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On taas aika tehdä yhteenveto ke-
sästä ja tulee todettua, että perin-
teikkäästi kesäloma jäi pitämät-

tä (vrt. Ressu 2/2009). Varmasti sama 
tilanne oli monella lukijallakin.

Omaa mieltäni lämmittää kuitenkin 
se, että sain nuijittua roikkuneen kandi-
daatintutkinnon läpi ja voin alkaa kes-
kittyä diplomityön tekemiseen. Niin se 
vain on, että tekemättämöt työt rassaavat 
eniten. Tee työtäs laulellen ja lopussa kii-
tos seisoo. On noissa sanonnoissa pieni 
totuuden siemen.

Välillä tulee silti kaivattua aikaa, jol-
loin deadlinet eivät paina päälle. Epäilen 
näiden toiveiden olevan kuitenkin vain 
lapsuuden unelmia, ja rauhallisen ajan 
koittavan vasta 3 metriä mullan alla. Elä-
mä on valintoja, ja lehden lukijakuntaan 
ei pääsääntöisesti taida kuulua niitä, jot-
ka hakisivat helpointa mahdollista vaih-
toehtoa.

Tiukkoina aikoina lohduttaudun sillä, 
että en pidä kalenteria. Eräs arvovaltai-
nen henkilö on sanonut, että niin kauan 
kuin pärjää ilman kalenteria ei ole oi-
keasti vielä kiire. Sen käyttöön ottamista 
siis kannattaa välttää.

Kyllä sitä silti toisinaan olisi valmis 

Päätoimittaja
Pekka Sillanpää
pekka.sillanpaa@takoru.fi 
p. 040 749 0666

Aika on rahaa

maksamaan pienen summan, ei vält-
tämättä vapaa-ajasta, mutta vapaista 
ajatuksista. Kun nuo aivojen tietolii-
kenneväylät ylikuormittuvat, ne myös 
väistämättä kadottavat informaatio-pa-
ketteja. Siitä kai se hajamielinen profes-
sori -syndroomakin lopulta muodostuu.

Uskon toisaalta niin, että yksipuo-
lisuus on yksi tekijä, joka saa elämän-
laadun heikommaksi. Monessa mukana 
puuhaileminen, vaikka se söisi entises-
tään kallista vapaa-aikaa, tuo kuitenkin 
sisältöä ja mukavaa kokemusta peliin.

Tämän  alustuksen oli tarkoitus osit-
tain olla selitys sille, että kesän Ressu on 
taas p-leesti myöhässä! Mutta toimituk-
sen taustajoukot ovat kuitenkin raapineet 
erinomaisia juttuja kasaan. Joten nauti-
taan niistä ja vaikka vapaasta maailmasta 
kaikkine hyvine asioineen, kuten TaKo-
RUn partiotaitokisasta, joka on jo ovella, 
eikä pikkujouluihin ja syyskokoukseen-
kaan ole uskoakseni enää kauaa.

Nähdään toiminnan merkeissä syk-
syn mittaan, arvoisat takorulaiset!
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Pikajuoksijan 
palstalla käsi-

tellään pitkän matkan juok-
suun liittyviä asioita, sekä 

valmistaudutaan Cooperin testiin. 
Tarkoituksena on aktivoida jäsenistön 

kuntoharjoittelua ja tietysti osallistumista liikun-
tatapahtumiin. Palstan pitäjällä on kattava tausta 
marathon-juoksusta ja Cooperin tulos yli 3400 m:n.

Syksy tekee tuloaan ja samalla kuntoili-
joille aukeavat entistä monipuolisemmat 
harjoittelumahdollisuudet kesän kuu-
muuden, kauneuden ja kiireyden jäädes-
sä taakse.

Lisääntynyt lenkkeilyinto, tehok-
kaammat harjoitukset ja paluu kovem-
malle juoksualustalle voivat tuoda 
mukanaan ongelmiakin, joita ei lihas-
huollon keinoin voida aina estää. Tässä 
tämän numeron teemat.

