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Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu
TaKoRU:n vuoden 2008 jäsenmaksut ovat saapuneet jäsenille viime viikkoina. Mikäli et ole saanut tätä Suomen
Reserviupseeriliiton lähettämää laskua, ota yhteyttä jäsenvastaavaan, antti.laalahti@takoru.fi. Jäsenmaksu on
syyskokouksen päätöksen mukaisesti kymmenen euroa eli sitä on korotettu aikaisemmasta puolellatoista eurolla.
Pääasiallisena syynä korotukseen on Reserviläinen-lehden kasvaneet kustannukset.
Syyskokouksessa päätettiin ottaa käyttöön myös kannatusjäsenmaksu, joka on tänä vuonna kymmenen euroa.
Kannatusjäsenmaksu on vapaaehtoinen ja sen voi maksaa kuka tahansa. Kannatusjäsenmaksu ei vapauta
jäsenmaksuvelvoitteesta eli toisin sanoen jokaisen joka haluaa olla kerhon jäsen, tulee maksaa jäsenmaksu. Sen
lisäksi voi halutessaan tukea kerhoa maksamalla kannatusjäsenmaksun. Lisätietoja saa jäsenvastaavalta.
Esimerkki: Teemu Teekkari haluaa olla kerhon jäsen, joten hän maksaa jäsenmaksunsa RUL:n lähettämän laskun
mukaisesti. Wihtori Wanhaparta haluaa myös olla kerhon jäsen, joten hänkin maksaa jäsenmaksunsa RUL:n
lähettämän laskun mukaisesti. Tämän lisäksi Wihtori haluaa kovapalkkaisena diplomi-insinöörinä tukea kerhoa ja
maksaa vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun alla olevien ohjeiden mukaan.
Näin maksat kannatusjäsenmaksun:
Saajan tilinumero: TSOP Hervanta 573165-217205
Saaja: TaKoRU ry
Viesti: Oma Nimi Kannatusjäsenmaksu 2008
Summa: 10 euroa
Teksti: Miikka Hurmalainen
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Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti, 31. vuosikerta.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja: Kari Salonen
Taittaja: Kari Salonen
Etukansi: Viltsu heittää löylyä, Jaakko Murtomäki
Painos: 450 kpl.
Paino: Domus-Print Oy, Tampere
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Päätoimittaja puhuu
Kevättä on jo menty pitkälle. Tämä kevät muutti TaKoRU:n sinänsä merkittävästi, että kaikki vanhat hallituslaiset ovat järjestäen poistuneet takavasemmalle ja kerho on pääasiassa nuorempien käsissä niin hyvässä kuin huonossakin.
Itse uskon kerhon uuden polven hallituksen pitävän samanlaista
hienoa menoa yllä kuin on ollut aiempinakin vuosina ja tietty
myös kerhon perinteiset toimintamuodot ovat yhä voimassa pienoispistooliammuntojen ja isokaliiberisten aseiden ulkoilutuspäivien muodossa
Tässä kevään mittaan elämä vienyt moneen suuntaan itseäkin
lähinnä tuttujen ihmisten murheiden kautta. Välillä tuntuu, että
ihmisten puolustaminen väkivallalta ja rikollisuudelta on yksioikoista ja helppoa verrattuna siihen, että pystyy tukemaan ihmissuhteiden romahtaessa tai vakavien sairauksien keskellä. Ihmisen pää ei vain toimi jotenkin riittävän loogisesti ja yksioikoisesti,
jotta homma pelaisi kovin helposti suunniteltavilla tavoilla.
Toisaalta sen verran yhteistä tuntuisi näillä fyysisen ja psyykkisen puolen tapahtumilla olevan, että molemmissa oleellista on
läsnäolo. Olemalla paikalla estyy hyvin suuri osa ikävistä asioista, joita voisi tapahtua oli kyse sitten rikollisuudesta, väkivallasta
tai henkisistä ongelmista. Siispä kaikki joukolla mukaan pitämään maailma parempaa paikkana ja ollaan läsnä muiden elämässä… Se riittää harvinaisen pitkälle ja ei ole kovinkaan vaikeaa.
Tässä päivänä muutamana luin myös tyttöystävälleni sotilasvalan tekstiä ääneen ja jostain syystä liikutuin siitä. Olihan tuo
hiukka noloa kyynelehtiä eeppistä tekstiä lukiessa tyttösen edessä, mutta tuli siinä samalla sitten syytä ajatella, että miksikäs tuo
teksti niin vaikuttava oikein oli.
Hetken kun mietin, niin sotilasvalahan on harvinaisen jalo lupaus olla kunnollinen ja rehellinen ihminen joka päivä kaikella sillä voimalla, osaamisella ja ymmärryksellä, mitä itsellä on. Toisaalta se
on myös lupaus ottaa muut huomioon ja olla tukena ja suojelijana niin arjessa, rauhanajan kriiseissä kuin sodassakin.
Eipä ihme, että siinä hiukan herkistyi toisaalta, kun mietti, että suurin osa suomalaisista miehistä
yhteen ääneen sotilaspuvut päällä vannoo yrmeä ilme kasvoillaan tuon valan. Kuinka hieno ajatus
siinä toisaalta onkaan, että jokainen nuori yhdessä lupaa, että he edistävät kaikella taidollaan sitä,
mikä on tälle maalle ja sen ihmisille hyväksi ja ovat siellä, missä heitä tarvitaan. Toteutus hieman
taitaa tuolla ajatuksella ontua, mutta jotain eeppisen juhlallista siinä on, kun tuota mielikuvaa mielessään pyörittää.
Mutta pidetään mieli selkeänä ja huolehditaan toinen toisistamme. Palvelkaa toisianne rehellisesi
ja kunnollisesti ja pitäkää elämässä saamanne paikka hyvin toisianne tukien.
Päätoimittaja Kari Salonen
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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UUSINTA UUTTA:
HALLITUS 2008
Puheenjohtaja
Hans Saijets
Opiskelen toista 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.

