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TaKoRU ry

- Yhdistys on Suomen Reserviup-
seeriliiton alainen reserviläisjärjestö, 
jolla on jäseniä yli 400. Suurin osa 
jäsenistä on opiskelijoina Tampereen 
korkeakouluissa.

- Jäseniksi saavat liittyä sukupuoleen 
ja sotilasarvoon katsomatta kaikki 
paikalliset opiskelijat, jotka koke-
vat yhdistyksen toiminta-ajatuksen 
omakseen. Vuotuisen jäsenmaksun 
suuruus päätetään syyskokouksessa.

- Toimintaa järjestetään vuotuisen 
määrärahan puitteissa ja yhdistyksen 
vastuuhenkilöiden vapaa-ajan niin 
salliessa.

- Ressu-lehti on yhdistyksen julkaisu, 
joka toimitetaan kaikille jäsenille.

Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa 
avustivat

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

Seuraava lehti
Kannen kuvat
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Valokuitua suunnitellaan, vara-
taan ja vedetään valtakunnas-
samme tällä hetkellä kovaa 

kyytiä syrjäseuduille. Tulee mieleen 50 
vuoden takaiset ajat, kun vastaavasti ve-
dettiin sähköjohtoa maaseuduille ja toi-
set harkitsivat tarvitaanko sitä. Paitsi että 
tämä ei johdakaan sähköä.

Valokuitu on joillekin varautumista 
tulevaan.  Tämän ilmiön rinnalla tieto-
liikenneyhteyksissä kulkee voimakas 
langattomien yhteyksien kehittyminen ja 
toisaalta vanhojen kuparilinjojen purka-
minen.

On haastavaa varautua tulevaan pit-
kän matkan päähän - kun ei voi tietää 
mitä tapahtuu. Sitoutuako tulevaisuudes-
sa maksamaan jostakin, mistä ei lopulta 
voi olla varma onko siitä mitään hyötyä. 
Näin varmasti eri päättävät tahot pohti-
vat kuumeisesti myös puolustuksemme 
linjauksien suhteen.

Voihan olla, että Suomi ei tule enää 
koskaan sotimaan sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Kenties suurimmaksi 
uhaksi koetaan bittiverkoissa tapahtuvat 
cyborgien hyökkäykset ja lumikuormat 
sähköjohtojen päällä. Nähdäänkö siis tä-
män seurauksena vuosikymmenien aika-
na nousseen puolustusintoisen kulttuurin 
suhteen, että lopulta jää jäljelle vain pie-

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

Oma maa mansikka, osa 2

ni joukko meitä fanaattisia reserviläisiä 
toteuttamaan omia harjoitteitaan varau-
tuakseen selviytymään kriisiajoista?

Suuri luuta alkaa kuitenkin kohta la-
kaisemaan. Vielä ei roskia ole ehditty 
kaataa ämpäriin ja polttaa roviossa. Il-
meisen erikoista kuitenkin olisi ellei näin 
kävisi, kun työvälineetkin on näköjään jo 
ostettu.

Jos omasta valmiudesta ja päätäntä-
vallasta aletaan luopua ja toisten apu ei 
meitä lopulta palvelisikaan, tai sen hinta 
olisi suurempi kuin luulemme, on pää-
töksen hinta luonnollisesti kova.

En tiedä, tuleeko tavallinen kuluttaja 
koskaan tarvitsemaan kaikkea gigabit-
tien tarjoamaa nopeutta, jonka valokuitu 
mahdollistaa. Mobiiliyhteydetkin saatta-
vat takaisinmaksuajan puitteissa kehittyä 
luotettavammiksi ja niiden kapasiteetti 
kasvaa jopa kustannustehokkaammin. 
Mutta ei tiedä kukaan muukaan.

Mutta kansa äänestää ja yhteiskunta 
kehittyy. Muutoksen aikoja osoitti ai-
nakin täällä pääkaupunkiseudulla käy-
ty presidenttipelikin. Sen seurauksena 
saimme kuitenkin edustavan puolustus-
voimien ylipäällikön ja puolison.
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TaKoRU vahvasti toiminnassa 2011 syksyllä
3. - 4. syyskuuta
Hämeen hölkkään osallistui 3 takoru-
laista toimitsijana ja yksi juoksijana.

15. syyskuuta
HAA-messuilla koju konetalossa. Saa-
tiin 17 uutta jäsentä. Illalla järjestettiin 
kerhoilta, jossa paikalla 4 uutta jäsentä.

