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RESSU

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti

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 Löﬂund, Jarno Pöhö ja Jarkko Suominen.
Kuva: Veli Prehti.

TaKoRU 50 vuotta
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry
(TaKoRU) täyƫ opiskelijayhdistykselle kunnioiteƩavat 50 vuoƩa rekisteröityneenä yhdistyksenä. Arvokkaat juhlat pideƫin lauantaina
20. lokakuuta 2018 Tampereen teknillisen yliopiston kampuksen alueella kahdessa eri paikassa. Juhlallisuudet alkoivat cocktailƟlaisuudella kello 16 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tilaisuudessa nostelƟin maljoja kutsuvieraiden
kanssa ja tuoƟin virallisia tervehdyksiä yhdis-

tykselle. CocktailƟlaisuuden jälkeen siirryƫin
jalkamarssia kampuksen sisällä yliopiston ravintola Newtoniin, joka oli onnistuƩu naamioimaan todella tyylikkääksi juhlaƟlaksi iltaa varten. Pääjuhla alkoi ravintolassa kello 17.30 arvokkaalla Suomen lipun sisään saapumisella.
LippuvarƟo saaƩoi Suomenlipun kunniapaikalle TaKoRU:n ja ORUP:n (Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry) lippujen tervehƟessä soƟlaallisten
komentojen säestyksellä.

Pauli Järvinen asettaa Suomen lipun telineeseen. Yhdistyksen ja piirin lippua pitelevät Pyry Laine
ja Eero Kaaja. Kuva: Aleksti Sten.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry – TaKoRU
• TaKoRU on vuonna 1968 perusteƩu Suomen Reserviupseeriliiton alainen reserviläisyhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen yliopistokaupunkeihin keskiƩyneeseen Opiskelijain Reserviupseeripiiriin (ORUP)
• Yhdistyksessä on maksaneita jäseniä 522 ja se on jäsenmäärältään piirin kymmenestä
yhdistyksestä toiseksi suurin
• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakouluopiskelija soƟlasarvosta riippumaƩa. KannaƩavaksi jäseneksi korotetulla jäsenmaksulla voi liiƩyä opiskelijastatuksesta riippumaƩa
• Yhdistyksen Ressu-niminen julkaisu ehƟ ilmestyä 41 vuosikertaa omana lehtenään.
Tämä palsta on osa yhteistyösopimusta Pirkan ViesƟn ja yhdistyksen välillä
Facebookista löytyy jäsenille tarkoiteƩu suljeƩu Ɵedotus- ja keskusteluryhmä.
LisäƟetoa, mm. kisatulokset koƟsivulta www.takoru.fi
paatoimiƩaja@takoru.fi, 040 749 0666

Pääjuhlaan kuului kolmen ruokalajin illallinen kurkunkostukkeineen ja perinteisine puheineen. Yhdistyksen puheenjohtaja Teemu
Nuorteva piƟ tervetuliaispuheen juhlan alkupuolella ja myöhemmin juhlapuheen piƟ MPK
Hämeen piiripäällikkö Maƫ Eskola. Puheissa
tuli esille TaKoRU:n toimivat akƟviteeƟt, kuten
yhdistyksen oma MPK:n tukema parƟotaitokilpailu, toiminta SRA-puolella ja menestyminen
RESUL:n valtakunnallisilla jotoksilla. Jäsenistös-

tä pideƫin myös pari lyhyƩä vapaan sanan lennokasta puheenvuoroa.
Illallisen loppupuolella palkiƫin akƟivisia
toimijoita vuosien varrelta. Nämä ovat varsin
arvosteƩuja muistamisia, koska opiskelijayhdistykset tyypillisesƟ jakavat melko kitsaasƟ
huomionosoituksia toimijoilleen. TaKoRU jakoi
viimeksi useamman ansiomitalin vuonna 2008
edellisissä vuosijuhlissa. Palkitsemisten jälkeen
oli vielä vapaata, muƩa maanpuolustushenkisesƟ väriƩynyƩä seurustelua.
Pääjuhlan jälkeen väsymäƩömille taistelijoille ja heidän seuralaisilleen oli vielä tarjolla
kello 22 jatkot Mörrimöykyllä. Tänne lähƟkin
jälleen jalkamarssilla suurin osa vierailijoista.
Loppuilta jatkui kuohuviinitarjoilun merkeissä
ja sen ohessa saunoƫin juhlan hiet pois sekä
kylveƫin paljussa. Saunalla myös heijasteƫin
seinälle kuvia erilaisista TaKoRU:n tapahtumista villiltä 70-luvulta alkaen.
ANTTI LAALAHTI