Varoituksena jo tässä vaiheessa, että 
kirjoittaja oli kovinkin lupsakalla tuu-
lella ja palstalle on eksynyt tällä kertaa 
myös huumoria, allekirjoittanut pahoit-
telee tapahtunutta.

Lihasrasitus
Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään 
lihasrasitusta ja lihaskipuja vastaan  ̶  ky-

seessähän on yksi maailmankaikkeuden 
nautinnollisimmista kiputiloista.

Liekö sitten syynä lihaskipujen tuot-
tamaan mielihyvään tunne siitä, että on 
oikeasti saanut jotain aikaiseksi ja koe-
tellut kropan äärirajoja vai siitä seuraava 
parin päivän vapautus liikunnasta... se on 
jokaisen itsensä ratkaistava, minulle riit-
tää jo pelkkä mielihyvä.

Vakavasti puhuen lihaskivut ovat 
sekä merkki kehityksestä että kehon le-
von tarpeesta  ̶  tai puuttellisesta lihas-
huollosta, josta puhuttiin viime nume-
rossa. Lyhyt hidasvauhtinen juoksu- tai 
kävelylenkki on tehokkain lääke kiputi-
lojen aukeamiseen, olettaen, että lihaski-
vut ovat alaraajoissa.

Kuten sanottua, lihaskipu on kuiten-
kin elimistön tapa vaatia lepoa, joten 
aina ”avaava” lenkkikään ei ole parasta. 

P i k a j u o k s i j a n  p a l s t a

Teksti:  Juoksu-upseeri
pikajuoksijanpalsta@takoru.fi 



Nivelkivut
Tottumattomuus säännölliseen harjoit-
teluun, vääränmallinen kenkä, pitkien 
matkojen juokseminen asfaltilla... Tässä 
yleisimpiä syitä nivelkipujen syntymi-
seen.

Nivelkipuja vastaan ei juuri ole muita 
taistelukeinoja kuin lepo. Joissain tapa-
uksissa paikallinen kylmähoito voi aut-
taa, mutta jos nivelet ovat jo valmiiksi 
ahtaalla, ei tästäkään ole apua.

Nivelkivut ja rasitusvammat yleen-
säkin ovat urheilijan ikävin vitsaus, eikä 
pelkästään pakkolevon takia vaan myös 
niiden tilan ja vakavuuden seuraamisen 
vaikeuden vuoksi. Itselläni ei ainakaan 
ole aikaa tai pääomaa käydä magnettiku-
vauksissa jatkuvasti.

Juoksutrikoot jalkaan, uusi 
päivä alkaa
Levon jälkeen vammojen uusiutumis-
ta, olivat ne sitten sääressä, polvessa tai 
nilkassa, voi yrittää estää seuraavasti: 
hankkimalla itselle sopivammat juoksu-
kengät, vaihtamalla juoksualustan asfal-
tilta lenkkipoluille tai sorateille (tai vain 
juoksemalla tien sivussa lemmikkien 
ulosteita väistellen) tai muuttamalla har-
joitusmuotoa (esim. vesijuoksuun). 

Uskaltaudun lisäksi väittämään, että 
yksi iso osatekijä omien polvivaivojeni 
häviämiseen oli siirtyminen juoksutri-
koisiin.

Ammattilaisen apu arvokasta
Asiaan vihkiytymättömälle sopivimpien 
lenkkareiden löytäminen on vähintään-
kin arpapeliä. Kannattaakin kääntyä am-
mattilaisten puoleen askel- tai juoksukli-
nikoilla.

