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TAKORU hakee uutta jäsenvastaavaa hallitukseen tai toimihenkilöksi.
Jäsenvastaavan toimenkuvaan kuuluu
jäsenrekisterin ylläpito.
Homma on todella helppoa eikä
vaadi paljoa aikaa eikä työtä. Toimeen
saa täydellisen perehdytyksen ja vanhalta jäsenvastaavalta opastusta aina
tarvittaessa. Samalla on tarjolla myös
pääsylippu mukavaan porukkaan.
Mikäli kiinnostus heräsi, niin ota
yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
antti.laalahti@takoru.fi. Haku koskee
opiskelijoita kaikista Tampereen korkeakoulutasoisista oppilaitoksista.

Tiedotusvastaavaksi?

Toinen vaihtoehto päästä mukaan kerhon
toimintaan onnistuu ilmoittamalla itsesi
tiedotusvastaavaksi TaKoRU:n hallitukseen. Kerro miksi juuri sinut pitäisi valita:
takoru@takoru.fi, otsikko: Tied.vast.
(Mikäli paikka ei ole vielä mennyt.)

Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa
avustivat

Pekka Sillanpää
Pekka Sillanpää
Miikka Hurmalainen, Antti Laalahti,
Lauri Metsovuori, Antti Nousiainen

Painos
Painopaikka
Ilmestyy
Seuraava lehti

420 kpl
Domus Print Oy
Vähintään neljä kertaa vuodessa
Syksyllä
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PJ:N PALSTA
Ensimmäinen puolikas puheenjohtajan vuottani
on täynnä, ja jossakin määrin se tyydyttää minua.
Toimintaa on saatu järjestettyä kohtuullisen hyvin
mutta porukkaa pitää saada sitoutettua mukaan
vielä paremmin.
Nyt syksyn korvalla on Tampereella ainutlaatuinen tilaisuus tulla kokeilemaan taitojaan
todellisessa seikkailijan maastossa, eli Hervannan metsäisissä olosuhteissa. Kyseessä on
TaKoRU:n järjestämä partiotaitokisa. Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, mutta kunhan
raamit kilpailulle on saatu lyötyä lukkoon, se
avautuu, ja olkaa silloin valmiina, että pääsette
taistelijapartionne kanssa mukaan tositoimiin.
Mediahuomiotakin olemme saaneet. Yliopiston
Aviisi-lehti teki meistä suuren keskiaukeaman
jutun Osmonkallion ampumatoimintaa samalla sivuten. Satiirinomaisen tyylin takaa löytyi kuitenkin
selvästi kunnioitusta TaKoRU:n toimintaa kohtaan,
ja nykyaikana varsinkin näissä kuvioissa luottamus
yleisön silmissä on tärkeää.
Hyvää kesää kaikille jäsenille!
Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Lomille - lomps!
Päätoimittaja
Pekka Sillanpää
pekka.sillanpaa@takoru.fi
p. 040 749 0666

S

e on vuoden toisen Ressun aika.
Tämä lehti ilmestyy nyt melko
pian edellisen perään, joka viivähti sekä omista että painon kiireistä plus
vielä postin toimituksesta johtuen pitkälle keväälle. Nyt on sitten uutta kesälukemista varsin paksu lehti käsissäsi.
Mietin aika paljonkin tätä kesän tuloa
tänä vuonna. Minulle tämä on pitkästä aikaa erilainen kesä, kun kesätyöpaikka jäi
vain haaveeksi. Varmasti monella muullakin jäsenellä on sama tilanne.
Lähinnä itselläni oli yksi paikka, joka
oli erittäin kiinnostava ja siihen panostin.
Tottakai se ensin harmittaa, kun jää kuin
nalli kalliolle. Sitten hieman kauempaa
asiaa katsoen muistelin, että milloinkas
minä olenkaan pitänyt viimeksi kesälomaa. Tulin siihen tulokseen, että se oli
lukiovuonna ’99. Sitten tuli hyvä tunne,
että näinhän sen täytyy mennäkin: kyllähän nyt kerran kymmenessä vuodessa
täytyy saada lomaa pitää!
Monille tietysti kesätyö on tärkeää
siksi, että selviää rahallisesti taas seuraavan kouluvuoden. Itse olen sikäli onnellisessa asemassa, että säästössä on jonkin
verran ja sikäli kyllä pärjään. Rahan lisäksi toinen asia joka merkitsee, on työkokemus. Sitäkin tarvitaan, ainakin siitä
syystä, että voi antaa itselleen rauhan,
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kun on jotakin saanut aikaan opintojen
lisäksi.
Mutta itselleen täytyy antaa armoakin. Minusta ainakin opiskelu on nykyään aika raakaa peliä. Suorituksia pitää
tulla kovaa tahtia ja painostusta tulee
aina vaan enemmän hallitukseltakin. Se
mitkä seuraukset tästä massatuotannosta
ja kaiken pyörittelystä paperilla rahaksi
on, selviää vasta vuosien kuluttua.
Ainakin nyt valmistuneet kokevat
sen, että ei nopeastakaan valmistumisesta
ole mitään hyötyä, jos ei yksinkertaisesti
ole töitä tarjolla. Koulun ilmoitustaulut
vilisevät jo jopa tee-itsesi-yrittäjäksi kutsuja koulutukseen. Tällä puheenvuorolla
halusin vain sanoa sitä, että elämässä
on muitakin arvoja kuin suoritukset, tehokkuus ja raha. Itse olen vasta viime
aikoina erinäisistä syistä johtuen alkanut miettiä sitä, mitenkä elämästä voisi
koittaa nauttia ja suhtautua positiivisesti
pieniin vastoinkäymisiinkin.
Otsikon tavoin toivon, että mahdollisimman moni TaKoRU:n jäsenkin voisi
noin sanoa. Jos ei nyt lopulta käytännössä, niin ainakin teoriassa, virittämällä itsensä rentouttavaan kesätunnelmaan!

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Huomioitavaa:

Jäsenmaksu ja
kannatusjäsenmaksu
Teksti: Miikka Hurmalainen

TaKoRU:n vuoden 2009 jäsenmaksut
olisi pitänyt saapua jäsenille alkuvuodesta. Mikäli et tätä Suomen Reserviupseeriliiton lähettämää laskua ole saanut, niin
ole hyvä ja ota yhteyttä jäsenvastaavaan,
antti.laalahti@takoru.fi. Jäsenmaksu on
syyskokouksen päätöksen mukaisesti
edelleen kymmenen euroa.
Syyskokouksessa on vahvistettu
myös kannatusjäsenmaksu, joka sekin
on edelleen vain 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: 573165-217205
Saaja: TaKoRU ry
Viesti: Oma Nimi Kannatusjäsen 2009
Summa: 10 euroa

TAKORU 40V
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Pirkanmaan alueen

Maanpuolustusillan antia
17.3.2009 Sastamalassa
Asiaa jokaiselle reserviläiselle ja kansalaisaktivistille.

