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PJ:n palsta
Puheenjohtaja päättäväisesti
pysäyttämässä vihollisen etenemistä.

Toiminnantäyteinen vuosi lähestyy uhkaavasti loppuaan ja joululomat odottavat ahkeria ja innokkaita
opiskelijoita. Jo perinteeksi muodostunut lumipeite saatiin hyvissä ajoin ennen joulua. Sitten se kyllä
katosi ja ilmestyi uudestaan. Sääennustetta soveltamalla voi väittää, että se katoaa vielä ainakin kerran. Toista se oli silloin kun minä olin nuori: talvi oli talvi ja tuli yhdellä kertaa. (eikä sulanut kesälläkään
- toim. huom.)
Toiminnan kannalta tärkein palaute tulee edelleen teiltä jäseniltä. Palautteen avulla tapahtumista voidaan tehdä entistäkin parempia. Uusia tapahtumiakin voi ehdottaa. Ekskursionkin voisimme taas ensi
vuonnakin suorittaa (miksei useampaakin). Ehdotuksia mahdollisista kohteista otetaan vastaan niin
pääsee toteutuksen suunnittelu paremmin vauhtiin.
Vuosi 2008 on kerhon 40. rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhtä monta vuotta täyttää myös Opiskelijain
Reserviupseeripiiri ORUP, johon kerhomme kuuluu. Molempia tullaan juhlistamaan vuoden toisella
puoliskolla järjestettävillä yhteisillä kekkereillä. Lisäinfoa on odotettavissa.
Haluan kiittää kaikkia kerholaisia kuluneesta vuodesta ja toivon, että ensi vuodesta tulee vieläkin riemuisampi.
Rauhaisaa joulua kaikille!
Hans Saijets
pj
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

3

Ressu 4/2007

Swiss Raid Commando 2007
Swiss Raid Commando on joka toinen vuosi järjestettävä sotilastaitokilpailu Sveitsissä. Osallistuin kisaan Näätä2 partiossa vuosina 2005 ja 2007. Tämä tarina käsittelee vuoden 2007 kisaa. Mikäli aihe kiinnostaa, kannattaa
vierailla kisan kotisivuilla http://www.src.ch sekä lukea partiomme johtajan juttu kisasta viimeisimmästä Reserviläisestä. Lisäksi kisasta kertova Kapteeni Ari Pakarisen juttu löytyy osoitteesta: http://www.paallystoliitto.fi/
Arkisto/Paallystolehti/kuusi_07/testi.htm
Kisaan osallistui yli 140 joukkuetta 16 maasta. Kisaan osallistui sekä ammattilais- että reserviläispartioita. Kilpailu on kaksipäiväinen, ensimmäisenä päivänä on selection stage, jolloin liikutaan polkupyörillä suorittaen erilaisia rasteja. Joukkue saa valita suorittamansa rastit itsenäisesti, ainut aikaraja on maaliin tulemiselle. Action stage käynnistyy selectionin jälkeen ja siinä tarkoituksena on suorittaa tehtävä, jonka joukkue on valinnut ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Sijoituksemme kilpailussa oli 38/143.

Partio Näätä-2 valmiina toimintaan
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28.9.2007

Selection stage

Ylös noustiin muutaman tunnin unien jälkeen. Käytiin aamupalalla ja hypättiin Morges’n menevien rekkojen
kyytiin. Tänä vuonna kuviot olivat muuttuneet siten, että suorituspaikkoja oli sekä Bièren kylän että Morges’n
kaupungin ympäristössä. Bièren ja Morgesin välillä kulki jatkuvasti heittokuljetuksia ja itse paikoissa liikuttiin
polkupyörillä. Partion johtajille oli annettu aika jolloin oli ilmottauduttava maalissa, joka meillä sijaitsi siis
Bièren varuskunnassa.
Ennen varsinaisen kilpailun alkua jokaisen
tuli valita polkupyörä ja säätää se kuntoon. Itse tässä
puuhassa tuli kiirehdittyä liikaa ja satula jäi turhan
alas, tosin pultitkin päättivät olla aukeamatta sillä
kertaa. Partionjohtaja luonnollisesti pääsi piruilemaan tästä vähän myöhemmin, kun pyörä ei tuntunut liikkuvan.

Lähtö, lähde: www.src.ch

Ensimmäisenä menimme sukellusrastille joka
oli tuttu jo ensimmäisestä kisasta. Uima-altaan pohjassa oli erillaisia esineitä joita tuli sukeltaa ylös.
Vesi oli tietysti pirun kylmää ja niin likaista ettei
kättään nähnyt. Pisteitä tältä rastilta tuli kohtalaisesti.

