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TaKoRU ry

- TaKoRU on vuonna 1968 perustettu 
Suomen Reserviupseeriliiton alainen 
reserviläisyhdistys, joka kuuluu Opis-
kelijain Reserviupseeripiiriin. 

- Yhdistyksessä on jäseniä tyypillisesti 
400-500, joista suurin osa on opiskeli-
joina Tampereen korkeakouluissa.

- Jäseniksi saavat liittyä sukupuoleen 
ja sotilasarvoon katsomatta kaikki 
paikalliset opiskelijat, jotka kokevat 
yhdistyksen toiminta-ajatuksen omak-
seen. Vuotuisen jäsenmaksun (15 €) 
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

Kansien kuvat



PJ:N PALSTA
Tervehdys hyvät  jäsenet!

Ensimmäinen pj-vuosi ja sen velvoitteet alkavat olla ohi. On pienen yh-
teevedon aika toiminnan täyttämän vuoden jälkeen. Edellisessä palstas-
sa asettelin saappaita jalkaan, ja hyvinhän ne sopi. Kerhon johtaminen 
osoittautui mielenkiintoiseksi tehtäväksi, mutta aikaa siihen tuntuisi saa-
van palamaan niin paljon kuin vain kehtaa laittaa. Palkkio tulee siinä, kun 
huomaa, että panoksille saa vastinetta. Eli jotakin tapahtuu! Parasta ker-
homme toiminnassa on tietenkin nähdä teitä jäseniä mukana järjestämis-
sämme tapahtumissa. Tänä kuluneena vuonna onkin vaikuttanut siltä, että 

pientä kasvua osallistujamäärissä olisi ollut näkyvissä. 
Erityisen mukavaa on ollut nähdä uusia kasvoja kiin-

nostuneena toiminnastamme. Tämä koskee myös 
hallitus- ja toimihenkilöpuolta. Pikkujouluissa ja 

syyskokouksessame saimme ensi vuodeksi tuke-
van kokoonpanon järjestyneeksi. Edelleenkin 
luonnollisesti mukaan saa liittyä.

Oletettavissa vuonna 2014:kin on takuu-
varmaa takorutoimintaa kenties pienillä 
uusilla höysteillä maustettuna. Astuhan 
rohkeasti vaikka ensimmäistä kertaa mu-
kaan!

Hyvää uutta vuotta 2014 kaikille!

TeTeTeTervrvrvrvehehehehdydydydys sss hyhyhyhyvävävävät t tt jjjjäsäsäsäsenenenenetetetet!!!!

EnEnEnEnsiisisimmmmmmmmäiäiäiäinenenenen nnn pjpjpjpj-vv-v-vuouououosisisisi jjjja aa a sesesesen nnn vevevevelvlvlvvoioioioitttttttteeeeeeeet tt t alalaalkakakakavavavavat ttt olololo lalaala oooohihihihi.. OnOnOnOn ppppieieieenenenenen nnn yhyhyhyh---
teteteteevevevevededededononono aaaaikikikika a aa totototoimimimmininininnanananann n tätätääytytytyttätätätämämämämän nnn vuvuvuvuododododeenen jjjjälälälä kekekekeenenenen... EdEdEdEdelellellililiissessssssssä ä ää papapapalslslsstatataas-s-ss-
sasasasa aaaasssesettttelelinin sssaaaaaaaappppppppaiaiaiaitatatata jjalalkakaanan, , jajajaja hhhhyvyvyvyvininininhähän n nene ssssopopopopi.i.i.. KKKKeerere hohon n jojohthththtamamamamininininenenenen
ososososoioioioitttttt auaututui i mimiiielelelelenenenenkikikikiinininintotoisisekeksisi ttttehehehehtätätätäväväväväksksksksi,i, mmututtata aaaaikikkikaaaaaaaa ssssiiiiiiiihehen n tutuntntuiuiuiuisisisisi ssssaaaaaaaa--
vavavavan nn n pppapalalamamaanan nniiiiiiinnnn papaljljonon kkuiuin n vavainininn kkkkehehtataa a lalaitittataa.a. PPPPalallalkkkkkk ioio ttululeeee ssiiiinänää, kukukuk nn 
huhuhuuomomomomaaaa, , etettätä ppananokoksisilllle e sasaa a vavaststininetettata.. ElElii jojottakiin n tatapapahthtuuuu!! PaPararaststa a keker-r-
hohohohommmmmmme e totoimimininnanassssa a onon ttiietetenknkinin nnähähdädä tteieitätä jjäsenniäiä mmukukanana a jäjärjrjesestätämimis-s-
säsäsäsämmmmmmmmee tatapapahthtumumisissasa.. TäTännä kkululununeeeenana vvuouonnnna a onkin vavaikikuuttatanunutt ssiltltää, ettttää 

pipienentätä kkassvuvuaa ososalallili tst jujamääääririsss ä ä oolisi olllulut t nänäkykyvivissssä.ä
Erityiseenn muukakavavaa a onon oollllutu  nähähdädä uussiaia kkassvovojaja kiiiin-n

unneena toiminnnastammmme.e. Tämämä ä kokoskee mmyöyös s 
itusus-- jaja ttoioimimiheh nknkililöpö uoltta.a PPikkujoululuiuissssa a jaja
ysskokokokoukuksesesss ame saimme ensi vuoddekeksisi ttukuke-e-
vaan n kokokokoononpapanon jäjärjrjestyneeksi. Edelleenenkikin n 
luluononnonollllisisesestti mmukukaaaan n sasaaa liliitittyt ä.

Oletetettatavivissssa a vuvuononnaa 220014:4 kin on ttakakuuuu--
vavarmrmaaaa ttakakorututoioimimintntaaaa kkenties pieninillllä ä 
uuuusisilllla a höhöyysteilllälä maustettuna. AsA tuhahan n 
rohkkeaeaststii vavaikikkaka ensimmäistä kertataa a mumu--
kakaanan!!

HyHyvvää uutta vuotta 2014 kaikillele!!

Puheenjohtaja
Juha Suominen
puheenjohtaja@takoru.fi 

Erittyiy s
noostu
hahalli

sysyy
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Kerrankin, kun saimme Linnanjuhlat 
kehäkolmosen ulkopuolelle, niin ei-
köhän silloin pääosaan astuneet vie-

lä tamperelaisittain äännetyt Kiakkovieraat ja 
vieneet valtaosan kaupungillemme kohdis-
tuvasta mediahuomiosta sekä poliisiresurs-
seista.  Edes paikalle järjestystä ylläpitämään 
kutsuttu ORUP:n pj ei voinut karismallaan 
tilannetta enää pelastaa. Tätä se sitten on it-
senäisyyden juhliminen Toijalan tällä puolen.

Vakavammin puhuen, toivottavasti sisäi-
set mellakat eivät ota yleistyäkseen. Toistai-
seksi täällä Pohjolassa ollaan selvitty kylmä-
verisyytemme ansiosta melko tyylipuhtaasti 
kansantalouden kiemuroista huolimatta.

