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Suomen Reserviupseeriliiton alainen
reserviläisyhdistys, joka kuuluu Opiskelijain Reserviupseeripiiriin.
- Yhdistyksessä on jäseniä tällä hetkellä
noin 500, joista suurin osa on opiskelijoina Tampereen korkeakouluissa.
- Jäseniksi saavat liittyä sukupuoleen ja
sotilasarvoon katsomatta kaikki paikalliset opiskelijat, jotka kokevat yhdistyksen
toiminta-ajatuksen omakseen. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2015 on 15 €.
- Toimintaa järjestetään vuotuisen määrärahan puitteissa ja yhdistyksen vastuuhenkilöiden vapaa-ajan niin salliessa.
- Ressu-lehti on yhdistyksen julkaisu,
joka toimitetaan kaikille jäsenille.

Ressu-lehti
myös verkossa www.takoru.fi
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Toimitus

Päätoimittaja Pekka Sillanpää
Toimittaja Mikko Tuomaala

Taittaja

Pekka Sillanpää

Tässä nro:ssa
avustivat

Jens Hirschgänger, Mikko Hällfors, Pauli Järvinen, Miia Kivilä,
Kaisa Kurenniemi, Antti Laalahti, Jarno Pöhö, Juha Suominen,
Tuukka Tapper

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

530 kpl
Kopijyvä Oy, Tampere
2-4 kertaa vuodessa, 38. vuosikerta

Seuraava lehti
Kansien kuvat

Kevään korvilla, tai kesällä
Etukansi:”Mies ja ase”, takakansi:”Syysjotoksen kohtaaminen”
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Ei mitään uutta auringon alla?
Pekka Sillanpää
paatoimittaja@takoru.fi
p. 040 749 0666

V

enäjä on otsikoissa edelleen. Positiivista on selvä maanpuolustushengen kohoaminen Idän uutisten
myötä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mukaan yli puolet suomalaisista - jopa 56 % - kannattaa puolustusmäärärahojen korottamista. Edellisen
kerran resurssien lisäämisen suosio on
ollut näin korkealla 1970!
Ensi vuosi onkin merkittävä vuosi, kun
kertausharjoitusmäärä palautuu normaalille
tasolle (vrt. Ressu 3/2011). Puolustusvoimain uuden komentajan, kenraali Jarmo
Lindbergin mukaan kertautettavia reserviläisiä tulee olemaan 18000. Määrä on lähes
5 kertaa niin paljon kuin tänä vuonna. Kun
mukaan lasketaan MPK:lta tilattavat kurssit, arvioidaan ensi vuonna koulutettavan
45000 reserviläistä. Sehän olisi jo viidesosa sodan ajan joukkojen vahvuudesta.
Nyt on mielenkiintoista seurata, millä tavalla etenkin kovissa kertausharjoituksissa saadaan miehistö mukaan. Perinteisesti
heidän joukossa osallistumishalukkuus
on vähäistä, mutta olisiko maailmantilanne
nähtävissä myös heidän osallistumisintona?
On viisaampien käsissä ollut miettiä,
millä tavalla puolustusvoimiamme on
pitänyt muuttaa nykyaikaiseksi ja kustannustehokkaaksi. Positiivista kommentointia on saanut viime keväänä julkaistu
paikallispuolustusmalli. Siinä operatiivisten nopean toimintavalmiuden joukkojen
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(20 %) ja uutta taistelutapaa hyödyntävien strategisten alueellisten joukkojen
(60 %) lisäksi erityismerkitys annetaan
paikallispataljoonista koostuville paikallisjoukoille (20 %).
Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärven mukaan
paikallisjoukot kattavat uskottavasti
koko maan; varustus on joukkotyyppien
tarpeiden mukainen, reservin paikallistuntemusta hyödynnetään ja ikärakenne
huomioidaan paremmin. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää
muiden viranomaisten tukemiseen virkaapuosastona. MPK tulee myös paikallisjoukkomallissa olemaan merkittävässä roolissa. Maakuntakomppaniat ovat
osana paikallispataljoonia, kun uudistus
1.1.2015 otetaan käyttöön. Kerrankin
kokonaisvaltaisesti järkevää kehitystä ja
positiivisin mielin uuteen vuoteen!
Nyt kun ns. tasa-arvoinen avioliittolaki on saanut runsasta kannatusta ja reservin kertausharjoitusmäärä kasvaa, niin
olisi aika nostaa pöydälle myös sivarien
kertausharjoitukset. Kuinka iloisia monet
mummelit ja kehitysvammaiset olisivat,
kun saisivat lisää hoitoresursseja laitoksiimme, puhumattakaan ylikuormitetuista hoitajista. 
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TaKoRUlla tapahtunutta 2014
päivä
07.01.
23.01.
01.02.
05.02.
08.02.
08.02.
15.02. - 16.02.
15.02. - 16.02.
22.02.
04.03.
08.03.
13.03.
22.03.
10.04.
24.04.
27.04.
28.04.
29.04.
08.05.
23.05. - 24.05.
25.06.
05.08. - 08.08.
23.08.
29.08. - 30.08.
11.09.
16.09.
24.09.
30.09.
04.10.
07.10.
11.10.
17.10.
21.10.
30.10.
08.11.
14.11. - 16.11.
20.11.
27.11.
28.11. - 30.11.
30.12.

