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Nyt jos koska kannattaa joululomalla 
kiinnittää huomiota kinkun syömisen 
lisäksi myös kuntoiluun. Tässä Res-
sun numerossa on inspiraatioksi run-
saasti kuntoiluun liittyvää asiaa. 

Alahan jo joululomalla harjoittaa 
kevyesti kuntoasi, niin pääset muka-
vasti TaKoRUn lenkkiporukkaan mu-
kaan uuden vuoden alkaessa. Mikäpä 
olisikaan sen parempi uuden vuoden 
lupaus kuin säännöllinen viikoittainen 
kuntoilu?

Hyväkuntoisena voi elämästä naut-
tia enemmän - kuten syödä enemmän, 
kun kulutuskin on kovempaa. Kunnon 
seurannassa auttaa ResUL:n kätevä 
kuntokortti, johon kannattaa kaikki 
kuntoilusuoritukset kirjata.

Jospa kaivan itsekin vuosia pölyt-
tyneen Polarin laatikostani ja katson 
miten se syke oikein nousee!

Virkistävää joululomaa!

Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa 
avustivat

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

Seuraava lehti
Kannen kuvat
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TaKoRUn järjestämänä syyskauden 2010 toimintaa

Torstaina 9.9. klo 12 eteenpäin TaKoRU 
vastaanotti TTY:n sähkökellarin ulko-
oven edustalla reserviläistoiminnasta tai
muuten vaan juttelusta kiinnostuneita 
opiskelijoita Värväysgrillillä. Totuttuun 
tapaan makkaran tuoksu leijaili kutsuvas-
ti luentosaleihin asti.

Tavan mukaan TaKoRU edusti 16.9. 
Fuksimessuilla suurella vahvuudella. 
Ständi ja rekvisiitta asustusta myöten oli 
tällä kertaa erityisen onnistuneet, saavut-
taen kiitosta jopa RUL:n puheenjohtajal-
ta. Uusia jäseniä saatiin 13 kappaletta.

KKT eli Kuun Kolmas Torstai työstet-
tiin syksyllä kahteen otteeseen 16.9. ja 
18.11. TaKoRUn kerhohuoneella. Fuk-
simessupäivän iltana saatiin paikan pääl-
le jopa fukseja. Jälkimmäisellä kerralla 
paikalla oli runsaslukuisesti viisi kerhon 
jäsentä. Keskustelua kirvoitti, virvokkei-
den maistelun ohessa, muunmuassa uusi 
aselaki ja rauhanturvatehtävät.

Kourallinen takorun jäseniä, ja muutama 
juoksuharrastaja, kerääntyi 7.10. tutulle 
taisteluareenalle Lindforsinkadun yleis-
urheilukentälle. Kyseessä oli henkinen 
taistelu omia fyysisiä rajoitteita vastaan 
- tutummin puolivuosittain järjestettävä 
Cooperin testi. Hyinen syysilma karsi 
osallistujamäärää, mutta paikalle itsensä 
pakottaneet karpaasit selvisivät kaikki 
testistä aikamääreen puitteissa ja palasi-
vat kotiensa lämpöön rahtusen tietoisem-
pina omista rajoistaan ja kyvyistään.

Pistoolipäivä Satakunnan Lennoston 
pistooliradalla järjestettiin Pirkkalassa 
23.10. Päivän aikana ammuttiin palvelus-
pistooleilla yhteensä noin 1300 laukausta 
ja pienoispistooleilla noin 400 laukausta. 
Paikalla oli 17 kerhon jäsentä.

Pienoispistooleihin tutustui myös 26 hen-
kilöä Tutustumisammunnoissa keskus-
tan Osmonkallion väestönsuojassa 26.10.