Koulutusvastaava
Jouni Kukkonen
Luutnantti
Pohjois-Karjalan Prikaati / SissiK / 2/01
Tiedustelu
Harrastukset: Uinti, Salilla käynti, lenkkeily
Hallituksessa myös 2007 epämääräisellä pestillä.
Opiskelu: TTY, Konetekniikka

Liikuntavastaava
Jaakko Murtomäki
Aselaji laskuvarjojääkäri ja sotilasarvo alikersantti. Palvelin
Utissa II/05:ssa. Harrastan suunnistusta ja urheilen muutenkin paljon. Opiskelen TTY:llä sähkötekniikkaa ja teollisuustaloutta. Olen myös KeparDI:n aktiivi.
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WWW-konsultti
Timi Antere
Opiskelen Tampereen humanistisessa/keskusta/punaisessa
(rakkaalla lapsella on monta nimeä) yliopistossa 6. ja melkein
viimeistä vuotta tietojenkäsittelyä. 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
Talousvastaava
Mika Kinnunen
Opiskelen kolmatta vuotta TTY:llä sähkötekniikkaa. TaKoRUn hallituksessa mukana toista vuotta talousvastaavana.
Alunperin Orivedeltä kotoisin nykyisin asustelen Hervannassa.
Varusmiespalveluksen suorin Porin Prikaatissa Kansainvälisissä Valmiusjoukoissa saapumiserässä 204, kotiuduin
reservin alikersanttina.

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!"