tapahtuma
Vuoden ensimmäinen pienoispistoolivuoro
Sotilaallinen leffailta
Veitsen vaara! -itsepuolustusseminaari
Juhlalenkki (nro. 200)
Talviammunnat Lennostossa
TA-kisaluento
[MPK] Kurssinjohtajan kurssi
[MPK] Kouluttajakoulutuksen kurssi
Kartat, koordinaatit ja GPS -teemapäivä
Naisten ammunnat
Pistoolipäivä Lennostossa
Kevätkokous ja viihtymistä Kotilo-saunalla
[MPK] B-ajolupakurssi
KKK - ’Kuun Kolmas Keskiviikko’
Cooper-testi
Köysilaskeutumiskoulutus
Wappugrilli
Kevätkauden viimeinen pienoispistoolivuoro
Suolijärven suunnistus
[ORUP] ORUPin SRA-SM 2014 karsintakilpailu
III vuotuinen 25 km hölkkä tai kävely
[ORUP] Panssariharjoitus
Sportabzeichen
TaKoRUn vaellus
TaKoRU JA-HAA! -messuilla
Suolijärven suunnistus
TaKoRU Aatemarkkinoilla
Cooper & LKT
Partiotaitokilpailu 2014
Pienoispistoolivuorot jatkuvat
Kivääripäivä Lennostossa
Hulvattomat pikkujoulut ja syyskokous
Tutustumisammunnat Osmonkalliossa
Sotilaallinen leffailta
Pistoolipäivä Lennostossa
SRA-ampujan kurssi Padasjoella
KKK
Ylimääräinen yleiskokous
TaKoRUn ja ARUn SRA-kilpailut ja ammuntaa Padasjoella
Vuoden viimeinen pienoispistoolivuoro

hlö
5
3
14
4
12
6
3
3
7
54
11
22
4
6
9
13
25
4
1
6
9
7
7
3 + monta
11
4 + monta
10
53
19
31
11 + 43
6
24
36
5
9
21
?

+ Pienoispistoolivuorot tiistaisin paitsi toukokuun ja syyskuun välillä
yht. vuoden loppuun arviolta 29 kertaa
+ Viikkolenkki joka keskiviikko TTY:lta koko vuoden ajan
yht. vuoden loppuun arviolta 53 kertaa
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TaKoRU-tilastot v3 <-> ajopäivämäärä 3.9.2014
Huomioita
- otanta nyt noin 1 kk myöhempi
- RUL-jäsenrekisteri uusittu keväällä
- naisten suht. määrä lievässä kasvussa
- ei tietoa sukupuolesta 9:llä
-> yhteensä 463 jäsentä
Sotilasarvojakauma

Syntymävuosijakauma
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TaKoRUn Syysvaellus Helvetinjärven
kansallispuistoon
29.-30.8.2014

Teksti: Miia Kivilä, kuvat: Pauli Järvinen

Tänä vuonna TaKoRU:n vaellus suuntautui kesän ja syksyn taitteessa Helvetinjärven kansallispuistoon. Ulkoiset puitteet
olivat upeat, sillä sää oli mitä mainioin
ja kansallispuiston maisemat huikeita.
Elokuun viimeiselle viikonlopulle sijoittuneelle vaellukselle osallistui seitsemän
henkilöä ja yksi koira. Suunnitelmana oli
edetä perjantai-iltana noin 10 kilometriä
majapaikalle, yöpyä, ja jatkaa lauantaina
matkaa noin 25 kilometrin edestä.
Saavuttuamme moottorimarssilla kansallispuiston kupeeseen matka lähti reippaasti liikkeelle. Pian kuitenkin huomattiin, että majapaikalle Valkoinen-nimisen
järven rannalle ei saavuttaisi ennen pimeää. Hämärän laskeutuminen toikin iltaan
odottamattoman jännitysmomentin, ja
löysimme itsemme lopulta etenemästä
pimeässä umpimetsässä kun toivottua polunpäätä ei tuntunut rohkeasta samoilusta
huolimatta löytyvän. Lannistumattomalla
reserviläishengellä rymysimme kuitenkin
lopulta nuotiopaikalle ja nautimme iltapalaa tulilla. Pikkuhiljaa väsyneet vaeltajat
alkoivat vetäytyä yöpuulle lukuun ottamatta paria vastuuntuntoista osallistujaa,
jotka jäivät laatimaan seuraavan päivän
etenemissuunnitelmaa hartaasti lähes aa-