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

TaKoRU:n Partiotaitokilpailu
TaKoRU:n kammoksuƩu ParƟotaitokilpailu kisaƫin taas syksyiseen tapaan 29. syyskuuta. Se
keräsi kaikkiaan 13 parƟota lähialueilta miƩelemään soƟlastaidoista ja hajoamaan Hervannan ja Pirkkalan lennoston väliseen maastoon
ja vuodenajan pimeyteen. Kisassa parƟot kuljeteƫin porrastetusƟ Hervannasta lennostoon,
josta rasteja suoriƩaen edeƫin kohƟ maalia
Hervannassa. Maalissa odoƫ sauna ja kylmää
oluƩa. Kisa oli MPK:n kurssi ja siitä sai yhden
korvaavan kertausharjoitusvuorokauden.
Kilpailu koostui lennoston apinaradasta,

kolmesta ammunnasta ja Puolustusvoimien kalustoa hyödyntävistä soƟlaallisista rasteista.
Kisa osoiƩautui tänä vuonna tavallista vaikeammaksi, muƩa lopulta kaikki selvisivät ehjinä
maaliin. Kolme parasta parƟota olivat järjestyksessä seuraavat: Väkevä raja, Team Gona ja Kumiankka. Kisan läpivienƟ onnistui ilman rasteille
yleensä muodostuvaa jonoa. Ensi vuonna parƟotaitokilpailu on taas samoihin aikoihin enƟstäkin hurjempana ja edelleen kaikille avoimena.
TEEMU NUORTEVA
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Kesävaellus Liesjärvellä
TaKoRU:n lähes jokakesäiseksi perinteeksi on
muodostunut yön yli kestävä vaellus lähiseutujen retkeilyreiteillä. Koska Birgitan polku,
HelveƟnjärvi, Seitseminen ja Evo on kierretty jo aiempina vuosina, valikoitui tämän kesän
kohteeksi Liesjärven kansallispuisto Tammelan
kunnassa, lähellä Forssaa. Yksi vaelluksen tarkoituksista on aina ollut suoriƩaa Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokorƟn tesƟsuoritus ”Jotos tai vaellus 25 kilometriä”, muƩa reiƟn pituus on tyypillisesƟ valiƩu tähän nähden
reilusƟ yläkanƫin, noin 30-50 kilometriin.
Tällä kertaa vaellus osui kalenterissa kesäkuun puoliväliin. Reissuun lähdeƫin perjantai-iltana viiden miehen voimin, jotka saaƟin
sopivasƟ mahduteƩua rinkkoineen yhteen
farmariautoon. Reilun tunnin mooƩorimarssin jälkeen pääsƟin polun päälle. HeƟ alkumatkasta kohtasimme puiston mielenkiintoisimman luontokohteen, kun yliƟmme järven
Kyynäränharjua pitkin. Tämä matala harju on
vain kapea maakannas, joka eroƩaa 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, muƩa kun majoituimme KaksveƟsen kodan maastoon, oli siel-