Jäsenvastaava
Antti Laalahti
Kolmatta vuotta opiskelemassa TTY:llä sähkötekniikkaa, yhden vuoden ehdin TAMK:ssa myös opiskella sähköä. Toista vuotta TaKoRU:n hallituksen
varsinaisena jäsenenä jäsenvastaava nimikkeellä, yhden vuoden ehdin olla
toimarinakin. Varusmiespalveluksen suoritin II/03 Viestirykmentissä ja sieltä
tulin vänrikkinä reserviin. Harrastuksiin kuuluu yllättäen MPK kurssien läpi
kahlaaminen ympäri suomea, sekä reserviläisjotokset.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Tiedotusvastaava
Tuukka Peltola
Pohojammaalta. Kajaanin 2/04 saapumiserästä Tampereelle
singahtanut himokuntoilija/maratoonari, jota harvoin saa liikuntatapahtumista jäämään pois. Toimin myös Hiukkasen liikuntavastaavana tänä(kin) vuonna (kiltis löytyy samasta kellarista,
saa poiketa). Vänrikin arvoinen kolmannen vuoden heiveröinen fyysikko, joka joskus toimi tiarustelutulenjohtajana. Ressuilu on jäänyt vähemmälle kuin soisi opiskelun ja treenauksen takia, mutta eiköhän tuolla saralla vielä kohenneta.

Varapuhis, ORUP-edustaja
Ville-Matti Heiskanen
Reservinarvo Kessu
Palveluspaikka RJK, Onttola I/03, Sissi
Hallitusvuosia kertyny muutama. Aiemmin tunnettiin
TaKoRU:n liikuntavastaavana.
Opiskelee TTY:llä, vuosikurssi N koneella.

Webvastaava
Pekka Sillanpää
Periaatteessa jo kuudes vuosi koulun penkillä. Sähkövoimatekniikka on pääaineenani, sivuaineina mahdollisesti tehoelektroniikkaa
ja teollisuustalous nyt uusimpana vetona. Hyvältä näyttää.
Valmistun hitaasti, mutta sitäkin varmemmin. Takorun hallituksen
webvastaava nimellä kuljen tässä porukassa. Eli siis päivittelen
menestyksellisesti noita kerhon wappisivuja.
Olen ollut mukana Takorun toiminnassa reilun vuoden. Heräsin vasta seniori-iällä tähän toimintaan. Kaiketi armeijasta oli ehtinyt kulua
kulua jo tarpeeksi aikaa. Palvelukseni suoritin Niinisalon TykPr:ssa
saapumiserässä I/01 - pahamaineisessa konnakolmosessa.
Viihdyin siellä vuoden verran ja Haminassakin tuli käytyä pariin otteeseen. Sotilasarvo siis vänrikki
ja toimenkuvana tiedustelu-upseeri, vaikka tuliasemapatteri-puolelta olenkin. Viime joulukuussa tuli
ensimmäistä kertaa kutsu kertausharjoituksiin täksi kevääksi, mitä oli jo odotettukin.
Muita erityisiä velvoitteita opiskelun kaltaisen ohella on Paawolassa verkonvanhimman ja asukastoimikunnan sihteerin toimissa. ORUP-edustajana myös saattaa päästä vaihtamaan välillä
maisemaa. Vakavamielisiä harrastuksia minulla ei ole.
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Ampumavastaava
Antti Nousiainen
Vänrikki
Kainuun prikaati II/02
Toisen vuoden raksateekkari. Intti näemmä jo kauan sitten Kajaanissa tykistön puolella,
vaikka lopputuloksena onkin joukkueenjohtaja.
Vuoden päivät Osmonkalliossa kuljettuani koitan nyt antaa TaKoRU:lle jotain takaisinkin, eli ensimmäistä kertaa hallituksessa.
Harrastuksia ei elämättömällä teekkarilla ole muita kuin tietotekniikka ja se ampuminen.

Ressun päätoimittaja: (ja kaikki muukin toimituksen henkilöstö)
Kari Salonen
Alikersantti
ViestiR / Spol I/01
Syntynyt Tampereella 1981 ja sittemmin Orivedellä asunut.
Nykyään Jyväskylän yliopistolla koulua. Tarkoitus putkahtaa
ulos matikan ja tietotekniikan opettajana.
Harrastuksinani on ampuminen, strategiapelit ja tietokoneet.

