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Kuvatkoon tämä laatikko maailman
taloudellista tilannetta. Ressu-lehti on
vielä hengissä, ja se tulee jatkumaan
ensi vuonnakin, joskin sivumäärältään
hieman kompensoituna. Näin takorulaiset päättivät syyskokouksessa lokakuun lopussa. Juttujen ei silti tarvitse
olla köyhiä, vaan ne saavat edelleen
olla ressumaisen persoonallisia, kuten
tässäkin numerossa.
Syyskokouksessa ensi vuoden hallitukseen tuli aivan uusia naamojakin,
mikä oli todella hienoa. Arvoisat jäsenet, muistakaa, että TaKoRU järjestää monipuolista reserviläistaitoja
ylläpitävää toimintaa. Tuoreet tiedot
tapahtumista löytyvät nettisivuilta. Ja
liittymällä Kyynel-sähköpostilistalle
saatte tiedot tapahtumista suoraan
sähköpostiinne.
Juttuideoita tai palautetta toimitukselle voi lähettää alle_kirjoittaneelle.
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Nuoret reserviupseerit kokoontuivat Norjassa
8.8.-15.8.2010

PEKKA SILLANPÄÄ

CIORin tärkeimpiin elimiin lukeutuva YROW majoittui KNM Harald
Haarfagressa elokuussa yhdessä MILCOMPin kanssa. Aiheena oli NATOn
kokonaisvaltainen toimintamalli.
Taustojen kartoitusta
Tätä juttua koskee akronyymi-varoitus. Eli
lyhenteitä on niin maan perusteellisesti! Mukavuudenhaluiset lukijat tietäen voitaneen
kuitenkin yrittää tuottaa lukukelpoistakin
jälkeä. Hieman asiallisempi versio on luettavissa myös lokakuun Reserviläisestä numerosta 6/2010.
Tästä on kyse: Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) valitsee vuosittain nuoria
reserviupseereita (YRO) osallistumaan kansainvälisen reserviläisliiton (CIOR) kesäkonferenssiin. Valitseminen perustuu vapaaehtoisuuteen joka ilmaistaan alkuvuodesta
hakemuslomakkeella. Maailman YROt muodostavat oman työpajansa (YROW = Young
Reserve Officers Workshop), jossa käsittelevät osaltaan konferenssin aihetta ja tuottavat
siitä selontekonsa CIORille/NATOlle.
CIOR ja NATO - mutta Suomihan ei ole
NATOn jäsen? Ei niin. CIOR on maailman
suurin reserviupseerijärjestö. Siihen kuuluu
yli 1,3 miljoonaa reserviläistä yhteensä 36
maasta. CIOR on kylläkin NATOn järjestö,

mutta liitännäisjäsenenä siihen voivat kuulua
myös NATOon kuulumattomat maat partnership-for-peace sopimuksella. Tällainen on
esimerkiksi Suomen sekä hiljattain uudeksi
jäseneksi valitun Etelä-Afrikan asema.
Tänä vuonna Suomesta YROWiin onnetar suosi reservin luutnantteja Janne
Kalinainen, Timo Koski ja Pekka Sillanpää. Konferenssin isäntämaana sai kunnian
toimia naapurimaamme Norja ja eteläinen
merenrantakaupunkinsa Stavanger. Osallistujamaita oli kokonaisuutena mukana 11,
osallistujia reilut 40. Pitkä miinus järjestäjämaalle Norjalle, joka ei tänäkään vuonna
saanut YROWiin omaa edustajaa.

YROW-edustajien rooli
Suomen edustajista minä ja Timo tunsimme
toisemme jo entuudestaan, sillä Timohan on
opiskelijain reserviupseeripiirin (ORUP) puheenjohtaja (RUL a ORUP a TaKoRU).
Janne on jo työelämässä, ja ainoana meistä häneltä löytyi myös mittavaa kansainvälistä kokemusta. Sitä ei kuitenkaan vaadita
vaan alle 30 vuoden ikä. Tosin joillakin mailla oli vanhempiakin nuoria.
Yleisesti YRO on korkeastikoulutettu,
sivistynyt, hyvä ulosantinen, hyvämaineinen
kansalainen. Lakimiehiä oli paljon. Äärimmilleen hakuprosessissa menivät britit, jotka
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olivat pitäneet monivaiheiset karsinnat edustajista, joita sitten oli valittu jopa 13. Myös
saksalaiset tuntuivat särmäävän paikan päällä vähän liikaakin. Itse halusin esiintyä rehellisenä suomalaisena reserviläisenä, enkä
alkanut partaani silottelemaan.
Reserviläisyys kansainvälisesti olisi sinänsä yksi monipuolinen jutunaihe, mutta siihen ei tämän Ressun puitteissa voida
mennä. Todettakoon lyhyesti, että omat kertausharjoitukseni 10 päivää kerran kuudessa
vuodessa ovat varsin vaatimattomia esimerkiksi sveitsiläisiin verrattuna, jotka kertaavat
kerran vuodessa kuukauden verran.