Itse kävin esimmäisen ja ainoan ker-
ran ammattilaisen pakeilla talvella 2002 
ilmaisen Asics-klinikan vieraillessa pai-
kallisessa urheiluliikkeessä. Ylipronaatio 
ja kiertojäykkyys jäivät mielen syöve-
reihin oman kengän perusvaatimuksik-
si. Termit ovat kansainvälisiä eivätkä 
vaihtele merkkien välillä, joten Asics:n 
orjaksi en minäkään päätynyt klinikan 
takia (Asics on paras! – toim.huom.).

Kun nämä perusvaatimukset on 
täytetty, on enää jäljellä löytää omaan 
jalkaan ja askeleelle parhaiten sopiva 
kenkä, eli mikä vaihtoehdoista tuntuu 
parhaalta, luontevimmalta. Juoksuken-
gät eivät nekään ole ikuisia, vaan ne suo-
sitellaan vaihdettavan 500-1000 juostun 
kilometrin välein, jonka jälkeen kengän 
vaimennukset ovat tuntuvasti heikom-
mat uuteen verrattuna.

Omalla kohdallani kenkien elinikä 
on noin vuosi, ja se oma tossunihan on 
Asics:n GT-2100-sarjalainen (ai et jää-
nyt Asicsin orjaksi? – toim.huom.).

Monipuolinen harjoittelu 
kehittää ja virkistää
Lenkkeilyä usein haukutaan tylsäksi ja 
monotooniseksi harrastukseksi, kieltä-
mättä syystäkin. Harjoittelun monipuoli-
suutta kannattaa pitää yllä vaihtelemalla 
reittejä, matkoja ja nopeuksia. Tutulla 
reitillä ne väliajat toki tulevat suoraa 
takaraivosta, ja varsinkin, jossei mat-
kamittaria ole mukana, niin tilastotieto 
lenkeistä karttuu tehokkaammin tutuilla 
reiteillä.

Itse kuulun nimenomaan tähän po-
rukkaan, joka kiertää samoja lenkkejä: 
kotopuolessa minulla taisi olla kaksi 
vaihtoehtoa, nyt niitä on sentään kym-
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menkunta.
Vaihtelua saa helposti myös kiertä-

mällä pieniä lisälenkkejä, metsästäen 
esimerkiksi pari ylimääräistä jyrkkää 
ylämäkeä lähistöltä. Toisaalta lenkkeily 
ei vain sovi kaikille, eikä se tarkoita, että 
olisi jotenkin huonompi urheilija tms., 
jokaiselle on se oma lajinsa. Juoksemi-
nen kuitenkin on luonnollisesti se kunin-
gaslaji.

Intervallien ihmeellinen maa-
ilma
Tavallisten pk- ja vk-lenkkien rinnalle 
kannattaa ottaa myös intervallijuoksua 
(vetoja, vauhtileikittelyä... monta nimeä 
ja suoritustapaa, mutta sama idea).

Lyhyesti ideana on lämmitellä ensin 
hyvin, juosta lyhyt matka kovalla tehol-
la, palauttaa suurin piirtein ajallisesti 
saman verran ja toistaa tätä, kunnes me-
hut loppuvat ja hölkötellä sitten kotiin 
loppuverryttelyksi. Itse olen tykästynyt 
juoksemaan 4-6 min vetoja, 3-6 kpl Suo-

lijärven maastoissa. Kannattaa kuitenkin 
aloittaa tasaisella.

Vetojen juoksemisesta saa kaiken 
harjoittelutehon lisäksi myös sadistista 
nautintoa (siitä pitäville)  ̶  mikään tunne 
ei ole niin hieno kuin se tunne, että keuh-
kot pettävät vedon päätyttyä. Vähemmän 
hieno tunne on se, että reidet ovat vain 
niin hapoilla, ettei pääse eteenpäin, joten 
muistakaa lämmitellä hyvin.

Viime vuosina intervallit ovat jääneet 
itsellä vähemmälle sähäköiden joukkue-
lajien pelaamisen lisäännyttyä ja harjoi-
tusmuodon vaatiman ennakkovalmiste-
lun ja kärsivällisen lämmittelyn takia.