PEKKA SILLANPÄÄ

Paikallisille maanpuolustusilta on jokavuotinen tapahtuma, johon saatetaan
lähteä koko perheen voimin. Kyseinen
tapahtuma löytyi myös MPK ry:n kurssitarjonnasta ja se vaikutti sen verran kiinnostavalle, että paikanpäälle oli lähdettävä. Illan pääpuhujana oli Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti
Terho Mustonen. Paikalla olikin reilunlaisesti porukkaa kuulemassa, arvioni
mukaan satakunta. Suurin osa paikkakuntalaisia, harvempi oli Tampereelta
asti matkaan lähtenyt.
Tuoreeseen asia-antiin antoi hyvän
pohjan tuore uusi kaupunki. Sastamala
on vuonna 2009 perustettu kuntaliitos
Pirkanmaalla, rakentuen Vammalan, Äetsän ja Mouhijärven paikkakunnista. Tarkemmin ottaen tapahtumapaikka sijaitsi
vanhan Äetsän alueella seurakuntakeskuksessa. Illan avasi kello 18 vastaavana
järjestäjänä toiminut Seppo Aarinen.

Pirkanmaan aluetoimisto
Everstiluutnantti Mustonen aloitti kertomalla ensin yleisiä asioita Pirkanmaasta
ja sen aluetoimistosta. Pirkanmaan väki-
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Väkeä kerääntyi kiitettävästi paikalle.
luku on noin 480 000. Yhteensä 24 kunnassa asevelvollisia on 140 000 henkeä.
Pirkanmaa Suomen toiseksi suurimpana
kaupunkina vastaa 9 % valtakunnasta,
Reserviksi muutettuna tämä tekee 30000.
Pirkanmaan aluetoimiston tehtävät
ovat pääsääntöisesti samat kuin sotilaspiireillä aikoinaan: se mm. suorittaa
kutsunnat, sijoittaa asevelvolliset, tukee
vapaaehtoista maanpuolustusta, ylläpitää
viranomaisyhteistyötä ja yhteiskuntasuhteita, suorittaa reservin palkitsemiset ja
kertausharjoituskutsut. Tänä vuonna kutsuntoihin osallistumisvelvollisia on 3156
ja kertausharjoituskutsuja lähetettiin tammikuussa 5000 kappaletta. Yhteistyökentässä tärkeitä tahoja ovat lääninhallitus,
ympäristöviranomaiset ja TE-keskus.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Everstiluutnantti Terho Mustonen.

Miksi nuoret miehet eivät
selviä armeijasta?
Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua
nykynuorison kyvyttömyydestä selviytyä
armeijasta. Everstiluutnantti Mustonen
halusi selvittää tilastoihin pohjautuen asian todellisen tilanteen ja syitä sille.
Kutsunnoissa n. 3 % valitsee vakaumuksellisista syistä siviilipalveluksen.
Osa asevelvollisista vapautetaan toistaiseksi (E-luokka) ja osa rauhan aikana
(C-luokka), yhteensä n. 17 %. Joukkoosaston tulotarkastuksessa keskeytetään
yleensä psykososiaalisten ja fyysisten esteiden vuoksi. Lopulta armeijan suorittaa
kaikkiaan n. 75-80 % ikäluokasta.
Nykynuorison suorituskyky on heikompi. Lähinnä painoindeksi on kasvanut, joka aiheuttaa erilaisia fyysisiä
rasitteita. Syyt ovat myös tämän hetken
rakenteessa: enää ei ole keskussotilassairaala Tilkkaa, vaan sairaanhoito on
järjestettävä siviilistä. Tämä tarkoittaa
yleensä jonoon joutumista, jolloin palvelus katkeaa. Lihavuuden lisäksi päihteet

ovat ongelma: huumeista seuraa automaattisesti 2 vuoden karanteeni.
Suurimmaksi syyksi poistuman takana everstiluutnantti Mustonen näkee sen,
että tällä hetkellä meillä on palveluksessa laman aikana syntyneet nuoret. Eräs
tällainen havaittu syy-seuraus-suhde oli
päiväkotiryhmien kasvattaminen. Tämä
aiheutti joidenkin lasten altistumista syrjäytymiselle ja nuorten kehitys häiriintyi.
Ero palveluksen käyneissä ei silti ole
hirvittävän suuri verrattuna aiempiin vuosiin. Vuoden 2008 erästä 17 prosenttia
keskeytti palveluksensa, suurin osa terveydellisten syiden vuoksi. Vertailukohtana tilastoissa näkyy vuonna 1977 syntyneiden (33779 poikaa) palvelus, joista
jokaisen palvelusaika on nyt päättynyt.
Tästä ikäluokasta 80,7 % suoritti palveluksen, siviiliin jäi 5 % ja vapautuksen
sai 13 %. Eräästä tällaisesta vapautuksen
saaneesta aseettoman palveluksen suorittajasta everstiluutnantilla oli positiivisesti mieleen jäänyt hetki Rovajärveltä.
Oli hyökkäys menossa ja taistelupaikalle
joutunut lääkintämies huusi kuuluvalla
äänellä joukoille: ”Ettekö te tiedä, minua
suojaavat Geneven sopimukset!”
Vuosittain noin 400 maanpuolustusintoista naista lähtee suorittamaan palvelusta. Heistä noin 100 keskeyttää. Loput
jatkavat palvellen loistavasti motivoituneina. Naisupseereita tällä hetkellä maassamme on 68, miesupseereita n. 2500.

Puolustus asevelvollisuudelle
Everstiluutnantti Terho Mustosen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa pidetään yllä yleistä asevelvollisuutta. Nykyisillä budjettikehyksillä ei
ole varaa ammattiarmeijaan.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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- Jos maamme puolustusmenot tuplattaisiin, saataisiin palkattua 40 000 ammattisotilasta. Tällöin kuitenkin hävittäisiin määrässä ja laadussa nykyiselle 350
000 reserville. Nyt meillä on eri alojen
huippuosaajia reservissä, jotka toimivat sodan aikana puolustusvoimien joukoissa. Ammattiarmeijassa ei tähän ole
mahdollisuutta eikä varaa. Esimerkiksi
Tampereen teknillisessä yliopistossa
on strategisesti sijoitettuja reserviläisiä.
Amerikasta asioita peilaamalla voidaan
nähdä, että sotilaiksi menevät ne, joilla ei
ole muita vaihtoehtoja. Väistämättä tämä
vaikuttaa myös puolustustoimen laatuun,
kertoo everstiluutnantti Terho Mustonen.