Aiemmin Ressussa 4/2011 pohdittiin, 
onko perinteinen sotiminen jo jäämässä ar-
vioissa taka-alalle, ja onko todennäköisempi 
valtiotamme koskeva uhka cybersodankäyn-
ti. Kuluneena syksynä aihe on ollut melko 
tiuhaan otsikoissa puolustusministeri Hag-
lundin toimesta ja Eduskunnan valiokunnissa 
aiheesta on laadittu erinäisiä kannanottoja.

IT-välineiden hallinnan lisäksi yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen 
liittyy luonnollisesti myös energia- ja huolto-
talous, talouden toimivuus sekä monenlaiset 
näkymättömät varotoimenpiteet eri sektoreil-
la. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua 
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (entinen 
YETTS), jonka avulla itselleen voi avata mi-

Pekka Sillanpää
paatoimittaja@takoru.fi 
p. 040 749 0666

Pihalla kuin ellun kanat

ten hiuksenhienosti yhteiskuntamme itseasi-
assa pyörii. Myös Suomen puolustuskyky 
siinä on mainittu osana turvallisuutta.

Ilmeisesti päättäjätkin ovat sitä mieltä, 
että puolustuskyky on ehdoton vaatimus 
yhteiskunnan toimivuudelle. Siksi tuntuu 
omituiselta, että vaivalla rakennettu ja yllä-
pidetty puolustusjärjestelmämme jätetään 
heitteille kuin ellun kanat. Antaisikohan IT-
johtaja jättää valtionkonttorissa osan palo-
muureista matalaksi pariksi vuodeksi säästö-
mielessä? Armeijassa jo opetettiin, että paska 
valuu alaspäin (vaihtoehto-otsikko). Valutta-
jat olettavat, että se myös pysyy alhaalla.

Kertausharjoitusten määrän on lupail-
tu palautuvan tämän totaalisen mahalaskun 
jälkeen. Ehditäänkö maavoimien uusi tais-
telutapa opetella jossakin vaiheessa? Alku-
syksystä Aamulehdessä oli juttu, jossa kaa-
vailtiin, että jatkossa natsoja voidaan ansaita 
tenttimällä teoriaa ja harrastamalla liikuntaa. 
Olisihan tuokin jonkinlainen ratkaisu, mutta 
ei kai teoria koskaan korvaa käytännön ta-
pahtumia kentällä. Onneksi edes TaKoRUn 
pt-kisassa on mahdollista harjoitella viestivä-
lineiden käyttöä ja tulenjohtoa. Parhaamme 
yritämme, jotta sinäkin jotakin konkreettista 
kerhon jäsenyydestä voisit hyötyä! Kenties 
kohta ylenet viikkolenkkiemme perusteella?

h i



17.01. Sotilaallinen leffailta, 6 hlö
27.01. Itsepuolustusseminaari, 14 hlö
02.02. Talviammunnat Lennostossa, 24 hlö
15.02. TTYY:n hallituksen vaihtotilaisuus, 35 hlö
15.02. Naisten Tupa 18 ammunnat, 10 hlö
21.02. Kevätkokous, 26 hlö
28.02. Lihaskuntotesti, 5 hlö
04.03. Pienoispistoolien puhdistus- ja taulutalkoot, 9 hlö
05.03. Naisten ammunnat Osmonkalliossa, 23 hlö
16.03. Kartat, koordinaatit ja GPS -teemapäivä, 13 hlö
21.03. KKK, 8 hlö
13.04. Kivääripäivä Lennostossa, 17 hlö
13.04. Tarkka-ampujaluento, 8 hlö
25.04. Cooperin testi, 18 hlö
27.04. Airsoft-konfl ikti, 21 hlö
29.04. Wappugrilli TTY:llä, 57 hlö
06.05. Suolijärven suunnistus, 10 hlö
18.05. Pistoolipäivä Lennostossa, 10 hlö
28.05. Pienoispistoolien puhdistus- ja taulutalkoot, 6 hlö
28.-29.6.Birgitan polun vaellus, 6 hlö
04.-07.7.TaKoRUn aktiivien neuvottelupäivät, 9 hlö
17.07. 25 km:n hölkkä tai kävely, 12 hlö 
22.07. Ylimääräinen yleiskokous, 11 hlö
29.-30.08.Saksalaisten reserviläisten ystävyysvierailu, 11 hlö
05.09. Värväysgrilli TTY:llä, 16 hlö
12.09. TaKoRU JA-HAA! -messuilla, monta
19.09. Suolijärven suunnistus, 19 hlö
25.09. TaKoRU Aatemarkkinoilla , aika monta -> peräti kolme uutta jäsentä!
28.09. Partiotaitokilpailu 2013, 42 hlö
05.10. Kivääripäivä Lennostossa, 8 hlö
10.10. Cooperin testi, 20 hlö
19.10. Pistoolipäivä Lennostossa, 16 hlö
29.10. Tutustumisammunnat Osmonkalliossa, 27 hlö
31.10. HULVATTOMAT PIKKUJOULUT ja SYYSKOKOUS, 21 hlö
8.-10.11.Sovelletun ammunnan viikonloppu ja SRA-kilpailut Padasjoella, 10 hlö 
14.11. KKK, 5 hlö
21.11. Lihaskuntotesti,  4 hlö
28.11. Sotilaallinen Leffailta, 4 hlö
 + Pienoispistoolivuorot tiistaisin paitsi toukokuun  ja syyskuun välillä.
 + Viikkolenkki joka keskiviikko TTY:lta koko vuoden ajan:
     yht. 52 kertaa ja 199 osallistumista.
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TaKoRU-tilastot v.2 - otanta heinä-elokuulta kuten viime vuonnakin

TaKoRUn jäsenet 2013 
numeroina:
- miehiä 422
- naisia 28
- yhteensä 450

Sotilasarvojakauma

Takorulaisten yleisimmät kaupungit
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CIOR KESÄKONGRESSI JA YRO WORKSHOP
28.7.-3.8. BRNO, TSEKKI

Uusien ulottuvuuksien löytäminen reser-
viläisharrastuksesta näyttää olevan vuo-
sienkin jälkeen mahdollista. Tällä kertaa 
CIOR:n kesäkongressin yhteydessä jär-
jestettävä Young Reserve Offi cer Work-
shop (YROW) tarjosi kokemuksen, jol-
laista ei osannut ennakkoon odottaa. 

NATO-maiden reserviupseerijärjes-
töjen riippumaton yhteistyöorganisaatio 
CIOR (Interallied Confederation of Re-
serve offi cers) järjestää vuotuisesti kaksi 
kongressia, joista kesällä järjestettävään 
päätapahtumaan voivat ottaa osaa myös 
rauhankumppanuusmaiden (Partnership 

for Peace, PfP) reserviupseeriliitot. Kon-
gressin ohella järjestetään myös MIL-
COMP sotilasmoniottelukilpailu, johon 
Suomestakin otti osaa tänä vuonna kaksi 
joukkuetta. Varsinaiseen kongressiin ja 
sen työryhmiin osallistui Suomesta neljä 
edustajaa liiton johdosta. 