Hyvästä ruoasta ja seurasta nauttivat 23 
takorulaista osallistuivat 28.10. Pikku-
jouluihin ja sääntömääräiseen syysko-
koukseen Siivikkalassa. Legendaarisen 
pullon pelasi tällä kertaa omakseen Ant-
ti Laalahti. Kerhon vetäjänä jatkaa ensi 
vuonnakin Antti Nousiainen.

Lihaskuntotesti 4.11. Osallistujia 3 kpl.

13.11. Kivääripäivä Satakunnan Len-
nostossa. Käytössä oli 150 metrin ja 300 
metrin  kivääriradat. Muutaman tunnin 
ampumisen jälkeen patruunoita oli kulu-
nut laatikoittain 13 henkilön toimesta.

Sotilaallisessa leffaillassa 2.12. katsel-
tiin Das Boot ohjaajan versiona salissa 
TB104. Paikalla oli parhaimmillaan 7 
henkilöä, joten istumapaikan sai valita.

Varusmiesinfossa 9.12. läsnä 0 henkilöä.

Lisäksi viikottaista toimintaa on ollut 
torstain/keskiviikon Viikkolenkki ja tiis-
tain Pienoispistoolivuoro.
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Oman kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen 
on jokaisen reserviläisen velvollisuus ja 
laajemmasta näkökulmasta uskottavan 
maanpuolustuksen perusta. Määritelmäl-
lisesti kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan 
ampumataitoa ja fyysistä suorituskykyä. 
Kumpikaan näistä ei pysy yllä eikä kehi-
ty ilman säännöllistä harjoittelua.

TaKoRU kantaa huolta jäsentensä 
kenttäkelpoisuudesta, ja siksi kerho jär-
jestää viikoittain niin ampumaharjoituk-
set Osmonkalliossa kuin juoksulenkin 
Hervannassa. Juoksulenkki lähtee joka 
keskiviikko kello 18.00 TTY:n obelis-
kilta. Jokainen taistelija toki osaisi juos-
ta yksinäänkin, mutta porukalla se on 
mukavampaa ja pieni ryhmäpaine sekä 
säännöllinen aikataulu helpottavat itse-
kurin säilyttämistä.

Perinteet velvoittavat
TaKoRUn viikoittaisia yhteislenkkejä 
on juostu melko säännöllisesti vuodes-
ta 2003. Alkuvuosina lenkkeilyyn tuli 
pitkiä taukoja kesä- ja joululomien yh-
teydessä, mutta syyskuusta 2005 alkaen 
lenkit ovat pyörineet ympäri vuoden ja 
lähes joka viikko. Syyskuusta 2005 luki-
en lenkki on juostu noin 250 kertaa ja se 
on jäänyt juoksematta yhteensä 18 viik-
kona.

Vielä koskaan lenkkiä ei ole perut-
tu sääolosuhteista johtuen, ja mottona 

onkin ”ei säävarausta, ei pakkasrajaa”. 
Useimmiten ilmat ovat suosineet juoksi-
joita, mutta muutamia kertoja on juostu 
20 asteen paukkupakkasissa tai kaatosa-
teessa. Jos lenkki on jouduttu perumaan, 
tyypillisesti syynä on ollut päälle osunut 
juhlapyhä, toinen TaKoRUn tapahtuma, 
tai flunssa-aalto. Ja aina nämäkään syyt 
eivät ole olleet mitään esteitä.

Ei vain hyväkuntoisille
Lenkeille osallistuu hyvin monen kun-
totason juoksijoita, ja osallistujien Coo-
per-tulokset ovat vaihdelleet suunnilleen 
2000 ja 3500 metrin välillä. Käytännössä 
tämä ratkaistaan niin, että karavaani kul-
kee hitaimman tahtia, ja ne joille jää lii-
kaa energiaa, voivat juosta mäissä edes-
takaisin tai talvella kahlata tien vieressä 
hangessa. Viime aikoina suosiotaan on 
lisännyt myös oman vauhdin hillitsemi-
nen ja henkilökohtaisen kurjuuden mak-
simointi kantamalla lisäpainoa repussa.