Maakuntakomppania
Videotykiltä esitettiin 6 minuutin video
Pirkanmaan maakuntakomppanian harjoituksista 9.-11.12.2008 Santahaminasta. Everstiluutnantti Mustonen kertoi sen
jälkeen tietoutta maakuntakomppaniasta
tarkemmin ja myös yleisössä oli aktiivisia kyselijöitä asiaan liittyen.
Maakuntakomppanian tehtävät ovat
sotilaallisia. Kyseessä on korkean prioriteetin joukko: valmiutta kohotettaessa
se perustetaan nopeasti. Lisäksi joukon
kalusto on viimeisintä. Jos henkilöllä on
sijoitus maakuntakomppaniassa, se on
automaattisesti ainoa sijoitus, johon koulutetaan. Kertausharjoituksia tulee myös
runsaammin kuin reserviläisille yleensä.
Pirkanmaan maakuntakomppanian
joukkojen vahvuus on 175 ja tilanne
on tällä hetkellä hyvä: kaikkiin tehtäviin löytyy mies. Kyseessä on normaali
torjuntakomppania. Rekrytoinnin tarve
on jatkuva. Maakuntakomppaniaan voi
hakea kuka tahansa asian puolesta si-
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Seppo Aarinen ojentaa laukkuterveisen.
toutumisvalmis varusmiespalveluksen
suorittanut. Johtajista on ylijäämää, joten näitä voidaan käyttää runkona toisen
komppanian perustamiseen. Miehistöä
kuitenkin tarvitaan lisää siihen selvästi.
Mukaan pääsee ilmoittautumalla aluetoimistoon. Vaatimukset eivät ole kovia:
fyysiset testit eivät ole karsineet ketään ja
terveystestitkin vain muutaman.
Maakuntakomppanialle järjestetään
erityisiä harjoituksia ja eräs tällainen
oli vuonna 2008 järjestetty Ilves. Nämä
harjoitukset pyritään tekemään hyvin tiiviiksi, jotta sekä fyysinen että henkinen
kantti voidaan punnita.

Aktiivinen yleisö
Yleisö oli lopun kyselyosiossa erittäin
aktiivisena mukana selvittämässä itselleen merkityksellisiä asioita. Kysymyksiä tuli maakuntakomppaniaan liittyen
ja yleisiin puolustuksen linjaa koskeviin
asioihin.
Eräs kysymys oli, löytyykö kaikille
reserviläisille sodan syttyessä ase. Kyllä
löytyy: ase, ja varustus myös. Mikä tarkoittaa Suomen mittakaavassa 350 000

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

asevarustusta. Kertausharjoitusten määrästä myös tiedusteltiin. Mitä nopeammin joukko perustetaan, sitä enemmän
sitä kertautetaan. Määrää on lisätty siitä,
mitä se aiemmin oli. Tähän vaikuttavat
ennen kaikkea budjetista jaettavat määrärahat. Vuodesta 2011 eteenpäin inflaatiokorotusten lisäksi puolustuksen määrärahoja lisätään 2 % vuosittain. Tämä
on tervetullut lisäys, mutta se menee
Mustosen mukaan kaluston kallistumisen aiheuttamiin menoihin.
Everstiluutnantti Mustosen päätettyä
puheensa lavalle astui vielä Vesa YliHongisto

Paljon palkittuja
Sastamalan aluepäällikkö Vesa YliHongisto kertoi tilaisuuden viimeisenä
puhujana alueen reserviläisjärjestöstä.
Mainittakoon, että jäseniä Sastamalasta
löytyy 450.
Hän muistutti reserviläisliiton tärkeimmästä tehtävästä, joka on yhtey-

denpito kaupunkiin ja seurakuntiin. Nyt
paikalla oli kaupungin edustajia ja seurakunnan tilat on saatu ilmaiseksi käyttöön.
Yli-Hongisto palasi maakuntajoukkoihin
ja mainitsi huolensa nuorien suhteen.
Heitä ei ole saatu toivotulla tavalla mukaan ja nyt pitääkin kuumeisesti pohtia,
miten saada nuoret innostumaan.
Yli-Hongisto toivoi vielä lopuksi, että
paikalliset osaisivat arvostaa sitä, että
heillä on tämä seutuosasto, joka ei enää
nykyään ole itsestäänselvyys.
Lopuksi jaettiin runsaasti mitaleita.
Ensin reserviläisliitto jakoi kolme ansiomitalia ja sen jälkeen reserviläispiiri 19
kappaletta. Vesa Yli-Hongisto oli yksi
kultaisen ansiomitalin saaneista.
Kaiken kaikkiaan ilta maanpuolustusasioiden merkeissä oli antoisa ja se tarjosi
kosolti viimeisintä maanpuolustustietoutta ja tilaisuuden kysyä asiantuntijoilta.
Toivottavasti takorulaisiakin innostuu
ensi kerralla lähtemään runsaammin vastaavanlaiseen tilaisuuteen.

Palkittuja sastamalalaisia. Oikealla Vesa Yli-Hongisto.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Sauna, löylyverho ja avanto
- TaKoRU TRES:n majalla PEKKA SILLANPÄÄ