munkoittoon asti.
Aamulla herätessämme yleinen keskustelunaihe oli majapaikkamme ihailu,
sillä illan pimeydessä puitteiden hahmottaminen oli ollut melko mahdotonta.
Eeppinen sumu kiersi järven päällä ja
Näin jylhissä maisemissa takorulaiset
matkasivat.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tässä maisemassa silmä lepää. Ja jalat haluavat olla
tukevasti maanpinnalla.
taivas aukeni matkalaisten yllä sinisenä.
Uuden päivän haasteita kohti lähdettiin
mieliala korkealla. Tarkoituksena oli käydä täydentämässä vesivarastoja puiston
kaakkoiskulmassa sijaitsevalla lähteellä,
josta jatkaisimme keittelemään lounasta
Luoma-järven rannalle. Tästä matka jatkuisi Helvetinkolulle, josta jäljellä olisi
taipaleemme viimeinen halssi takaisin
lähtöpisteeseen.
Päivän aikana upeita maisemia riitti.
Muita retkeilijöitä kohtasimme oikeastaan vasta puiston turistirysässä eli Helvetinkolulla, mikä oli hieman ihmeellistä
hyvään keliin nähden. Matkan edetessä
meille alkoi pikkuhiljaa valjeta, että toisenakaan päivänä tuskin selviäisimme määränpäähän ennen pimeää. Pääsyy tähän
kenties oli kansallispuiston hienot maisemat, joiden karu komeus piti sisällään
läjäpäin korkeuskäyriä. Näin kilometrit
saivat lisää haastetta jyrkille harjanteille
kapuamisen ja soisiin notkelmiin laskeutumisen ansiosta. Lisäksi jo ensimmäisenä päivänä huonoksi havaittua umpimetsässä etenemistä harjoitettiin vahingosta
viisastumatta myös toisena päivänä.
Iltaa kohden kiristimme tahtia. En olisi uskonut että eteneminen rinkka selässä
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juosten voisi olla jopa ihan hauskaa, mutta tämäkin tuli koettua. Lopulta en ollut
täysin varma, olinko kokenut näin rankkaa vaellusta edes intissä, vaikkakin tässä
kohtaa aika varmasti kultaakin muistot.
Kokonaismatkaksi laskettiin lopulta reilut
44 kilometria, mikä ylittikin selkeästi retkemme alkuperäisen pituusarvion.
Suurimman haasteen tarjosi lopulta
hieman yllättäen automatka takaisin sivistyksen pariin. Parin päivän vaelluksesta rasittuneet jalat ehtivät nimittäin
kangistua tunnin autossa istumisen aikana niin paljon, että viimeisten kotiovelle
käveltyjen metrien aikana usko perille
pääsemisestä meinasi hetkittäin loppua.
Todennäköisesti kuitenkin sulauduin
lauantai-illan kaupunkimaisemaan hullunkurisen epävarman askellukseni ansiosta ihan hyvin, sillä tässä vaiheessa iltaa
muidenkin asfalttiviidakossa samoilevien
eteneminen oli muista syistä hieman hataraa. Lopputulemana painoin mieleeni,
että tällaisella vaelluksella ei voi koskaan
olla mukana liikaa sukkia, suklaata ja kärsivällisyyttä hirvikärpästen perkaamiseen
hiusten seasta. Kaiken kaikkiaan kokemus oli hieno, ja sen myötä ensikosketukseni TaKoRU:n toimintaan positiivinen. 

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Täysin uudistettuna

TaKoRU:n partiotaitokilpailu
- 04.10.2014 -

MIKKO TUOMAALA

TaKoRUn partiotaitokilpailulla on pitkät perinteet. Kisan ollessa MPK:n virallinen
kurssi, on lukuisia kurssinjohtajia myös jo ehtinyt oman kädenjälkensä kisaan laittaa.
Tänä vuonna oli jälleen aika vaihtaa kurssinjohtajaa ja kokeilla jotain uutta.

11 partiota ja 11 rastia
Kaiken kaikkiaan 11 partiota - toistaiseksi suurin määrä kisan historiassa - saatiin mahdutettua mukaan tämän vuoden
mittelöön herruudesta TaKoRU:n lippulaivatapahtuman maineeseen kiirineessä
Partiotaitokilpailussa, joka pidettiin lauantaina 4.10.2014.

Kisa sisälsi niinikään 11 rastia, joista kolme oli ammuntoja. Partioiden tietoja ja
taitoja testattiin mm. tarkka-ammunnalla,
ensiavulla, tulenteolla, telamiinojen kaivamisella, viestirastilla, kuntotestillä,
sekä erittäin onnistuneella tiedustelutehtävällä.
Kisan pisteistä suurin osa tuli normaa-

TamRU 2:n Eero Rönni pitelee kun Tapio Kotipelto
vetelee. Tuomari valvoo tarkkaavaisena suoritusta.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tänä vuonna mukaan oli lähtenyt tamperelaisen sisaryhdistyksen TamRU:n
jäseniä jopa kahden partion voimin. Tässä kuvassa TamRU 1 sytyttää valkeata, jonka tulee mahdollisimman nopeasti katkaista ripustettu naru. Petteri Mattila koittaa puhaltaa tuleen vauhtia muun partion pilkkoessa puita.

lirasteista, joiden jälkeen oli noin puolet
ajasta varattu tiedustelurastia varten.
Kisa oli sen verran tiukka normaalirastien jälkeen, että kisa voitosta ratkaistiin
vasta usean tunnin mittaisessa tiedustelutehtävässä.

Pirkkala - Hervanta siirtyminen jäi historiaan
Kilpailu poikkesi edellisvuosista
myös siinä, että sekä maali että lähtö
olivat Satakunnan Lennoston ampumaradoilla. Partioiden lähdöt oli porrastettu
alkamaan noin 15 minuutin välein, jotta
saimme eliminoitua lähes kokonaan jonottamisen kisasta.
Ideana oli, että partiot kiertävät ennalta määritellyn reitin suorittaen sen matkalla olevat rastit yksi kerrallaan. Varsinainen aloituspiste oli Hervannassa, josta
PV:n pakettiautoilla kuljetettiin aina kak-
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si partiota kerrallaan varsinaiselle kisaalueelle.