Lisäksi Tilintarkastajina
Jarkko Suominen
Juha Lemmetti
Varalla:
Antti Rautanen
Miikka Hurmalainen

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Neitsyt-matkalla ORUPedustajana Rovaniemellä 16.17.2.2008

Rovaniemen Reserviläisten kämppä urhoollisien taistelijoiden saapuessa paikalle

Opiskelijain Reserviupseeripiirin tarkoituksena on saada muutaman kerran vuodessa ympäri Suomea
levittäytyneiden paikallisten opiskelijain reserviläisyhdistysten edustajat koolle päättämään asioista ja
tietenkin päästä jakamaan aina yhtä maistuvia nakkeja yhteenliittymilleen. Se hyvä puoli oli ruveta
8
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jonain heikkona hetkenä TaKoRU:n hallituksen pakolliseksi ORUP-edustajaksi, että avautui lähes rajattomat mahdollisuudet päästä matkustamaan ilmaiseksi ympäri Suomea - tarvittaessa vaikka Lapin
Lumisille Laitumille(TM) saakka kokemaan sikäläistä uudisraivaajakulttuuria. Eräänä kauniina iltana
kello 23.08 kolme tamperelaista taistelijaa – puheenjohtaja Hans, varapuheenjohtaja Viltsu sekä minä
- päätti suunnata kohti tämänkertaista kokouspaikkaa; tuota kehuttua Lapin cityä.
Oli talvilomien alkamisen viikonloppu, joten pelkäsimme,
että juna olisi täynnä kirkuvia teinejä tai vähintäänkin haisevia teekkareita. Toisin kuitenkin kävi, ja vaunumme oli
lähes tyhjä kuin junan vessa (vai mikä se vertauskuva oli –
toim.huom.) . Muutama tapaus sentään onneksi oli osunut
vaunuumme. Kukaan meistä ei ollut aiemmin osannut kuvitellakaan, millainen elämys yöjunalla matkustaminen voi
olla. Kummelit ja Pulkkiset tuntuivat aivan lasten leikiltä
tuon yön jälkeen. Eräs särmikäs kaveri oli välillä tiputtamassa jotakin hyvin juopunutta henkilöä keskelle eimitään, väittäen, että nyt selkeästi tultiin Seinäjoen asemalle. Toinen tunti haettiin saman henkilön reppua, joka
löytyi lopulta hänen omalta paikaltaan. Loppuhuipennus tuli
tädistä, joka pontevasti seisomaan pompaten ilmoitti soittavansa poliisit paikalle tätä juopunutta kohtaan harjoitetun epäkohdan vuoksi. Lisäksi junan kuljettaja
päätti pitää porukan valppaana kello kolmen aikaan yöllä jarruttelemalla satunnaisesti ja äkillisesti
täydestä vauhdista nollaan. Ja miten nuo tarjottimetkin soittivat sinfoniaansa penkkien välissä niin
ihanasti kuin parhaimmatkin marakassit.
Kello 9.32 olimme perillä. Jyväskylän Jamon ja Oulun PAMin porukat olivat jo
ehtinyt paikalle ennen meitä. Helsinkiläiset, kuopiolaiset ja turkulaiset eivät vaivautuneet paikalle ollenkaan. Parempi
niin! Siirryimme kahden johtavan taistelijan kyyditsemänä paikalliselle reserviläiskämpälle heittämään kamppeet kutsuvien punkkien päälle. Seuraavaksi olikin vuorossa ruokailu. Ei olisi voinut parempaan aikaan tulla. Siirryimme keskustaan ravintola Raxiin, joka parahiksi
aukenikin. Ainut mutta vaan, että paikalliset ravintoloitsijat eivät olleet osanneet
varautua nälkäisiin etelänmiehiin Siitä
syystä pitsoja odoteltiin veitset kalisten periaatteella heikoin häviää. Ennen pitkää kukin tuli kuitenkin kylläiseksi. Jos ei
muuten, niin syömällä proteiini-pitoisia
herneitä, joita oli varattu aika hyvin.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Kohta oli aika ratkoa kerhojen paremmuus leikkimielisessä
ampumakilpailussa. Säännöt mukautuivat kilpailun myötä.
Lajeina olivat kivääriammunta 150 metristä seisaaltaan ja
pistoolilla 25 metristä. Nopeus näytteli suorituksessa myös merkittävää roolia. Selvästi paikalliset pojat vetivät vähän kotiinpäin, mutta emme antaneet sen häiritä. Sillä vain lahjattomat harjoittelevat. Kisa oli rankka, mutta palkitseva. Pisteiden lasku kokoustamisen loppupuolella pysäytti hengitykset, ja
alkoi piinaava odottaminen. Merkki merkin perään, ja laskutoimitus laskutoimituksen päälle tuntui
kestävän tuskallisen pitkään. Porukka alkoi jo liikehtiä levottomasti ja sadatteluakin esiintyi. Varmasti
jotain nollalla kertomisia lausekkeiden ja omintakeisten algoritmien sekaan pääsi tapahtumaan, sillä
allekirjoittanut sattui kisan takorulaisten kesken ihmeellisesti voittamaan, vaikka ei osunut puolalaisella kiväärintapaisella mihinkään. Valitettavasti emme saaneet tuloksia tähän lehteen. Mutta tuskin kovin moni niitä jää kaipaamaan.