Jokavuotinen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tänä vuonna Tampereen
reserviläisten Sillanpään (ei sukua) majalla Siivikkalassa 13.3.2009. Takorulaisten suunnistustaidot (GPS:n toimivuus)
tuli testattua jo menomatkalla.
Tämä tilaisuus oli seurausta TaKoRU:n 40-vuotisjuhlilla saamasta lahjasta, jonka TRES antoi. Eli päivä TRES:n
majalla vapaasti valittuna ajankohtana.
Hallitus päätyi siihen, että tämän kortin
voisi käyttää vielä näin talvenpuolella.
Paikanpäällä tuli mieleen, että kesä olisi
sittenkin voinut olla parempi ajankohta.
Tilat olivat tilavat ja tyylikkäät. Kelpasivat kokouksen pitämiseen mainiosti.
Saunakin löytyi, ja koska oli vielä talvi,
piti avantokin saada, sillä järvikin löytyi.
Innokkaiden avannon avaajien ilmaannuttua jäämurske vain pöllysi.
Sillä välin kun toiset uurastivat, toiset
nauttivat kokouksen antimista. Pitkäaikainen takorulainen, Jussi Alanen, sai
kunnian toimia kokouksen puheenjohtajana, Antti Nousiaisen ollessa siihen
jäävi. Tässä toimessa Jussi ei kuulemma
vielä ollut kerhon puitteissa päässyt olemaankaan.
Kokous meni ihan hyvin, ja päätöksiä
saatiin aikaan, tilitkin taisi tulla tarkasteltua. Toivottavaa olisi ollut, että uusiakin
kasvoja olisi tullut tutustumaan, mutta
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niin ei tällä kertaa käynyt. Kun lähtökohtaisesti nämä kokoukset (kevät- ja pikkujoulu-) on tarkoitettu kaikille jäsenille.
Silloin olisi oiva tilaisuus kertoa uusia
ideoita hallitukselle tai muuten vaan tulla
turisemaan tai kuuntelemaan.
Illan kohokohta oli sauna, joka onnistuttiin lämmittämään. Monelle oli uusi
elämys saunaverho, joka erotti sauna- ja
pesutilat. Totesimme sen ilmastoinnin
kannalta hyväksi ratkaisuksi.
Järvikin oli saatu jo hakattua auki, joten rohkeimmat pistäytyivät myös avannossa. Itsekin uskaltauduin siellä käväisemään, mutta en yhtä monta kertaa kuin
Lauri Metsovuori, joka ei suostunut tulemaan pois edes saunaoluille.
Oli hienoa havaita, että TRES haluaa
näyttäytyä metsäisen vihreänä järjestönä, sillä majan lämmityksestä huolehti
lämpöpumppu. Laitteen käyttö oli teekkareille tosin liian monimutkaista, mutta
mukana oli ilmeisesti jotain humaanimpaakin porukkaa, kun lopulta kämppä
saatiin lämpenemäänkin, eikä toisinpäin.
Kiitämme siis kovasti TRES-läisiä,
etunenässä Tero Ahteeta, ikimuistoisen
tapahtuman tarjoamisesta ja mieleenpainuvasta lahjasta. Jos vain olisi mahdollista, niin mielellämme ottaisimme option
toiseenkin.

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Kokouksen kuvasaldoa:

Paikalle saapuessa meitä tervehti 105H37.

Antti Laalahti avaa avantoa.

...Sillä välin kokouksessa.

Saunaan on saatu ainakin valot syttymään.

Vesipeto Lauri Metsovuori.

Pistäydyimme vielä kantakapakassa.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Utin jääkärirykmentin hyytävä

KAUKOPARTIOHIIHTO 2009
27.2 - 1.3.

Tuskien taival,
ja yllätysten yö.
Teksti: Antti Laalahti
Kuvat: Antti Laalahti ja Lauri Metsovuori

Utin kaukopartiohiihto on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka vaalii kaukopartiomiesten perinteitä. Osallistuimme
tapahtumaan tänä vuonna kolmen hengen
partiolla, johon kuului minä itse eli Antti Laalahti sekä Ville-Matti Heiskanen
(Viltsu) ja Lauri Metsovuori (Late). Late
olikin jo aikaisemmin ollut hiihtämässä
kyseisessä tapahtumassa 75 km lenkin,
mutta me muut olimme neitsytretkellä.
Kertomus on omakohtaisista kokemuksistani kyseiseltä reissulta.
Hiihtolenkkejä sai valita useampia eri
pituisia ja kestoisia. Tarkemman listan
lenkeistä voi käydä katsomassa koitoksen nettisivuilta jos kiinnostaa. (http://
www.mil.fi/maavoimat/joukot/utjr/kaukopartio.dsp) Me valitsimmekin nuorina
jäntevinä uroina heti hopeamitalin vaatiman 150km lenkin joka piti suorittaa 48
tuntiin.

Alkuvalmistelut kunnossa
Lähtö Uttiin tapahtui perjantaina aamulla klo 5.00. Itse en ollut nukkunut kuin
pari tuntia sinä yönä, huonosta unirytmistä ja pienestä jännityksestä johtuen.
Keräsinkin soturit autoni kyytiin ja läh-
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dimme paahtamaan Uttia kohti. Matkalla pidimme pari taukoa jolla viimeisellä
juuri ennen lähtöpaikkaa, osa porukasta
söi aamupalaa.
Sitten pääsimmekin jo lähtöpaikalle.
Auton sai kätevästi parkkiin Uttin ison
urheiluhallin eteen. Siitä sitten menimme ilmoittautumaan aivan turisteina.
Siellä meiltä kysyttiin että kuinka paljon
olimme suunnitelleet hiihtää, johon vastasimme, että 150 km.
Saimme kartan, jonka mittakaava oli
1:50000. Siihen oli merkitty kaksi 75
km lenkkiä, jotka lähtivät hallilta. Selvitimme, mitä näistä nyt hiihdämme, ja
saimme selvän ohjeistuksen, että ensin
sininen lenkki ja sitten punainen lenkki,
jos hiihdämme 150 km. Asia oli mielestämme selkeä, ja lähdimme valmistautumaan. Vaan kuinka olimmekaan väärässä, kuten myöhemmin selviää.
Siirryimme kuittaamaan sukset ja
sauvat mallia SA-Int. Seuraava shokki
meille oli että kaikki muu porukka oli
liikkeellä todella kevyellä varustuksella. Itsehän olimme pakanneet mukaan
rinkat ja reput molemmat varmuuden
vuoksi. Selvitimme tilannetta ja meille
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Reipastakin reippaampi kolmikko valmiina taistoon.
kerrottiin, että kyseisessä hallissa pystyi
huoltamaan ja nukkumaan mielensä mukaan.
Karsimmekin kaikki yöpymisvehkeet pois ja otimme mukaan vain kevyet
reppumme joissa oli ruokaa, vettä sekä
vaihto- ja lisävaatetta. Jokaisella oli selässään juomapussi ja ruokana lisää vain
kiehuvavesi -tyyppisiä ratkaisuja. Lisäksi meillä oli energia- ja suklaapatukoita,
sekä muita omia ruokia ja naposteltavia.

Matkaan, näin joukko käy!
Matkaan uljas partiomme pääsi perjantaina klo 10.00. Ensimmäisenä päivänä
oli tarkoitus hiihtää 75 km. Hiihto lähti
hallilta ensin Utin varuskunnan ampumaratojen ohitse, jonka jälkeen loppumatka ensimmäiselle tarkastuspisteelle
asti kulki karkeasti etelän suuntaan.
Reitti oli ajettua moottorikelkkau-