Ampuminen kestosuosikki
vuodesta toiseen
Vaikka rasteille oli järjestetty tulentekoa
aikaa vastaan, haavoittuneen kuljetusta
paareilla ja viuhkapanoksen asentamista,
muodostui kilpailijoiden suosikeiksi silti
eri ammunnat.
Ampuminen oli myös tänä vuonna
saatu aiempaa monipuolisemmaksi. Kilpailijoita haastettiin tarkka-ammunnassa
300 metriin, kiväärin kasauksessa ja
ammunnassa aikaa vastaan, sekä pistooliammunnassa viiteen eri tauluun.

Uusi tiedusteluosuus
Ampumisen jälkeen partioilta testattiin
kunto ikään kuin merkiksi siitä, että nämä
olivat edelleen kykeneväisiä jatkavaan

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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seuraavaan osuuteen. Näiden normaalirastien jälkeen olikin luvassa kaikkien
yllätykseksi tiedustelutehtävä.
Partiot olivat suorittaneet kaikki normaalirastit, saivat he tiedustelukäskyn ja
4,5h aikaa sen suorittamiseen. Muutaman
kilometrin päässä ampumaradoilta oli
separatistiryhmä aseineen, ansoineen ja
autoineen. Separatistit partioivat alueella
niin pakettiautoilla kuin jalkaisinkin.
Partioiden tehtävä oli tiedustella suurehko alue ja piirtää siitä luonnos, jäämättä kuitenkaan kiinni separatisteille.
Kiinni jäädessä partiolta vähennettiin
pisteitä. Alueelle oli piilotettu niin paljon
löydettävää ja raportoitavaa, ettei paraskaan partio saanut raportoitua edes puolia.
Rastista vaikean tekivät tiellä liikkuvat separatistien autot ja metsäpoluilla

kulkevat jalkapartiot. Raskaasti aseistetut separatistimme saivat yli puolet partioista kiinni, jotkut jopa kahteen kertaan.
Osa partioista jopa eksyi matkalla, ja ainoat löydökset olivat vielä lämpimät karhun jätökset ja mukavasti upottava suo.
Kaikki kuitenkin selvisivät maaliin vielä
samana iltana, pääosin tajuissaan.

Mediaspektaakkeli
Kilpailun maine kovana sotilastaitokilpailuna oli kiirinyt turuille ja toreille sen
verran, että se oli herättänyt myös median huomion. YLE:stä oli lähestytty kurssin järjestelyporrasta, ja luonnollisesti
tällainen näkyvyys nähtiin hyväksi.
Paikalle lauantaiaamuan saapuikin
YLE Puheen toimittaja Reetta Arvila.
Hän teki kilpailusta 30 minuutin mittaisen radio-ohjelman ja yhden artikkelin

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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YLE:n nettisivuille. Pahimmat häröilyt
ja avautumiset onneksemme sensuroitiin,
mutta itse jutut löytyvät edelleen YLE
Areenasta.

Kilpailun yhteenveto
MPK:n kurssilla palaute on aina keskeiseesä roolissa. Saadusta palautteesta viisastuimme sen verran, että ensi vuoden
kisasta tehdään jälleen kerran isompi,
monipuolisempi ja mahtavampi.
Haluamme sisällyttää siihen enem-

män ammuntaa ja isompia tehtäväkokonaisuuksia, jotka tuovat partioille enemmän suunnistusta ja taktiikan valintaa.
Pyrimme kasvattamaan budjettia ensi
vuodelle ja runsaasta osallistujatulvasta
oppineena yritämme sisällyttää ensimmäiset 15 partiota mukaan.
Tänäkin vuonna, toista kertaa putkeen, voittajaksi selviytyi erikoisrajajääkäripartio Osasto Vehviläinen. Katsotaan,
riittääkö kavereilla kovuus hattutemppuun ensi vuoden kisassa. 

Tulokset

Voittajapartio Osasto Vehviläinen on palannut onnistuneesti
tiedustelurastilta.

1. Osasto Vehviläinen..........96,7
2. TamRU 2.......................... 90,9
3. PsJK 113...........................86,6
4. TamRU 1.......................... 80,9
5. Hipun verran parempi....72,8
6. 406..................................... 71,8
7. Tupsula Tulee ja Tappaa..64,4
8. Team KiveSS..................... 63,1
9. von Tynkky....................... 60,2
10. Aivopesukarhut............. 54,5
11. Keko.................................40,7

Aseiden kokoamista osana rastisuoritusta.

Kurssinjohtaja (vedessä) ei vält-
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tynyt hyytävältä Suolijärveltä.