lä puolisen tusinaa muutakin retkeilijää. Tähän varmaan vaikuƫ se, eƩä metsäpalovaroituksen vuoksi kota oli puiston ainoa paikka,
jossa tulenteko oli salliƩua. Olimme kuitenkin
matkassa omien majoiƩeiden kanssa, joten
tästä ei tullut mitään ongelmaa.
Lauantaina matkaa jatkeƫin pyrkien välttämään jo kertaalleen tallaƩuja polkuja. Koska
puisto on pienehkö, vaaƟ tämä hieman mielikuvitusta. Yksi osa ratkaisua oli, eƩä suoriƟmme omatoimisen vesistönylityksen kohdasta,
jossa Liesjärvi oli leveydeltään vain noin 100
metriä. Tähän oli toki varauduƩu, joten matkassa oli jätesäkit, joihin sulloƩuna rinkat ja
vaaƩeet uiteƫin yli. Ihan kuivana eivät kaikki
rinkat selvinneet ylityksestä, muƩa kastuminen ei ollut niin pahaa, eƩä se olisi lämpimänä kesäpäivänä suuremmin haitannut.
Kaikkinensa reissu oli taas onnistunut.
Suurin riesa olivat hyƩyset, joita puistossa
oli enemmän kuin ainakaan itse olen koskaan
nähnyt Lappia etelämpänä. Niidenkin kanssa kuitenkin pärjäsi niin kauan kuin pysyi liikkeessä tai pysähtyessään valeli itsensä karkotteella. VaellusperinneƩä varmasƟ jatketaan
taas tulevana kesänä, jälleen jossain uudessa
paikassa.
PAULI JÄRVINEN

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

SRA-kilpailu TaKoRU vs. ARU
Helsingin veljeskerho Akateeminen Maanpuolustusyhdistys - ARU ry:n ja TaKoRU:n välinen
SRA-kilpailu käyƟin 10. marraskuuta Padasjoen koulutuskeskuksen ampumaradoilla. Tämä
oli jo kolmas mestaruuskilpailu, joista kaksi
edellistä oli TaKoRU voiƩanut.
Kilpailun voittaa se yhdistys, jonka yleiskilpailun kolme parasta ampujaa saavuttavat
parhaat yhteispisteet. Tänä vuonna jo lähtöasetelmassa etu oli TaKoRU:lla, sillä Arulaisia
oli kilpailun 18 osallistujasta vain 5. Kilpailussa oli yhteensä viisi rastia, kaksi pistoolilla ja
kolme kiväärillä. Rento kilpailu soveltui erityisen hyvin aloittelijoille, joita mukana oli
paljon. Tarjottu lainakalusto oli tarpeen.
Onnistunut kilpailu ja sen rasƟt saivat kiitosta. Eräällä kiväärirasƟlla oli oteƩu vaikutteita Varustelekan järjestämästä Finnish Brutality -ammuntakilpailusta. LuultavasƟ jokainen kisaaja löysikin kielensä vyön alta rasƟn
suoriteƩuaan. RasƟn alussa edeƫin rasƟku-

vauksesta löytyneen ”joukkueen johtajan käskyn” mukaan syöksyen eteenpäin! RasƟn lopussa taas sai itsestään puristaa loput mehut
vähän pidemmällä spurƟlla. RasƟn nimi oli
osuvasƟ Padasjoki Brutality. Kisaajien asenteesta kertoo se, eƩä juuri tämä rankin rasƟ
vaikuƫ olevan kaikkein pidetyin.
Tänäkin vuonna kerhojen välisen mestaruuden voitti TaKoRU! Avoimen luokan ja
kokonaiskilpailun voitti Eero Kaaja (TaKoRU). Olli Ritakallio (TaKoRU) voitti vakioluokan. Helsinkiläiset laittoivat vähäisestä lukumäärästään 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 kyllä tarvittaessa järjestyy.
EERO KAAJA

Kaksoisvoitto Panssarijotoksella
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.