Myös juostut matkat ovat vaihdelleet 
runsaasti, haarukan ollessa suunnilleen 4 
ja 20 kilometrin välissä. Viime aikojen 
tyypillinen juoksumatka on ollut noin 
10 kilometriä. Jos osa osallistujista on 
halunnut juosta lyhyemmin, on reitti va-
littu siten että se muodostuu esimerkiksi 
neljän ja kuuden kilometrin mittaisista 
pienemmistä lenkeistä.

TaKoRUn lenkit
kenttäkelpoisuuden asialla
- jo vuodesta 2003

Teksti:  Pauli Järvinen
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Rohkeasti mukaan
Jos olet koskaan harkinnut säännöllisen 
liikunnan aloittamista tai toivonut te-
kosyytä ulkoiluttaa kurssiverkkareitasi, 
niin TaKoRUn viikkolenkit ovat juuri 
sinua varten. Aloituskynnys ei varmasti 
laske tämän alemmaksi. Riittää kun tuot 
itsesi paikalle keskiviikkona klo 18.00 
mennessä. Näin pimeään vuodenaikaan 
suositeltava varustus on säänmukainen 
ulkoiluvaatetus sekä heijastin. Tässä yh-

teydessä säänmukaisuus tarkoittaa sitä, 
että jos vaatetuksella tarkenee seisoskel-
la ulkona, niin se on liian lämmin juok-
semiseen.

Jos liikunta on muuten jäänyt vähälle 
viime vuosina, voimme luvata näkyvää 
kehitystä tulostasossa jo parin kuukau-
den harjoittelun jälkeen. Omaa kehitty-
mistään voi seurata myös osallistumalla 
TaKoRUn puolivuosittain järjestämiin 
Cooper-testeihin.

Lenkkipolulla nähdään!

Pikajuoksijan palstalla käsitellään pitkän matkan juoksuun liittyviä asioita, 
sekä valmistaudutaan Cooperin testiin. Tarkoituksena on aktivoida jäsenistön 
kuntoharjoittelua ja tietysti osallistumista liikuntatapahtumiin. Palstan pitäjällä 
on kattava tausta marathon-juoksusta ja Cooperin tulos yli 3400 metriä.

Aluksi selvennettäköön muutama jat-
kossa käytettävä lyhenne: PK tarkoittaa 
peruskestävyyttä, eli harjoitusta syke-
alueella 50-65% maksimisykkeestä; VK 
tarkoittaa vauhtikestävyyttä, joka on 
66-79% maksimisykkeestä; MK tarkoit-
taa maksimikestävyyttä, eli harjoitusta 
”täysillä”, n. 80% maksimisykkeestä. 
Maksimisyke on kullekin urheilijalle yk-
silöllinen luku, joka pienenee iän myö-
tä. Luotettavasti maksimisykkeen saa 
selvitettyä eri sykemittarien ”sykerajo-
jen määritys” -ohjelmalla (esim. polarin 
”own zone”), mutta yleissääntönä mak-
simisyke on 220 – ikä.

Sykemittari kaveriksi
Sykemittarista on hyötyä kaiken tasoi-
sille kuntoilijoille eri tavoin, mutta eri 
toten aloitteleville. Sykkeen seuraami-
nen tuo toimivamman haasteen juokse-
miseen kuin kelloa vastaan juokseminen. 
Kokemuksen myötä harjoitukset oppii 
tekemään oikealla sykealueella ilman 
mittariakin, mutta mittausten tuoma ti-
lastotieto auttaa seuraamaan kunnon ke-
hitystä ja kropan harjoitusvastetta.