Syysjotos ”Tahkojotos”, Nilsiä
19.-21.9.2014
Teksti: Antti Laalahti, kuvat: Mikko Hällfors

Tänä vuonna valtakunnallisella RESULin syysjotoksella olikin ilahduttavan
sankoin joukoin TaKoRUn jäseniä kilpailemassa, mutta edelleen ainoastaan
yksi partio kantoi puhtaasti TaKoRUn
nimeä ja edusti kerhoa virheettömillä
suorituksillaan. Tämä tarina on TaKoRU
1 partion vuodatus.
Raivokkaita taisteluita ja kilpailuita
historiansa aikana nähnyt TaKoRUn ykkösnyrkki koostui tällä kertaa viidestä
innokkaasta kerhon jäsenestä. Kovaksi

keitetyt kilpailijat olivat ltn Antti Laalahti, ltn Erkka Rinne, ltn Lauri Metsovuori,
ylik Mikko Hällfors ja kers Pauli Järvinen. Nämä pelottomat osallistuivat Tahkovuoren maisemissa järjestetyn mittelön
kovempaan sotilassarjaan.
Odotukset olivat kilpailun ja sotilassarjan suhteen korkealla, koska sen johtotehtävissä pyörivät monia kilpailuita
dominoineet Kuopion Reserviupseerien
kisapartion henkilöt. Ammuntoja oli luvattu paljon ja toiminnallisia rasteja si-

TaKoRU 1: vas. P. Järvinen, A. Laalahti, E. Rinne, L. Metsovuori, M. Hällfors. 31
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täkin enemmän. Myös menestysmahdollisuudet kohosivat yhden kovan partion
ollessa kiinni järjestelytehtävissä tänä
vuonna.

Uudistetut sarjat ja haasteelliset rastireitit
Tänä vuonna oli terminologiaa uudistettu, kun aiemmin Törnisarjaksi kutsuttu
sarja oli saanut nimen Sotilassarja ja kevyempi Suomen Sotilas-sarja oli nyt saanut nimen Retkisarja. Sotilassarja aloitti
ylpeästi kilpailunsa jo perjantaina yötä
vasten, kun taas retkisarja väsyneenä vasta lauantaina aamulla (mutta pe-yön yli
yövyttiin silti pelipaikalla - toim. huom.).
Varsin miellyttävää vaihtelua olivat illan pimeän ammunnat pistoolilla paikallaan oleviin kohteisiin omalla valaisulla
ja kiväärillä liikkuvaan tauluun. Näiden
jälkeen kierot järjestäjät tarjosivat todella haastavan yösuunnistuksen tiukalla

aikarajalla. Suunnistus olikin melkoinen taidonnäyte ja siinä syntyi jo suuria
eroja partioiden välille. Tästä voi ylpeänä todeta, että suunnistajamme Rinne ja
Metsovuori täyttivät kaikki odotukset,
kun TaKoRU 1 oli ainoa partio koko kilpailussa, joka sai täydet pisteet kyseisestä
tehtävästä.
Viimeisenä yöllisenä herkkuna tarjoiltiin vielä majoittuminen hakkuuaukealla
vihollisuhan alla. Käytännössä siis partio ei saanut pitää ääntä, valoa tai käyttää
omaa majoitetta. Kyllähän tästäkin selvittiin innostuneina aiheesta, mutta mieli
olisi voinut olla hyvin toinen, jos taivaalta
olisi tullut rapaa ja viisi miestä olisi yrittänyt majoittua kahden rastilla jaetun sadeviitan alle piiloon. Nyt yöpymisrasti oli
erittäin onnistunut!
Lauantaiaamun jälkeen kilpailu kulkikin melkein samaa rataa retisarjan kanssa. Molemmat sarjat tahkosivat lävitse

TaKoRU 1 pojat rentoutuvat tulenjohtorastin jälkeen.
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Aseiden osat aiheuttavat hämmennystä partiossamme.
perinteisiä rasteja. Miinoja, sinkoja, ensiapua, tulenjohtoa, aseiden kokoamista
jne. Muutamia kylmiä rasteja oli myös
sijoitettu ikävimpiin paikkoihin maastossa. Näitä rasteja kovimmat partiot etsivät
suuvaahdossa lisäpisteiden takia korkeimmilta tuomion vuorilta ja syvimmistä lutakoista!

Maisemia katsellen
Loppuvaikutelma kilpailusta oli hyvä,
pienistä järjestelypään kompuroinneista
huolimatta. Lisää kovuutta kuitenkin olisi kaivattu varsinkin sotilassarjaan. Reitti jäi vähän lyhyeksi vaikka korkeuserot
olivatkin omiaan tuomaan tuskan ja epätoivon pintaan monessa kohtaa.
Varsin hyvä mieli jäi myös siitä, että
TaKoRUn vantteraa ja innokasta väkeä
oli kilpailussa todella paljon tänä vuonna! Myös muitakin vanhoja tuttuja tuli
tavattua ja kuulumisia vaihdeltua. Miel-

tä jäi kuitenkin painamaan, miksi yhdistyksen nimi oli niin harvoin edustettuna,
vaikka jäsenistöä oli paikalla kuin karjaa?
Ensivuonna sitten kurinalaisempi edustus
yhdistykselle ja jokainen taistelija seisomaan riviin TaKoRUn lipun alle!
Edustusjoukkueen sijoitus sotilassarjassa oli lopulta toinen ja tappio oli
katkera, koska meidät päihitti oma veljeskerhomme JARU, vajaalla puolella
pisteellä… Tämäkin sai kohtuuttomat
mittasuhteet, kun jälkipeleissä mietittiin
missä kaikkialla ylvästä partiotamme oli
riistetty! No ensi vuonna sitten uudella
yrityksellä ja innolla taistoihin käy tie.
Sentään siitä saimme katkeruuteemme
tyydytystä, että tänäkin vuonna saimme
pidettyä Tampereen Reserviupseerien
TamRU 1 partion takanamme. 