raa, johon oli jo muodostunut latu niille
paikoille mihin pystyi. Tarkastuspisteitä
oli noin 25km välein, joilla katsottiin että
osallistuja oli kiertänyt kyseisen pätkän
ja oli vielä tässä maailmassa.
Olimme päättäneet että hiihdämme
aina 50 minuuttia ja pidämme taukoa
10 minuuttia. Ensimmäiseltä 25 km pätkältä jäi mieleeni komea, pientä mäntyä
kasvava Alajalansuo, joka oli suojeltua
aluetta. Urhea partiomme piti siellä yhden levähdystauon ja hörpimme juomapusseistamme vettä ja nakersimme eväitämme.
Matka ensimmäiselle tarkastuspisteelle kulki kivuttomasti, paitsi itse jouduin teippaamaan urheiluteipillä molemmat peukaloni yhdellä tauolla, koska
sauvojen hihnat hiersivät niitä ikävästi.
Veistelin samalla tauolla myös yhden
kipeän varpaan kynteni muotoon, kos-
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Tauolla näyttää vielä helpolta.
ka senkin olin leikannut huonosti ennen
hiihtoa. Viltsu taas vieressäni pössytteli
perinteisiä vaniljasikareitansa josta tuli
hänen taukotavaramerkkinsä.
Samoihin aikoihin lunta alkoi tupruttamaan taivaalta. Lämpötila pyöri nollan
molemmin puolin. Selvisimme ensimmäiselle tarkastuspisteelle joka sijaitsi
Myllykoskella tavallisella lämmitetyllä
hiihtomajalla. Siellä levähdimme vähän
pitempään ja ruokimme itseämme kuivamuonalla ja täytimme juomapussit.
Majalla olisi myös ollut tarjolla rahaa vastaan kaiken näköistä syötävää ja
muutakin, mutta piheinä miehinä söimme vaan omia muonia. Tietysti myös sen
takia, että saimme reppujamme kevyemmiksi. Viereisessä pöydässä oli myös uudessa M/05 lumipuvussa jotain porukkaa
jotka näyttivät ahmivan vielä meitä kaksi
kerroin enemmän sapuskaa naamariinsa.

Havuja - kele!
Huollettua itsemme lähdimmekin sitten
seuraavalle kunnioitettavalle noin 25 km
pätkälle. Nyt keli olikin jo huonontunut
lumisateesta johtuen ja ongelma alkoi
olemaan suksien pidossa, joka oli turhankin hyvä.
Reitti kulki karkeasti katsottuna koil-
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liseen. Matkaan lähdössä oli hieman ongelmia löytää oikea latu, koska olimme
jollain suuremmalla hiihtolatujen keskittymällä. 50 tonnin kartasta sen oikean
löytäminen oli haasteellista, varsinkin
kun tummalla tussilla piirretty ura peitti
puolet laduista alleen. Matkaan kuitenkin päästiin ja etenemistä tapahtui vääjäämättä.
Heti alkumatkasta tarjoiltiin komeita
kallioita nähtävyyksiksi, joista pysähdyttiin pari kuvaakin ottamaan. Reitin
varrella pysähdyimme myös parikertaa
juttelemaan vastaantulevien hiihtäjien
kanssa, joilla kaikilla tuntui olevan sama
ongelma, sukset jumittuu täysin muutaman työnnön jälkeen.
Matkasta teki varmasti puolet tuskaisemman se tosi asia, että suksia sai koko
ajan olla putsaamassa. Oman puukkoni
hamara oli ainakin aivan pitovoiteessa
kaiken raappaamisen jälkeen. Myös yksi
idän soturi jonka ohitimme oli niin kypsynyt pitoon, että jatkoi matkaa kävellen.
Silti apinanraivolla jatkoimme eteenpäin
sivakointia vaikka hämäräkin jo alkoi
painaa päälle reitin puolenvälin paikkeilla.
Tämän reitin varrella näimme yhden katkenneen sauvan, yhden sauvan
osan ja yhden taksin, joka etsi hiihtäjiä.
Eräällä tauolla jouduin taas teippailemaan ruumiinosiani, tällä kertaa varpaat
oli tippumassa kyydistä. Pääsimme kuitenkin perille toiselle tarkastuspisteelle
Enäjärvelle tuskien taipaleen jälkeen ja
taas noin 25 km oli tultu.

Tauko paikallaan
Minulla alkoi nivuset vetämään ihan jumiin ja jouduin jatkossa venyttelemään
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Vielä yhdet, pojat!

Yhtä eväiden nakertelua.
niitä joka tauolla että selvisin eteenpäin.
Ilta olikin jo pimeä kun pääsimme paikalle ja lepo oli tervetullutta. Paikka oli
jonkin näköinen vanhempi kartano tai
makasiini.
Täälläkin olisi ollut tarjolla jopa lämmintä ruokaa rahaa vastaan. Söimme
kuitenkin omia ruokiamme, kun saimme
kiehuvan vedenkin talosta ja taas painoa
kevennettyä repuista. Vaatteita saatiin
vähän kuivahtamaan tuoleille ja vaihdettua lämpimässä. Posliini oli myös tarjolla, tosin paperi oli vähissä tyypillisesti.
Täällä lepäilimmekin vähän pitemmän tovin kuin edellisellä paikalla ja
kuivattelimme kamojamme. Itse jouduin
käyttämään yhden rakkolaastarin kämmeneeni koska sauva jostain syystä hiersi siihen edelleen viheliäisesti. Enäjärven
tarkastuspiste olikin oikein miellyttävä
paikka vaikka viihtyä pitempääkin. Tämänkin erinomaisuudesta huolimatta se
verotti meitä yhden unohtuneen paidan
verran, mitä surtiin sitten taistelukentän
pölyn laannuttua.

Viimeiselle ensimmäisen päivän osuudelle lähdettiin hyvin levänneinä ja vähän kuivempinakin. Matkaa oli jälleen
megalomaaniset 25 km.
Onneksi ilma oli paljon parempi taas.
Suksi luisti aivan erilailla kuin edellisellä pyrähdyksellä. Lähdimmekin pimeyteen vailla pelkoa tulevasta. Sivakoimme
itseämme pohjoiseen aluksi hyvää vauhtia, mutta sitten meno vähän hidastui.
Noin 10 km tultuamme tuli paikka
mistä olisi voinut oikaista mukavasti
takaisin hallille, mutta päätimme yhteismielin että menemme koko reitin, joka
kiersi lenkin pohjoisessa, kun tänne asti
on kerta vaivauduttu. Itse aloin olemaan
siinä paikkeilla vähän väsynyt. Sitten
olikin vuorossa hyytävä järvenylitys,
mikä pisti kyllä kylmyyttä luihin ja ytimiin asti.
Viimeisen osuuden loput 5 km olivat melko verrattomia. Olin itse ainakin
täysin valmis ampumaan itseäni jalkaan,
ettei olisi tarvinnut hiihtää yhtään enempää. Onneksi kuitenkin Late avasi keskustelun oikeista kaukopartiomiehistä,
joka siivitti porukkaamme taas eteen-