Joka tapauksessa juoksijan pitää tree-
nata siellä maksimikestävyysalueella-
kin (mk). Nivelkipujen vietyä odotettua 
enemmän palstatilaa, jätän erilaisten in-
tervalliharjoitusmuotojen etsimisen ja 
kokeilemisen Teille kotitehtäväksi.

Alkakaahan treenaamaan, niin että 
mahdollisimman moni uskaltautuisi Ta-
KoRUn Cooperin testeihin paikalle!

Jatketaan treeniohjelman kanssa pienillä kehitysaskeleilla ja lisätään intervallit mu-
kaan. Jos ei intervallit maistu, niin tilalla voi juosta vk-lenkkejä, mutta suosittelen 
kuitenkin kokeilemaan.

Vuosi on kääntynyt jo jälkimmäiselle puoliskolle ja Ressun julkaisuaikataulukin on 
vielä ilmassa, joten suuria lupauksia en anna seuraavan numeron aiheista, mutta treeni 
jatkuu! Muistakaa nauttia syksystä ja ihanista lenkeistä vesisateessa (/me suosittelee)! 
Ja lähettäkää lisää palautetta osoitteeseen pikajuoksijanpalsta@takoru.fi ! <o

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry
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Tänä vuonna lauantaina 3.9.2011 liik-
keelle lähti mukavat 174 reippailijaa 
kirmaamaan Ylöjärveläiseen harjumaas-
toon. Luvan nämä saivat TamRU:n pj:n 
Jorma Suonion toimesta starttipistoo-
linlaukauksella.

Koko perheen tapahtuma
Virkeät kisailijat jakautuivat kolmeen 
eri kilpasarjaan, kolmeen kuntosarjaan, 
sekä yhteen marssi- ja kävelysarjaan.

Matkoina olivat 9 km ja 20 km. Li-
säksi 5-9 vuotiaille järjestettiin Tampe-
reen Seudun Reserviläisnaisten johdolla 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
(SPEK) ideoima Eksyksissä-koulutus. 

Eli koko perheen tapahtuma on ky-
seessä ja kaiken tasoiset liikkujat löytä-

vät omaan kuntotasoonsa nähden itsel-
leen sopivan haasteen.

Pienten lasten jäädessä eläytymään 
eksymistilanteeseen ja siihen liittyviin 
oikeisiin toimintatapoihin koulutettujen 
ohjaajien turvallisella johdolla ja leikin 
avulla, muut vyöryivät numerolappu 
rinnassaan  eteenpäin kohti 5 km päässä 
siintävää ensimmäistä mehupistettä.

Tästä matka jatkui edelleen keskellä 
kaunista pirkanmaalaista luontoa kohti 
maalia tai pidemmälle kahdenkymme-
nen kilometrin kääntöpistettä, josta tul-
tiin eri reittiä takaisin päin. Tapahtuman 
maastoa onkin kehuttu osanottajien puo-
lelta mm. sen vuoksi, että siinä ei juosta 
tylsästi samaa rinkiä jotta saataisiin jokin 
tietty määrämatka täyteen. 

Kyseessä on Res&RUL:n Pirkanmaan Piirien järjestöjen yh-
teisesti järjestämä juoksu- ja liikuntapahtuma, joka sai viime 
vuonna liikkeelle 201 kilpailijaa ja ainakin yhden miehen ihas-
tumaan suomalaiseen periterveelliseen menoon ja meininkiin.

TaKoRU mukana XXXVIII Hämeen Hölkässä
3.9.2011
Teksti:  Jari Kukola
Kuvat:  Pirkan Viesti



Tapahtuma onnistui mallik-
kaasti
Maalissa kilpailijoille ojennettiin käteen, 
joko pienen huilin jälkeen tai ilman, 
Hämeen Hölkän-mitali, minkä jälkeen 
kisaajat pääsivät Lamminpään urheilu-
majan tasokkaisiin suihku- ja saunatiloi-
hin, sekä nauttimaan kahvion tarjoamia 
virvokkeita. Kahviota hoiteli paikallinen 
urheiluseura.