Mitä siellä tapahtui käytännössä?
Toiminta oli hyvin tarkasti organisoitu etukäteen. Norjalaiset ja erityisesti YROWin
puolelta huolehtijamme majuri Ann H. Dybwad hoitivat homman esimerkillisesti lähes
tulkoon minuuttiaikataululla.
Varsinainen CIORin konferenssiväki vanhempine upseereineen ja vieraineen yöpyivät
tietenkin kaupungin parhaissa hotelleissa;
me sen sijaan reserviläisille sopivaan tyyliin
Harald Haarfagren kuninkaallisen laivaston
varuskunnassa, jossa kaikki tarvittavat palvelut olivat saatavilla. Ja täysi ylläpito.
Päivät olivat erittäin täyteen ahdettuja.
Seitsemältä herättiin ja keskiyöksi päästiin
nukkumaan - vapaa-aikaa ei juurikaan jäänyt. Jos olisikin jäänyt, olisin pessyt luultavasti pyykkiä. RULlin toiminnallisten muutosten vuoksi vaatehuolto ei lähtiessä ollut
aivan onnistunutta, ja yksi kauluspaita tai
kaksi vihreää t-paitaa tekivät viikon reissun
haasteelliseksi. (Saksalaisilla oli 7 kauluspaitaa.) Pukeutuminen oli päiväjärjestyksessä ennalta määrättyä. Meillä lähinnä joko
m/05 maastoasu (= short sleeves) tai m/58
juhlapuku (saksalaiset tykkäsivät).
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Pääasiallisena tehtävänämme oli raportin tuottaminen käsiteltävään aiheeseen
”NATO’s Comprehensive Approach - The
role of reservists”. Aihe todettiin laajaksi ja
erittäin haastavaksi näin lyhyessä ajassa sisäistää materiaaleineen. Toisaalta sille varattua aikaa oli myös yllättävän vähän. Suurin
työ tehtiin vasta viimeisinä parina päivänä.
Kuultiin myös sellaisia näkemyksiä, että tärkeintä YROWissa on tavata toisia reserviläisiä, vaihtaa ajatuksia ja solmia kontakteja.
Viikko oli sikäli uudistettu aiemmista
vuosista, että YROt eivät tällä kertaa päässeet esittelemään omaa työtään varsinaisena
konferenssipäivänä (Symposium) suurelle
salille: olimme paikalla vain kuulijoina. Puhujat olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyvin
valittuja sotilas- ja siviilisektoreilta.
Sivuutan muita toiminnallisuuksia lyhyillä maininnoilla: Ice Breaker, avajaisseremonia, oppitunteja, illallistamisia, kirkkokonsertti, sotilassoittokuntaa, MILCOMP
sotilasmoniottelijoiden kannustamista.
Erityisen ilahtunut olin ruokapuolesta koskaan en ole syönyt yhtä hyvin. Murean
maukasta härkää mielin määrin, sekä muutenkin suomalaiseen makuun sopivia herkkuja pöydät notkuen. Toisinaan tuli ehkä
haettua yhden kerran liikaakin.

Erityisiä mieleen jääneitä asioita
Kuvaavaa oli taukoamaton puheenporina.
Oltiin sitten bussissa, tai luokassa tai syö-
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mässä. Yhtäkään hiljaista hetkeä ei YROjen
kesken ollut. Suomalainen kaveri kaipasi välillä rauhaa edes omille ajatuksilleen. Kuulemani tiedon mukaan esimerkiksi britit saavat
koulusta lähtien opetusta small talkiin, koska
he kokevat hiljaisuuden kiusallisena. Ei heitä
oikeasti kiinnosta jatkuva kysely säästä tai
teestä.
Toinen asia puhumiseen liittyen oli kielitaidon merkitys. Pakko myöntää, että on
itsensä huijaamista kuvitella suomalaisilla
nuorilla vielä olevan Euroopan mittakaavassa hyvä kielitaito. Varsinkin keskustelupuoleen tarvisi kouluissa yläasteelta lähtien
alkaa kiinnittää erityistä huomiota. Otinkin
heti syksyllä opintojen taas alettua Advanced
english speaking skills -kurssin. Suosittelen
sitä kaikille joilla on aikaa ja mahdollisuus
- erityisesti John Shepherdin opetuksessa.
Yhteisöllisyys YROjen kesken oli myös
hyvin näkyvää. Minkäänlaisia ristiriitoja en
huomannut tai epäystävällistä suhtautumista
toisiin. Meidät suomalaiset NATOn ulkopuolelta huomioitiin myös kiitettävästi. Viimeisenä iltana tapahtui arvomerkkien ym. henkilökohtaisten tavaroiden vaihtoa, johon emme
olleet osanneet varautua. Ensi vuoden tuleva
Suomen ryhmä tietänee nyt tämänkin.
Toistaiseksi YROW on Suomen delegaatiossa ollut once in a life time tilaisuus. Kävimme RULlin kanssa keskusteluja, ja tähän
saattaisi nyt olla tulossa muutosta. Useimmista maista ainakin joku porukasta on ollut
aiemminkin mukana.

Vasemmalta: Timo, Janne ja Pekka.
Olemmehan kaikki täysi-ikäisiä, ja
tiedämme, että upseeri voi hyvällä
omallatunnolla istahtaa yhdelle oluselle rankan päivän päätteeksi. Timon
perussiideri maksoi 98 NOK eli 12 €.
TaKoRU on Suomen päästä ollut viime
vuosina hyvin edustettuna. Aikaisempia
YROjamme ovat olleet mm. Miikka Hurmalainen ja Antti Harala.
Mikäli asiasta on jotain kysyttävää, minuun saa ottaa rohkeasti yhteyttä. Mahdollisuuksien mukaan aiheesta esitelmöidään
vielä vuoden 2011 alkupuolella ja seuraavissa Ressuissa.

Saatesanat tuleville polville
Kannattaa hakea YROWiin jos sotilasarvo, ikä,
kielitaito ja kesä sallii. Kyseessä on ikimuistoinen viikko ja kokemuksena nuorelle ihmiselle
tapahtuma on vertaansa vailla. Hakijoitakaan ei
välttämättä tule olemaan kovin paljoa.

YROW-veteraani John Rothrock (USA)
pitämässä loppupuhuttelua ja kuulemassa YROjen palautetta viikosta.
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Teksti: Risto Eerola, kuvat: Antti Laalahti