Opiskelijoiden piiri juhli Vaasassa
Viisikymppisten juhlien sarja jatkui Vaasassa
17. marraskuuta, kun Opiskelijain Reserviupseeripiiri ja Vaasan Opiskelevat Reserviupseerit yhdisƟvät voimansa. Piirin 40-vuoƟsjuhlathan olivat 10 vuoƩa siƩen Tampereella. Nyt
kaƩojärjestön juhliin aateveljiä ja maanlaajuisia toimijoita tapaamaan lähƟ kymmenkunta
takorulaista.
Juhlan hinta oli tehty opiskelijaystävälliseksi (50 €), ja suurin osa osallistujista voiƟinkin reserviläismiƩapuulla laskea junioreiksi.
Juhlapäivän ohjelma oli läpileikkaus menneisyyden perintöä ja akateemista oppia. Lauantai alkoi juhlajumalanpalveluksella Vaasan kir-
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kossa, jonka jälkeen suoriteƫin seppeleenlasku jääkäripatsaalle. Sivistyksennälkäiset saivat
opastetun kierroksen Sotaveteraanimuseolla ja
Vaasan vanhalla kasarmialueella.
Vielä ennen pääjuhlaa ehdiƫin lausua tervehdykset cocktailƟlaisuudessa sekä naulata ja
siunata tuore VORU:n lippu. Juhlapuheen piƟ
Pohjanmaan aluetoimistossa syyskuussa aloittanut eversƟluutnanƫ Mauri Etelämäki. Juhlakansaa oli paikalla 80 henkilöä. Seuraavia piirin
juhlia kaavailƟin jo viiden vuoden päähän Helsinkiin.
PEKKA SILLANPÄÄ

RESUL:n syysjotos kilpailƟin pirteän syyskuisessa säässä Parolannummen maastoissa 14.16. syyskuuta kolmen TaKoRU:n parƟon voimalla. Kilpailun teema ”Panssarijotos” sopi mainiosƟ TaKoRU 2:lle, sillä matkassa oli
kaksi vaununjohtajaa Parolasta: Anƫ Kemppi ja Mikko Kemppi. Lisäksi Teemu Nuorteva ja Eetu Honkanen täydensivät varsin kokematonta kokoonpanoa. Vaikka parƟollamme
ei ollut kovin montaa jotosta takana, oli Teemu saanut seuraansa kolme moƟvoitunuƩa
kisaajaa.
Kilpailu alkoi perjantaina suunnistehtävällä, jossa piƟ kerätä mahdollisimman monta
rasƟa. KoƟkenƩäetu Parolan harjoitusmaastoista ja suunnistustausta siiviƫvät parƟomme mukaviin asetelmiin toiselle päivälle ja välituloksissa kahden pisteen päähän TaKoRU
1:n kokeneesta kärkiparƟosta.
Lauantaina oli ampumista ja laajasƟ soƟlastaitoja miƩaavia tehtäviä. Vaikka päivä tehtävineen sujui hyvin, kohtasi parƟomme myös
vastoinkäymisiä. Teemun jalka oli alkanut kiukutella perjantain suunnistustehtävän aikana
ja lopulta hän joutui keskeyƩämään kilpailun.

Vaikeuksista huolimaƩa pysyi parƟomme
henki hyvänä ja jatkoimme päivän kunnialla
loppuun. Vielä ennen lepoa oli allekirjoiƩaneella jokajotoksisen puulusikan askartelun
aika.
Sunnuntaina taival alkoi jo painaa muƩa
henki jatkui hyvänä soƟlaallisten tehtävien
parissa. RasƟen aiheita olivat mm. ensiapu,
singot, harjoituskäsikranaaƟn heiƩo ja puun
panostaminen suluteƩa varten. Kisa loppui
rankkaan pikataipaleeseen.
Nuoruuden innostuksemme ei aivan riittänyt kukistamaan hallitsevia mestareita eli
Erkka Rinteen, Anƫ Laalahden ja Mika Kiviluoman TaKoRU 1:tä. MuƩa toinen sija oli silƟ
kelpo suoritus. Kunniamaininta myös maaliin
päässeelle TaKoRU 3:lle.
Tiedoksi jo ennakkoon lukijoille, eƩä TaKoRU vastaa 2020 talvijotoksen järjestämisestä.
Näin ollen myös muilla parƟoilla on erinomainen mahdollisuus tavoitella kirkkaimpia mitaleja, kun kärkikisaajat ovat kiinni järjestelyissä.
ANTTI KEMPPI