Sykemittareita löytyy kaikenlaisia ja 
omiin tarpeisiin kannattaa perehtyä kun-
nolla ennen ostopäätöstä. Löytyy pelk-

UUTTA:

P i k a j u o k s i j a n  p a l s t a

Teksti:  Juoksu-upseeri



Taulukossa on esimerkki harjoitusohjelmasta kolmen viikon syklillä. Jos se 
tuntuu aluksi liian kovalta, voi ohjelmaa keventää 2-3 harjoitukseen viikossa. 
Muistakaa lisäksi kuunnella sykemittaria.
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kää sykettä ja keskisykettä mittaavaa 
laitetta, gps-seurannan mahdollistavia 
laitteita, jolloin harjoituksen pituus ja 
vauhti saadaan tarkasti, ja tietysti löytyy 
mittareita, jotka kertovat lähes kaiken, 
mitä kropassa on tapahtunut.

Liika tieto voi olla myös haitak-
si alkuvaiheessa ennen kuin sen oppii 
suodattamaan, tai ennen kuin sitä oppii 
hyödyntämään. Tunnetuista merkeistä 
mainittakoon kotimaiset jättiläiset; Po-
lar, Suunto ja FRWD.

On mukavampi juosta        
yhdessä kuin yksin
Kuten aiemmin mainittiin, syke on pa-
rempi vastus harjoitteluun kuin vauhti, 
siksi jokaisen PK-harjoitus on eri vauh-
tinen. Suurelle osalle TaKoRU:n viikot-

taiset lenkit ovat sopivaa PK-vauhtia, ja 
matkankin saa sovitettua oman jaksami-
sen mukaan. Lenkit siis juostaan kes-
kiviikkoisin klo 18 TTY:n obeliskilta. 
Yhdessä tekeminenhän on yleensä mu-
kavampaa kuin yksin, ja rutiinikin tulee 
mukaan paremmin.

Loppuun vielä nopeasti esimerkki 
harjoitusohjelmasta kolmen viikon syk-
lille. Taulukon harjoitukset ovat lähinnä 
juoksuharjoituksia, mutta älkää unohta-
ko muuta harjoittelua, kuten joukkue- ja/
tai mailapelejä! Niillä voi korvata jonkin 
harjoitteen tai tuoda lisähaastetta ohjel-
maan.

Ensi kerralla asiaa ainakin lihashuol-
losta! Aihetoiveita ja kysymyksiä voi lä-
hettää osoitteeseen:
pikajuoksijanpalsta@takoru.fi



Reserviläispäivä toteutti monen reser-
viläisen unelmat päästä ampumaan 
vielä kerran RK:lla ja opettelemaan 
muita hyödyllisiä reserviläistaitoja. 
Päivän läpikäymisestä karttui lisäksi 
yksi kertausharjoitusvuorokausi.

Reserviläispäivä on järjestetty joka vuo-
si Pirkkalassa 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien, toisinaan jopa kaksi kertaa vuo-
dessa.

Se on MPK:n järjestämänä kurssina 
tarkoitettu ikään, sukupuoleen ja sotilas-
arvoon katsomatta kaikille armeijan käy-
neille Suomen kansalaisille.

Aamupuhuttelussa yllätys
Rikoin opiskelurutiinit ja olin la-aamuna 
jo klo 7.30 ilmoittautumassa Satakunnan 
lennoston ampumarata-alueella Pirk-
kalassa. Ihmetys oli suuri, kun paikalle 
päästyäni näkyi millainen yleisömeri 
siellä jo odotti. Kussinjohtaja Elias Kär-
jen mukaan osallistujia oli yli 100.

Ilmoittautumisen jälkeen klo 8 avat-
tiin tilaisuus ja alkupuhuttelun piti kap-
teeni Timo Hesso Pirkanmaan aluetoi-
mistosta. Oli mukava tavata mies monen 

vuoden jälkeen. Hän toimi vuonna 2001 
aliupseerikoulussa kenttätykistön linjan-
johtajanani Niinisalossa. Nyt ei sitten 
katsella enää varusmiehiä, vaan vastassa 
olivat kaikenkirjavat reserviläiset.