Iisalmen Reserviupseerikerho ja Iisalmen reserviläiset
järjestivät perinteisen Sandels-syysjotoksen jo 23. kerran, eli ikävuosia sillä on takana saman verran kuin
allekirjoittaneella. Tänä vuonna se toimi samalla myös
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisena syysjotoksena ja liiton 40-vuotisjuhlajotoksena. Jotokselle oli mahdollista osallistua joko kevyemmässä Sandels-sarjassa tai
vaihtoehtoisesti hieman vaativammassa Döbeln-sarjassa.
Jotos järjestettiin reilu sata kilometriä Kuopiosta pohjoiseen sijaitsevan Sonkajärven Jyrkän kylän alueella.
Tämän jutun päätarkoituksena on valottaa
hieman jotostelun ihmeellistä maailmaa ja
toivon mukaan madaltaa aiheesta kiinnostuneiden ensikertalaisten kynnystä lähteä
mukaan tuleville reissuille. Asiaa tuntemattomille lyhyt esittely: jotos-sana tarkoittaa
alunperin jonossa liikkuvan (sotilas)joukon
maastoon jättämää jälkeä tai uraa.
Jotoksella muutaman hengen partion
tehtävänä on suunnistaa karttaan merkityille
rasteille, joilla suoritetaan erilaisia tehtäviä.
Tehtävissä testataan laaja-alaisesti reserviläisen tarvitsemaa osaamista, esimerkiksi
ensiapu-, erä-, suunnistus- ja sotilastaitoja.
Partio kantaa mukanaan tarvitsemansa
varusteet ja muonan ja etenee sopivaksi katsomallaan vauhdilla. Avainasemassa on rasteilla onnistuminen, ei niinkään nopeus, joten jotoksen ei tarvitse olla fyysisesti kovin
haastava. Toki kärkisijoista kamppailtaessa
on partiolta löydyttävä myös nopeutta
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Kovuutta hakemaan
Olin itse jo pidemmän aikaa suunnitellut
lähteväni mukaan jollekin jotokselle tai sotilastaitokilpailuun. Innoittajana ovat osaltaan
varmasti toimineet TaKoRU:n järjestämät,
reserviläispiireissä jo legendan maineessa
olevat kiivashenkiset partiotaitokilpailut.
Kilpailut tunnetusti ovat vaativuudessaan
Hervannan alueen kovimpia, mutta ne kestävät yleensä vain yhden päivän. Tosin jälkipelit saattavat joskus venähtää pidemmiksikin.
Jokatapauksessa mielessäni kyti ajatus useamman päivän mittelöistä.
Kun sitten TaKoRU:n syysjotospartio oli
yhtä miestä vailla, niin pienen ylipuhumisen
jälkeen huomasin olevani reissussa mukana.
Partiomme muut jäsenet olivat kokeneita
jotostelijoita. Itse olin ollut aikaisemmin yhdellä pienimuotoisella jotoksella, mutta oli
minulla jonkinverran kokemusta maastossa
liikkumisesta, vaeltamisesta ja sotilastai-
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doista, joten uskoin selviytyväni matkasta
kohtuudella. Onneksi olin muuten varautunut hyvin: olihan kesän mittaan tullut juotua
Sandels-olutta ja painettua hartaudella mieleen jokaisen tölkin kyljessä kerrotut kunnioitetun sotasankarin seikkailut.
Partiomme muut jäsenet olivat Antti
”alin pohjasakka” Laalahti, Erkka ”sissi kantaa vatsassaan” Rinne sekä Pauli
”interpolaatio” Järvinen (totuttuun tapaan
olosuhteiden huonontuessa myös huumori
huononee). Kokonaistavoitteina oli sijoittua paremmin kuin TaKoRU:n partiot tähän
mennessä (6.sija paras) ja tietysti voittaa jotokselle osallistuva TamRU:n partio.

Tankkaaminen on tärkeintä
Partionjohtaja ilmoitti Y-pisteeksi Hervannan huoltoaseman. Jotosaamun viimein
koittaessa kiersin oikeaoppisesti kolme huoltoasemavaihtoehtoa järjestyksessä vääräväärä-oikea. Halusimme päästä alusta asti
tapahtuman henkeen mukaan, joten huollollisesti sissipartiomme tukeutui Hesburgeriin.
Koska olin partiomme kokemattomin jäsen,
kävin matkalla Tampereelta Kuopioon varmuuden vuoksi kahdesti Hesburgerilla, etten
energiavajeen vuoksi jäisi kelkasta heti alkumetreillä.
Ennen varsinaiselle maasto-osuudelle
siirtymistä suoritettiin ampumarasti Karjalan Lennoston radalla Rissalassa. Palautteena voidaan sanoa, että ampumarasti oli
valitettavasti melko tylsä. Puolustusvoimien
varomääräyksistä johtuen ammunta oli suoritettava pv:n hyväksymällä radalla, ja näistä
kilpailumaastoa lähin oli Rissalassa, siis noin
sadan kilometrin päässä kilpailualueesta.
Osin byrokratiasta ja osin myös suuresta
osallistujamäärästä johtuen ammuntarasti oli
perinteinen kympin sarja rynnäkkökivääril-

lä. Mielenkiintoinen se on lähinnä ensimmäistä kertaa ampuvalle, joita oletettavasti
ei ainakaan jotoksen Döbeln-sarjassa ollut
ainuttakaan. Ammunnoissa tulee toki huomioida varomääräykset ja toimia muutenkin
asianmukaisesti, mutta liiallinen byrokratia
ei saisi estää mielekkäiden ammuntojen järjestämistä. Lisäksi ammunta olisi vähemmän
irrallaan muusta kilpailusta, jos heti sen suorittamisen jälkeen voisi siirtyä maasto-osuudelle.

Susista piittaamatta matkaan
Ilta alkoi jo hämärtyä, kun pääsimme vihdoin aloittamaan varsinaisen maasto-osuuden. Lähdössä tiedotettiin, että alueella on
havaittu kuudentoista suden lauma, että
”ilmoittakaa jos näette”. Liekö ollut vain
jänkhämiehen ajatuksena pelotella hiukan
kaupunkilaispoikia, sillä susiin emme törmänneet.