Niin, itse hallituksen kokouskin oli jossakin välissä ennen saunaa, mutta eipä siitä ole sen enempää
kertomista, kuin että se kesti perinteiset kolme tuntia, ja sisälsi niin puhetta, kirjoitusta kuin valitustakin, vain virret puuttuivat. Sitten oli sauna, ja jos joku oli ostanut saunajuomista, kuten olutta, hän
saattoi sen nyt hyvällä omallatunnolla nauttia. Iltapalaakin olisi löytynyt ruhtinaallisesti, mutta itse jouduin jo tässä vaiheessa poistumaan, sillä en kestänyt enempää, tai ainakin velvoitteet alkoivat painaa
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sen verran päälle, että vaikka kuinka kivaa olikin, pysyin lujana ja vastasin Tampereen s(t)imulointikutsuun.
Vielä kolme varttia ennen junan lähtöä ei ollut varmuutta miten asemalle mahtaisin päästä, mutta niin
se vain erittäin onnistuneesti sutviutui sotilaallisella täsmällisyydellä. Tämä raportti loppuu tähän, ja
eipä tämän jälkeen varmasti mitään kerrottavaa Rovaniemen yöelämään sopeutumisesta olisi ollutkaan. Varmasti siellä uni maittoi aivan yhtä hyvin kuin matkalla eteläänkin, kirkuvien lukiolaisteinien
seassa, jotka olivat he taasen matkalla abi-risteilylle. En kysynyt tätä, mutta tulin siihen tulokseen.
TaKoRU kiittää kokoontumisen onnistuneesti järjestäneitä ja organisoineita osapuolia ja toivottaa hyvää kevättä kaikille jäsenkerhoille! Tapaamme jälleen jossain Toijalan paremmalla puolen. Toivottavasti turkulaiset pysyvät edelleen poissa.
Teksti ja kuvat: Pekka Sillanpää

L ö y t y i p ä
Rovaniemeltä vanha
liikekannallepanoilm
oitus

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Toimintaa:
12.3 Lihaskuntotesti!
TaKoRU järjestää tiistaina 12.3. klo 18.00 lihaskuntotestin TTY:n Rakennustalon bommarin tatamilla. Tapahtuma on avoin kaikille. Mukaan kannattaa ottaa
telttapatja tai vastaava.
Lihaskuntotestin lajeina:
-Istumaannousu 60s
-Toistokyykistys 60s
-Käden puristusvoima
-Etunojapunnerrus 60s
-Kehonpainoindeksi (BMI),
jonka jokainen voi halutessaan laskea ohjeella:
Jaetaan kehon paino(kg) metreinä mitatun pituuden neliöllä.
Eli esim. Henkilö X paino 80kg ja pituus 1,75m
BMI: 80/(1,75 x 1,75) = 26,1
Lihaskuntotesti kuuluu yhtenä osana kuntotestisuoritukseen!
Lisätietoja sähköpostilla osoitteesta: takoru@takoru.fi

8.5.