Seuraavana rastina oli vesiesterata. Viimeksi vesiesteiltä jaettiin helppoja pisteitä, mutta eipä tällä kertaa.
Genevejärvellä oli sen verran aallokkoa ettei muutamasta
juostavaksi tarkoitetusta esteestä päässyt yli kuin ryömimällä. Tässä tuhraantui aikaa paljon, lisäksi rata oli todella fyysinen. Kapusimme viimeisillä voimillamme rantaan toteamaan ettei pisteitä ollut herunut yhtään.
Menimme seuraavaksi uhkapeliammuntarastille jossa
tavoitteena oli ampua mahdollisimman hyvin ja heittämällä
noppaa tulosta pystyi sitten tuplailemaan. Että sellaista, no
kuitenkin pisteitä tuli kohtuullisesti.
Valitsimme seuraavaksi kumivenerastin jossa tarkoituksena
oli meloa rata merkkipoijut kiertäen. Toimintaa häiritsi paikallinen kuvausryhmä, joka tunki kameroineen turhan lähelle. Kumiveneiden käyttökoulutus oli jäänyt partioltamme
vähiin, joten melominen oli melkoista kiemurtelemista. Yllättäen pisteet olivat kohtalaisen hyvät.
Tutkailimme muutamaa vastaan tullutta rastia, edetessämme
Genevejärven rantaa. Toinen vesiesterata sivuutettiin suosiolla, näytti vielä edellistäkin haastavammalta. Näimme partion Näätä-3 tulevan pimeänäkölaiterastilta joka kuulemma
oli ollut vaikea. Lisäksi rastille oli jonoakin joten päätimme
siirtyä eteenpäin.
Poljimme suoraan kahdelle kauimmaiselle rastille. Toisella
rasteista tuli etsiä tavaroita pimeästä bunkkerista ja toisella
välittää viestiä käsimerkein. Rasteilla jujuna oli, että mikäli
Ylitysrasti, lähde: www.src.ch
kummaltakin kauimmaiselta rastilta sai pisteitä, näiden kahden rastin yhteiset pisteet tuplattiin.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Takaisin tullessa kävimme vielä miinarastilla ja ylitysrastilla. Miinarastilla tuli edetä merkittyä reittiä ja aina
miinan havaitessaan tuli kertoa tyyppi ja miten se purettaisiin. Ylitysrastilla edettiin merkittyä reittiä pitkin kiipeilyvaljaissa. Pisteitä sai ajasta ja virhepisteitä tuli välttää, joita tuli mm. veteen koskettamisesta tai tippumisesta.
Hyppäsimme Biereen menevään kuljetukseen, joka lähti liikkeelle heti kyytiin päästyämme. Perillä Bieressä
valikoimme itsellemme taas pyörät ja lähdimme sotkemaan kohti konekiväärirastia. Matkan varrella tielle ilmeistyi puomi ja pääkallonkuvat kielsivät jatkamasta. Päätimme oikaista rastille polkua pitkin. Takaisintulomatkalla selvisi kuitenkin että tietä pystyi kielloista huolimatta käyttämään.
Konekiväärirastilla jouduimme odottelemaan noin tunnin. Minimillä oli kuitenkin hieno päästä ampumaan.
Seuraavaksi otettiin suunta kohti kiipeilyrastia. Rata oli suhteellisen helppo puoliväliin, jonka jälkeen siirryttiin
teollisuushallin kattoon. En voi erityisesti väittää rakastavani korkeita paikkoja. Nousin eräälle esteelle väärältä
puolen estettä ja vaihtoehtoina oli joko tiputtautuminen tai turvaköysien irrotus ja uudelleen kiinnittäminen. Valitsin jälkimmäisen ja eteneminen saattoi taas jatkua. Emme ehtineet suorittamaan kaikkia esteitä aikarajan puitteissa, pisteet olivat kuitenkin hyvät.
Takaisintulomatkalla kävimme vielä kranaatinheitinrastilla, jossa tavoitteena oli osua annettuun kohteeseen.
Minulla ei ollut mitään kokemusta kranaatinheittimistä aiemmin. Rastimies ilmeisesti aisti tämän ja määräsi
minut suuntaajaksi. Lyhyen perehdytyksen jälkeen kranaatinheittimellä päästiin ampumaan ja korjaamaan tulta.
Ihme kyllä, kranaatti osui suurin piirtein minne sen pitikin aikarajassa ja saimme lähes täydet pisteet.

Kiipeilyrasti, lähde: www.src.ch
6
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Kranaatinheitinrasti

Lopuksi poljimme maaliin ja aloitimme huollon. Partion johtajat kiirehtivät käskynjakoon jossa valittiin
partioiden tehtävät. Me muut keittelimme sapuskaa ja lämmintä vettä termospulloihin. Ruokailun jälkeen tarkkuutimme simulaattorit ja maalailimme naamat.

Huoltoa ja muonitusta odotellessa käskynjakoa
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Partionjohtajamme palasi käskynjaosta mukanaan tehtävämme. Tavoitteenamme olisi hyökätä kohteelle ja räjäyttää radiomasto. Alkumatka kohteelle taitettaisiin helikopterilla ja viimeiset 20 kilometriä kävellen. Alueella
partioisi vihollisen jalka- ja ajoneuvopartioita.