Antti Laalahti merkittynä sillalla.
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Takorun partio aurinkoisissa tunnelmissa. Vasemmalta:
Rinne, Järvinen, Laalahti, Eerola.
Ensimmäinen tehtävä oli lämmittelyhenkinen teoriarasti sissiryhmän tienylityksestä,
jonka partiomme selvitti Erkan johdolla tyylipuhtaasti. Heti ensimmäisestä rastista alkaen oli nähtävissä rastien jakautuminen kahteen päätyyppiin: jos partiomme sai hyviä
pisteitä, oli rasti ilmeisen hyvä. Jos jostain
syystä saimme vähemmän pisteitä, lienee
sanomattakin selvää, että rastissa oli jotain
hämäräperäistä.
Seuraavalla rastilla oli lievää kaaosta havaittavissa, koska porrastus rastille oli aivan
liian lyhyt. Tarkoitus oli tiedustella maastoa
ja lähestyä kohdetta oikeaoppisesti tunnussanaa (Sandels - Jotos) käyttäen. No, pimeässä
metsässä oli sitten varmaan viitisen partiota
yhtä aikaa hiiviskelemässä. Oli täysin mahdoton sanoa, ketkä metsässä olijat olivat
mahdollisesti ’vihollisia’ ja ketkä muiden
partioiden jäseniä. Lisäksi ainut rastimies
ei mitenkään ehtinyt ottaa vastaan partioita, kirjata ylös tietoja ja huudella samanaikaisesti tunnussanaa. Oman lisänsä soppaan
toivat muutamat virolaispartiot, jotka eivät
ilmeisesti olleet täydellisesti ymmärtäneet
tehtävänantoa ja tunnussanan käyttöä. Niinpä vastaan hiipi taistelija, joka toisteli pimeässä metsässä itsekseen ”hjotossh” hieman
oudosti suomea ääntäen.
Toinen rasti oli siten idealtaan hyvä, mutta järjestelyt ontuivat melko pahasti. Illan
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viimeisenä ollut sirotemiinarasti oli puolestaan hieman oudosti toteutettu ja pisteytty;
eli saatuamme huonot pisteet oli varmasti
rastissa myös jotain vikaa. Seuraavana oli
kuitenkin jo edessä majoitus, eli ensimmäisen illan matka jäi melko lyhyeksi. Ensimmäiseltä illalta jäi erityisesti mieleen pimeässä metsässä liikkumisen hieno tunnelma.
Kuutamon ja tähtien valaisemassa äänettömässä maastossa on jotakin mieleenpainuvaa. Kuutamon heijastuessa järvien pinnasta harjun päälle kapuava Laalahti totesikin:
”kyllä tähän voisi tyytyväisenä kuolla”.

Ruokaa ja rakkoja
Leirissä aterioimme ja paistoimme makkarat,
jonka jälkeen vetäydyimme laavuun nukkumaan. Majoittuminen tapahtui molempina
öinä samassa paikassa, joten laavun sai jättää
majoituspaikalle toisen päivän rastien ajaksi.
Kävimme kiertämässä myös kaikki vapaaehtoiset rastit, jolloin lauantaina oli
edessä kaikkiaan reilut kymmenen rastia.
Erityisen hyvin mieleen jäivät konekivääripesäkkeen tuhoaminen sekä ensiapurasti. Ensiavun tarpeessa oli lentäjä, joka oli
käyttänyt koneensa heittoistuinta ja loukkaantunut siinä rytäkässä. Lauantaille osui
myös kilpailun pikataival, jonka partiomme
suoritti varsin ripeästi. Puolessa välissä lauantaita aloin itse huomata epäonnistumisen
sukkavalinnoissa, jalkoihin oli kehittymässä
majesteetilliset rakot. Se ei missään nimessä
enteillyt hyvää sunnuntaipäivälle.
Sunnuntain osuus alkoi yösuunnistuksella, jolle lähdettiin pikataipaleen suoritusnopeuden mukaisessa järjestyksessä. Pimeys
toi kieltämättä omat haasteensa rastien löytämiseen, lisäksi yöllä saimme myös vihdoin
niskaamme kauan kaivattua vesisadetta.
Tihkusade loppui ennen kuin kunnolla alkoi-
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kaan, ja päätimme ottaa sadeviitat pois.
Seuraavan kerran sateen alkaessa ajattelimme, että kyseessä on varmaan taas pikainen kuuro, emmekä laittaneet sadeviittoja
heti päälle. Tietysti sade jatkui koko loppuyön. Jalat rakoilla, läpimärkänä pimeässä
suossa tarpoen sitä alkoi pohtia, että mitäköhän minä täällä teen, miksen ole kotona lämpimässä sängyssä nukkumassa.

Ooo, oo-oo, Via Dolorosa
Aamun valjetessa pääsimme seuraavalle
tehtävärastille, joka oli perinteinen ”pioneerikävely” eli hiukan vajaa oman painon verran telamiinoja kantoon ja ajanotto noin 50
metrin matkan etenemisestä.
Viimeisenä rastina oli vesistönylitys. Onneksi rinkkalauttaa ei kuitenkaan tarvinnut
tehdä, vaan ylitimme kumiveneen avulla vähän suuremman lahden tilanteenmukaisesti
toimien.
Tämän jälkeen alkoi Via Dolorosa, kivulias kävely kohti maalia. Olen saanut jalkani
yhtä onnistuneesti rakoille aikaisemmin vain
RUK:n johtamisharjoituksella. Toimintakyky alkoi pikkuhiljaa laskea ja manailu muuttua kovaäänisemmäksi.
Kilpailuohjeessa Döbeln-sarjan matkaksi ilmoitettiin noin 35 kilometriä, mutta
vapaaehtoisten rastien hakemisen vuoksi
arvioimme kokonaismatkaksi noin 53 kilometriä. Maasto oli toki paikoin ”haastavaa
suomalaista metsämaastoa” (lue suota). Reittivalintamme olivat kuitenkin kautta linjan
onnistuneita, kiitos hyvien suunnistajien; jos
minä olisin suunnistanut, olisimme todennäköisesti metsässä edelleen.

dimme ruokailun jälkeen takaisin Tamperetta
kohti. Alustavia pisteitä tuli verkkosivuille jo
automatkan aikana, ja pikkutarkkoina teekkareina (osittain jo DI:nä) partiomme jäsenet
huomasivat pisteytysperusteissa valittamisen
aihetta. Paulin nohevan reklamaation johdosta partiomme sijoitus nousi kriittisesti
kuudennesta viidenneksi, eli saavutimme
lopulta kaikki tavoitteemme. (ei kuudeskaan
huono olisi ollut - toim.huom.)
Reissu oli siis kaiken kaikkiaan varsin
onnistunut. Itselläni kävely alkoi jo seuraavan viikon keskiviikkona sujua ihan mukavasti, vielä maanantaina kenkien jalkaan laittaminen oli melkoisen tuskaisaa. Mielestäni
tällaisten reissujen yhtenä tarkoituksena on
kuitenkin poistua hetkeksi omalta mukavuusalueeltaan.
Tunnetusti aika kultaa muistot, ja näin
jälkikäteen voin varauksetta suositella jotostelua kaikille aiheesta kiinnostuneille. Jos
haluat kuulla aiheesta lisää tai päästä mukaan
vastaaville reissuille, niin voit vaikkapa ilmiantaa itsesi TaKoRU:n hallituksen sähköpostilistalle (takoru@takoru.fi). Ennen kuin
huomaatkaan, olet läpimärkänä metsässä
kiroamassa hirvikärpäsiä, kipeitä jalkojasi ja
omaa tyhmyyden ja masokismin riivaamaa
itseäsi..

