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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry 
(TaKoRU) täy    opiskelijayhdistykselle kunni-
oite  avat 50 vuo  a rekisteröityneenä yhdis-
tyksenä. Arvokkaat juhlat pide   in lauantaina 
20. lokakuuta 2018 Tampereen teknillisen yli-
opiston kampuksen alueella kahdessa eri pai-
kassa. Juhlallisuudet alkoivat cocktail  laisuu-
della kello 16 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Ti-
laisuudessa nostel  in maljoja kutsuvieraiden 
kanssa ja tuo  in virallisia tervehdyksiä yhdis-

tykselle. Cocktail  laisuuden jälkeen siirry   in 
jalkamarssia kampuksen sisällä yliopiston ra-
vintola Newtoniin, joka oli onnistu  u naamioi-
maan todella tyylikkääksi juhla  laksi iltaa var-
ten. Pääjuhla alkoi ravintolassa kello 17.30 ar-
vokkaalla Suomen lipun sisään saapumisella. 
Lippuvar  o saa  oi Suomenlipun kunniapaikal-
le TaKoRU:n ja ORUP:n (Opiskelijain Reserviup-
seeripiiri ry) lippujen terveh  essä so  laallisten 
komentojen säestyksellä.

TaKoRU 50 vuotta
Pääjuhlaan kuului kolmen ruokalajin illalli-

nen kurkunkostukkeineen ja perinteisine pu-
heineen. Yhdistyksen puheenjohtaja Teemu 
Nuorteva pi   tervetuliaispuheen juhlan alku-
 puolella ja myöhemmin juhlapuheen pi   MPK 
Hämeen piiripäällikkö Ma    Eskola. Puheissa 
tuli esille TaKoRU:n toimivat ak  vitee  t, kuten 
yhdistyksen oma MPK:n tukema par  otaitokil-
pailu, toiminta SRA-puolella ja menestyminen 
RESUL:n valtakunnallisilla jotoksilla. Jäsenistös-

tä pide   in myös pari lyhy  ä vapaan sanan len-
nokasta puheenvuoroa.

Illallisen loppupuolella palki   in ak  ivisia 
toimijoita vuosien varrelta. Nämä ovat varsin 
arvoste  uja muistamisia, koska opiskelijayh-
distykset tyypillises   jakavat melko kitsaas   
huomionosoituksia toimijoilleen. TaKoRU jakoi 
viimeksi useamman ansiomitalin vuonna 2008 
edellisissä vuosijuhlissa. Palkitsemisten jälkeen 
oli vielä vapaata, mu  a maanpuolustushenki-
ses   väri  yny  ä seurustelua.

Pääjuhlan jälkeen väsymä  ömille taisteli-
joille ja heidän seuralaisilleen oli vielä tarjolla 
kello 22 jatkot Mörrimöykyllä. Tänne läh  kin 
jälleen jalkamarssilla suurin osa vierailijoista. 
Loppuilta jatkui kuohuviinitarjoilun merkeissä 
ja sen ohessa sauno   in juhlan hiet pois sekä 
kylve   in paljussa. Saunalla myös heijaste   in 
seinälle kuvia erilaisista TaKoRU:n tapahtumis-
ta villiltä 70-luvulta alkaen. 

  ANTTI LAALAHTI

  Vuosijuhlassa palkitut vasemmalta: Miikka 
Hurmalainen, Eero Kaaja, Jussi Alanen, Pyry 
Laine, Antti Nousiainen, Teemu Nuorteva 
(TaKoRU:n pj.), Pekka Sillanpää (ORUP:n pj.). 
Palkitsemistilaisuudesta oli joutunut jäämään 
pois Juha Löfl und, Jarno Pöhö ja Jarkko Suo-
minen. 
Kuva: Veli Prehti.

TaKoRU:n entisiä ja nykyisiä aktiivitoimijoita ottamassa alkulämpöä Mörrimöykyn lauteilla cocktailti-
laisuudessa. Keskellä vasemmalta pj. Teemu Nuorteva ja vpj. Aleksi Sten. Kuva: Tero Ahtee.

TaKoRU:n kammoksu  u Par  otaitokilpailu ki-
sa   in taas syksyiseen tapaan 29. syyskuuta. Se 
keräsi kaikkiaan 13 par  ota lähialueilta mi  e-
lemään so  lastaidoista ja hajoamaan Hervan-
nan ja Pirkkalan lennoston väliseen maastoon 
ja vuodenajan pimeyt een. Kisassa par  ot kul-
jete   in porrastetus   Hervannasta lennostoon, 
josta rasteja suori  aen ede   in koh   maalia 
Hervannassa. Maalissa odo    sauna ja kylmää 
olu  a. Kisa oli MPK:n kurssi ja siitä sai yhden 
korvaavan kertausharjoitusvuorokauden.