Cooper!

TaKoRU järjestää torstaina 8.5. Cooper-testin Hervannan kentällä. Tilaisuus on kaikille avoin. Kokoontuminen Obeliskilla alustavasti klo 18.00. Ideana on, että kokoontumisen jälkeen siirrytään Hervannan kentälle, jossa on mahdollista suorittaa Cooper tai UKK-kävelytesti. Peseytymään pääsee
tarvittaessa Tamppi-areenalla. Saunomismahdollisuus koululla. Tarkka aikataulu vielä lähempänä
tapahtumaa Prujussa ja sähköisillä tiedotuskanavilla.
Tapahtuma on osa TaKoRU:n järjestämää kenttäkelpoisuustestiä. Testikokonaisuuden muodostavat
Cooper, lihaskuntotesti, ammunta ja suunnistus. Suorittamalla nämä kaikki osa-alueet saa suorittaja
selville oman kenttäkelpoisuutensa Puolustusvoimien mittapuulla mitattuna. Myös yksittäisten testien suorittaminen on mahdollista.
Sodanajan sijoituksen saamiseksi ja sen säilyttämiseksi saatetaan lähitulevaisuudessa edellyttää
hyväksytysti suorittettua kenttäkelpoisuustestiä. Oman tilanteen kartoittaminen ja kunnon kohentaminen kannattaa aloittaa jo nyt. Nyt suoritettavien testien tuloksia ei ilmoiteta eteenpäin, joten vaatimattomampikaan tulos ei siis ole haitaksi. Kaikkien testitapahtumien ajat ja lisätiedot löydät kerhon
nettisivuilta.
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11.03. Tutustumisammunnat
Jotta vasta-alkajatkin pääsisivät helposti sisään uuteen harrastukseen, TaKoRU järjestää tiistaina
11.3.2008 klo 20.00 alkaen Osmonkallion sisäampumaradalla pienoispistoolin tutustumisammunnat.
Tapahtuma on perinteisesti tarkoitettu vasta-alkajille ammuntakipinän tartuttamiseksi. Mikäli ammunta tuntuu kiinnostavan edes hieman, kannattaa saapua paikalle, sillä tämän alemmaksi ei kynnys ammuntaharrastuksen aloittamiseksi kyllä tule. Tilaisuudessa neuvomme alusta (ja kädestä) pitäen turvallisen aseenkäsittelyn, ratakäyttäytymisen sekä oikean ammuntatekniikan. Aseet tuodaan paikalle
kerhon puolesta, ja kunnon diilerien tapaan tarjoamme muutaman ensimmäisen koekierroksen patruunat, joten kokeilu ei maksa kuin saapumisen vaivan.
Jos ja kun ammunta alkaa sujua, myy kerho paikanpäällä lisää patruunoita edullisesti hintaan 2,5
€./50ptr., joten mistään suuresta menoerästä ei pienoispistooliammunnassa jatkuvana harrastuksenakaan ole kysymys. Tämän lisäksi paikalla on läjäpäin kokeneita ampujia, jotka jakavat mielellään
tietoutensa ja antavat ohjeita ammuntaharrastuksen alkuun pääsemiseksi.
Ajankohdasta johtuen toivomme, että halukkaat ampujat ilmestyisivät jo hieman etuajassa ulkoovelle, jotta pääsemme aloittamaan ajoissa. Ajo-ohjeet Osmonkallioon
Näin löydät ampumaan Osmonkallion väestönsuojaan:
Osmonkallion väestönsuoja sijaitsee Pohjois-Tammelassa olevassa Osmonpuistossa. Sijainti on
merkitty ohessa olevaan karttaan nuolella. Sisäänkäynti on Ainonkadulta, jossa väestönsuojasta kertoo ulospäin vain betonilla kehystetty teräsovi. Ovi on aina lukossa, mutta sisään vuoroille pääsee
painamalla ovisummerin toiseksi ylintä nappia, ja ilmoittamalla ovipuhelimeen, että on tulossa reserviläisten ampumavuorolle