...edelleen aurinkoisissa tunnelmissa.

Teekkareitahan ei pisteissä huijata
Maalissa odotti maittava lämmin ateria ja
sauna, tosin emme ehtineet saunoa, vaan lähRESSU 3/2010
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Panssarijääkärin
pikakurssi
Mekanisoidun joukon taistelu 2010
KARI SALONEN

Panssarisota
Elokuulla 2010 oli jälleen Parolannummen
Panssarikoulun RUK:n seuraavaksi yksikköönsä kokelaina palavien aika käydä
näyttämään osaamistaan. Nämä suuremmat
sotaharjoitukset tunnetaan nimellä Panssarisota ja niitä järjestetään kahdesti vuodessa eli
kerran kummallekin saapumiserälle.
Elokuun harjoitukseen on muutamina
viimevuosina MPK:n sovinnollisella avustuksella päässyt mukaan myös reserviläisistä koottu osasto. Tälle osastolle ei erityisiä
panssarijääkärin osaamisen vaatimuksia ole
asetettu vaan ainoastaan kuntoa toivotaan
olevan riittävästi rankkaan suoritukseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään hyvään kenttäkelpoisuuteen ja kuntoluokitukseen riittävää osaamista ja jaksamista.

Mukaan lähtö
Oma arvioni kunnostani oli luokkaa ”ehkä
riittää”, mutta kevään koittaessa veti jokin
hulluus tai muu vastaava mielenhäiriö taas
metsään ja sotaan, niin ilmoittauduin silti
heti mukaan harjoitukseen. Homma jännitti
melkoisesti ja mietitytti moneen kertaan, kun
kuntoa piti alkaa kohottomaan (toki aikaa oli
monta kuukautta). Lisäksi eniten oli mieles-
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sä, että mitähän siellä metsän keskellä oikein
sitten tehdään, kun oma varusmiespalvelus
meni Viestirykmentissä Riihimäellä sotilaspoliisin tehtävissä, joten panssarivaunuja ei
juuri edes etäältä nähnyt saati sitten muuten
niiden kanssa toimittu.
Elokuun lähestyessä painoin kesätöitäni,
mutta samalla oli vähän väliä puheissa kaverien ja muidenkin ihmisten kanssa mukaan
vedettävä tämä tuleva kolmen päivän koitos.
Odotuksia oli siis joka lähtöön ja niistä päästiin ottamaan selvää sopivasti keskelle viikkoa sijoittuneessa kolmen päivä reissussa.
Harjoituksen ajankohta ei ollut työtä tekevälle ihan optimaalisin, mutta harjoitus olikin ensisijaisesti osa varusmiesten koulutusta ja laadittu heidän aikataulujensa mukaan.
Reserviläisille jäi osaksi tyytyä tähän järjestelyyn, mikä ei osallistujamäärän perusteella
ainakaan liian paha este ollut.

Saapuminen
Tiistaina 10.8. hölkkäilin aamulla hiukan
ennen yhdeksää Parolan pääportilta sisälle
varuskuntaan reppu täynnä tavaraa. Varusmiehet hiukan hymyilivät matkalla ja ilmeisesti sotilaspoliisit portilla taisivat luulla harjoitusta käsketyksi, kun taisivat olettaa, että
aikaani voisin käyttää muutenkin. No allekir-
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joittanut oli kylläkin päinvastoin jonottanut
ja odottanut tätä keikkaa jo monta kuukautta.
Muutama harvemmin saksia käyttävässä
parturissa asioiva reserviläinen sai ilmoittautuessaan kantahenkilökunnalta joitain vihjeitä mahdollisuuksista muuttaa tukkamuotia
paikallisiin oloihin sopivammaksi. Karvoja
ei kuitenkaan kukaan katkonut.
Seuraavana pientä pahaa mieltä saapui
tuomaan MPK:n piiripäällikkö Seppo Korkeila, joka varmisti, että kaikki osallistujat
ymmärsivät osassa tiedotuksesta esiintyneen
virheen harjoituksen luonteesta; aiempina
vuosina harjoitus on toteutettu vapaaehtoisena kertausharjoituksena asiaan liittyvine kutsuineen, mutta lain muututtua oli tämä toteutuskerta ensimmäinen, joka voitiin järjestää
valtiolle edullisempana sotilaallisena koulutuksena, josta saisi vain korvaavia kh-vuorokausia. Näin ollen myös matkakorvaukset ja
päivärahat jäisivät saamatta. Itselleni ei ollut
ongelma, mutta muutamalle meinasi muodostua ongelmaksi mahdollisuus pitää palkatonta
vapaata työstä oletetun palkallisen sijaan.