Suon yli niin että heilahtaa.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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päin.
Puhuin myös lopussa, että voisin
jättää huomenna koitoksen kesken kolmannelle tarkastuspisteelle, kun sen
verran hitaampi olin muihin verrattuna.
Oma vartaloni oli ainakin niin rasittunut
loppusuoralla, että ei enää voinut taukoakaan pitää kun aloin heti tärisemään
kylmyydestä. Oli siis pakko vaan hiihtää
eteenpäin.
Onneksi sitten pääsimmekin perille hallille klo 1.00. Olimme siis tulleet
75km 15 tunnissa, mikä oli ihan hyvä
vauhti, koska meille jäi seuraavalle päivälle enemmän aikaa suorittaa sama
matka. Päästyämme hallille teimme nopeasti kuumaa vettä trangialla ja söimme sapuskaa. Laitoimme vaatteitamme
kuivumaan pattereille ja haimme autosta
yöpymisvälineet.
Viltsu iskeytyi ensimmäisenä pehkuihin lepäämään tulevaa koitosta varten.
Vaihdoimme vielä Laten kanssa muutaman epämääräisen sanan ja laitoimme
kellon herättämään kuudelta.
Olin niin kylmissäni mennessäni talvimakuupussiini, että meni ainakin tunti
ennenkö jaloissa alkoi taas olemaan lämpöä. Käytännössä aikaa oli nukkua viisi tuntia, mutta pyörimiseen meni kyllä
paljon aikaa, vaikka luulisi että tuollaisen jälkeen sammuu kuin saunalyhty.

Herätys ja yllätys
Lauantai-aamun herätys oli oikein miellyttävä. Joka paikkaa kolotti ja olo oli
kuin juna olisi ajanut ylitse. Kampesimme kuitenkin itsemme ylös ja aloimme
tekemään aamupalaa ja pakkasimme
kamamme. Teippasin myös itseni taas
kasaan.
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Kukonlaulun aikaan pirteinä ylös.
Nukkuminen oli kuitenkin tehnyt ihmeitä ja ajatus hiihtämisestä ei tuntunut
niin vastenmieliseltä enää. Kävimme ilmoittamassa, että lähdemme hiihtämään
nyt punaista lenkkiä.
Alusta alkaen ihmettelimme että latu
on vähänkäytetyn oloinen, mutta jatkoimme päättäväisinä eteenpäin. Minä
hiihtelin vähän rauhallisemmin kuin
muut mutta vakaasti tulin perässä. Jouduimme taas ylittämään parikin hyistä
järveä. Pysähdyimme myös juttelemaan
metsästäjälle joka tervehti meitä lippaan,
kun maastopuvuissa hiihtelimme.
Matka kolmannelle tarkastuspisteelle
sujuikin ilman suurempia kommelluksia,
ja oli mukava hiihdellä, kun oli valoisaa,
vaikka aurinko ei koko reissun aikana
kertaakaan paistanut. Etappi oli myös vähän tavallista pidempi.
Kolmannen tarkistuspaikan lähestyessä, joka oli Inkerilän tienoilla, alkoi
muitakin partiossa vähän väsyttämään ja
tauko kartoissa luvatulla laavulla kuulosti mainiolta. Itsestäkin tuntui että pienellä
levolla voisi sittenkin vielä jatkaa, vaikka
aiemmin yöllä olin puhunut muuta.
Paikanpäälle päästyämme huomasimme, ettei siellä ollut mitään!? Löysim-
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Taistelu palkittiin lopulta

Lauantain ensimmäinen sillan ylitys.
me vain lohduttomat hiiltyneet puut ja
mehuläikkiä hangesta. Keitimme vähän
vettä ruokaan samalla, kun ihmettelimme tilannetta. Onneksi Late otti aamulla
trangian mukaan kun mietimme sen pois
jättämistä.
Soitimme sitten kisakeskukseen, että
mikäs on oikein homman nimi. Hetken
äimistyneenä juteltuani sain selville, että
olemme väärällä reitillä... Kukaan ei ollut aamulla kertonut, että meidän olisi
pitänyt ottaa uusi kartta lauantaille, josta olisi pitänyt hiihtää musta reitti. Kartoissa tai paikalla jaetuissa ohjelapuissa
ei lukenut mitään asiasta. Olimme sitten
tosiaan hiihtäneet noin 30 km jonnekin,
missä ei ole mitään.
Puhelimessa he vielä ehdottivat, että
voisimme hiihtää läheiseen kylään ja
pyytää sieltä vettä, ja jatkaa kyseisellä
reitillä, vaikka siellä ei olekaan tarkistus/
huoltopisteitä. He kyllä uskoisivat, että
olemme reitin kiertäneet.
Pidimme sitten palaverin asiasta ja
totesimme, ettei kannata jatkaa, kun olisimme joutuneet tekemään lisäkierroksen vedenhakua varten, ja motivaatio
tippui muutenkin juuri täysin nollaan.
Lopetimme leikin siihen.

Palasimme autokyydillä takaisin hallille, keräsimme roinamme autoon ja palautimme sukset. Saimme kuitenkin ansioituneesta 75 km hiihdosta alle 24 tuntiin
pronssiset mitalit. Naureskelimme vain,
että toiset hiihtävät vähän enemmän kilometrejä siihen pronssiseen mitaliin kuin
toiset.
Meidän lopulliseksi matkaksi tuli jotain 100-110 km väliltä ja aikaa kului tähän 27 tuntia. Laten sykemittarista saimme tulokseksi että hän oli kuluttanut noin
10 000 kcal koko reissun aikana. Itse ihmettelin sitä, ettei reissulla tullut pahempia hiertymiä jalkoihin ollenkaan.
Loppujen lopuksi hiihto oli aika paljon henkinen reissu ja tottakai myös
fyysinen. Juttua myös riitti kotiinpaluumatkalle asian tiimoilta. Toiset kaukopartiot ne hyökkää väärällä kartalla väärään maahan. Olimmekohan me Ruotsiin
hyökkäämässä?
Toivottavasti tarinastani on iloa seuraaville partioille, jotka haluavat lähteä
hiihtelemään Utin kaukopartiohiihtoon.

Hiihdon lohduton loppu.
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TVÄLUPSEERI

Aseiden ja varusteiden hankkiminen

Nettihuutokaupoista
Teksti: TVÄL-upseeri,
aseettomuudesta kieltäytyjä
Kuvat: SXC.hu, eGun.de

Viime numerossa tutustuimme
ostoksien tekemiseen ulkomailta netin välityksellä. Nyt selvitämme asetarvikkeiden hakkimisesta nettihuutokauppojen avulla.
Kaikille lienee tuttu kotimainen Huuto.net, jossa liikkuu myös
jonkin verran ammunnanharrastajaa
kiinnostavaa materiaalia. Valitettavasti
joukossa on paljon poskettomia hintoja
pyytäviä ja kohteiden luokittelu on mitä
sattuu. Tarjontakaan ei ole kovin suuri.