29.9.2007

Action stage

Lyhyen odottelun jälkeen näyttötaululla näkyi partiomme nimi, joka ilmoitti että helikopterikyytimme lähtisi
kohta. Hyppäsimme Super Puman kyytiin ja kymmenen minuutin elämysmatka Jura-vuorten yllä saattoi alkaa.
Poistuminen helikopterista, lähde:
www.src.ch
Perillä ulos helikopterista ja kiireen
vilkkaa pöpelikköön. Partionjohtaja
päivitti itsensä kartalle ja GPS:ään kun
minä kaivelin valonvahvistimen esille.
Lähdimme etenemään pitkin polkuja ja
pääsin kiroilemaan tunnustelijana kun
olin ottanut mukaan suomalaisen
VV2000, sveitsiläisen kummallekin
silmälle tulevan valonvahvistimen sijaan. Alkumatka meni mukavasti pikkupoluilla, mutta puolivälissä matkaa
jouduimme aloittamaan etenemisen pitkin asfalttiteiden reunustoja.

Pitäessämme taukoa eräässä metsikössä alkoi taivaalta kuulumaan tiedustelulennokin
ääni, aktiivisempaa vihollistoimintaa oli
odotettavissa. Lähtiessämme etenemään
erään kylän läpi kuulin ajoneuvon äänen.
Mieletön spurtti läheiseen metsikköön, jonne ehdimme juuri ennen kun ajoneuvon valot pyyhkäisivät siihen missä olimme juuri
olleet. Miehistönkuljetusajoneuvo ajoi tuskallisen hiljaa piilopaikkamme ohi. Myöhemmin saimme kuulla että samainen ajoneuvo oli onnistunut aiheuttamaan tappioita
partion Näätä-1 riveissä.
Tauolla partio tankkasi hieman evästä,
jotta loppukoitos jaksettaisiin vielä ponnistaa

Lyhyen neuvonpidon jälkeen päätimme edetä suoraan kylän läpi. Toinenkin partio oli tullut samaan tulokseen
ja lähdimme heidän peräänsä. Kyseinen partio päätti kuitenkin aloittaa tauon pitämisen keskellä kylää olleella
bussibysäkillä! Me jatkoimme matkaamme mahdollisimman rivakasti. Jälleen alkoi kuulumaan ajoneuvon ään8
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tä ja minä keulilla pistin juoksuksi. Nyt ei kuitenkaan näkynyt mitään suojaa sadan metrin säteellä, vain peltoa.
Lähdin keulilla rynnimään kohti suojaa ja ajoneuvon valot lähestyivät uhkaavasti. Juuri kun valot tulivat kohdalle kiepsahdimme mahalleen pellolle. Ajoneuvo kääntyi vasemmalle ja jatkoi matkaansa. Koko loppumatka
kohteelle oli samanlaista rynnistystä suojasta suojaan. Tilanne paheni entisestään, kun kello alkoi olemaan niin
paljon, että myös siviililiikenne alkoi vilkastumaan.
Kohde siintää kuvassa näkyvän kukkulan päällä
Saavuimme kohteelle aikaisin aamulla ja meille ilmoitettiin, että jonotusaika olisi noin kaksi tuntia. Menimme makoilemaan auringon paisteeseen ja silmät alkoivat väistämättä painumaan kiinni. Pienten nokosten jälkeen partionjohtaja antoi maastolaatikolla käskyn ja tehtävä voitiin
aloittaa. Tehtävä oli käytännössä kovapanosammunta, jossa oli kolme eri suorituspaikkaa. Ensimmäisessä paikassa
tuli ampua Panzerfaust panssarivaunumaaliin ja rynnäkkökivääreillä janttereita. Toisessa paikassa ammuttiin pelkästään janttereita. Kolmannessa paikassa kaksi partion
jäsentä ampui näkyvät jantterit ja kaksi sytytti räjähteen,
jolla tuhottiin radiomastoa kuvaava puupölli. Lopuksi suojauduttiin kymmenen metrin päässä pöllistä olevan vallin
taakse räjähdyksen ajaksi. Puu panostettiin kolmella kilolla räjähdysainetta, joten vaikutus vallin takana oli tuntuva.
Myös Panzerfaust oli toimiessaan vaikuttava ilmestys, arvuuttelimme ennen rastia onko kyseessä kenties sisäpiippuase. Ainakin ajopanos oli oikea, sen verran miehekäs
ärjähdys aseesta lähti. Saimme tehtävästä täydet pisteet ja
siirryimme 10 kilometrin paluumarssille kohteenamme
paikka, josta pääsisimme helikopterikyydillä takaisin Biereen.