Varustelua ja kuulumisia
Byrokraattisten kiemuroiden selvittelyn jälkeen osastomme muodosti sulkeisissa harjoitellun kaavan mukaan nelijonon ja marssi (tosin vailla tahtia) varusvarastolle, josta
jaettiin perustarpeet: reppu, tst-vyö, saappaat, m91, sadepuku, pooloja, alusvaatteita,
sukkia, kypärä, pakki + lu-ha, alusta ja makuupussi ja jotain muutakin varmaan.
Koko asukokonaisuus ahdettiin tunnelmallisesti vauhtisäkkiin ja lastattiin hyvässä
yhteistyöhengessä pakettiautoon. Tässä vaiheessa alkoi jo selkiytyä näiden vapaaehtoisempien harjoitusten mukavuus suhteessa
varusmiesaikaan: kaikki tekivät oman osansa
ja yhteistyötä suoritettiin kaikessa vailla käs-

Panssarisotimassa oli ryhmän verran
takorulaisia. Kuvassa Tuukka Peltola.
kyjä tai ylimääräistä velttoilua.
Seuraavana etappina oli aseiden nouto,
minkä jälkeen poseerattiin pyssyjen kanssa
pihalla ja ihmeteltiin noita jänniä välineitä sekä vaihdettiin pienen odottelun aikana
kuulumisia. Itselläkin oli TaKoRU:n porukkaan ollut hetken kommunikaatiotaukoa,
kun Jyväskylään on hieman kävelymatkaa
reippaampi etäisyys Tampereelta.
Vaatteidenvaihdon edellä käytiin vielä
läpi homman henkeä. Kaikille olisi tarkoitus
jäädä hyvä mieli. Tätä varten oli asennoiduttava siihen, että ollaan valmiita noudattamaan
upseerioppilaiden käskyjä, jotta nämä saavat
kokemusta johtamisesta ja päätöstensä seurauksista. Koulutuksen pitämiseksi kasassa
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myös omat kommando-sissi-ninja-assasin
operaatiot toivottiin jätettävän väliin, jottei
toiminnan arviointi mene liian vaikeaksi.
Kun varusteet oli vaihdettu ja ravintotankkaus sekä sotilaskotikäynti suoritettu,
niin oli aika alkaa lastaamaan särmää osastoamme pelipaikalle siirtymistä varten maastoautoihin. Tässä vaiheessa oli jo pariinkin
otteeseen allekirjoittanut joutunut huomaamaan, että soitellen oli lähdetty sotaan.
Repun sisälle joutui lainaamaan jätesäkin
muilta, oma kenttälapio ja minikirves olisi
kannattanut ottaa mukaan, pakkipussitkin
olisi olleet jees…

Pelipaikalle
Pelipaikkana toimi Parolan Ilveskallion
maasto, missä ilmeisesti ainakin yksi koko
porukasta oli palveluksensa aikana käynyt.
Useimmat kantahenkilökuntaan kuuluvat
tunsivatkin tämän ainoan naisjäsenemme
vänrikki Kiiskisen (myös takorulainen). Jostain syystä vanhaan totuttuun tapaan kaikki
ihmiset tunnettiin jälleen sukunimellä.
Aluksi tunnelmaa kohotettiin sateella,
jonka aikana reserviläiset jaettiin kahteen
osaan, joista kumpikin muodosti upseerioppilaiden joukkueisiin ryhmien miehistöt.
Itselleni sattui arpaonnena CV-vaunuilla
varustettu puoli ja fiilis oli kohdallaan. Päästäisiin kohta tyypittämään uusia ja moderneja vaunuja. Varustejaossa päätin muiden
hämmennykseksi kuitata itselleni saman tien
pkm-konekiväärin, kun halusin kerrankin
päästä mokomalla sotimaan. Tosin ko. vempaimen paino sai pikimmiten myös elämän
realiteetit kohdalleen: juokseminen olisi nyt
vieläkin hikisempää.
Seuraava iloinen yllätys oli, että kaikille
jaettiin uudet KaSi-simulaattorijärjestelmät,
joten sotiminen olisi varmasti jännempää
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kuin varusmiehenä. Järjestelmään kuului
myös miellyttävänä bonuksena aktiivikuulosuojaimet, joten viimeinkin voisi huoletta
pitää kuulosuojausta ja silti jutteleminen,
kuulohavainnointi jne. ei olisi mahdotonta.
Harjoituksen aloitus
CV:n sisukset olivat tilavat ja siistit sekä
kovin mukavasti laaditut. Tuntui varsin hienolta päästä olemaan ihan vaan kyydissäkin.
Tosin jostain syystä ainoa ahdas ja matala
paikka on varattu juurikin ryhmän kk-miehelle eli itse jouduin elämään verraten tiukkaan puristuneena.
Ilveskalliolla harjoitus aloitettiin valitsemalla omat tuliasemat. Tosin kaikessa oli
melkoista odottelua ja viivettä, kun ilmeisestikin johtaminen oli vielä hiukan hakusessa
joukkueen johtajana toimineella oppilaalla.
Toki varmasti kouluttajat myötävaikuttivat
asiaan ja omien ryhmänjohtajina toimineiden
oppilaidemme passiivisuus kyselemisessä
korosti tilannetta.
Kun asemia päästiin viimein kaivamaan,
niin osoittautui, että varustelu olisi kaivannut
hieman lisää jotain. Laser-säteen taipumus
pysähtyä jokaiseen ruohoon pakotti raivaamaan tulialuetta melkoisessa määrin ja lopulta parin tunnin operaatiossa hikeä virtasi.
”Valtakunta viikatteesta ja vesurista”.
Olisi ollut varmastikin nopea pikku rykäisy
raivata alue sopivilla välineillä, mutta nyt oli
vain kirves, oppilaiden kaksi kenttälapiota ja
omat kädet. No valmista sentään tuli ja päästiin pystyttämään sissiteltta yötä ajatellen
sekä harjoittelemaan pkm:n käyttöä.