Ajanotto- ja tulospalvelu toimivat 
loistavasti ja jo iltapäivällä tulokset siir-
tyivät nettiin osoitteeseen www.pirkan-
viesti.fi .  EA-ryhmäkin sai hoitaakseen 
yhden kaatuneen kilpailijan vammojen 
paikkaamisen. Palkintojen jaon jälkeen 
tapahtumaa varten rakennetut järjestelyt 
purettiin. 174:n maaliintulijan jälkeen 
lähdettiin nauttimaan auringonpaistei-
seksi muuttuneesta lauantaista ja vieläpä 
melko tyytyväisinä.

TaKoRUlaisten roolit toimit-
sijoina
TaKoRU ei ilmeisesti ole koskaan ai-
emmin osallistunut Hämeen Hölkkään. 
Luultavimmin ulkona kuvioista ollaan 
oltu vain sen tähden, että TaKoRU kuu-
luu ORUPiin (ja sitä kautta RULliin), 
eikä kukaan ole huomannut että myös 
TaKoRUn osallisuus tähän tapahtumaan 
on varsin luontevaa.

Nyt siis lähinnä toimitsija-puolella 
tutustuttiin tapahtumaan kokonaisuudes-
saan. TaKoRUn pj:n Antti Nousiaisen 
toimesta saatiinkin tulospalvelun excel-
taulukot toimimaan paremman automati-
soinnin myötä jouheammin.

Myös ilmoittautuminen sujui nyt hie-
nosti, ilman mitään megaruuhkia, toisin 
kuin aiempina vuosina, sillä TaKoRUn 
ampumavastaava Pauli Järvinen hoiteli 
homman yhdessä Tero Auvisen (TRES) 
kanssa moitteetta. Näköjään insinöörejä 
saisi olla useamminkin toimitsijoina.

Lisäksi Pauli testasi kilpailijana syys-
jotosta silmällä pitäen uusia varusteita. 
Itse vastasin omalla panoksellani ilmoit-
tautumisesta ja ratamerkinnöistä.

Raha ei ratkaise
Loppuun pieni huomio: talkoisiin läh-
detään yleensä ainoastaan hyvän aatteen 
puolesta ja siten talkoolaisen palkka on 
vain hyvä mieli, joka syntyy siitä kun 
hommat sujuu ja porukka viihtyy.

Tämä vauhdikas ja reippailua sisältä-
vä muutaman tunnin pyrähdys hoidetaan 
talkoilla myös ensi vuonna, joten terve-
tuloa mukaan joko kilpailemaan tai toi-
mitsemaan tai näiden yhdistelmärooliin 
sopivasti juuri ennen tapahtuman neljät-
täkymmenettä juhlavuotta!

TaKoRUn liikuntavastaavana toivon 
runsasta osanottoa!

Hämeen Hölkän voittajat 2011: 
 Kilpasarja, yleinen miehet, 20 km: Vesa Erojärvi, Ylöjärvi/Teivo Stayers, 1:15.39
 Kilpasarja, yleinen naiset, 20 km: Merja Ahonen, Nokia/Teivo Stayers, 1:21.08
 Kilpasarja, M 45, 20 km: Jari Leppimäki, Verttuun Namika, 1:23.32
 Kuntosarja, 20 km: Antti Mattila, Tampere, 1:26.19
 Kuntosarja, 9 km: Tahvo Munukka, Kangasala, 0:34.11
 Lapset (alle 15v), 9 km: Lassi Hopeasalo, Hämeenkyrö/Teivo Stayers, 0:37.13
 Kävelysarja, 9 km: Jaana Nokelainen, Jokioinen/Forssan Ruosteenesto OY, 1:12.37
 Marssisarja, 9 km: Pauli Järvinen, Tampere/TaKoRU ry, 0:52.45