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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SRA-kurssi Padasjoella 15.-16.11.2014
- Harjoittelu kannatti! Teksti: Jarno Pöhö (tapahtuma) ja Pekka Sillanpää (infosuorakulmio), kuvat: Pekka Sillanpää, ResUL

Mistä on kyse?
SRA eli sovellettu reserviläisammunta on eräs tämän hetken kuumin toimintamuoto reserviläiskentillä. SRA-toiminnan tarkoitus on kehittää reserviläisten tilanteenmukaisia ampumataitoja nykyaikaisilla
palvelusaseilla. SRA muodostuu toiminnallisista tilannekuvatuista rasteissa, joissa pääpaino ei ole
absoluuttisessa tarkkuudessa vaan nopeuden ja
tarkkuuden yhdistelmässä. SRA-tutkinto koostuu
teoriaosuudesta, jolla osoitetaan sääntöjen hallitseminen ja ampuma- ja aseenkäsittelyosuudesta.
Ampumakokeen osumakertoimen (eli pisteet jaettuna ajalla) tulee SRA-tutkinnossa olla vähintään
1,4 jotta koe läpäistään. SRA-kortti oikeuttaa osallistumaan SRA nimikkeen alla järejstettyihin harjoi-

mukanaan peräkärryllinen SRA-ratalaitteita. Näistä rakennettiin rata pieneen
harjoituskisaan, jonka valkeakoskelaiset
sekä muutama takorulainen ampuivat
kurssilaisten opiskellessa teoriaa. SRAkurssille osallistui 13 kurssilaista ja kurssin teoria ja käytännön koe olivat suuri
menestys. Kaikki suorittajat ansaitsivat
SRA-statuksen viikonlopun aikana.
Järjestelyt kurssilla olivat toimivat ja
ongelmia ei ollut. Viikonlopun aikana oli
tarjolla harvinaisuutta yhteisruokailun
merkeissä, lähes soppatykinvetoisesta
kattilasta tarjoiltiin hevoskeittoa ja ruoka

tuksiin ja kilpailuihin. Luonnollisesti kortti osoittaa
vastuullisesta

aktiivisuudesta

ampumakilpailuja

koskien myös mahdollisia asehankintoja ajatellen.

Kurssi piti alunperin järjestää maaliskuussa 2014, mutta kurssi kariutui Satakunnan lennoston ratojen kunnostustöiden takia ja vapaita SRA-kouluttajia ei
ollut saatavilla kurssilaisia kouluttamaan.
Kurssin järjestäjän ajatus oli saada itsellensä myös SRA-kortti, mutta maaliskuun kurssin peruuntumisen myötä allekirjoittanut kävi ja läpäisi Valkeakosken
upseereiden SRA-kurssin. Tältä kurssilta
allekirjoittanut kutsui samat kouluttajat
marraskuiselle TaKoRUn SRA-kurssille.
Valkeakosken kouluttajien lisäksi paikalle saapui parikymmentä Valkeakosken
Reservinaliupseerien ja Valkeakosken
Reserviupseerikerhon
SRA-ampujaa,
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SRA-tutkinnon ampumatestirata. Kuvassa näkyy
suorittaja, 2 SRA-tuomaria ja yksi turisti. Lankut
kuvaavat 10, 15 ja 20 metrin etäisyyksiä.
olikin omiaan lämmittämään koleasta ilmasta sisälle saapuneita ampujia.
SRA-harjoitteita pidettiin kurssilaisille lennostossa TaKoRUn ampumatapahtumien yhteydessä ja pienemmille
ryhmille syksyn pimenevissä illoissa
Satakunnan lennoston ampumaradalla.
Harjoittelu tuottikin selvästi tarpeellista
kokemusta kurssilaisille ja tulokset puhuvat puolestaan kaikkien kurssilaisten
suorittaessa harvinaislaatuisesti ampuma-

kokeen laakista läpi. Tämä ei ole mikään
itsestäänselvyys, sillä edellisessä todistamassani kurssissa kymmenestä osallistujasta vain kolme sai suoritettua kokeen.
Lisähuomiona motivaatiosta; eräs kurssilainen poltti kämmenensä kiehuvaan
keittoon, mutta seuraavana päivänä jo ampui onnistuneen suorituksen kyseisellä vasemmalla kädellä. Lehden ensi numerossa
saamme kuulla miten kävi TaKoRU vs.
ARU SRA-kilpailussa samassa kuussa. 

SRA-kokelaat valmistautuvat teoriatutkintoa varten
maittavalla jauhelihakeittolounaalla 30 l kattilasta.
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ORUPin Panssariharjoitus
2.-5.8.2014
PEKKA SILLANPÄÄ

Panssariharjoitus tunnetaan siitä, että
n. 30 henkilön osallistujamäärä täyttyy
muutamassa tunnissa ilmoittautumisen
alkamisesta. Tämän takia ORUP on joutunut kehittämään erityisen sähköpostijärjestelmän, joka takaa tasavertaiset ilmoittautumismahdollisuudet riippumatta
yhdistyksestä.