1. lokakuuta
TaKoRUn partiotaitokilpailu, järjestä-
jinä 13 ja osallistujina 21 takorulaista.

5. lokakuuta
Cooperin testi Hervannan urheilukentäl-
lä, paikalla 21 henkilöä. Tapahtuma oli 
sopivaan aikaan ja porukkaa saatiin kii-
tettävästi paikalle.

11. lokakuuta
Tutustumisammunnat Osmonkalliossa. 
Mukana 37 henkilöä. Kului 500 patruu-
naa hitaassa rytmissä.

15. lokakuuta
Kivääripäivä Satakunnan lennostossa. 
Käytössä olivat pääsääntöisesti 150m ja 
300m radat, mutta 50m ammuttiin myös. 
Läsnä 14 henkilöä. Aseina AK-sukuisia, 
jokunen pulttilukkoinen sekä pari AR15-
sukuista. Ammuntamuotona 50m oli 
drill, jossa 2 suoritusta pystystä, polvel-
ta ja makuulta. Välissä tapahtui lippaan 
vaihto.

29. lokakuuta
Pistoolipäivään Satakunnan lennostos-
sa osallistui 9 henkilöä. Perus tarkkuus-
ammuntojen lisäksi ammuttiin palve-

luammunnat 3 ja 4. Ammunta tapahtui 
9mm:llä.

19. marraskuuta
ORUPin syyskokouksessa paikalla po-
rukkaa ympäri Suomea merkitsemätön 
määrä ihmisiä, myös takorulaisia.

24. marraskuuta
Kuukauden neljäs torstai (KNT). Ni-
menvaihtoja elänyt tapahtuma, jossa 
edelleen tarkoituksena toteuttaa rentoa 
jutustelua jäsenien kesken. Paikalla 8 
henkilöä. Mukaan saatiin rekrytoitua tu-
tustumaan kerhoon myös kaksi naishen-
kilöä naapurikerhon pippaloista.

1. joulukuuta
Sotilaallinen leffailta, jossa paikalla 8 
henkilöä.

6. joulukuuta
Itsenäisyyspäivän paraatiin osallistui 
yksi takorulainen marssien. Muutama 
oli seuraamassa päivän tapahtumia kuten 
ohimarssia, soihtukulkuetta ja seppeleen-
laskua.
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin illalla 
myös itsenäisyysammunnat, joka tar-
josi vaihtelua muulle itsenäisyyspäivän 
perinteiselle hulinalle. Osmonkalliossa 
Linnan juhlia karussa mutta kuitenkin 
isänmaallisessa hengessä oli 14 henkilöä.

Lisäksi
Pienoispistoolivuoroja vuoden aikana 
27 kertaa, joissa 528 osallistumista.
Viikkolenkki 52 kertaa, jossa 133 osal-
listumista mediaanin ollessa 3.
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Kun armeijakaverini neljä vuotta sitten 
pyysi minua mukaan muodostamaan 
joukkuetta tykistön kunto-otteluun, 
maanpuolustusjärjestöjen lehdistä saa-
mani käsitys reserviläisten kilpailutoi-
minnasta oli, että kilpailuissa lähinnä 
juostaan tai hiihdetään, ylitetään vesies-
teitä ja ammutaan. Asiaan tarkemmin 
tutustuttuani tykistön kunto-ottelu tarjosi 
tykistön teknisistä aselajitaidoista pitä-
välle mahdollisuuden kilpailla myös tek-
nistä taitoa ja tietämystä vaativilla osa-
alueilla. 

Kunto-ottelussa kerätään pisteitä 
suunnistuksessa ja tykistöllisillä par-

tiotehtävärasteilla. Rastitehtäviä on 7 
kappaletta: oman paikan paikannus, 
tulenjohtotehtävä, ampuma-arvojen 
määrittäminen tuliasematasolla tai -las-
kimella, taivaankappalemittauslasku, 
suuntakehämittaus, viestitehtävä ja ryn-
näkkökivääriammunta. Jokaisella rastilla 
partiona oikein tehdystä suorituksesta saa 
100 pistettä. Suorituksessa tapahtuneet 
virheet ja sääntöjen mukaisen rastikoh-
taisen suoritusajan ylittäminen vähentä-
vät rastin pisteitä. 