Kilpailu koostui lennoston apinaradasta, 

kolmesta ammunnasta ja Puolustusvoimien ka-
lustoa hyödyntävistä so  laallisista rasteista.

 Kisa osoi  autui tänä vuonna tavallista vai-
keammaksi, mu  a lopulta kaikki selvisivät ehjinä 
maaliin. Kolme parasta par  ota olivat järjestyk-
sessä seuraavat: Väkevä raja, Team Gona ja Ku-
miankka. Kisan läpivien   onnistui ilman rasteille 
yleensä muodostuvaa jonoa. Ensi vuonna par-
 otaitokilpailu on taas samoihin aikoihin en  s-

täkin hurjempana ja edelleen kaikille avoimena. 

   TEEMU NUORTEVA

TaKoRU:n Partiotaitokilpailu
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry – TaKoRU
• TaKoRU on vuonna 1968 peruste  u Suomen Reserviupseeriliiton alainen reserviläisyh-

distys, joka kuuluu valtakunnalliseen yliopistokaupunkeihin keski  yneeseen Opiskeli-
jain Reserviupseeripiiriin (ORUP)

• Yhdistyksessä on maksaneita jäseniä 522 ja se on jäsenmäärältään piirin kymmenestä 
yhdistyksestä toiseksi suurin

• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakouluopiskelija so  lasar-
vosta riippuma  a. Kanna  avaksi jäseneksi korotetulla jäsenmaksulla voi lii  yä opiske-
lijastatuksesta riippuma  a

• Yhdistyksen Ressu-niminen julkaisu eh   ilmestyä 41 vuosikertaa omana lehtenään. 
Tämä palsta on osa yhteistyösopimusta Pirkan Vies  n ja yhdistyksen välillä

Facebookista löytyy jäsenille tarkoite  u sulje  u  edotus- ja keskusteluryhmä. 
Lisä  etoa, mm. kisatulokset ko  sivulta www.takoru.fi  
paatoimi  aja@takoru.fi , 040 749 0666

Pauli Järvinen asettaa Suomen lipun telineeseen. Yhdistyksen ja piirin lippua pitelevät Pyry Laine 
ja Eero Kaaja. Kuva: Aleksti Sten.
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Helsingin veljeskerho Akateeminen Maanpuo-
lustusyhdistys - ARU ry:n ja TaKoRU:n välinen 
SRA-kilpailu käy  in 10. marraskuuta Padasjo-
en koulutuskeskuksen ampumaradoilla. Tämä 
oli jo kolmas mestaruuskilpailu, joista kaksi 
edellistä oli TaKoRU voi  anut. 

Kilpailun voittaa se yhdistys, jonka yleis-
kilpailun kolme parasta ampujaa saavuttavat 
parhaat yhteispisteet. Tänä vuonna jo lähtö-
asetelmassa etu oli TaKoRU:lla, sillä Arulaisia 
oli kilpailun 18 osallistujasta vain 5. Kilpailus-
sa oli yhteensä viisi rastia, kaksi pistoolilla ja 
kolme kiväärillä. Rento kilpailu soveltui eri-
tyisen hyvin aloittelijoille, joita mukana oli 
paljon. Tarjottu lainakalusto oli tarpeen.

Onnistunut kilpailu ja sen ras  t saivat kii-
tosta. Eräällä kivääriras  lla oli ote  u vaikut-
teita Varustelekan järjestämästä Finnish Bru-
tality -ammuntakilpailusta. Luultavas   jokai-
nen kisaaja löysikin kielensä vyön alta ras  n 
suorite  uaan. Ras  n alussa ede   in ras  ku-

vauksesta löytyneen ”joukkueen johtajan käs-
kyn” mukaan syöksyen eteenpäin! Ras  n lo-
pussa taas sai itsestään puristaa loput mehut 
vähän pidemmällä spur  lla. Ras  n nimi oli 
osuvas   Padasjoki Brutality. Kisaajien asen-
teesta kertoo se, e  ä juuri tämä rankin ras   
vaiku    olevan kaikkein pidetyin.

Tänäkin vuonna kerhojen välisen mes-
taruuden voitti TaKoRU! Avoimen luokan ja 
kokonaiskilpailun voitti Eero Kaaja (TaKo-
RU). Olli Ritakallio (TaKoRU) voitti vakioluo-
kan. Helsinkiläiset laittoivat vähäisestä lu-
kumäärästään huolimatta hyvin kampoihin, 
sillä kuudesta parhaasta ampujasta kolme 
oli kummastakin kerhosta. Jos kiinnostuit 
kisasta, lähde sinäkin ensi kerralla mukaan! 
Jos SRA-kurssia ei vielä ole käytynä, kurssille 
mars! TaKoRU:n jäsenistölle lainakalusto kyl-
lä tarvittaessa järjestyy. 