Ruokailua ja odottelua
Ravintotankkaus antoi mukavasti mahdollisuuksia jatkaa melko suorituskykyisenä.
Ilahduttavasti kertakäyttöastioita ei näkynyt
vaan suuri osa söi ruokansa pakista ilman
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pussia ja pesi astiansa aterian jälkeen. Itse
sain Kiiskiseltä pakkipusseja sopivasti, niin
pääsi vähän ottamaan reserviläisenä rennommin. Varusmiesaikana kun en moisia käytellyt, niin nyt oli jo sopiva aika ”gonahtaa”.
Ruokailun jälkeen mentiin tutkimaan
edempänä olevia viivytysasemia, joissa ryhmämme viivyttäisi vihollista ennen vetäytymistään valmisteltuihin asemiin. Tämä oli
vähän miten sattuu organisoitu, kun ryhmänjohtajien ja joukkueenjohtajien kommunikaatio ei ilmeisesti oikein pelannut. Lopulta
kuitenkin saatiin aikaiseksi asemat ja vetäytymissuunnitelma, joita kaikkia säädettiin
kyllä vielä myöhemminkin pariin kertaan.
Säätämisen aikana odottelua oli jo melkoisesti ja iltapalan myötä alkoi pimeys jo
pikkuhiljaa haitata, vaikka sotajuttujen yms.
jaarittelu olikin ihan hauskaa. Varsinaisesti
joukkueenjohtajalta ei kuitenkaan ollut saatu
oikein viestiä tai käskyjä, joten odoteltiin ja
jaariteltiin sekä hieman harjoiteltiin.
Lopulta n. klo 23 aikaan viimein saatiin
aseisiin ammukset sekä käskyt ja vartiolistat.
Tosin ilmeisesti yleisen säätämisen vuoksi
kukaan ei tiennyt vartiopaikkoja vielä, mutta nukkumaankin piti mennä, että voi herätä.
Aseisiin ammuksia lipastaessa ja vyöttäessä
olin hieman katkera. Saimme melkein 500
paukkupanosta kk:iin. Varusmiesaikanani
taisi olla kovatkin mukaan lukien alle 300
per naama ammuttavaa koko palveluksen
aikana.

Aamu ja odottelua
Yön vartiovuorot olivat jänniä, kun itselle
tuntemattomassa maastossa piti suunnistaa
miltei puolen kilometrin päähän pimeässä ja
paria tuntia myöhemmin vielä takaisinkin.
Homma onnistui kuitenkin ja aamun saavuttua lähdettiin aamupalan kautta viivytysase-

miin odottamaan vihollista.
Into oli pinnassa ja asemiin mennessä
vietiin kiireellä varomiinoite sinkomiehen
tulialueelle sopivaan kohtaan tietä. Asemissa
kyykittiinkin sitten pitkään valmiina odottamassa. Muutaman tunnin odottelun jälkeen
herpaantui huomiointi lopullisesti ja minä
sekä taistelijaparinani toiminut Kiiskinen
aloimme muiden ryhmän jäsenten tapaan
vain istuskella poteron laidalla ja jaaritella
kaikkea. Kaukaisuudesta kuului kyllä ääniä,
mutta koskaan vihollista ei tuntunut saapuvan eikä myöskään käskyjä ryhmälle tehdä
jotain toisin.
Myöhemmin selvisi, että hommassa kesti, koska hyökkäys oli pysähtynyt jo kaksi
kertaa. Ensin meidän epäsuora tuli tuhosi
vihollisen johtajiston ryhmitysalueelle ja
uusintavedossa vihollinen pysähtyi viivyttävään joukkoon. Vasta kolmannella kerralla
päästiin viivyttäjistä läpi ja kohti meitä.
Sota alkaa
Vihollinen oli valmistellut ilmeisesti aukiolle saapumista, vaikkei havaintoja saatukaan. Muutamiin peräkkäisiin epäsuoran
tulen keskityksiin (joista tiedottamisesta
huolehtii KaSi-liivi!) meni ryhmältämme
sinkomies, vaikkakin vain haavoittuneena.
Kun vihollinen lopulta saapui, oli kulunut
jo 4-5 tuntia aikaa ja turhautuminen oli melkoista, mutta sentään sota lopulta löysi meidät. Rynnäkköpanssari ajoi kärjessä miinaan
ja sinko tuhosi toisen perään. Tämän jälkeen
ammuskeltiin jalkaväen kesken ennen vetäytymistä. Vetäytyminen hieman tyssäsi, kun
saatiin ohje viivyttää vielä vähän pidempään
ja tätä toteuttaessa arvontaa seurasi.
Lopulta ryhmä lastautui vaunuun ja aloitti matkan takaisin alkuasemiin. Tosin matka
jäi lyhyeksi, sillä vihollisen leopard-vaunut
tukkivat tien ja tuhosivat ryhmämme cv-
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vaunun. Leopardien ilmestyminen eteen oli
sinänsä hauskaa kuunneltavaa. ”Voi ***tana!
Nyt kuollaan! Ammu! Ammu!” *PAU PAU
PAU PAU*. Koska hommaa piti jatkaa, niin
vaunumme oli kuolematon, jotta pääsisimme
seuraaviin asemiin. Epäselvyyttä ei kuitenkaan jäänyt omasta kuolemasta.
Viimeisissä puolustusasemissa syntyi
melkoisesti arvontaa oman sijoittumisen
kanssa ja lopulta ruokatauko yllätti, jolloin
sota jäi herrasmiesmäisesti hetkeksi tauolle,
jotta kaikille saatiin ruokaa. Ruokailun jälkeen omissa asemissa odotellessa katselimme sujuvasti kuinka vihollinen palaillessaan
hyökkäysasemiinsa käveli ryhmityksemme
läpi. Odotettavissa oli, että tuskin pystymme
yllättämään heitä näin ovelan tiedustelun jälkeen.

Sota jatkuu
Vihollisen suorastaan millimetrin tarkka
tiedustelu tuotti tulosta ja koukkaava osas-
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to pääsi tulemaan liian pahasti asemiemme
kylkeen, jolloin menetimme hyvin nopeassa
tahdissa koko osastomme. Nopeampi reagointi olisi pelastanut, mutta kun liiveistä alkoi kuulua ”Tuhottu!”, ei oikein enää voinut
mitään.
Viimeisenä otettiin jatkoa tilanteelle siten, että joukkomme siirtyi esittämään kauemmaksi vetäytynyttä osaa joukoista, joka
olisi saanut tehtäväkseen yrittää torjua vihollisen ja etenkin tuhota raivausvaunun, joka
kulki vihollisen panssareiden mukana.
Oma ryhmämme jätettiin reserviksi, joten
homma alkoi lojumisena. Kun vihollisesta
saatiin havaintoja, siirrettiin meitä radiokäskyillä muodostamaan yhtenäistä rintamaa.
Yhtenäinen ketju kuitenkin oli huonolla
kohtaa ja erinäisten siirtymien jälkeen päästiin harvemman metsän laitaa odottelemaan
vihollista. Vihollisen edellä vetäytyi omia,
jotka onnistuttiin tunnistamaan ja kommunikoimaan muun rintaman kanssa siten, että
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Takorun entisenä päätoimittajanakin tunnettu Kari Salonen täydessä
varustuksessa ja valmiudessa.