Kolme alle kolmekymppistä
YROW edustus valittiin aiempien vuosi-
en tapaan avoimen haun kautta. Kriteerei-
nä olivat alle 30 vuoden ikä ja korkeintaan 
kapteenin sotilasarvo. Näin ollen suoma-
laisilla ei teoriassakaan sotilasarvo pääse 

Järjestäytyminen avajaisjuhlallisuuteen Brnon Järjestäytyminen avajaisjuhlallisuuteen Brnon 
vanhassa kaupungissa.vanhassa kaupungissa.

LAURI METSOVUORI
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estämään osallistumista. Muista osallistu-
jamaista ikärajaa oli tulkittu väljemmin. 
Yhtään majuria ei joukossa kuitenkaan 
pyörinyt: ideana oli tarjota nuorille komp-
paniatason upseereille yhteistä työskente-
lyä. Kaikkiaan osallistujia YROW:ssa oli 
noin 50 ja pääosa iältään 25-35 vuotiaita. 
Edustajia ei osallistunut kaikista NATO- 
eikä rauhankumppanuusmaista, vaan val-
taosa oli Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta 
ja Kanadasta. Näiden lisäksi muutamia 
edustajia olivat lähettäneet Saksa, Ranska, 
Tanska, Norja, Sveitsi, Hollanti, Australia 
ja Etelä-Afrikka. 

Suomea edustivat tänä vuonna TaKo-
RUsta luutnantti Antti Laalahti, vänrik-
ki Lauri Metsovuori ja Ristiinan Reser-
viupseereista vänrikki Tuomas Valkonen 
(vain 2 TaKoRUsta? - toim.huom.). Koti-
maassa saadun ohjeistukseen perusteella 
viikon tärkein anti tulisi olemaan muihin 
nuoriin upseereihin tutustuminen ja ver-
kostojen luominen; ja tätä se todellakin 
oli. Tervetuliaispuheesta alkaen ihmiset 
pyrkivät kaikilla tauoilla ja yhteisillä siir-
tymisillä paikasta toiseen tutustumaan 
mahdollisimman moneen kanssaosallis-
tujaan. Tunnelma oli kaikinpuolin hyvin 
rento ja avoin siitä huolimatta, että vi-
rallisten ohjelmien aikana univormuun 
pukeutuminen toi työskentelyyn oman 
edustuksellisen luonteensa.

Ryhmätyötä NATOlle
Ensimmäisestä illasta lähtien alkoivat 
pyöriä myös vapaahtoiset iltaohjelmat, 
joihin sai heittää siviilit päälle. Päivän 
päätteksi järjestävän YROW-commiteen 
edustaja ilmoitti paikan johon kokoon-
nuttiin, ja ajatusten vaihto jatkui Brnon 
yössä yleensä siihen asti kunnes arvioi 

tarpeelliseksi lähteä hotellille. Päivit-
täinen ohjelma alkoi aina 08:15, jolloin 
kaikki istuivat hymyssä suin pulpetissa 
riippumatta edellisillan riennoista.

Työpajan ohjelmista ehkä mielen-
kiintoisin oli NATO:n päätöksenteko-
simulaatio, johon oltiin valmistauduttu 
ennakkotehtävän avulla. Jokaisella oli 
mahdollisuus jo kotona tutustua harjoi-
tuskriisiskenaarioon, jossa kuvitteellinen 
valtio uhkaa jotain NATO-maata. Vas-
tareaktioon oikeuttavien provokaatioi-
den määrittelemiseksi YROW-ryhmästä 
muodostettiin harjoitusmielessä NATOn 
sotilasneuvosto, jonka puheenjohtaja-
na harjoituksen pitäjä toimi. Tämä antoi 
hyvin autenttisen kuvan siitä, mitä tapah-
tuu, kun jokin jäsenvaltio haluaa konsul-
taatiota liiton peruskirjan kuuluisan 5. 
artiklan pohjalta.

Toinen tärkeä teema oli aseellisten kon-
fl iktien kansainvälinen lainsäädäntö, jota 
myös oli mahdollista harjoitella etukäteen 
verkkokurssin avulla. Ohjelmaan kuului 
sotilaslakimiehen pitämä luento, jossa käy-
tiin tarkemmin läpi vaikeasti ymmärrettä-
viä tai tulkinnanvaraisia asioita. Lopuksi 
tehtiin 30 kysymyksen monivalintakoe, 
joka oli monelle natiivi englanninkielisel-
lekkin haastellinen tehtävä vaikean kysy-
mysasettelun takia (suomalaiset ei ole tuos-
sa pärjänneet ikinä - toim.huom.).

Viikko-ohjelmasta ison osan muodos-
tivat maaesittelyt keskusteluineen, joissa 
jokainen osallistujataho pääsi esittele-
mään kotimaataan ja sen asevoimia. Esi-
tykset olivat mielenkiintoista kuultavaa, 
ja kävin hyvin selväksi kuinka omanlais-
ta linjaa Suomi tänäpäivänä harjoittaa 
moneen länsivaltaan verrattuna. NATO- 
maiden asevoimat ovat pääosin ammat-
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tiarmeijoita, joita ei lähtökohtaisesti ole 
tarkoitettu oman maaperän puolustami-
seen, vaan lähinnä toimimaan ulkomail-
la yhdessä muiden asevoimien kanssa. 
Huomionarvoista oli kuitenkin se, että 
mikään maa ei pysty operoimaan ilman 
reservejä, vaikkakin reservien harjoitta-
minen ja ylläpito on järjestetty vähän eri 
tavalla eri maissa. Ammattiarmeijoiden 
reserviläiset ovat sitoutuneet reservis-
sä toimimiseen vapaaehtoisesti ja siksi 
harjoittelevat huomattavasti enemmän 
kuin me lakisääteisesti reservissä olevat. 
Luonnollisesti myös palkkaus ja mahdol-
liset muut edut vastaavat ainakin jollain 
tasolla tätä vapaaehtoista sitoutumista.

Viikon ohjelman kuului myös eri ase-
voimien kenraalitasoisten edustajien pi-
tämiä puheenvuoroja ja luentoja johtami-
seen liittyvistä haasteista. Päällimäisenä 
näistä jäi mieleen yhdysvaltalaisen ken-

raalimajuri Bert Mizusawan terveiset 
reservissä oleville upseereille, ettei hei-
dän tarvitse hävetä lainkaan osaamistaan 
aktiivipalveluksessa olevien rinnalla. 
Hän toi esiin saman asian, josta meilläkin 
jatkuvasti puhutaan, eli siviilielämässä 
hankitun osaamisen ja kokemuksen mer-
kityksen sotilasjohtamisessa. Myös mo-
nen NATO-maan asevoimat kärvistelevät 
tällä hetkellä rahapulassa ja siksi reser-
vien kasvattaminen on kannattavaa. Re-
servin ylläpito ja kouluttaminen maksaa 
karkeasti noin kolmasosan täysipäiväisen 
henkilöstön hinnasta, ja reservit on yh-
tälailla mahdollista mobilisoida pienellä 
tehtäväkohtaisella koulutuksella erilai-
siin operaatioihin ulkomaille.