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry



aseita 
huutokaupasta

Teksti: TVÄL-upseeri
tval-upseeri@takoru.fi 
aseettomuudesta kieltäytyjä

Suomen Asehistoriallinen Seura ry 
järjestää vuosittain kaksi huutokaup-
paa, joissa myydään aseita ja oheistar-
vikkeita sekä militariaa. Huutokaupat 
järjestetään huhtikuussa Helsingissä 
ja syksyllä Ellivuoressa. Tämän vuo-
den päivämäärät huutokaupoille oli-
vat 10.4. ja 3.9.2011. Tilaisuudet ovat 
kaikille avoimia.

Kevään huutokauppa
Olimme paikalla Helsingissä, jossa paik-
kana on perinteisesti Balderin sali osoit-
teessa Aleksanterinkatu 12. Paikka on 
Senaatintorilta muutaman kymmenen 
metriä Katajanokan suuntaan.

Kaupattavien kohteiden näyttö alkoi 
kello 11 ja itse huutokauppa klo 12. Esi-
neet olivat esillä pitkillä pöytäriveillä 
huutokauppalistan mukaisessa järjestyk-
sessä. Koska esineisiin on mahdollista 
tutustua ennalta, ei valituksia oteta vas-
taan kaupan jälkeen.

Huutokauppalista oli esillä seuran 
sivuilla osoitteessa www.suomenasehis-
toriallinenseura.fi  vajaan viikon ennen 
tapahtumaa ja se oli mahdollista ostaa 
vitosella tapahtumapaikalta, jos ei ollut 

muistanut sitä etukäteen tulostaa. Esi-
neet kaupataan listan mukaisessa järjes-
tyksessä.

Käytännön järjestelyt
Kaikkien huutajien tulee kuitata järjes-
täjiltä numerolappu, jolla huutaminen 
suoritetaan. Käytännössä meklari ilmoit-
taa esineen listan mukaisen järjestysnu-
meron ja lähtöhinnan. Huuto suoritetaan 
nostamalla oma numerolappu. Korotuk-
set ovat alle 100 euron huudoissa kaksi 
euroa, yli 100 euron huudoissa 10 euroa 
ja yli 200 euron huudoissa 20 euroa. 

Meklari luettelee summia niin kauan 
kunnes ylhäällä on enää yhden huutajan 
lappu. Esim. esineen lähtöhinta on 10 
euroa ja kaksi huutajaa nostaa lappunsa. 
Meklari luettelee summia: 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22 kunnes toinen huutajista las-
kee lappunsa ja lappuaan ylhäällä pitävä 
saa esineen korkeimmalla tarjouksellaan 
22 euroa. Huutamiseen voi toki osallis-
tua missä vaiheessa vain ja halutessaan 
saa huutaa minimikorotusta suuremman-
kin korotuksen.

Järjestäjille on mahdollista toimittaa 
myös sitovia kirjallisia tarjouksia etukä-
teen. Yksi järjestäjistä osallistuu huutoi-

TVÄL-
UPSEERI
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hin kirjallisen tarjouksen tehneiden puo-
lesta. Kaikkien huutojen vasarahintoihin 
lisätään 10 % provisio. Huutoja on mah-
dollista maksaa kesken tilaisuuden sekä 
tilaisuuden jälkeen. Lupavapaat esineet 
on mahdollista lunastaa myös kesken 
huutokaupan, mutta luvanvaraiset esi-
neet vasta tilaisuuden päätteeksi.

Laaja valikoima
Huutokauppa eteni hyvin ripeästi ja 229 
kohdetta kaupattiin noin puolessatoista 
tunnissa. Kaupattavana oli monenlais-
ta tavaraa ja myös hintahaitari oli laaja. 
Aseita oli yksipiippuisista haulikoista 
sarjatulikonepistooleihin ja -kivääreihin 
sekä rynnäkkökivääriin. Esineet olivat 
enimmäkseen vanhempaa kalustoa, mut-
ta uudempiakin mahtui joukkoon.