hekään eivät ampuneet omia.
Vihollisen saapuessa alkoi melkoinen
rytinä, kun useampikin kk pääsi ampumaan.
Tulokset olivat tosin aika heikkoja. Vihollisen hyökkäävä ryhmä sisälsi yhden kk:n
ja meilläkin oli yksi minulla. Ammuimme
viholliskk:n kanssa toisiamme ohuen ryteikön läpi yhteensä n. 130 laukausta, mutta
kumpikaan ei saanut osumia toiseensa… Oksat vain olivat liikaa…

Ilta ja valmistautumista
Vihollinen saatiin lyötyä ja palailimme syömistä varten leiriin. Epäsuora tuli osoittautui
mukavan tehokkaaksi jälleen. KaSi-järjestelmän kyky mallintaa räjähtelyt liivien ja
koneiden GPS:n paikkatietojen pohjalta on
kyllä hieno ominaisuus.
Ruokailun jälkeen aloitettiin seuraavan
päivän roolien vaihtoon valmistautuminen.
Huomenna hyökättäisiin. Harjoitteluun kuului käsimerkkien opettelua, vaunuun nousua

ja ennen kaikkea vaunusta avoriviin ja kiilaan nousemista.
Jälleen kesti kovin myöhälle ennen kuin
saimme seuraavan päivän käskyt ja siten
mahdollisuuden mennä nukkumaan, mutta
varsinaisesti ei ollut enää niin yllättynyt olo
enää. Joku muisti senkin, että ne telamiinat olivat edelleen varomiinoitteena siellä
jossain… No päätettiin antaa olla… Jos ne
muistaisi huomennakin…
Tässä vaiheessa kaikki olivat jo ehtineet
tutustua sen verran, että sotilasarvot ja palveluspaikat yms. oli selvillä. Illan aikana kävikin kova vertailu oppilasryhmänjohtajien
kesken, että kenellä on mitäkin sotilasarvoja
ryhmässään.

Hyökätään
Aamun valjettua vetäistiin nopeasti aamupalat naamaan ja lähdettiin kohti kokoontumistasaa. Itselleni oli helpompaa tänään, kun
Kiiskinenkin halusi kanniskella kk:ä, joten
jäin hänen parikseen hänen rk:nsä kanssa.
Hyökkäys pääsi varsin reippaasti liikkeelle,
mutta kun vaununjohtajamme halusi meidät
ulos vihollisen lähellä, niin unohtui häneltä
käskeä, että minne mennään.
Nopealla päätöksellä ryhmänjohtajat
komensivat meitä avoriviin vaunun etupuolelle, mutta osoittautui, että olisi ollut syytä
vaununjohtajalla käskeä, sillä vihollinen jäi
asemissaan ryhmämme sivustaan ja sitoi sen
taisteluun tuhoten muutaman taistelijan. Hieman paremmalla lähdöllä olisimme itse saaneet koukattua vihollisen sivustaan.
Vihollisen vetäydyttyä hyökkäystä jat-

Jäsenlehti - TaKoRU ry

RESSU 3/2010

|

15

kettiin henkiinherätyksen turvin. Eteneminen pitkin asutusta ja vaunu-uria oli melkoista seikkailua, jossa ryhmämme varajohtajana
toimineen oppilaan saappaat olivat jäädä
mutaan, mutta urhoollisesti sotkemalla sukkansa sai hän haettua ne vielä.
Sopivan etapin kohdalla otettiin hyökkäys seis ja saimme palautetta. Epäsuora tuli oli
tehnyt tuhojaan ja ryhmät olivat unohtaneet
vaununsa, joten niitä ei kukaan opastanut oikeaan.

Viimeinen taistelu
Viimeinen hyökkäyksen osa meni melkoisen
sekavana. Rynnäkköpanssarit ajettiin aukion
laidalle, missä ryhmät lähetettiin eteen avoriviin. Oman vaunumme komentaja mokasi
hiukan ja käski meidät oikealle, vaikka piti
olla vasemmalla. Ryhmien väliin jäi näin
valtava aukko ja oma ryhmämme joutui lähes läpitunkemattomaan pusikkoon, johon
jäsenet usein eksyivät.
Vihollinen oli oletetun aukion vierellä
olleen toisen aukion laidan asemasta ryhmittänyt jalkaväkensä ylittämämme aukion
laidalle, jolloin he saivat melkoisen sekasorron aikaan. Meilläkin oli suunnitelma kovin
sopivasti siten, että leopardit lähetettiin aukiolle, jolla vihollista oletettiin olevan. Tällä
aukiolla oli vain yksi kk, joka lyötiin helposti. Oma ryhmämme joutui puskassa olleen
toisen kk:n uhriksi.

Loppu
Hyökkäyksen päätyttyä pääsimme vielä syömään ja puhdistautumaan sekä palauttamaan
tavarat ja vielä kerran syömään. Aseiden
jynssäys ja vauhtisäkkien täyttö sujuin varsin
kivasti sekä ilmeisen moitteetta.
Aivan lopuksi saimme vielä katsella tapahtumia taisteluista kartalta, johon KaSi-järjestelmä oli luonut animaatiot kaikista liikkeistämme sekä tykistöistä yms.
Reissu oli vaativa fyysisesti ja hikeä virtasi sekä juotavaa kului. Jaksoin kuitenkin
kaiken, mikä oli kovin positiivinen kokemus
itselleni. Vaunujen kanssa puuhaaminen oli
valtavan hienoa ja pkm:n kanssa oli myös
kiva oppia tulemaan toimeen. Odottelu ja
sähellys olivat harmillisia, mutta lopulta oli
niistä ainakin se hyöty, että ehdittiin Kiiskisen kanssa analysoimaan mm. m05 ja m91
kalsareiden eroja, kun kumpikin oli niitä pidellyt.
Viimeisenä vahvana päätöksenä huomasin tehneeni sen, että hölkkäsin harjoitukseen
ja en kuitenkaan ottanut vaihtosiviilejä mukaan, joten jouduin kiskomaan hikiset sitten
päälle…
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