Uusia ystäviä vuosiksi
Tärkeimpänä asiana YROW:sta jäi kä-
teen joukko uusia ystäviä, joiden kesken 

YROW-edustus 2013: vasemmalta Tuomas Valkonen, YROW-edustus 2013: vasemmalta Tuomas Valkonen, 
Lauri Metsovuori, Antti Laalahti.Lauri Metsovuori, Antti Laalahti.
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yhteydenpito jatkui välittömästi matkan 
jälkeen tapahtuman Facebook-ryhmäs-
sä. Alussa YROW-commiteen edustajat 
esittivät tavoitteeksi, että viikon aika-
na luotaisiin suhteita vuosikymmenik-
si eteenpäin, jolloin kanssakäyminen 
CIOR:n merkeissä voisi jatkua pitkälle 
tulevaisuuteen. Toinen merkittävä asia 
oli ymmärryksen kasvaminen NATOn 
päätöksenteon toimintaperiaatteesta. 
Päätöksentekojärjestelmä on melko de-
mokraattinen, vaikka luonnollisesti Yh-

dysvalloilla on suuri painoarvo suunnat-
toman sotilaallisen potentiaalinsa takia. 
Yhden maan joutuminen hyökkäyksen 
kohteeksi ei kuitenkaan tarkoita kaikkien 
maiden automaattista mobilisaatiota yh-
den maan puolustusta varten, vaan kukin 
antaa parhaaksi katsomansa panoksen ja 
NATO koordinoi nämä resurssit tehok-
kaaksi yhteistoiminnaksi. 

Haku YROW:iin julkaistaan Reser-
viupseeriliiton nettisivuilla ja Reservi-
läinen lehdessä kevättalvella. Kannat-
taa ehdottomasti hakea, jos aihe herätti 
mielenkiinnon. Ensivuonna CIOR:n ke-
säkongressi pidetään Saksassa. Tämän-
vuotiset puitteet Tsekin Brnossa olivat 
loistavat, vaikka yli 30° C:n lämpötilat 
vähän miehiä koittelivatkin ilmastoimat-
tomassa hotellissa.  Viralliset juhlallisuu-
det kuten puolustusministeriön vastaan-
otto ja gaalaillalinen olivat tilaisuuksia, 
joita ei ihan millä tahansa matkalla pääse 
kokemaan, joten rohkeasti vaan hake-
muksia vetämään.Yllä: Antti Laalahti testaa muskettia.

Alla: Aamulla virkeinä oppitunnilla.

10 |    2/2013 RESSU TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry



MIKKO TUOMAALA

11RESSU 2/2013    |Jäsenlehti - TaKoRU ry

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

18 ihmisen Airsoft-konfl ikti saatiin ke-
väällä selvitettyä Orivedellä, Deconiksi 
kutsutulla pelialueella. Aseet ja kyydit 
hoituivat kerhon puolesta, jolloin osal-
listuneiden ei tarvinnut huolehtia kuin 
heräämisestä. Airsoft on lajina paintball 
-harrastusta muistuttava ”sotapeli”, jossa 
on tavoitteena eliminoida koko vastus-

tajajoukkue tai vaihtoehtoisesti suorittaa 
annettu tehtävä muovi-/biokuula asein. 

Pelit veti TaKoRU:n riveihin kuulu-
va pitkän linjan harrastaja. Pelimuodot 
ja -tavat olivat todella vaihtelevia, ja 
aika pelien välillä saatiin hyvin lyhyek-
si johtuen osittain pienestä väkimääräs-
tä. Palaute tapahtumasta oli sen verran 

Airsoft-konflikti
    27.4.



kannustavaa, että tästä tehdään heti jokavuotinen 
tapahtuma. Kysymyksessähän on lähinnä yksilö-
suorituksia sisältävä laji, sillä adrenaliinin määrä 
ja hektiset olosuhteet eivät saa aikaan minkään-
laista komentoketjua. Ärräpäitä lenteli osumia 
ottaessa, mutta se ei ryntäilyjä estänyt. Paikalle 
saatiin myös nuotio, jossa oli mahdollisuus pais-
tella makkaroita.

Vastaava tapahtuma tullaan pitämään keväällä, 
mutta osallistujamäärä tulee olemaan rajallinen. 
Saamme vuokra-aseita vain tietyn määrän, joten 
ole nopea jos haluat osallistua. Omilla varusteilla 
pääsee tietysti mukaan, vaikka ilmoittautuminen 
olisi jo kiinni/täynnä. Nähdään siis keväällä!



Birgitanpolun vaellus
Kesäkuun lopussa TaKoRU järjesti Pir-
kanmaalla Birgitanpolun vaelluksen. 
Tapahtumaan osallistui kuusi uskaliasta 
yrittäjää hyvin vaihtelevilla kokemuk-
silla vaelluksesta. Matkan varrella itse 
kävely kuitenkin meinasi jäädä lähinnä 
oheistuotteeksi, sillä ryhmä tuppasi kes-
kittymään enemmänkin paskanjauhan-
taan. 

Birgitanpolku itsessään näyttää kul-
kijalleen lähinnä tavallista suomalaista 
metsämaisemaa, sisältäen useammankin 
järven matkallaan. Polku kiertää Her-
vannasta Lempäälään ja moottoritien 
toista puolta takaisin. Pieniä sivuhaaroja 

on enemmänkin, mutta ryhmämme kul-
ki juuri tämän pääpolun. Kysymys tässä 
tapahtumassa ei ollut maisemien ihailu, 
vaan oman kunnon testaaminen ja hy-
vässä seurassa oleskelu. Tapahtuma oli 
alkoholivapaa, mutta sen pitävyys joutui 
koetukselle kun osallistujat löivät tulen 
pystyyn yöpymislaavulla.

Rentoa matkantekoa
Ensimmäisenä päivä keskityimme lä-
hinnä mukavaan oleskeluun, ja matkaa 
taittuikin vain 15 km. Matkalla jäimme 
suustamme kiinni lähes jokaisella laa-
vulla toisten vaeltajaryhmien kanssa, ja 

MIKKO TUOMAALA
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Birgitan polun vaeltajat pirteänä lähtöpaikalla. Hymy ei hyytynyt matkallakaan.



tutustuimme horisontaalisesti haasteel-
liseen koiraan, joka kovasti tunki mu-
kaamme. Urheilumaisemman päivän 
otimme toisesta vaelluspäivästä, jolloin 
kilometrejä tuli huomattavasti enemmän. 
Toisen päivän herkkuna saimme sopivas-
ti vettä niskaamme, mutta jotenkin se ei 
vaan enää haitannut.