Tuttu ja suosittu eBay

Tuntemattomampi, mutta
parempi eGun

Onneksi parempiakin vaihtoehtoja on olemassa. Monet varmaan tuntevat eBay:n,
jossa ei niinkään liiku aseita, mutta varusteita ja oheismateriaalia kylläkin.
Kohteiden etsiminen kannattaa suorittaa
eBay Global Buying:n kautta osoitteessa
global.ebay.com. Näin saa hakuunsa vain
ne kohteet, joita myyjät ovat valmiita toimittamaan maailmanlaajuisesti.
eBay:n huono puoli on se, että monet
myyjistä ovat jenkkejä ja vaaditut postikulut ovat usein suuria. Eurooppalaisiakin myyjiä löytyy kyllä jonkin verran ja
etsivä saattaa tehdä silloin tällöin löytöjä.

Huomattavasti parempi nettihuutokauppa
meidän tarkoitukseemme on saksalainen
eGun.de, jossa liikkuu varusteiden lisäksi myös melko paljon aseita. Tarjonta on
laaja ja luokittelu on fiksua. Hyvin toimivalla hakutoiminnolla voi rajata haun
maailman- tai EU:n laajuisesti toimittaviin myyjiin. Postikulut Keski-Euroopasta Suomeen ovat kotimaantasoa tai vain
hiukan korkeampia.
Myyjinä on niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Suurin osa myyjistä on
saksalaisia ja kommunikointi sujuu saksaksi. Varmaan osa ymmärtäisi englan-
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tiakin, mutta allekirjoittanut on käyttänyt
pelkkää saksaa. Netin käännöskoneita
kannattaa käyttää hyväksi jos germaanienkielentaito rajoittuu oluen tilaamiseen.
Kaikkiin huutokauppoihin mahtuu
älyttömiä hintapyyntöjä, mutta pääasiassa hinnat eGun:ssa ovat mielestäni asiallisia. Itse asiassa sieltä on tullut tehtyä
useita löytöjä, joissa kyseisen materiaalin
hinta Suomessa on jopa kaksin-kolminkertainen.

Suomessa eGun ei ole sivujen lataustilastojen mukaan vielä
kovin suosittu.

Kaupanteko on helppoa
Kaiken kaikkiaan kaupanteko eGun:ssa
toimii samaan tapaan kuin Huuto.netissäkin. Huudoissa voi käyttää korotusautomaattia ja palautetta annetaan
kauppakumppanille. Maksaminen hoituu
pääasiassa EU-tilisiirtona, josta ainakaan
useimmat nettipankit eivät veloita ylimääräisiä kuluja. Rahat saatuaan, myyjä
laittaa tavaran postiin.
Tilisiirtoon voi tietysti ajatella sisältyvän luottokortti- tai PayPal-maksua
suuremman huijauksenriskin, mutta tarkistamalla myyjän aiemmin saaman palautteen ennen huutamista voi tämän aika
hyvin välttää. Omalle kohdalle ei ole
epärehellisiä myyjiä sattunut, kop kop.
Kaiken kaikkiaan mainituista kolmesta nettihuutokaupasta on eGun ehdoton
suosikkini ja suosittelen siihen tutustumista lämpimästi.
Jäsenlehti - TaKoRU ry

Tilastot:
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Pikatesti
7.62 KK 62 vs. 7.62 KK PKM

Kuvat ja aseiden tekniset tiedot:
Puolustusvoimat

Tällä kertaa pikatestissämme ovat suomalainen 7.62 konekivääri 62 eli tutummin kevyt konekivääri / kvkk ja venäläinen kollega 7.62 konekivääri PKM eli
tutummin Pulemjot Kalašnikova Modernizirovannyi - vapaasti käännettynä Kalashnikovin modernisoitu konekivääri.
Kotimainen ase on kaliiberiltaan sama
kuin rynnäkkökiväärikin eli 7.62x39 ja
käyttää siis ns. lyhyttä kivääripatruunaa.
Itänaapurin laite on puolestaan kaliiberiltaan 7.62x54R eli käyttää pitkää kivääripatruunaa.
Testiyksilöt ovat suoraan Puolustusvoimien varastosta sattumanvaraisesti
valittuja. Molemmat ovat hyviä ampua
eikä patruunoiden tehoerolla ole sanottavaa merkitystä ammuntaan lyhyitä sarjoja ammuttaessa. Tehokkaampi patruuna on kuitenkin tulitukiaseessa parempi
ja tästä pisteet PKM:lle. Päiväkäytössä
PKM:n eduksi voi myös sanoa avaramman tähtäyskuvan, joka helpottaa tähtäämistä.
Molemmissa aseissa on etujalat ja
perässä lippa, jonka voi nostaa olkapään
päälle. Molemmat ovat vyösyöttöisiä ja
vyölaatikko on kiinnitettävissä aseeseen.
Kotimainen vyölaukku on kankainen ja
venäläinen ohutta peltiä. Peltilaatikko on
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massatuotannon kannalta hyvä ratkaisu,
mutta se voi myös kolhiintua herkästi ja
siten haitata vyön syöttymistä.
Molemmissa on teräksinen vyö, mutta suomalainen vyö on helpompi täyttää.
Naapurin vyön kanssa joutuu käyttämään enemmän voimaa ja siksi vyöttäminen on hitaampaa. Vyöttämiseen on
tosin olemassa laite, mutta sitä ei ollut
nyt, eikä aina taistelutilanteessakaan,
käytettävissä.
Molempien aseiden rakenne on melko yksinkertainen ja siten huolto on varsin helppoa. Kvkk on kuitenkin hiukan
yksinkertaisempi huoltaa. PKM:n rakenteen etuna on piipun nopea vaihdettavuus, mikä ei kvkk:ssa ole käytännössä
mahdollista.
Kvkk:n käyttäjille on tullut tutuksi
kyseisen aseen häiriöherkkyys ja karkea
muotoilu. Osaltaan nämä johtuvat siitä,
että aseelle ei ole käytännössä suoritettu kehitystyötä vuoden 1962 jälkeen.
Tämä yhdistettynä tehottomaan patruunaan aiheuttaa kvkk:n jäämisen toiseksi
tässä vertailussa ja voitto menee siten
itänaapuriin. Samaan tulokseen on päätynyt myös Puolustusvoimat, joka tulee
korvaamaan kvkk:t PKM:llä kokonaan
vuoden 2012 loppuun mennessä.
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7.62 konekivääri 62

+ yksinkertainen patruunahuolto
+ vyöttäminen helppoa
- häiriöherkkyys
- heikkotehoinen patruuna
- ahdas tähtäinkuva

7.62 konekivääri PKM

+ tehokas patruuna
+ hyvä tähtäinkuva
+ piipun nopea vaihdettavuus
- vyöttäminen työlästä
- vyölaukku altis kolhuille