PEKKA SILLANPÄÄ

Panssariharjoitus on piirin
vuotuinen ylpeydenaihe

Toimintaa sukupuoleen ja
sotilasarvoon katsomatta

Edellisen kerran Ressussa on kirjoitettu
kattavasti Panssariharjoituksen kokemuksista numerossa 3/2010. Tällä kertaa
harjoituksesta kerrotaan yleisellä tasolla.
Panssariharjoituksen syvin olemus on
tarjota Panssari-RUK:n (ei siis Haminan
RUK) upseerioppilaille vastaosasto, joka
pääasiassa puolustaa oppilaiden harjoitellessaan hyökkäystä. Puolustusvoimat
on kokenut, että vertaansa vailla oleva
vastaosasto saadaan nimenomaan innokkaista ja tetsausta pelkäämättömistä osin
nuorista reserviläisistä. ORUP onkin vakiinnuttanut asemansa tässä merkittävässä
koulutustehtävässä useiden vuosien ajan.
Huolimatta menestyksestä on vuodesta toiseen arvottu, onko tämä MPK-harjoitus VEH vai ei. Tänä vuonna harjoitus
jälleen oli VEH, mikä sinetöi hurjan osallistumisinnon, kun matkakulut korvataan
ja reserviläispäiväraha 5 € tarjotaan.

Kuten TaKoRUlle, sopii slogan hyvin
myös tähän harjoitukseen. Harjoitus alkoi teoriaoppitunneilla, joissa kerrottiin
lyhyesti uudesta taistelutavasta sekä asekäsittelystä. Sen jälkeen muodostettiin
kolme ryhmää, jotka edelleen muodostivat joukkueen ja kaikille näille johtajat.
Tänä vuonna yhdet erillisest ryhmänsä
muodostuivat pelkästään TaKoRUsta ja
pk-seudun ARUsta.
Harjoitukseen osallistuvien sotilasarvoja ei ole ennalta määrätty. Ei ole
myöskään erityisesti noudatettava sotilashierarkiaa. Neljän päivän harjoituksen aikana yleensä kerran vaihdetaan
kokoonpanoa. Esim. tänä vuonna ARUn
jääkäri Miika Suvanto (o.s. Kujala) halusi kokeilla ryhmänjohtajan taitojaan
jälkimmäisellä puolikkaalla. Tämä harjoitus voikin hyvin toimia vaikka henkilökohtaisena johtamisharjoitustestinä.
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Panssarivaunuihin ahtautuminen ja
niissä ripeä kulkeutuminen oli harjoituksen hektisintä antia. Tunnelmaa! 
On kuitenkin toivottavaa, että joukkueenjohtajaksi valikoituu henkilö, jolla
tilannekuva on kutakuinkin hanskassa.
Tässä onnistuttiin tänä vuonna erittäin
hyvin, kun viime vuonna reserviin siirtyneet miespuolinen panssarivänrikki ja
naispuolinen vänrikki hoitivat homman
esimerkillisen hyvin. Yleiskuvion sujuessa ryhmät ja ryhmien jäsenet voivat
keskittyä opettelemaan panssarijääkärin
taitoja ja tunnistamaan erilaisia maastossa liikkuvia vaunuja. Tänä vuonna
harjoiteltiin myös hyökkäystä eräälle komentopaikalle, jonne oli tarkoitus päästä
ryhmänä huomiota herättämättä. Siinä
oma ryhmämme ei kyllä erityisen hyvin
onnistunut, mutta vastustajankin vartiotoiminta vaati selvästi lisää harjoitusta.
Kuten armeijassa opimme; jos suoritus on huono, otetaan se uusiksi. Onnis-

tuneen suorituskokonaisuuden jälkeen
kuulimme Panssari-RUK:n kouluttajilta
rakentavan palautteen sekä hyökkääjän
että puolustajan toiminnasta.

Tärkeää oppia kaikille
Näin hyvin toteutettu harjoitus todella avaa silmiä siihen, millaista metsässä
voisi puolustusasemissa olla, kun panssarivaunu-uhka on päällä. Harjoituksessa
epäsuoran tulen alla vaikutusta visualisoidaan savuilla, mikä saa entistä varmemmin päät painumaan turpeeseen.

Harjoituksessa ollaan koko ajan metsässä, joten
ruokahuollon toimivuus on tärkeää. Jokainen ryhmä
vastasikin vuorollaan tarjoilusta ja purkamisesta.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Kersanttitaistelijapari Järvinen ja
Paavilainen ovat valmiina kohtaamaan epäsuoraan tuleen pysähtyneestä vaunusta jalkautuvia.
Onnistuneeseen suoritukseen ei riitä
pelkkä asemapaikkojen ennalta katsominen, vaan on hyvä harjoitella myös
tulenavaus, liikkuminen, irtautuminen,
tukeminen ja ryhmien välinen yhteispeli.
Tällaista joukkuetason treenausta ei kaikilla ole välttämättä edes palvelusaikanaankaan tullut yhtä elävästi eteen.
Aivan kaikkia nykyaikaisen harjoituksen herkkuja ei tänä vuonna saatu,
kun kaksipuolinen simulaattorijärjestelmä KASI oli huollossa. Käytännössä se
vähensi taistelun interaktiivisuutta osumatietojen puuttuessa, mutta toisaalta
myös jäntevöitti itse tapahtumista oppimista, kun oudon järjestelmän parissa
säheltäminen puuttui.

vaunuihin ja näin intensiiviseen taisteluharjoitukseen. Kokemus oli erinomainen.
Puitteetkin olivat kohdallaan liiankin
hyvin: ruokaa sai riittävästi, kesä oli kauneimmillaan ja ainoa sadekuuro osui sopivasti telttoja pystyttäessämme.
Tämänkin tapahtuman kanssa joudumme jännittämään tulevaisuutta. Ensi
vuonna puolustusvoimauudistus tarttuu
suuriin kokonaisuuksiin, jolloin Panssarikoulu siirtyy Maasotakoulun alaisuuteen.
Näin ollen tapahtumaa tässä muodossa ei
tulla järjestämään. PSK:n johtaja evl Ari
Laaksosen puolesta jatkoa seuraa.