Partio etenemässä.
Matkalla kohteelle tuli ylittää
muutama aukea paikka, joita oli
helppo vartioida. Kävelimme
suojaisaa reittiä viiniviljelmän
reunaan ja aloimme tähystelemään metsän suojasta josko vihollista näkyisi. Partionjohtajamme huikkasi kiikareidensa
takaa näkevänsä jalkapartioita ja
aluetta partioivan miehistönkuljetusajoneuvon. Ajoneuvo tuntui
kiertävän lyhyttä lenkkiä ympäristössä. Tulimme siihen tulokseen, että röyhkeästi yli vaan.
Odottelimme mielestämme sopivaa hetkeä ja lähdimme etenemään maatalon ulkorakennuksien suojassa. Pysähdyimme partionjohtajan kanssa traktorin perävaunun taakse tutkimaan tilan<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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netta, muiden ollessa hieman taaempana. Kun takaamme tulevaa tietä pitkin jyristeli Piranha kohti. Spurttasin
juoksuun mielestäni turvallisimpaan suuntaan ja partion kaksi muuta jäsentä rynnisti perässä. Tulimme maatalon pihaan josta jatkoimme täyttä päätä hevosten aitaukseen piikkilanka-aidan yli. Partionjohtajaa vaan ei näkynyt missään, mutta lopulta hänkin juoksi meidät kiinni. Vielä oli edettävä puron ja tien poikki kunnes pääsimme
rinteessä olevaan tiheikköön. Siellä saatoimme hieman vetää henkeä. Pienen neuvonpidon päätteeksi päätimme
koettaa edetä rinteen korkeuskäyrää myöten. Tämä oli tuomittu epäonnistumaan, sillä rinteen jyrkkyys alkoi
käymään liian suureksi. Lopulta laskeuduimme tielle ja puikkelehdimme talolta talolle kylän lävitse.
Viimeiset kilometrit pystyi ottamaan jo hieman rennommin, sillä etukäteen oli ilmoitettu ettei aivan kohteen
vierellä ollut vihollisia. Lopulta pääsimme kohteelle, jossa ilmoittauduimme ja nousimme helikopterin kyytiin.
Bierressä aloitimme välittömästi huollon ja valmistautumisen illan juhlaillalliseen.

Paluumatkalla Super Puman kyydissä.
Teksti: Jouni Kukkonen
Kuvat: www.src.ch ja Jouni Kukkonen
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TaKoRU:n Partiotaitokilpailu 2007
Oli synkkä ja myrskyinen yö…
No ei aivan todellisuudessa oli syyskuinen perjantai, kun homma polkaistiin käyntiin noin käytännössä.
Kyseessähän oli siis TaKoRU:n partiotaitokilpailu johon tukensa
MPKry:n kautta antoi Pirkkalan Lennosto. Kaikki alkoi Pirkkalasta kaluston kuittaamisella ja ajolupien hankkimisella. Ajoluvat olikin hyödyllistä
uusia/hankkia jo senkin tähden, että
kävi ilmi uudet säännökset ja erityisesti se, että pakettiauton tavaratilassa ei enää saa kuljettaa yhtään
miestä eikä naista ilman penkkejä ja
muita turvahärpäkkeitä. Tämä toi
hieman harmaita hiuksia kurssinjohtajan jo muutenkin harmaaseen pääkoppaan. Olihan osallistuvat partiot
alunperin tarkoitus siirtää kisan aluksi TTY:ltä Pirkkalaan ammuskelemaan juurikin pakettiautoilla.
Onneksi järjestävältä taholta löytyi tarvittava määrä henkilöautoja ja avuliaita kuljettajia heittokuljetuksiin ja homma roilotti taas. Itse kaluston kuittaaminen lennostosta sujui normaaliin tapaan, ajetaan
luukulta toiselle hakemassa teltta tuolta kirves täältä. Hommaan lisämausteita toi myös siellä käynnissä ollut valmiuden kohottamisharjoitus, joten hyörinää ja pyörinää siis riitti. Kamat kuitenkin saatiin ja
autot myös, joten tämä lienee pääasia. Autot jätettiin täydessä latingissa Pirkkalaan odottamaan seuraavaa aamua.
Kisa-aamu valkeni sateisena, mutta eipä