7.62 KK 62

7.62 KK PKM

OMINAISUUDET
 Kaasurekyyliperiaatteella
toimiva vyösyöttöinen
sarjatulta ampuva automaattiase

OMINAISUUDET
 Kaasurekyyliperiaatteella
toimiva vyösyöttöinen
sarjatulta ampuva automaattiase
 Kaliiperi: 7.62 x 53R
 Pituus: 116 cm
 Paino: ase ilman vyölaatikkoa
7.8 kg, vyölaatikko 3.4 kg
täynnä (100 patruunaa)
 Tulinopeus: teoreettinen
700 ls/min, vyön vaihdot ml.
250 ls/min
 Tehokas ampumaetäisyys:
pintamaalit 400 m,
ilmamaalit 600 m
 Valmistusmaa: Venäjä (/NL)

Kaliiperi: 7.62 x 39
Käytetään rynnäkkökiväärin
patruunaa

 Pituus: 108 cm
 Paino: ase ilman vyölaukkua 8.5
kg, vyölaukku 2.4 kg täynnä (100
patruunaa)
 Tulinopeus: teoreettinen
1000 ls/min, vyön vaihdot ml.
400-500 ls/min
 Tehokas ampumaetäisyys: 500m
 Valmistusmaa: Suomi
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Osallistu alkusyksyn hienoihin tapahtumiin:

Merkitse kalenteriin ja ilmoittaudu jo NYT!
9. - 13. SYYSKUU: ORUP JÄRJESTÄÄ EXCURSION ITÄ-PREUSSIIN
Aika: Keskiviikko 9.9.2009 - sunnuntai 13.9.2009.
Alustava ohjelma:
KESKIVIIKKO 9.9.2009
- 07.30 kokoontuminen Helsingin Eteläsatamassa
- 11.00 Viron vapaustaistelujen museo, Tallinna
- 14.30 Kahvitauko Viro-Latvia rajalla
- 17.45 Ruokatauko Liettuassa
- 21.30 Majoittuminen Kaunaisissa
TORSTAI 10.9.2009
- 07.30 Bussi lähtee Kaunaisista kohti Puolaa
- Matkalla Puolaan: Itärintaman linnoitusmuseo,Preussilainen Boyenin linnoitus, Bunkkerialue vt3 varrella
- 18.00 Majoittuminen Sudenpesän alueelle (Leibstandartin upseerien entisissa majoitustiloissa sijaitseva hotelli).
PERJANTAI 11.9.2009
- 08.00 Bussi lähtee
- 11.30-14.30 Tutustuminen Marienburgin linnaan
- Iltapäivällä tutustuminen Stutthofin keskitysleirin museoon
- 22.00 Majoittuminen Sudenpesän alueelle (Leibstandartin upseerien entisissa majoitustiloissa sijaitseva hotelli).
LAUANTAI 12.9.2009
- 09.00 Bussi lähtee
- Opastettu kierros Wolsschanzen (Sudenpesän) alueella
- Mauerwaldin ja Hochwaldin bunkkerialueet
- Gumbinen taistelun 1944 muistomerkki sekä suuri sotilashautausmaa
- Entinen Luftwaffen lentotukikohdan alue
- Ostosmahdollisuus marketissa
- 21.00 Majoittuminen Kaunaisessa
SUNNUNTAI 13.9.2009
- 08.30 Bussi lähtee kohti Tallinnaa
- Matkalla: Latvian sotamuseo (Riika), Ruokatauko, Ostosmahdollisuus suuressa ostoskeskuksessa.
- 21.00 Laiva lähtee Tallinnasta
- 22.30 Laita saapuu Helsinkiin (Eteläsatamaan)
YLEISTÄ JÄRJESTELYISTÄ:
- Aikataulut ovat ALUSTAVIA
- Kohteita saattaa tulla lisää tai kohteet voivat muuttua (tarkoituksena
löytää lisää 1. -ja 2. maailmansotaan liittyviä kohteita.)
- Majoitukset **-hotelleissa
- Busseissa säädettävät istuimet, ilmastointi, WC, jääkaappi sekä DVD/tv.
- Matkalle mukaan: paikallista valuuttaa (Eestin kruunuja, Latvian lateja, Liettuan litejä sekä Puolan zloteja),
Passi tai uudenmallinen henkilöllisyystodistus sekä matkavakuutus.
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry
MITÄ MAKSAA JA MITEN PÄÄSEE MUKAAN?
- Excursion hinta:
* 1-19 henkeä ORUP Jäsen 260€ Ei-jäsen 290€
* 20-29 henkeä ORUP Jäsen 250€ Ei-jäsen 280€
* 30-49 henkeä ORUP Jäsen 235€ Ei-jäsen 255€
- Reissun hinta riippuu siis lähtijöiden määrästä. Joten varaudu kalleimpaan hintaan (jäsenet 260€, ei-jäsenet 290€)!
- Henkilöt jotka eivät ole ORUP:in jäseniä voivat osallistua excursiolle ORUP-jäsenen mukana.
- Hintaan siis sisältyy:
Pikalaivamatkat, bussimatkat matkanjohtajan johdolla ohjelman mukaan, 2 hotelliyötä aamiaisella Kaunasissa ja 2 hotelliyötä aamiaisella Sudenpesällä Keztrynissä sekä museoiden ja nähtävyyksien sisäänpääsymaksut. Lisäksi hinta sisältää
englannin kielisen opastuksen Sudenpesällä ja englannin kieliset opastukset Marienburgin linnassa ja Stutthofin leirillä.
- Ilmoittautuminen alkaa 16.4.2009

- Ilmoittautuminen päättyy 31.7.2009

- ILMOITTAUTUMISET OVAT SITOVIA!!!

- ORUP pidättää oikeudet muutoksiin
- Maksu 9.8.2009 mennessä (alustavasti)
- Lopulliset tiedot kohteista yms. toukokuun aikana.
- Jos ilmoittautuneita tulee yli 49, mukaan pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä.
LISÄTIETOJA: http://www.blitztours.fi/83
SITOVAT ilmoittautumiset:
aku.lindstrom@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsen
seuraavat tiedot:
- Lähtijöiden nimet ja syntymäajat.
- ORUP jäsenyhdistys (esim. TaKoRU ry)

MUISTA!
TAKORU:N
PARTIOTAITOKISA
LAUANTAINA 29.8.
TSEKKAA
TARKEMMAT
TIEDOT NETISTÄ
MYÖHEMMIN
WWW.TAKORU.FI
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Palautusosoite:
TaKoRU ry
PL 162
33101 Tampere

Ärsyttääkö mustavalkoisuus?
Värillinen Ressu on tarkasteltavissa TaKoRU:n nettisivuilla. Myös vanhat luettavissa.