Jatkoa odotellessa
Monelle joukosta, kuten itsellenikin,
tämä oli ensimmäinen kosketus panssariHarjoituksen aikana, muiden ollessa 
taistelukosketuksessa, oli välillä aikaa
rötväyksellekin kuten tässä kersantti
Paavilaisen ansiokkaassa esimerkissä.
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Perinteinen Suolijärven Suunnistus
> Pian taas täällä - vai muualla?
KAISA KURENNIEMI

Vuodesta 2012 alkaen TaKoRU on järjestänyt suunnistusharjoituksen joka kevät
ja syksy Suolijärven maastossa - säätilasta riippumatta. Rasteja onkin haettu niin
kaatosateessa kuin auringonpaisteessa ja
osallistumisinnokkuus on vaihdellut sen
mukaisesti.
Radan pituus on aina noin viisi kilometriä ja suoriutumalla tästä alle puolessatoista tunnissa saa Reserviläisurheiluliiton sähköiselle kuntokortille
suoritusmerkinnän kenttäkelpoisuustes-

tien suunnistus -osioon. Mukaan on toki
tervetullut vaikka ei suoritusmerkintöjä
metsästäisikään, tai muutenkaan kilpailisi
aikaa vastaan. Lähes joka kerta mukana
onkin myös kävellen radan suorittavia,
joten kynnys lähteä mukaan ei taatusti ole
liian korkea.
Radasta pyritään tekemään aina uudenlainen ja sopivan haastava, mutta niin
että ketään ei tarvitse lähteä pelastuspartion kanssa metsästä hakemaan. Suolijärven alue alkaa kuitenkin olemaan niin
moneen kertaan läpikoluttu, että uusiakin
suunnistusmaisemia on jo harkittu. Jos
Sinulla siis on ehdotus missä Tampereen
alueella haluaisit ensi keväänä tai syksynä suunnistaa, niin ota yhteyttä:
liikuntavastaava@takoru.fi. 

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Deutsches Sportabzeichen
für junge Reservisten aus Hervanta

23.8.2014

PEKKA SILLANPÄÄ

Ressussa 1/2014 tuotiin suuren yleisön
tietoisuuteen virallinen Saksan olympiaurheiluliiton urheilumerkki ”Deutsches
Sportabzeichen” (DSA). Kyseisestä jutusta lukija voikin tarkemmin tutkia, mitkä
ovat merkin taustat ja vaatimukset.
Valtuutetun DSA-tuomarin sotilasmestari Jens Hirschgängerin korviin oli
kantautunut takorulaisten kiinnostus
kokeilla kylmiltään kuntoaan merkin
suorituksessa. Niinpä elokuun lopulla,
kauniina lauantaisena kesäpäivänä, kokoontuivat Tampereen Hervannan Lindforsinkadulle klo 10 salskeat urheilijat
Antti Nousiainen, Pauli Järvinen ja Milja
Kärkimaa sekä Espoon referenssisuorittaja Mikko Lilja. Saksa-ystävä Jari Paavilainen saapui edellisillan rasituksista
toipuen mukaan hieman myöhemmin.

Monenkirjavista lajivaihtoehdoista
urheilijoiden suosikeiksi muodostuivat Medizinball, Schleuderball, 3000 m
sekä 25 metrin uintisprintti uimahallissa.
Suotta ei aikaisin aamulla herätty, sillä
ansiokkaasti urheilijat saavuttivat päivän saldoksi: 1 kultaisen, 2 hopeista ja 1
pronssisen merkin sekä näiden lisäksi oli
yksi vajaa protosuoritus.
Kyseisessä tapahtumassa allekirjoittaneelle juhlallisesti luovutettiin aiemmin
saavutettu hopeinen merkki sekä todistus. Lehden ilmestyessä myös elokuun
kilpailijat ovat merkkinsä saaneet. Mikäli nukuit elokuussa mutta nyt kiinnostus
kuitenkin heräsi niin älä huoli, sillä ensi
kesänä tapahtuma järjestetään uudelleen!
Ohessa vielä virallinen taulukko rajoista:
http://goo.gl/o6QHFi 

Pauli Järvinen esittelee Lindforsinkadun kentällä korkeushyppääjän taitojaan. Muut hymyilevät osaaottavasti taustalla.
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 Jens Hirschgänger kertoo aamun alkajaisiksi keskeisimmät asiat urheilumerkin suorittamisesta. Muut vasemmalta Antti Nousiainen, Mikko Lilja, Pauli
Järvinen ja Milja Kärimaa.

3000 metrin spurtti eli meikäläisittäin Cooper oli kaikille tuttua peruskauraa.
 Kuvassa myös Jari Paavilainen on päässyt kolmantena kiitäjänä vauhtiin.
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ENSI NUMEROSSA:
- TaKoRU vs. ARU, SRA-taistelu
- Jääkäriliike 100v, excu Saksaan
- Ja paljon paljon muuta
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