   EERO KAAJA

SRA-kilpailu TaKoRU vs. ARU

TaKoRU:n lähes jokakesäiseksi perinteeksi on 
muodostunut yön yli kestävä vaellus lähiseu-
tujen retkeilyreiteillä. Koska Birgitan polku, 
Helve  njärvi, Seitseminen ja Evo on kierret-
ty jo aiempina vuosina, valikoitui tämän kesän 
kohteeksi Liesjärven kansallispuisto Tammelan 
kunnassa, lähellä Forssaa. Yksi vaelluksen tar-
koituksista on aina ollut suori  aa Reserviläis-
urheiluliiton sähköisen kuntokor  n tes  suori-
tus ”Jotos tai vaellus 25 kilometriä”, mu  a rei-
 n pituus on tyypillises   vali  u tähän nähden 

reilus   yläkan   in, noin 30-50 kilometriin.
Tällä kertaa vaellus osui kalenterissa kesä-

kuun puoliväliin. Reissuun lähde   in perjan-
tai-iltana viiden miehen voimin, jotka saa  in 
sopivas   mahdute  ua rinkkoineen yhteen 
farmariautoon. Reilun tunnin moo  orimars-
sin jälkeen pääs  in polun päälle. He   alku-
matkasta kohtasimme puiston mielenkiintoi-
simman luontokohteen, kun yli  mme järven 
Kyynäränharjua pitkin. Tämä matala harju on 
vain kapea maakannas, joka ero  aa toisistaan 
kaksi järveä, Kyynärän ja Liesjärven. Kannas 
on leveimmilläänkin vain joitakin kymmeniä 
metrejä ja kapeimmillaan muutaman metrin 
levyinen. Kannas on noin kilometrin pituinen.

Koko perjantai-illan aikana emme nähneet 
puistossa muita kulkijoita, mu  a kun majoi-
tuimme Kaksve  sen kodan maastoon, oli siel-

lä puolisen tusinaa muutakin retkeilijää. Tä-
hän varmaan vaiku    se, e  ä metsäpalovaroi-
tuksen vuoksi kota oli puiston ainoa paikka, 
jossa tulenteko oli salli  ua. Olimme kuitenkin 
matkassa omien majoi  eiden kanssa, joten 
tästä ei tullut mitään ongelmaa.

Lauantaina matkaa jatke   in pyrkien vält-
tämään jo kertaalleen talla  uja polkuja. Koska 
puisto on pienehkö, vaa   tämä hieman mieli-
kuvitusta. Yksi osa ratkaisua oli, e  ä suori  m-
me omatoimisen vesistönylityksen kohdasta, 
jossa Liesjärvi oli leveydeltään vain noin 100 
metriä. Tähän oli toki varaudu  u, joten mat-
kassa oli jätesäkit, joihin sullo  una rinkat ja 
vaa  eet uite   in yli. Ihan kuivana eivät kaikki 
rinkat selvinneet ylityksestä, mu  a kastumi-
nen ei ollut niin pahaa, e  ä se olisi lämpimä-
nä kesäpäivänä suuremmin haitannut.

Kaikkinensa reissu oli taas onnistunut. 
Suurin riesa olivat hy  yset, joita puistossa 
oli enemmän kuin ainakaan itse olen koskaan 
nähnyt Lappia etelämpänä. Niidenkin kans-
sa kuitenkin pärjäsi niin kauan kuin pysyi liik-
keessä tai pysähtyessään valeli itsensä karkot-
teella. Vaellusperinne  ä varmas   jatketaan 
taas tulevana kesänä, jälleen jossain uudessa 
paikassa. 

  PAULI JÄRVINEN

Kesävaellus Liesjärvellä

RESUL:n syysjotos kilpail  in pirteän syyskui-
sessa säässä Parolannummen maastoissa 14.-
16. syyskuuta kolmen TaKoRU:n par  on voi-
malla. Kilpailun teema ”Panssarijotos” so-
pi mainios   TaKoRU 2:lle, sillä matkassa oli 
kaksi vaununjohtajaa Parolasta: An    Kemp-
pi ja Mikko Kemppi. Lisäksi Teemu Nuorte-
va ja Eetu Honkanen täydensivät varsin koke-
matonta kokoonpanoa. Vaikka par  ollamme 
ei ollut kovin montaa jotosta takana, oli Tee-
mu saanut seuraansa kolme mo  voitunu  a 
kisaajaa.