se tahtia haitannut. Ensimmäisten rastien pitäjien jo kuumeisesti valmistellessa rastejaan, kisaan ilmoittautuneita joukkueita alkoi tippua
TTY:n Obelixille. Kaikki kisaan ilmoittautuneet
partiot saapuivat myös paikalle ja kisa saatiin
käyntiin. Lyhyen alkuhöpöttelyn jälkeen jokaiselle partiolle jaettiin putkimiina, sytytin, miinalangat, jekkulankaa, kartat ja rastikoordinaatit. Tämän jälkeen kolme henkisiä partioita alettiin kuljettamaan Pirkkalaan heittokuljetuksin. Kisa alkoi toiminnallisilla ammunta- ja käsikranaatin
heittorastilla. Toiminnallinen ammunta on ressuja aina kiinnostanut ja niin oli tälläkin kertaa. Toiminnallisia ammuntoja kehuttiin palautteissa kovasti. Ammunnat näyttivät myös pisteiden osalta
menevän suhteellisen hyvin joka partiolla. Vali<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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tettavaa näin kurssinjohtajan näkökannalta oli se että partiot joutuivat kyydityksistä ja muista järjestelysyistä johtuen jonottamaan kisan alussa hieman liian pitkän ajan. Onneksi sade oli kuitenkin tauonnut, että jonottaminen saatiin tehdä kuivin vermein.
Kolmen ampumarastin välissä oli käsikranaatin heittorasti, jossa fin-lavojen kaulukset kuvasivat
vihollisen poteroa johon käsikranaatti tulisi tupsauttaa. Jokaiselle partion jäsenelle annettiin 3 kranaattia ja heittäminen aloitettiin pystystä kauimmaiseen poteroon. Kun tähän poteroon osuttiin saatiin
siirtyä seuraavaan poteroon joka oli hieman lähempänä ja heitto tapahtuu tähän poteroon polvelta.
Taas osuman jälkeen saatiin siirtyä seuraavaan poteroon, joka oli taas hivenen lähempänä ja nyt
heittäminen tapahtui makuulta. Käsikranaatit heitettyään ja ammunnat ammuttuaan partiot siirtyivät
seuraavalle rastille jonka aiheena oli ensiapu. Ensiapurastilla partion yksijäsen saa tiedustelutehtävällä kuvainnollisen laukauksen reiteensä ja hänelle oli suoritettava tarvittavat toimenpiteet tilanteen
mukaisella tavalla. Tältä rastilta siirryttiin lyhyen tai toisille vähän pidemmän suunnistamisen jälkeen
tarkka-ampujaparin toiminta rastille. Suunnistusta tällä välillä hieman hankaloitti kartan vanhuus ja
erityisesti se että kartan laatimisen jälkeen välille oli ilmestynyt uusi tie/maalämpöputken ura, joka sai
melkoisen monen partion kävelemään hieman lisälenkkiä ja muutaman partion jättämään tarkkaampuja rastin väliin kokonaan.
Rastilla partiolle annettiin hetki aikaa tutustua vihollisen muovisotilaisiin, jotka oli pisteytetty kukin ”tehtävänsä” mukaan. Tämän
jälkeen partio siirtyi poteroonsa, jossa heitä
odotti 3 ilmakivääriä ja uralla etenevä vihollisen muovisotilasarmeija. Taisteluäänien pauhatessa pyrittiin tuhoamaan mahdollisimman
paljon ja mahdollisimman isopisteisiä vihollisen taistelijoita, totta kai partiojohtajan komennuksella. Tarkka-ampuja rastin jälkeen matkaa taitettiin lähinnä sorateitä ja kevyenliikenteenväyliä pitkin, joten suunnistus tässä oli
lähinnä muodollista rastin paikan etsintää.
Seuraavana kisarastina oli viestirasti. Rastilla
päästiin käpistelemään joillekin tuttua ja turvallista LV217:ää, Sanla-lisälaitteella. Partio
siirtyi lyhyen matkan, laittoi viestivälineet kuntoon ja lähetti annetun viestin. Keinoina oli siis viestin lähettäminen suoraan puheella tai sanlalla ja
pisteytys toiminnan nopeuden ja valitun viestinvälityskeinon mukaan.