Kalleimmat esineet olivat Suomen 
Laivaston upseeritikari oheisvarustei-
neen 2050 eurolla, husaaripistooli M 
1759 sekä Berdan rakuunakivääri M 
1876, molemmat 2000 eurolla. Toisaal-
ta valopistoolin ja pienoispistoolin sai 
vitosella, haulikon kahdella ja kiväärin 
kolmella kympillä.

Lupavapaidenkin esineiden hinnat 
vaihtelivat vitosesta aina 550 euron La-
puan Liikkeen puukkoon ja edellä mai-
nittuun tikariin. Mainitut hinnat ovat va-
sarahintoja.

Mutkat matkaan
Huutokaupan päätyttyä järjestäjät luo-
vuttivat luvanvaraiset esineet maksua ja 
asianmukaisia lupia vastaan poliisin val-
voessa lupien täyttämistä.

Paikalla oli useita siviiliasuisia po-
liiseja, joista pari suoritti haluttaessa 
myös aseiden tarkastamisen, jolloin sitä 

ei enää tarvitse käydä esittämässä koti-
paikkakunnan poliisille. Tämä asiointia 
helpottava käytäntö on normaalitapa ky-
seisen seuran huutokaupoissa.

Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja hy-
vin järjestetty. Paikalla oli myös pieni 
kahvio. Lisätietoja tapahtumasta ja huu-
tokaupan säännöistä löytyy aiemmin 
mainituilta järjestävän seuran kotisivuil-
ta. Siellä olevaan huutokauppalistaan 
päivitetään myös jossain vaiheessa koh-
teiden vasarahinnat.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

TaKoRU:n partiotaitokilpailu 
2011 

 
 

TaKoRU järjestää jälleen maankuulun ja jännittävän 
partiotaitokilpailunsa! Luvassa toiminnallista ammuntaa, sotilaallisia 
rasteja ja todennäköisesti kurjaa ilmaa. Ken saa kiertopalkintoon 
nimensä tänä vuonna? Keistä on haastamaan edellisien vuosien 
voittajat? Keiden nimet tulevat herättämään kauhua ja pelkoa 
tavallisten kuolevaisten joukossa seuraavan vuoden ajan? 
 
 
Mitä ja missä: 
TaKoRU:n partiotaitokilpailu 1.10.2011 Tampereella TaKoRU:n 
jäsenille sekä muille reserviläisille. Lähtö lauantaina aamutuimaan 
TTY:ltä ja matkaa noin 25 km. Osallistuvien partioiden koko 2-3 
henkeä. Illalla jälkipelit ja protestit TTY:llä konetalon saunalla 
hyvässä hengessä. 
 
Mitä maksaa ja mitä saa: 
Kaikki kilpailuun osallistujat saavat yhden 
KERTAUSHARJOITUSVUOROKAUDEN riippumatta siitä 
kilpailetteko verenmaku suussa vai käyttekö vain rennolla lauantai 
kävelyllä. Lisäksi saatte mahdollisuuden tavoitella TaKoRU:n 
arvostettua kiertopalkintoa ja päästä kokeilemaan ruostuneita 
sotilastaitojanne. Iltasella on vielä tarjolla saunaa ja pientä 
nakerrettavaa kerhon puolesta. Kaikki tämä ilo vain 20e per partio, 
joten ilmoittaudu heti! 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
- Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot kilpailusta löytyvät TaKoRU:n 
nettisivuilta www.takoru.fi  Partiotaitokilpailu 2011 
- Ilmoittautumiset viimeistään 21.9.2011 
- Vain ensimmäiset 8 partiota mahtuu mukaan joten ole nopea 
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