Kilpailu alkoi perjantaina suunnistehtäväl-
lä, jossa pi   kerätä mahdollisimman monta 
ras  a. Ko  ken  äetu Parolan harjoitusmaas-
toista ja suunnistustausta siivi   vät par  om-
me mukaviin asetelmiin toiselle päivälle ja vä-
lituloksissa kahden pisteen päähän TaKoRU 
1:n kokeneesta kärkipar  osta.

Lauantaina oli ampumista ja laajas   so  -
lastaitoja mi  aavia tehtäviä. Vaikka päivä teh-
tävineen sujui hyvin, kohtasi par  omme myös 
vastoinkäymisiä. Teemun jalka oli alkanut kiu-
kutella perjantain suunnistustehtävän aikana 
ja lopulta hän joutui keskey  ämään kilpailun.

Vaikeuksista huolima  a pysyi par  omme 
henki hyvänä ja jatkoimme päivän kunnialla 
loppuun. Vielä ennen lepoa oli allekirjoi  a-
neella jokajotoksisen puulusikan askartelun 
aika.

Sunnuntaina taival alkoi jo painaa mu  a 
henki jatkui hyvänä so  laallisten tehtävien 
parissa. Ras  en aiheita olivat mm. ensiapu, 
singot, harjoituskäsikranaa  n hei  o ja puun 
panostaminen sulute  a varten. Kisa loppui 
rankkaan pikataipaleeseen.

Nuoruuden innostuksemme ei aivan riit-
tänyt kukistamaan hallitsevia mestareita eli 
Erkka Rinteen, An    Laalahden ja Mika Kivi-
luoman TaKoRU 1:tä. Mu  a toinen sija oli sil   
kelpo suoritus. Kunniamaininta myös maaliin 
päässeelle TaKoRU 3:lle.

Tiedoksi jo ennakkoon lukijoille, e  ä TaKo-
RU vastaa 2020 talvijotoksen järjestämisestä. 
Näin ollen myös muilla par  oilla on erinomai-
nen mahdollisuus tavoitella kirkkaimpia mita-
leja, kun kärkikisaajat ovat kiinni järjestelyis-
sä. 

  ANTTI KEMPPI

Kaksoisvoitto Panssarijotoksella

Viisikymppisten juhlien sarja jatkui Vaasassa 
17. marraskuuta, kun Opiskelijain Reserviup-
seeripiiri ja Vaasan Opiskelevat Reserviupsee-
rit yhdis  vät voimansa. Piirin 40-vuo  sjuhlat-
han olivat 10 vuo  a si  en Tampereella. Nyt 
ka  ojärjestön juhliin aateveljiä ja maanlaajui-
sia toimijoita tapaamaan läh   kymmenkunta 
takorulaista.

Juhlan hinta oli tehty opiskelijaystävälli-
seksi (50 €), ja suurin osa osallistujista voi  in-
kin reserviläismi  apuulla laskea junioreiksi. 
Juhlapäivän ohjelma oli läpileikkaus mennei-
syyden perintöä ja akateemista oppia. Lauan-
tai alkoi juhlajumalanpalveluksella Vaasan kir-

kossa, jonka jälkeen suorite   in seppeleenlas-
ku jääkäripatsaalle. Sivistyksennälkäiset saivat 
opastetun kierroksen Sotaveteraanimuseolla ja 
Vaasan vanhalla kasarmialueella.

Vielä ennen pääjuhlaa ehdi   in lausua ter-
vehdykset cocktail  laisuudessa sekä naulata ja 
siunata tuore VORU:n lippu. Juhlapuheen pi   
Pohjanmaan aluetoimistossa syyskuussa aloit-
tanut evers  luutnan    Mauri Etelämäki. Juhla-
kansaa oli paikalla 80 henkilöä. Seuraavia piirin 
juhlia kaavail  in jo viiden vuoden päähän Hel-
sinkiin.

  PEKKA SILLANPÄÄ

Opiskelijoiden piiri juhli Vaasassa 

Kuvassa oikealla piirin aiempi puheenjohtaja ja TaKoRU:n puuhamies Antti Laalahti onnittelee piirin 
vetäytyvää puheenjohtajaa ja myös TaKoRU:n jäsentä Pekka Sillanpäätä. Muhkea lahjamurkula 
kainalossa on tarkoitettu piirin kiertopalkinnoksi. Kuva: Sami Pulkkinen.

Antti Kemppi (TaKoRU) vauhdissa SRA-rastilla. Kuva: Emil Fihlman (ARU).
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