12
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Viestirastilta siirryttiin putkimiinarastille, jossa partioille alussa jaettua putkimiinaa pääsi asentamaan. Rastilla partion oli viivytettävä jäljittävää vihollista annetulla välineistöllä. Putkimiinan asentamisesta otettiin aika ja pisteet määräytyivät asennuksen oikeellisuuden sekä siihen kuluneen ajan
mukaan. Putkimiinarastilta alkoi noin kolmen kilometrin pikataival TTY:n pihaan, jossa partiota odotti
sissiteltan pystytysrasti. Partioille jaettiin myös visaisia kysymyksiä sisältävä paperi kisan aikana täytettäväksi. Kisa päättyi Konetalon saunan lämpöihin, jossa kerho tarjosi pientä purtavaa ja virvokkeita. Tämän vuotisen TaKoRU:n partiotaitokilpailun kiertopalkinnon voitti Lukonmäen Luja pistein 74.8!
Onneksi olkoon! Kiitokset vielä kerran kaikille osallistujille ja erityisesti järjestelyihin osallistujille!
TaKoRU:n PT-kisa TULOKSET:
1.Lukonmäen Luja
2.Y-Y-Y

Teksti ja kuvat: Ville-Matti Heiskanen

3.Aropupu
4.Taivaan lahjat
5.Jumbo
6.Da Hazendan
7.Lystikkäät pojat

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

13

Ressu 4/2007

Alumnitoiminta
Lokakuussa perustettiin TaKoRU:n alumnitoimikunta, jonka tarkoituksena on järjestää varttuneemmalle jäsenistölle
suunnattuja tapahtumia ja näin tarjota vastinetta jäsenmaksulle. Alumnitapahtumat ovat avoimia kaikille kerhon jäsenille, myös nuorille, sekä pääsääntöisesti myös entisille jäsenille. Toiminnalle nähtiin tilausta, sillä moni vanhemman polven takorulainen ei viitsi lähteä kerhon tapahtumiin kun ”Eihän sieltä tunne enää ketään”. Alumnitapahtumissa törmää helposti vanhoihin tuttuihin vuosien varrelta.
Alumnitoiminnasta tiedotetaan kerhon perinteisissä tiedotuskanavissa. Lisäksi perustetaan alumnitapahtumille oma
sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan vain alumnitapahtumista. Tästä tiedotetaan tarkemmin sitten kun lista saadaan toimintaan.
Alumnitoiminnan tärkeänä tehtävänä on tukea kerhon toimintaa. Moni vanhempi takorulainen on mukana työelämässä ja sitä kautta on mahdollista saada erilaista tukea yrityksiltä. Tuki voi olla myös kokemuksen myötä kertyneen tietotaidon antamista kerhon käyttöön sekä talkootyö isommissa projekteissa. Tulemme tukemaan kerhon ensi
syksynä pidettäviä vuosijuhlia mm. sponsoreita hankkimalla ja avustamalla järjestelyissä.
Miten alumniin voi liittyä? Ei mitenkään. Alumnitoiminta tapahtuu kerhon alaisuudessa ja ohjauksessa sen sääntöjä
noudattaen. Mukana voi olla kun on tai on ollut kerhon jäsen. Alumnitoimikunta on nimitys vapaamuotoiselle yhteenliittymälle, joka toteuttaa tai osallistuu alumnitoimintaan. Toimikunnalla ei ole kiinteää hallintoa tai organisaationa.
Lisätietoja alumnitoiminnasta saa Miikka Hurmalaiselta, miikka.hurmalainen@iki.fi, 050-351 4862.
Teksti: Miikka Hurmalainen
FAQ:
- Mitä tarkoittaa alumni?
- Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Alumni: ”Alumnilla tarkoitetaan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin
opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa
suojattia, kasvattia tai oppilasta. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille järjestettävää toimintaa. Alumnitoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten oppilaiden välillä tai
yhteyksien luominen alumnien välille.”
PERUSTAMISSOPIMUS
Me allekirjoittaneet henkilöt olemme päättäneet perustaa Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n toimintaa tukevan Alumnitoimikunnan. Toimikunta toimii Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n alaisuudessa
ja ohjauksessa. Toimikunta noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Toimikunnan tarkoituksena on järjestää maanpuolustushenkistä toimintaa yhdistyksen varttuneemmille jäsenille sekä tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa.
Padasjoen koulutuskeskuksen puulämmitteisessä saunassa 20.10.2007
Miikka Hurmalainen, Jarkko Suominen, Jussi Alanen, Pauli Järvinen
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Liiton uusi puheenjohtaja professori Mika Hannula TTY:lta
TaKoRU:n kattojärjestön Suomen Reserviupseeriliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää kolmen vuoden välein
kokoontuva liittokokous, jossa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja sekä liittovaltuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Puheenjohtaja johtaa liittoa ja liittohallitusta, joiden toimintaa valtuusto valvoo. Valtuusto myöskin
valitsee liiton varapuheenjohtajat ja hallituksen vuosittain sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Liittokokous kokoontui Turussa 27.10.2007. Kokouksessa valittiin liiton uudeksi puheenjohtajaksi 39-vuotias
professori Mika Hannula Tampereelta. Mika toimii Tampereen teknillisellä yliopistolla tiedonhallinnan laitoksen ja tietojohtamisen koulutusohjelman johtajana. Mikan voitto oli täysin ylivoimainen hänen saadessa 17381
ääntä kun muut neljä ehdokasta saivat yhteensä vain 6844 ääntä. Vaalissa kullakin kerholla oli yhtä monta ääntä
kuin sillä on edellisenä vuonna ollut maksaneita jäseniä.
TaKoRU tuki voimakkaasti Mikan valintaa ja onnittelee Mikaa valinnan johdosta.
Teksti: Miikka Hurmalainen