Lopussa jokaisen jaloissa tuntui 
enemmän tai vähemmän pahalle, mutta 
yleinen ilmapiiri tuntui silti pysyvän po-
sitiivisen puolella. Matka loppui Hevalin 

viereiseen K-Marketiin, josta eräs mu-
kanamme kulkenut rikas DI osti kaikil-
le osallistujille pintit olutta. Väsyneisiin 
vaeltajiin se upposi kuin kusi lumeen, 
mutta silti osa meistä jatkoi urheilua pilk-
kuun asti Tampereen yössä. 

Jalat parantuivat viikon verran, mut-
ta uusiksi on mentävä. Lutakossa uintia 
mietittiin hetki ja uintilahjuksien määrää 
Laalahdelle arvioitiin. Ryhmä oli varma, 
että siihen olisi riittänyt yksi olut, mutta 
semmoista ei valitettavasti vielä ollut.

Näissä maisemissa sielu lepää, ja matka käy eteenpäin kuin huomaamattaan.
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Syksyn takuuvarma merkki on se, että 
partiotaitokisan mainoksia alkaa levitä 
ympäri kampusareenoita ja niin sosiaa-
lista kuin perinteistä mediaa.

TaKoRUn pt-kisaperinteen alkamises-
ta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Kerhon silloi-
sen puheenjohtajan Miikka Hurmalaisen 
mukaan heti vuodesta 2003 alkaen - jol-
loin kilpailtiin Hervannan metsikistöis-
sä - osanotto oli hyvää (Ressu 1/2004). 
Sittemmin kilpailu on laajentunut kos-
kemaan TaKoRUn lisäksi koko MPK:n 
jäsenistöä. Tällä kertaa oli kunnia saada 
partioita Tampereen ulkopuoleltakin, aina 
Helsinkiä ja länsirannikkoa myöten.

Tänä vuonna kokeiltiin kilpailun uu-
distamista. Aiemman pelkän ajastetun 
pikataipaleen sijaan, nyt koko kilpailuun 

kulunut aika mitattiin suunistuksesta tu-
tulla emit-järjestelmällä (Ressu 1/2013) 
poislukien rasteilla tapahtuva odottelu. 
Lisäksi reitin kulkusuunta käännettiin 
toisinpäin, minkä tarkoituksena oli elimi-
noida ampumaradalla aiemmin tapahtu-
nutta odottelua. Ratkaisun haittapuolena 
oli aikatauluongelmat, kun ohjesääntö 
määrää ampumaradan käytön suurikalii-
berisilla aseilla päättyväksi klo 16.00.

Kilpailijat oli kutsuttu klo 7:ksi alku-
puhutteluun Hervannan hiljaiselle laidal-
le. Tervehdyksen kisailijoille oli saapunut 
tuomaan myös Pirkanmaan aluetoimis-
ton päällikkö komentaja Matti Eskola. 
Osanottajamäärä oli paras mahdollinen, 
kun kaikki kilpailuun varatut 10 partio-
paikkaa menivät määräajan puitteissa, ja 

Toista vuotta aluetoimistoa johtava kom Matti Eskola kävi myös kunnioittamassa 
tapahtumaa läsnäolollaan, vieressään MPK:n Ilkka Tilli. Partio LLM lähtökuopissa.
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räjähdyksessä vakavasti loukkaantunut 
Möttönen. Viime vuonna harmaita hiuk-
sia aiheuttanut telamiinamatto oli myös 
mukana. Etulyöntiasema oli Ressua luke-
villa kisailijoilla, ja nyt moni partio ym-
märsikin olla telluja maahan kaivamatta.

Muista rasteista mainittakoon vielä 
tulenjohtorasti, viuhkapanos, petolliset 
kylmät rastit, käsikranaatin tarkkuusheit-
to, ja tietenkin viestirasti, jossa ensim-
mäistä kertaa kilpailijat saivat Pirkkalan 
lennoston suosiollisella avustuksella 
käyttää uusia LV241-kenttäradioita!

toisaalta ylimääräisiä halukkaitakaan ei 
ollut. Partioiden marssijärjestys oli ase-
tettu ennalta laaditun kuntoisuus-/suun-
nistuskyselyn perusteella.

Rasteja ja tarkkasilmäisyyttä
Kilpailu alkoi kahdella paperirastilla, 
joissa testattiin yleistä taistelijantietoutta 
kuin myös taktiikan ja taktisten merkki-
en tuntemusta. Kevyt syyslöhöily loppui 
jo kolmannella rastilla, kun aiheena oli 
sissiteltan pystytys. Ensiapurasti on aina 
pakollinen paha, jossa oli tällä kertaa 

Partio oudolla uralla. Ja helsinkiläinen HORes kuulee palautteen viuhkapanoksesta.

Pahasti haavoittunut Möttönen pistetään pakettiin. Sissiteltan kokoaminen ei aivan 
rutiiniosaamisen tasolla partioilla ollut, mutta teltta tuli siitä huolimatta kokoon.



Kilpailijoita oli inspiroitu johdon toi-
mesta tarkkailemaan ympäristöään muuta-
man bonuspisteen toivossa. Pinkki polku-
pyörä jäi paikantamatta mutta palvelualan 
yrityksen jotkut metsän keskeltä paikan-
sivat. Harmaita hiuksia aiheutti myös 
kartalle piirtämätön tie, vaikka karttojen 
ajantasaisuuteen ja maastoon oli kolmesti 
pyydetty kiinnittämään erityishuomiota.

Maalissa noin 18 km lenkin jälkeen 
odotti nuotio, jossa sai lämmintä juotavaa ja 
makkaraa. Tämä mahdollistui yhteistyöllä 
samaan aikaan käynnissä olleen erityis-

ryhmien MPK-kurssin kanssa. Voittajak-
si selviytyi tänä vuonna Osasto Vehvi-
läinen, toiseksi tuli vuoden 2011 mestari 
Sparta ja kolmanneksi JJJ Von Tynkky.

Halpaa huvia
Kisasta saatu palaute kiteytyi siihen, että 
rahoille saatiin vastinetta. 10/7-eurolla 
moista adrenaliiniruisketta saa etsiä. Kul-
kusuunnan kääntö herätti keskustelua ja 
konsepti vaatinee vielä kehittämistä. Ne 
kolme partiota, jotka eivät ehtineet am-
pua suurikaliiberisilla, olivat ymmärret-

Viestilaitteiden kimppuun käytiin äkäisesti, mutta tulenjohto vaati hieman arpomista.

Tänä vuonna Kallungin pekoninpaistajat nimellä kisaillut pt-kisan konkaripartio so-
veltaa telamiinamaton kokoamista innovatiivisella tekniikalla. Sillä välin Topi vastaa 
nuotiolla ruokahuollon toimivuudesta ja kilpailijat nautiskelevat tarjoiluista.



Sot.tiet. 
kys.