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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09-10.05.2008 Kevätyön
Koukkaus, Hämeenkyrö
Tässä jotoskutsu kevätkauden avausjotokselle eli Kevätyön Koukkaukselle (jo vuodesta 1987 se on
aloittanut Pirkanmaan ressujen jotostelukauden äitienpäivän viikonloppuna).
TaKoRU:n partio onkin useana vuonna osallistunut Koukkaukselle, montakohan partiota tänä vuonna
saadaan kasaan ?
Yöpyminen on mahdollista järjestäjen puolijoukkueteltassa, vaikka pääosa yöpyykin omissa laavuissa. Ei siis ole mikään syy jäädä pois jos ei ole omaa majoitetta. ;-)
Jotosmatka on 15 kilometrin paikkeilla, eli ei tosiaankaan mikään pitkä. Kevätyön Koukkaus on juuri
sopiva ensimmäiseksi jotokseksi.
Kokeneemmille jotostelijoille visaiset ja ovelat jotostehtävät tuovat haastetta. Partion koko on käytännössä joustava 2-3 henkeä.
Muistakaa että Reservipiirien toimistolta (Väinölänkatu 2) voi vuokrata mm. rinkkoja, laavuvaatteita ja
keittimiä. Katso vuokravarusteita tarkemmin www.pirkanviesti.fi-sivuilta.
-----------------------------------------Ilmoittaudu jotoskauden avaukseen Hämeenkyrön Honkalan historialliseen maastoon. Luvassa on sotilaallispainotteista rauhallista metsäliikuntaa.
1. Osallistuminen ei vaadi mitään erityisosaamista sotilastaitojen tai suunnistuksen osalta. Liikkuminen pääosin 2henkisin partioin, joita voidaan tarvittaessa täydentää tai
"vahvistaa" ensikertalaisten osalla.
2. Kokoontuminen perjantaina 09.05. klo 18.00 alkaen
Honkalassa, Maisematie 159 Hämeenkyrö (opastus).
3. Varustus: Sopiva vaellusasu, kompassi, puukko, tulitikut, vesipullo, ensiside, muistiinpanovälineet, yöpymisvarustus, jätesäkki, karttasuojaksi esim. iso minigrip-pussi,
reipasta huumorimieltä.
Lisäksi: Evästä ja vaihtovaatetta oman maun mukaan,
oma majoite ei ole pakollinen.
4. Kotiuttaminen lauantaina 10.05 puoleenpäivään mennessä.
Ilmoittaumiset 30.04. asti
ari.paukkunen@kolumbus.fi
tai puh. 040 5481931.
Tervetuloa !

Viltsu heittää huolella
löylyä
tässä
s o t i l a a l l i s t a
lahjakkuutta
v a a t i v a s s a

Muistathan:
Vain eläimet juoksevat metsässä !
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Menneitä:
Kevätyön koukkaus 2007
Nokian reserviläisten ja reserviupseerien äitienpäivän alla järjestämälle 20-vuotis-juhlakoukkaukselle
lähti TaKoRU:sta Pauli, Viltsu ja Jaakko. Kahden päivän aikana suoritettu reitti ei ollut erityisen pitkä
mutta suurimittakaavaisella kartalla tarkka suunnistaminen oli haastavaa. Alkutaipaaleella nähtiin
epäilyttävä henkilö, josta partio otti kuvamateriaalia aavistaen, että tuntomerkkejä kyseltäisiin vielä
myöhemmin. Partio luotsautui poliisien järjestämältä autojen nopeuden arviointirastilta Pinsiön ja Linnavuoren maaston ryteikköjen läpi ensiapurastille, jossa paikattiin eläimen purema ja rauhoiteltiin
marjastajapariskuntaa. Erittäin mielenkiintoinen oli Simo Seppäkosken järjestämä räjäytysrasti. Seuraavalla rastilla vaadittiin sotatietoviisautta. Ensimmäisen päivän matka yöpymisrastille oli lyhyt, ehkä vain 5km. Sinne saapui partiomme etuajassa, ja valmisti hyvin insinöörimäisen linnunpöntön. Siinä oli avautuva pohja, jolloin pönttö oli mahdollista huoltaa aina vuosittain. Palkintosijaa pönttö ei
kuitenkaan valitettavasti tuonut, vaan sijat veivät hieman iäkkäämpien herrasmiesten taiteellisesti
naamioidut linnunpöntöt. Yöllä etsittiin vitsalla perinteistä kätköpulloa, jonka ympärille Hämeenkyrön
kirkkoherra Sakari Virtanen loi tarinansa. Ruokahuolto pelasi yöpymisrastilla: illalla tarjolla oli makkaraa ja aamulla oikein aamiaiskattaus. Aamusella roimittiin pienoiskiväärillä ampumaradalla, heitettiin tarkkuuslöylyä metsässä, ja arvailtiin arvomerkkejä, etäisyyksiä, sekä lintuja ja kasveja. Jotos
päättyi Jyräkallion saunalla suoritettuun hupaisaan sammutusvälineistöllä ampumistehtävään. Kilpailun luonteena oli todellakin rento kevätretki, haasteita janoava partiomme olisi ehkä nauttinut sotilaallisemmistakin tehtävistä. Kisan jälkeen oli mahtava pulahtaa järveen suoraan saunasta päin! Kilpailun järjestelyt onnistuivat mainiosti ja aurinkoinen sääkin auttoi asiaa!!

Partio TaKoRU: Pauli, Jaakko, Viltsu
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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LUONNONMUONATEEMAILTA
to 10.04.2008
TARKOITUS: kertoa yleisesti luonnosta
saatavasta muonasta, mitä löytyy keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Mitä
ja miten kannattaa kerätä ja syödä.
Kaikki mitä olet aina halunnut tietää
luonnonmuonasta, muttet ole kehdannut
kysyä.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: klo 1800-21 luentoja ja keskustelua.
Ei osallistumismaksua, ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja: Hannu Lepomäki, puh. 050 5383743.
Huomaa myös Luonnonmuona-kurssi 03-04.05. (www.mpky.fi).
- - - - - - - - - - - - - - - -

MAASTOENSIAPU-TEEMAILTA
ti 22.04.2008
TARKOITUS: illan aikana kerrotaan tavallisimmista maastossa liikkujan eteen tulevista
ensiaputilanteista. Hätäensiavun teoria 112-soitosta alkaen. Venähdykset ja nyrjähdykset, palovammat, viillot ja pistot, verenvuodon tyrehdyttäminen, kuljetusasennot, myrkytykset, hypotermia,...
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: klo 1800-21 luentoja ja keskustelua.
HINTA: ei osallistumismaksua.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 18.04.: Antti-Henrikki Puustinen, puh. 050
354 0410, anttihenrikki. puustinen@elisanet.fi.
Huomaa myös Maastoensiapu-kurssi 26.04.
- - - - - - - - - - - - - - - -

MAASTOENSIAPUKURSSI
la 26.04.2008
TARKOITUS: kurssilla opetellaan ja harjoitellaan tavallisimpia maastossa liikkujan
eteen tulevia ensiavullisia tilanteita.
PAIKKA: Tampereen Teiskossa.
OHJELMA: klo 0900-18 rastikoulutusta. Välissä toki
ruokailu- ja kahvitauko (omat eväät ruokailuun).
HINTA: 5 euroa maksetaan paikan päällä.
Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
ILMOITTAUTUMINEN: Antti-Henrikki Puustinen, puh. 050 354 0410, anttihenrikki.puustinen@elisanet.fi.
Huomaa myös Maastoensiapu-teemailta 22.04.
Ei esitietovaatimuksia. Tämä ei ole mikään virallinen SPR:n todistuksen tuottava EA-kurssi.
Jokainen osallistuu kurssille omalla vastuullaan.

Palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere