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Stadin Jotos
Reserviurheiluliiton vuotuinen syysjotos järjestettiin taas 14.-16.9. Tällä kertaa jotos järjestettiin perinteisestä
metsämaastosta poiketen Itä-Helsingissä otsikolla Stadin Jotos. Mukana oli myös kaksi TaKoRUn edustuspartiota: Näätä-3 ja Kolmikärki. Näistä ensimmäinen oli täysilukuinen nelihenkinen partio, mutta Kolmikärki
oli kutistunut jo ennen lähtöä kaksihenkiseksi ”puolipartioksi”.
Muutaman viimevuoden tavoin kisa oli jaettu kahteen sarjaan: kevyempään Suomen Sotilas –sarjaan ja kovempaan Törni-sarjaan. Erona sarjoissa oli Törni-sarjan pidempi kävelymatka sekä suurempi rastimäärä.
Etenkin ammuntarasteja oli Törni-sarjalla enemmän. Lisäksi Törni-sarjassa maastopuku ja varsikengät tai kumisaappaat ovat aina olleet pakollinen varuste. Molemmat takorulaiset partiot osallistuivat Törni-sarjaan.
Kisa alkoi perjantai-iltana Santahaminan varuskunnasta ja koko perjantai pysyttiin pienellä varuskuntasaarella. Ensimmäisenä rastina oli evakuointiharjoitus, jossa partio siirtyi osoitetun parinsadan metrin matkan kelloa vastaan niin, että kaikki varusteet ja yksi partion jäsen oli kannossa. Tämä aiheutti heti pienoisia vaikeuksia ”puolipartiollemme”: 30 kg tavaroita ja 80 kg lihaa selässä askel tahtoi ”hiukan” lyhentyä. Sopivalla nopeudella homma tuli kuitenkin hoidettua ja pääsimme jatkamaan kisaa.
Loppuilta kului suurelta osin erilaisiin ammuntoihin: ampumaan päästiin niin rynnäkkökiväärillä, pistoolilla,
kuin paintball-merkkaimellakin. Ammuntoihin oli selvästi tällä kertaa panostettu, ja yksikään ammuntarasti ei
ollut aivan perinteistä kouluammuntaa. Mainitsemisen arvoinen oli etenkin pistoolirasti, joka ammuttiin illan
jo pimennyttyä. Rastilla 20 sirpaleliiveihin puettua kilpailijaa ampui kerrallaan, ja aseen lataamisen ja kymmenen laukauksen ampumiseen annettiin aikaa kymmenen sekuntia. Maaleina toimivat n. 10 metrin etäisyydellä sijainneet SPOL-taulut. Varsinkin sivusta kuunnellessa rätinä oli melkoista. Ammuntojen jälkeen perjantai-iltana oli ohjelmassa vielä käsikranaatin heitto ja suunnistusta ja majoitusalueelle ehdittiin vasta pitkälti
aamuyön puolella.
Lauantaipäivä alkoi hyvien muutaman tunnin sotilasunien jälkeen parin kilometrin siirtymisellä rantaan, josta
siirryttiin venekuljetuksella mantereelle. Rantautuminen tapahtui Katajanokalle, mistä maastopukuihin ja vihreisiin sadeviittoihin puetut taistelijat jakoivat matkaa jalan, helsinkiläisten ihmetykseksi. Pari rastia myöhemmin partiot saivat käteensä metroliput ja ohjeet ajaa seuraavalle rastille! Kahden metromatkan ja yhden pistesuunnistuksen jälkeen oltiinkin sitten jo puolessa päivässä ja Helsingin itälaidalla. Matka kuitenkin oli vasta
alussa: seuraava reilu puoli vuorokautta kului puolentoista kymmenen rastin kiertämiseen ja yhteensä kymmenien kilometrien siirtymiin.
Päivän rasteilla aiheina oli muun muassa pioneeritoimintaa, tarkk’ampujatoimintaa, ensiapua, ilmatorjuntaa ja
tulenjohtoa. Puolen yön tietämissä päästiin vielä uimaan kanavan yli Herttoniemestä Tammisaloon. Lauantaipäivä päättyi vielä yhteen pistesuunnistukseen takaisin Santahaminaan, mihin päästiin jälleen vasta aamuyön
tunteina.
Muutaman tunnin levon jälkeen kisa taas jatkui sunnuntaiaamuna. Lauantain kävelyn jäljiltä itse kullakin oli
jalat varsin jäykkinä, joten ei ollenkaan haitannut, että kaikki sunnuntain rastit olivat jälleen Santahaminan
saarella. Sunnuntaina ohjelmassa oli muun muassa sovellettua rk-ammuntaa, kuntorataa, köysilaskeutumista
sekä asutuskeskustaistelua. Maaliin saavuttiin alkuiltapäivällä ja tavan mukaan tarjolla oli lämmin sauna ja
kenttälounas.
Mitä kisasta sitten jäi käteen? Ainakin rakot jalkoihin, mutta myös kokemus hieman erilaisesta jotoksesta.
Tämän lisäksi mielenkiintoisia rasteja lähes kaikista kuviteltavissa olevista koulutushaaroista sekä tukku toiminnallisia ammuntoja. Lopputuloksiakaan ei tarvi hävetä: Kerhon partioista paremmin sijoittui Näätä-3 ollen
hienosti Törni-sarjan 8. Puolivahvuinen Kolmikärkikin taisteli lopulta sijalle 17. Sarjaan osallistui kaikkiaan
26 partiota.
Teksti: Pauli Järvinen
16
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TaKoRU:n paintball mättö

TaKoRU järjesti Sunnuntaina 7.10 jälleen joka syksyisen paintball mätön. Tällä kertaa taistelut sijoittuivat Sääksjärven alueelle, eli matka taistelukentille oli todella lyhyt. Kommelluksitta ei selvitty tälläkään kertaa reissusta.
Kokoontuminen tapahtui klo 9 aamulla obeliskilla, jossa selvitettiin että kaikki ilmoittautuneet ovat paikalle. Ensimmäiset tappiot kärsimme jo obeliskilla lähtökuopissa, kun eräs taistelija olin päätynyt lauantai illan hurmiossa Hämeenlinnaan, eikä päässyt sieltä käsin valitettavasti osallistumaan. Sitten kokosimme joukkomme autoihin ja siirryimme letkassa karttaan merkitylle pelikentälle. Kenttä löytyi
suhteellisen kivuttomasti, mutta vaikutti kovin autiolta. Hetken aikaa ihmeteltyämme soitin varusteiden vuokraajalle ja kysyin että mihin hän on itsensä piilottanut, kun emme häntä löydä. Tästä selvisikin että olimme saaneet väärän kartan ja jouduimme tekemään uuden siirtymän toiselle kentälle.
Saimme puhelimessa onneksi erittäin selkeät ohjeet ja paikka löytyi vaivatta, koska se oli partiotaitokisan reitin matkanvarrella. Saavuttuamme vihdoin oikeaan paikkaan löysimme vuokraajan ja hän an<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