Takt./
merkit

Sissi-
teltta

Kylmä
rasti

Ensiapu
Tela-
miina

Viesti
Viuhka-
panos

Tulen-
johto

Kylmä
rasti

Maali
Käsikra-
naatti

Haulikko Kivääri Pistooli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Suun./
aika Bonus

Total
points

Lähtöjärjestys klo
1 HORes 7:40 9,2 6,5 6,0 8,0 3,3 10,0 1,0 8,0 4,0 4,5 3,3 0,0 9,2 72,9
2 Sparta 7:42 8,0 5,5 10,0 7,5 5,5 6,0 6,5 4,0 7,0 3,7 6,5 1,3 10,0 81,4
3 LLM 7:44 8,2 4,5 5,0 5,0 6,5 8,5 3,5 3,0 3,0 0,0 4,1 0,0 8,2 4,0 63,5
4 Keilat 7:54 6,1 7,0 5,0 4,8 5,5 10,0 5,5 8,0 - - - 6,7 58,5
5 Kallungin pekoninpaistajat 7:56 5,6 3,0 4,0 6,5 6,0 6,5 4,0 5,0 3,0 3,1 3,8 0,0 8,5 59,1
6 FFSR 7:58 5,1 0,0 5,0 7,5 8,0 6,0 7,0 3,0 9,0 10,0 3,1 3,8 7,8 75,2
7 JJJ Von Tynkky 8:08 9,0 7,0 8,0 5,0 3,0 7,5 2,0 7,0 10,0 3,5 4,5 0,0 6,8 4,0 77,3
8 Osasto Vehviläinen 8:10 8,2 6,0 7,0 9,0 6,5 7,0 5,0 6,0 7,0 6,1 10,0 10,0 9,1 96,9
9 Mönkö 8:12 9,0 6,5 4,0 7,0 2,3 8,0 4,5 3,0 3,0 - - 0,0 8,0 4,0 59,2

10 Hurja Hurrikaani 8:14 10,0 9,0 4,0 7,8 3,0 9,5 5,5 7,0 5,0 - - 0,0 7,8 68,6

tävästi hieman harmissaan.
Kurssinjohtajana toimi tänä vuonna 

allekirjoittanut ja vääpelinä Juha Suomi-
nen. Mukana toimitsijoina oli kiitettävät 
18 henkilöä, joista erityismaininta viime 
hetkellä Piccolo-kuorosta rekrytylle enti-
selle Ressun päätoimittajalle kakkostenori 
Kari Saloselle, ja Suomiselle joka urheas-

ti lykkäsi autoaan rastikatselmuksella Mul-
tivuoren mäissä bensansyötön takkuillessa. 
Kiitokset myös Pirkkalan lennoston vastaa-
valle vääpelille kapteeni Kärkiselle, MPK 
KOTU-päällikkö Tillille, kollegalle Kim-
mo Topille hyvästä vastaanotosta nuotiolla 
ja Niinisalon tykistöprikaatille yhteistyöstä 
suunnistusjärjestelmän suhteen.

Vasen: pt-kisaa vääpelöinyt Suominen ja haulikkoradasta vastannut Nikkari.
Oikea: perinteiden mukaisesti kurssinjohtaja kastetaan hyytävään Suolijärveen.

Kuvassa voittanut sekä toiseksi tullut partio. Taulukossa rastikohtaiset tulokset.



Ensimmäisen kerran kun kuulin jotokses-Ensimmäisen kerran kun kuulin jotokses-
ta, ihmettelin mitä ihmettä se tarkoittaa. ta, ihmettelin mitä ihmettä se tarkoittaa. 
Ilmeisesti oikea määritelmä on maastoon Ilmeisesti oikea määritelmä on maastoon 
muodostunut kulku-ura, jälkien jono, muodostunut kulku-ura, jälkien jono, 
polku. Termiä ollaan käytetty vakiintuneestipolku. Termiä ollaan käytetty vakiintuneesti  
70-luvulta lähtien myös reserviläisten par-
tiotaitokilpailujen yhteydessä [Pirkan viesti].

Virallinen reseviläisten valtakun-
nallinen jotoksen mestaruuskilpailu on 
RESUL:n syysjotos. Reserviläisjotok-
sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää 
reserviläistaitojen säilymistä ja kehitty-
mistä sekä kohottaa osallistujien fyysis-
tä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta 
[RESUL]. Partioiden kooksi on määrätty 
3-5 henkilöä. Syysjotoksen lisäksi alku-
vuodesta järjestetään talvijotos ja kesällä 
naisten jotos.

Tänä vuonna syysjotos järjestettiin 
Vantaalla Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin toimesta yhdessä MPK:n kanssa. 
Kilpailun johtajana toimi Sampsa Olki-
nuora Vantaan Reserviläisistä. Kilpailus-
sa oli totuttuun tapaan kevyempi Suomen 
sotilaan sarja ja rankempi Törni-sarja 
(kts. myös Ressu 2/2012). Yhteensä osal-
listuvia partioita oli 54, joista tamperelai-
sia oli ainakin 8. Rastikuvaus ja tulokset 
on luettavissa RESUL-sivuilta.

Tällä kertaa tarjoutui myös ensiker-
talaisille hyvä mahdollisuus lähteä jo-

tostosmaailmaan mukaan, kun TamRU:n maailmaan mukaan, kun TamRU:n 
Petteri MattilaPetteri Mattila tarjosi avaimet käteen  tarjosi avaimet käteen 
palvelua myös takorulaisille, sisältäen palvelua myös takorulaisille, sisältäen 
bussikuljetuksen, osallistumismaksut ja bussikuljetuksen, osallistumismaksut ja 
tarvittavat lainavarusteet. Tämä selit-tarvittavat lainavarusteet. Tämä selit-
tää myös tamperelaisten suuren määrän. 
Näin ollen Petterin soitellessa asiasta, 
innostuin itsekin lähtemään spontaanisti 
mukaan, vaikka aiemmin en mahdolli-
suutta ollut harkinnut. Tässä jutussa on 
seuraavaksi kummastakin sarjasta tako-
rulaisten kokemuksia kisasta. 

Kaisa Kurenniemi: Suomen 
Sotilas -sarja
Ajatus jotokselle lähtemisestä oli kytenyt 
jo vuosia, mutta jäänyt toteuttamatta va-
rusteiden ja joukkueen puutteen, tai oike-
astaan puhtaasti saamattomuuden takia. 
Asia tuli kuitenkin lopulta korjattua, kun 
kesäisellä Birgitan Polun vaelluksella 
TaKoRUn aktiivit houkuttelivat lähte-
mään syysjotokselle Vantaalle. Aluksi 
ajatus kahden yön mittaisesta reissusta 
hiukan hirvitti, mutta onnistuneesti suo-
ritettu lähes 50km vaellus kuitenkin rau-
hoitti mieltä sen verran, että rohkaistuin 
lupautumaan TaKoRUn kakkospartioon 
Suomen Sotilas -sarjaan. Parin peruuntu-
misen takia lähdimme lopulta kisaan kol-
men hengen partiolla, joista ainoastaan 

SyysjotosSyysjotos
VantaallaVantaalla
20.-22.9.201320.-22.9.2013
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partiomme johtaja oli aikaisemmin käy-
nyt yhdellä jotoksella. Se ei kuitenkaan 
tahtia hidastanut, päinvastoin.

Perjantai-illan suunnistusosuus al-
koi partiomme osalta hyvin, mutta kos-
ka pääsimme lähtemään metsään vasta 
hiukan ennen seitsemää, alkoi pimeyden 
laskeutuminen aiheuttaa turhan paljon li-
sähaastetta. Viimeiset rastit etsimmekin 
jo aivan pimeässä, ja lopulta yksi rasti jäi 
kokonaan löytämättä. Tästä huolimatta 
olimme melko tyytyväisiä, sillä suori-
timme suunnistuksen sääntöjen mukaan 
joukkueena ja pidimme kaikki varusteet 
koko ajan matkassa, vaikka yllättävän 
moni joukkue näytti menevän sieltä missä 
aita oli matalampi, ja hylkäsi varusteen-
sa kuusen alle heti metsään päästyään ja 
erosi toisistaan. Sääntöjen noudattamista 
olisikin voitu vahtia järjestäjän toimesta 
paremmin esimerkiksi muutamalle rastil-
le sijoitetulla vahtimiehellä.

Lauantain osalle laadimme lopulta 
erittäin toimivaksi osoittautuneen suun-
nitelman, jonka mukaisesti teimme kaksi 
pienempää lenkkiä, joiden välissä kävim-
me suorittamassa ammunnat ja pitämässä 
lounastauon tukikohdassa. Emme otta-
neet turhia paineita, vaan lähdimme mat-
kaan vasta 06:40 antaen yli puolen tun-
nin etumatkan aamuvirkuimmille. Tästä 
huolimatta saimme suoritettua enemmän 
rasteja kuin monet muut, sillä emme jou-
tuneet jonottamaan juuri lainkaan, vaikka 
päivän aikana kuulimme huhuja pahim-
millaan kahden tunnin jonoista joillakin 
rasteilla.

Itse rastit olivat ensikertalaisen nä-
kökulmasta hyvin mietittyjä ja sopivan 
vaihtelevia. Hieman lisähaastetta joillain 
rasteilla aiheutti kolmihenkinen partiom-
me, kun rastit oli suunniteltu neljälle hen-
gelle. Esimerkiksi köysilaskeutumisessa 
ja toisella ampumarastilla partiomme 
johtaja joutui tästä johtuen suorittamaan 
rastit kahteen kertaan, kun suorituksia 
piti tulla yhteensä neljä. Erityisesti mie-
leen jäivät toiminnalliset rastit, kuten 
köysilaskeutuminen, kumivenesoutu, 
evakuointi, viesti, tulenjohto ja tietenkin 
ammunnat, jotka oli nekin järjestetty olo-
suhteisiin nähden hienosti. Hankalimpia 
rasteja partiollemme olivat patruunan 
tunnistaminen, käsikranaatin heitto, 
sekä pioneerirasti. Näistäkin kuitenkin 

Partion 53 naisedustaja onnistuu 
ammunnassaan ensimmäistä ker-
taa pienoiskivääriä käsitellessään, 
mikä näkyy eleistäkin. Järjestäjä oli 
onnistunut saamaan hienosti poik-
keusluvan pienikaliiberisien aseiden 
käytöllä pk-seudun alueella.
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kerättiin tärkeitä irtopisteitä, joita ilman 
lopullinen sijoituksemme olisi ollut py-
kälää huonompi.

Lopulta partiollemme kertyi lauantain 
aikana kilometrejä alle 30, kun totesim-
me että jäljellä olevat rastit olisivat ol-
leet niin kaukana, ettei aika enää riittänyt 
niillä käymiseen. Kun sitten palasimme 
leiriin jo hyvissä ajoin ennen klo 19 ta-
karajaa, harmittelimme että enemmänkin 
olisimme jaksaneet, jos aikaa olisi ollut. 
Sunnuntain osuus olisi myös voinut olla 
pidempikin, sillä matkaa kertyi kahden 
rastin hakemisesta vain muutama kilo-
metri. Ilman rinkkoja tämä oli turhankin 
leppoisa osuus, joskin hauskan lisähaas-
teen toivat ennen lähtöä partiolle anne-
tut ilmapallo sekä spagetti, jotka täytyi 
aikasakon uhalla tuoda ehjänä takaisin, 
sekä sudoku jonka täyttämättä jättäminen 
niinikään olisi aiheuttanut aikasakon.

Viikonlopun tuloksena oli lopulta 6. 
sija Suomen Sotilas -sarjassa, mikä oli 
näinkin kokemattomalle porukalle erit-
täin hyvä saavutus. Ja sen verran jäi intoa 
parantaa sijoitusta, että ensi vuonna läh-
detään taatusti uudestaan!

Pauli Järvinen: Törni-sarja
Partio TaKoRU 1 lähti syysjotokselle 
korkein odotuksin, sillä olihan meillä 
edellisvuoden syysjotosmestaruus puo-
lustettavana. Partion kokoonpano oli 

täsmälleen sama kuin kahtena edellisenä 
vuotena, minkä lisäksi osittain samalla 
porukalla on kisattu useita jotoksia. Myös 
odotukset itse kisan suhteen olivat korke-
alla sillä osalla partion jäsenistä oli vielä 
muistissa edellinen pääkaupunkiseudulla 
järjestetty syysjotos vuodelta 2007, joka 
on ollut viime vuosien jotoksista yksi 
rankimmista ja parhaiten järjestetyistä.

Tänä vuonna Törni-sarjan kilpailu 
mukaili Sveitsissä järjestettävän Swiss 
Raid Commando -kilpailun kaavaa, jos-
sa perjantain suunnistusosuutta seurasi 
lauantain ”tekninen vaihe” sekä lauantain 
ja sunnuntain väliseen yöhön sijoittuva 
”taktinen vaihe”. Edellisen kerran sa-
maa kaavaa on syysjotoksella noudatettu 
vuonna 2009 Sysmän Terri-jotoksella.

Lauantain teknisessä vaiheessa par-
tiot saivat kiertää vapaassa järjestykses-

Sotilaskotiauto vieraili illalla alu-
eella kello yhdeksään asti. Jonoa oli 
tasaisesti koko illan ajan. Vesipiste 
oli vieressä ja ruokahuollon voikin 
sanoa toimineen esimerkillisesti. Sen 
sijaan polttopuut ehtivät hetkellisesti 
loppua heti ensimmäisenä iltana.

Ilmapallo ja spagetti 
ehjänä maalissa!
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sä niin monta tehtävärastia kuin ehtivät. 
Tässä nopeus ja hyvä reittisuunnittelu 
olivat valttia, sillä rasteja oli tarjolla 
enemmän kuin yksikään partio ehti kier-
tää. Tehtävät testasivat monipuolisesti 
sotilastaitoja ja ilahduttavasti paino oli 
toiminnallisissa rasteissa paperitehtävien 
sijaan. Myöskään tyystin epäsotilaallisia 
täytetehtäviä ei ollut tällä kertaa mukana 
ainuttakaan, mistä jotos ansaitsee erityis-
kiitoksen. Omalta osaltamme lauantai oli 
varsin tasaista suorittamista, jossa hyvä 
etenemisnopeutemme yhdistettynä hy-
västä keskinkertaiseen vaihtelevien ras-
tisuoritusten kanssa piti meidät mukana 
kisassa kärjen tuntumassa. Lauantain 
viimeiseksi suunnittelemallemme rastil-
le meinasi tulla kiire kun huomasimme 
kahden kilometrin päässä rastista olles-
samme, että rasti sulkeutuu aikataulun 
mukaan 15 minuutin päästä. Sinnekin 
kuitenkin ehdittiin ainakin minuutin mar-
ginaalilla.

Lauantain teknisestä vaiheesta oli pa-
lattava tukikohtaan klo 19 mennessä ja 
sunnuntain taktiseen vaiheeseen sai läh-
teä aikaisintaan klo 00. Tässä välissä suo-
ritimme huoltoa ja muun muassa söimme 
lämmintä ruokaa ensimmäisen kerran sit-
ten aamupalan, joka oli nautittu ennen klo 
06:tta; päivän aikana ei sellaiseen ylelli-

syyteen ollut aikaa. Partionjohtajille oli 
käskynjako, jossa annettiin tehtävät yön 
taktiseen vaiheeseen. Partionjohtajamme 
valitsi kahdesta vaihtoehtoisesta tehtä-
västä pisteiltään arvokkaamman, joka oli 
tiedustelutehtävä. Tiedusteltava alue si-
jaitsi noin 8 km päässä tukikohdasta, ja 
tehtävästä oli palattava klo 10 mennessä. 
Tässä kohtaa päätimme, että haluamme 
olla tiedusteltavalla alueella vielä aamun 
valjetessa klo 07 aikoihin, sillä valoisas-
sa voi nähdä kaukaakin asioita jotka pi-
meässä jäisivät huomaamatta. Päätimme 
siksi että emme lähde liikkeelle heti ensi-
tilassa, vaan kellot laitettiin herättämään 
klo 01.

Kello 0130 olimme tien päällä yllättä-
vänkin virkeinä noin 4 tunnin unien jäl-
keen. Tehtäväalue oli vajaan kilometrin 
kanttiinsa ja saavuimme sinne takakaut-
ta kiertäen joskus ennen neljää. Alueel-
ta paljastui ”vihollisen” tukikohta, jossa 
havaitsimme muun muassa vähintään 6 
henkilöä, koiran, nuotion, puolijoukkue-
teltan ja ajoneuvoja. Jälkikäteen kuulim-
me, että maalihenkilöitä oli kaikkiaan 11, 
joista 2 nukkui teltassa. Osa maalihen-
kilöistä kulki ilman valoja säännöllistä 
vartioreittiä, toiset valojen kanssa satun-
naisemmin. Pariin kertaan myös todis-
timme kun maalihenkilöt ajoivat takaa 
jotain kilpailijapartiota valojen kanssa. 
Itse onnistuimme pysymään piilossa, 
vaikka kertaalleen maalihenkilöt valojen 
kanssa kulkivat vain metrien päästä koh-
dasta jossa yksi partiomme jäsenistä oli 
maastoutuneena. Suunnitelmamme mu-
kaan poistuimme alueelta klo 07, minkä 
jälkeen havainnot oli vielä kirjoitettava 
ja piirrettävä puhtaiksi muistiinpanois-
ta ennen kuin aloitimme paluumarssin. 

Huolellinen varustehuolto on tärkeää.
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Edellisessä Ressun numerossa 1/2013 esiintyi pari virhettä
Arcticmil-jutun kirjoittaja oli Mikko Tuomaala eikä Erkka Rinne, kuten jutun yhtey-
dessä oli virheellisesti kerrottu.
Alina Perälän esittelyjuttuun oli lipsahtanut väärä teksti. Oikea esittely on seuraava:
”Opiskelen tällä hetkellä TAMK:ssa ensihoitajaksi. TaKoRUn toimintaan olen ek-
synyt vuosi sitten ankaran painostuksen tuloksena. Hallitukseen päädyin sattuman, 
tietämättömyyden ja vielä suuremman, Osmarissa koetun painostuksen jälkeen. Eri 
tutkintoihin tähtääviä opintoja on takana n vuotta ja nykyisiä opintoja jäljellä ihan 
vaikka muille jakaa.”
Toimitus pahoittelee virheitä mutta pidättää niihin oikeuden jatkossakin.

Näin ehdimme sopivasti vähän ennen 
kymmentä takaisin tukikohta-alueelle ja 
kisan maaliin.

Kokonaisuutena kisasta jäi hyvä 
maku: se oli sopivasti rankka, pääosin 
hyvin järjestetty, ja tehtävissä painottui 
sotilaallisuus ja toiminnallisuus. Myös 
tehtävien pisteytys oli tällä kertaa varsin 
onnistunut, eikä mikään yksittäinen teh-
tävä saanut kokonaiskilpailussa aiheetto-
man suurta painoarvoa. Partiomme mitali 
himmeni viime vuoden kullasta pronssiin 
mutta sekin maistui tänä vuonna enem-
män voitolta kuin tappiolta.

Yhteenveto syysjotoksesta
Allekirjoitan omalta osaltani Kaisan ja 
Paulin ajatukset siitä, että jotos oli kai-
kin puolin onnistuneesti järjestetty. Oma 
partioni kulki viikonlopun aikana 50 km 
edestä metsässä, mutta silti perus lenk-
kari- ja kumppariyhdistelmällä en saanut 
rakon rakkoa, joten piste iin päälle!

Itse rastisuorittamisen (rasteja oli yh-
teensä 30 kummassakin sarjassa, joista 
partiomme teki puolet) lisäksi hyvää op-
pia jotoksella sai laavuyöpymisestä, joka 
itselleni oli täysin uutta rakentamisesta 
lähtien samoin kuin erilaisista sissimuo-

nista ja tulentekotavoista. Suosittelen siis 
syysjotosta jokaiselle, joka haluaa testata 
omaa selviytymistään luonnon helmassa 
ja pitkää pinnaansa välillä hikisenä, vä-
hillä unilla ja nälkäisenä kaveriseurassa. 
Mikäli jotokselle lähtiessä jo etukäteen 
perehtyy perus taistelijantaitoihin ja par-
tio sisältää eri aselajejien osaajia, voi si-
joituskin olla korkealla. Mutta maallikol-
le on palkinto jo sinänsä, kun on polun 
kulkenut onnistuneesti läpi.

Oma partioni ratkiriemukkaasti sun-
nuntaitunnelmissa maalissa. Partion-
johtajan askartelema kartta kuvassa.
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