Osalla ottelun rasteista käytetään ka-
lustoa, jonka käyttöä reserviläiset eivät 
voi harjoitella omatoimisesti. Reservi-
läisille järjestetäänkin keväällä maalis-
huhtikuussa Hattulan Parolannummella 
viikonlopun mittainen harjoitus (VEH), 
johon puolustusvoimat on järjestänyt 
rastikoulutusta ja kalustoa. Partiot voi-
vat tuolloin harjoitella aselajitaitojaan ja 
partion yhteistoimintaa. Lisäksi kilpailu-
tapahtumaa edeltävänä päivänä reservi-
läisillä on vielä mahdollisuus harjoitella 
kilpailutehtäviä ja hioa partion yhteis-
toimintaa. Kilpailusta ja sitä edeltävästä 
varustus- ja harjoittelupäivästä saa 2 ker-
tausharjoitusvuorokautta (VEH). 

Virallisten harjoitteiden lisäksi olem-
me järjestäneet omaehtoista iltaharjoit-
telua ja koulutusta oman partion ja pir-

Aselajitaidoil-la kilpailemassa tykistön kunto-ottelussa

OLLI LAMMI

Tykistön ja kranaatinheittimis-
tön kunto-ottelu järjestetti in 
tänä vuonna Reserviupseerikou-
lulla Haminassa. Kunto-otteluun 
otti  osaa yhteensä 19 kolmihen-
kistä partiota,  joista 11 kilpaili 
kantahenkilökunnan kenttäty-
kistösarjassa, 4 kantahenkilö-
kunnan kranaatinheittimistö-
sarjassa ja 4 reserviläissarjassa. 
Osallistuin kunto-otteluun kol-
matta kertaa, tällä kertaa Pir-
kanmaalaisen reserviläispartion 
partionjohtajana. 



Kiinnostuitko? Osallistu TaKoRUn partioon!

TaKoRU kerää parhaillaan lehden painoon mennessä partioita osallistu-
maan kilpailuun. Tänä vuonna tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-
ottelu järjestetään Haminassa 18.-19.9.2012. Harjoitus on edelleen VEH, 
eli siitä ei makseta reserviläispalkkaa, mutta muutoin kulukorvaukset 
ja päivärahat juoksevat tavalliseen tapaan. Olosuhdemuutosten paineet 
huomioiden saattaa olla viimeisiä aikoja kokea kilpailu tässä muodossa.

Kilpailua ennen Pirkanmaalla järjestetään koulutusta vaadittuihin teh-
täviin. Nämä harjoitukset ovat parin MPK-viikonlopun muodossa, joista 
myös saa korvaavia kertausharjoitusvuorokausia sekä muutamista arki-
iltoina tehtävistä omista harjoitteista.

Kiinnostuneiden tykistöhenkisten ihmisten kannattaa ottaa yhteyttä 
kerhon puheenjohtajaan antti.laalahti@takoru.fi  ja kysyä partioiden 
tilanteesta.

Tyhmä saa olla muttei tykkimies. (toim. huom.)
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kanmaalaisten ottelusta kiinnostuneiden 
kesken.

Kunto-otteluun osallistuminen reser-
viläisenä, on paitsi kerrannut tykistön 
perusaselajiosaamista, on myös opetta-
nut uutta. Kilpailuissa ja harjoituspäivi-
nä olemme päässeet tutustumaan mm. 
uuteen viestikalustoon ja tykistölaski-
men korvaavaan AHJO-järjestelmään. 
Osaamisen karttuminen auttoi meidät 
tänä vuonna kunto-ottelun reserviläis-
sarjan voittoon joukkueella Pirkanmaa 
I, jossa allekirjoittaneen lisäksi kisailivat 
Jarkko Tikka ja Mika Helin. Keräsimme 
tehtävärasteilta 533 pisteen saaliin, jolla 

kenttätykistön yleiskilpailussa olimme 8. 
sijalla. Taaksemme jäi muiden reservi-
läispartioiden lisäksi neljä kantahenkilö-
kunnan partiota.

Tykistöntarkastaja eversti Aki Sih-
vonen toivoi kunto-ottelun palkintojen-
jakotilaisuuden puheessaan laajempaa 
reserviläisosanottoa kilpailuun, kun par-
tiokilpailu järjestetään jälleen Haminassa 
vuonna 2012. Reserviläisistä löytyy var-
masti aselajitaitoisia tykkimiehiä, jotka 
pienellä perustaitoja kertaavalla harjoit-
telulla voivat lähteä mukaan kilpaile-
maan tykistön kunto-otteluun.
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Saksan Hammelburgissa järjestettiin 15. Jal-
kaväkipäivät (Tag der Infanterie) 6.-8.7.2011. 
Tähän tapahtumaan on Suomestakin osallis-
tunut delegaatio Jääkäripataljoona 27:n pe-
rinneyhdistys ry:n johtamana Saksan jalka-
väkiliiton 1990-luvun lopussa tapahtuneesta 
perustamisesta lähtien.

Tänä vuonna Jalkaväkipäiville osallistui-
vat Suomesta prikaatikenraali, Jääkärisäätiön 
puheenjohtaja, Asko Kilpinen ja rouva Oili 
Kilpinen, everstiluutnantti Harri Savo-
lainen maasotakoulusta, yliluutnantti Pasi 
Lepistö Kaartin jääkärirykmentistä sekä 
reserviläiset kapteeni Jukka Knuuti perin-
neyhdistyksen Parole-lehdestä ja luutnantti 
Pekka Sillanpää Reserviupseeriliitosta. 

Tapahtumien keskus oli perinteen mukai-
sesti Bundeswehrin Jalkaväkikoulu. Järjeste-
lyistä vastasi Saksan Jalkaväkiliitto yhdessä 
Jalkaväkikoulun kanssa. Osallistujia oli noin 
kymmenestä maasta, ja ohjelmaa oli varattu 
sopivasti jokaiselle päivälle

Järjestäjien opastuksella saatiin muun 
muassa tutustua harvinaisen kokoelman si-
sältävään historialliseen jalkaväkimuseoon ja 
osallistua Jalkaväkikoulun sotilasvalaan sekä 
sen yhteydessä toteutettuihin kalustoesittelyi-
hin. Luonnollisesti mukana oli myös yhteisiä 
illanviettoja, joista merkityksellisempänä 
Finnenessen-illallinen.

Varsinaisen seminaaritilaisuuden juhla-
puheen piti JFC-Brunsumin komentaja, nel-
jän tähden kenraali Wolf Langheld. Hän otti 
puheessaan kantaa julkisuudessa esitettyihin 
väitteisiin NATOn operaatioista Afganis-
tanissa. Langheldin mukaan saksalaisessa 
mediassa on jätetty monia haasteellisessa 
ympäristössä tapahtuvan operaation hyöty-

jä tunnustamatta, kuten lukutaidon tuomista 
83 000 afgaanisotilaalle. Lisäksi hän painot-
ti liittoutuman kehittävän koetun perusteella 
uusia menettelytapoja NATOn rakenteeseen.

Jalkaväkipäivien ohjelman toiminnal-
lisena osuutena oli ampumakilpailu, joka 
toteutettiin torstaiaamuna 7.7. Suomen dele-
gaatiosta ei osallistuttu itse kilpailuun, mut-
ta ampumisen kulku selvitettiin mahdollisen 
osallistumisen varalta tulevaisuutta ajatellen. 
Tavoitteena on rakentaa jo ensi vuodeksi 
joukkuetta, joka kykenisi taistelemaan kil-
pailussa voitosta - häviämäänhän Suomesta 
ei lähdetä.

Aseina kilpailussa on saksalaisten palve-
luksessakin käyttämä H&K G36 5.56 -ryn-
näkkökivääri ja H&K USP 9mm-pistooli. 
Ampumiset tapahtuvat kiväärillä 200 met-
ristä sekä makuuasennosta säkin päältä että 
polvelta, pistoolilla ammutaan kahteen eri 
tauluun 20 metristä. Lepistö ja Sillanpää 
saivat kokeilla aseita kilpailun ulkopuolella 
vuoden 2010 Norjan YROW-tapaamisessa 
tutuksi tulleen reservin kapteeni Anders De-
versin opastuksella. Huomioina olivat kivää-
rillä ampumisen helppous, vaikkakin polvelta 
suoritettaessa havaittiin harjoituksen puutet-
ta.  9 mm:n pistooliin tottumattomilla haas-
teita aiheutti suuri rekyyli.

Matka oli kaiken kaikkiaan hyvin järjes-
tetty ja erittäin mielenkiintoinen. Saksalais-
ten puolelta huokui esille selvästi se, miten 
paljon he arvostavat suomalaisia sotilaita ja 
reserviläisiä. Erityiskiitoksen yhteydenpidos-
ta maiden välillä ansaitsee Saksan yhteysup-
seeri, reservin everstiluutnantti Mark Aretz. 

Suomella ja Saksalla on vuosien varrella 
ollut muutoinkin yhteistyötä JP 27:n perin-
neyhdistyksen kautta. Onkin ensiarvoisen 
tärkeää pitää kansainväliset aseveli-suhteet 
läheisinä.

PEKKA SILLANPÄÄ

Saksan XV Jalkaväkipäivät
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TaKoRU ry
PL 162
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