17

Ressu 4/2007

toi meille perehdytyksen varusteisiin, pelialueeseen ja pelimuotoihin. Tämän jälkeen hän poistui ja
jätti meidät taistelemaan keskenämme, niin kauaksi aikaa kun intoa ja rahaa riittää.
Aloitimme päivän pelit aamulla hieman kosteassa kelissä lipunryöstöllä. Pelialue oli metsässä ja
vuokraajan mukaan jalkapallokentän kokoinen, mutta mielestäni se tutui vähän pienemmältä. Muutenkin itse en kovin ihastunut alueeseen ollut koska ”metsä” tarkoitti tässä tapauksessa kovapohjaista
ilman aluskasvillisuutta olevaa mustaa maata josta työntyi ylös juuria ja kiviä. Toki puita oli alueella
pystyssä, mutta niissäkään ei alaoksia kasvanut, josta olisi saanut näkösuojaa. Esteitä oli rakenneltu
pelialueelle sinne tänne rahti lavoista. Kuitenkin siinä sai ihan hyvät taistelut aikaiseksi. Suurimman
osan ajasta pelasimme lipunryöstöä, jossa kentän molemmissa päissä oli lippu jossa oli pilli kiinni.
Vastustajan lipun pilliin puhaltamalla tai merkkaamalla kaikki vastustajan pelaajat oma joukkue voitti
erän. Pelasimme useita eriä päivän aikana lipun ryöstöä taistelutaktiikkojen vaihdeltua kyttäilystä koko joukkueen voimin suoritettuun ”rivissä juosten ja huutaen” massamurhaan. Välillä joukkueita sekoitettiin ja välillä syötiin eväitä. Kokeilimme myös hyökkäys/puolustus skenaariota, jossa toiset menivät puolustus asemiin muutamien miesten voimin ja toiset koittivat ylivoimalla saada tietyn aikarajan
sisään puolustusasemat haltuun. Tästä kehkeytyi varsin nopea erä, jossa hyökkäävä puoli jyräsi puolustavan vaivatta. Toiset tappiot reissulla syntyi, kun erään taistelijan polvi meni sijoiltaan. Tosin polvi
oli kuulemma vanha vaiva, mutta pysäytti taistelut hänen osaltaan tällä kertaa ja loput päivästä seurattiin kamppailua sivusta. Kolmaskin haaveri vielä sattui kun urhoollinen etenijä sattui syöksymään
kiveen sääri edellä, mutta onneksi tähän vekkiin riitti huuhtelu ja kenttäpaikkaus, jonka jälkeen taistelut jatkuivat. Sai vielä allekirjoittanutkin pari sormeaan venähtämään kompuroidessaan kiireessä lipulle.
Iltapäivällä suoritimme vielä viimeiset konfliktit kentällä ja ammuimme loput kuulat ja kaasut pois, jonka jälkeen tilasimme varustenoudon paikalle. Varmasti pitempääkin olisi voinut pelata mutta nuo kuulat ovat edelleen opiskelijabudjetille turhan tyyriitä. Varusteet palautettu kaikilla olikin jo kova kiire kotiin ja porukka hajautui nopeasti eri suuntiin. Päivä kuitenkin saatiin hyvin pulkkaan ja suuremmilta
vammoilta vältyttiin. Viimeisenä kaikille jäi hyvämieli ja kivaa oli niin kauan kuin rahaa riitti.

Teksti: Antti Laalahti
Kuvat:
Antti Laalahti
Miikka Hurmalainen
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Ensi vuonna

Pirkanmaan reserviläisten toimintaa:

TaKoRU
TAMMIKUU
8.1.

Pienoispistoolivuorot jatkuvat

HUOM! Samalla pyörähtää myös
käyntiin TaKoRU:n perinteinen ampumakilpailu uudelleen vuoden 2008 parhaan
ampujan selvittämiseksi.
10.1.

Lenkit jatkuvat

16.1.

Illanistujaiset kerhohuoneella

HELMIKUU
20.2.

Illanistujaiset kerhohuoneella
Klo 18

HUOM!
Kuun loppupuolella kerhon kevätkokous

26-27.01.2008 90 vuotta ensimmäisestä tammisunnuntaista, valtakunnallinen muistojuhla
Seinäjoella.
Lisätietoja
www.vapaussota.com/ajankohtaista/
tammisu2007.htm
25-27.01.2008 Talvitaidot, Pirkkala.
17.02.2008 TAMARMS
23.02. Kartat ja koordinaatit -teemapäivä,
Tampere.

Tutustu myös:
Vapepa.fi
Vapepatampere.fi
Mpkr y.fi
Spr.fi

ANNA TÄRKEÄ JOULULAHJA:
LUOVUTA VERTA!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere

