaaleina ampumaradalla. Patruunoita myydään omakustan-
nehintaan ja ne jokainen maksaa itse oman kulutuksensa mukaan. Mikäli omistat aseen se kannattaa ottaa mu-
kaan (kantoluvat myös syytä ottaa mukaan). Halutessasi voit antaa myös muiden ampua sillä, varaa tällöin pa-
noksia mukaan myytäväksi. Kerhon toimesta paikalle järjestetään "riittävästi" 9x19mm ja 7.62x39 patruunaa, 
mutta muiden kaliiperien osalta on aseiden omistajien syytä ottaa omat patruunat mukaan. 

Paikalle siirrytään kimppakyydein joten, mikäli omistat auton ja kyytiisi mahtuu muita ilmoitathan kyytiisi 
mahtuvien kyytiläisten määrän. Kerho maksaa sääntömääräisen matkakorvauksen mikäli kyyditset autossasi 
muita kurssilaisia Padasjoelle ja takaisin. Toisaalta jos tarvitset kyytiä ilmoitathan myös siitä. Matkaa Padasjo-
elle kertyy edestakaisin noin 200 km. 

Kurssilaisten tulee olla TaKoRU:n jäseniä ja Suomen kansalaisia.   
Kurssimaksu 25 euroa pitää maksaa tilille TSOP Hervanta 573165-217205 17.10. mennessä. (Koska Ressu 
saapuu näin myöhässä, niin voi ilmoittautumista kysellä tämänkin jälkeen) Viestiksi maksuun tulee laittaa 
oma nimi ja "Padasjoki 2007". Ilmoittautumiset 17.10 mennessä sähköpostitse jouni.kukkonen(at)tut.fi. Ilmoit-
tautumisesi saavuttua, saat kuittauksen parin päivän kuluessa. Jos et saa kuittausta, ilmottaudu uudelleen. Mu-
kaan mahtuu 20 nopeiten ilmoittautunutta.  

Kirjoita ilmoittautumiseen: 
    - etu- ja sukunimi 

    - katuosoite 

    - sähköpostiosoite 

    - tarvitsetko kyydin / montako henkeä autoosi mahtuu 

    - otatko mukaan oman aseesi, aseen tyyppi 

    - mahdolliset ruoka-aineallergiat 

Lisätietoja saa kurssin johtajalta Jouni Kukkoselta, 

jouni.kukkonen at tut.fi  tai 044-5225229 



Palautusosoite:
TaKoRU 
PL162
33101 Tampere 

Pienoispistooliammuntaa

Kerhon pienoispistoolivuoro on Osmonkallion väestösuojassa tiistaisin 
kello 20-22. Pienoispistooliammunta on ahkerastikin harrastettuna opis-
kelijan kukkarolle sopiva ammuntalaji. 

Pienoispistooliammunnan lisäksi jäsenillämme on mahdollisuus ampua 
"isommillakin pyssyillä". Reserviläiskerhon puitteissa tapahtunut säännölli-
nen ampumaharrastus helpottaa usein myös oman aseen hankintaa. 