Avauspuhe sai kuitenkin monet ha-
romaan päätään. Hesso toi ilmi Puolus-
tusvoimien uuden linjauksen: jokaisella 
tulisi olla henkilökohtainen ampumava-
kuutus, että pääsisi kovilla ampumaan. 

Arvioni mukaan vain kolmasosan kä-
det nousivat ylös kyseisen vakuutuksen 
haltijoita tiedusteltaessa (TVÄL-upsee-
rin palstalla lisää vakuutusasioita).

Tieto ei ole kulkenut, niin kuin olisi 
pitänyt, sillä tätä ei oltu kurssilaisille etu-
käteen kerrottu. Se herätti keskustelua 
pitkin päivää, mutta sen enempää asiaa 
murehtimaan jäämättä porukka jaettiin 
kuuteen ryhmään ja leppoisasti kunkin 
ryhmänjohtajan kanssa lähdettiin löntys-
telemään kohti päivän rasteja.

Rasti 1: BMP-2
Oma ryhmäni lähti panssarivaunurastil-
le. Kävelimme pellon laitaan, ja kohta 
musta savu nousten ja kettingit ulvoen 
sukelsi BMP-2 rynnäkköpanssarivaunu 
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PEKKA SILLANPÄÄ

RESERVILÄISPÄIVÄ
Pirkkala - 25.9.2010



ojien yli hyppien näkyviimme. Muutama 
ryhmästämme oli saanut kessit käteensä, 
ja ulkomuistista yrittivät ne nopeasti vi-
rittää ja sihdata vaunua kohti.

Näkyvän sisääntulon jälkeen saimme 
kuulla mielenkiintoista ja hyvinkin yksi-
tyistarkkaa tietoa tämän vaunun teknii-
kasta ja huomioitavista asioista. Lisäksi 
pääsimme tutustumaan sen sisätiloihin.

Rasti 2: Eko-Aims
Ulkosalta siirryttiin parakin suojiin. Nyt 
tultaisiin ampumaan, mutta ilman kipi-
nöitä ja pauketta. Nimestä jo näkee, että 
kyseessä on ympäristöystävällinen har-
joitusmuoto. Eko-Aims on suomalainen 
tuote, ja sen on ottanut käyttöönsä Puo-
lustusvoimatkin. Näillä saadaan harjoi-
tettua jumppasalin täydeltä varusmiehiä.

Monille meistä Eko-Aims oli uusi jut-
tu - mutta hauska! Luonnollisesti luulisi, 
että Eko-Aims perustuu laseriin, mutta 
näin ei ole: taikasana on optroniikka. Va-
rusteista löytyi pistooli, jolla ammuttiin 
ampumahiihtäjä-tyylisiin maaleihin vä-
rivalojen indikoidessa osumaa, ja kivää-
ri, jolle oli normaali numeerinen taulu.

Kiväärillä ammuttiin kilpasarja, jon-
ka perusteella kolme parasta tultaisiin 
palkitsemaan. Itse ammuin pistoolilla 
hyvin, mutta kiväärillä oli vaikeampaa..

Kiväärillä ampumista haittasi se, että 
aseet oli suoraan vetäisty pakasta niitä 
kunnolla kohdistamatta. Jokainen kol-
mesta aseesta osui hieman eri tavalla.

Erinomaisen kehittävää touhua. Näitä 
jos saisi muutaman TaKoRUllekin?

Rasti 3: Veden puhdistaminen
Pirkanmaan reservipiirien maastotoimi-
kunta tarjosi tietoja vedestä perushyö-

dykkeenä ja taitoja mitenkä sitä voidaan 
puhdistaa juomakelpoiseksi luonnossa.

Ensin meille esiteltiin erilaisia kau-
pallisia vedenpuhdistajia: mekaanisia 
suodattimia ja kemiallisia puhdistusai-
neita. Mekaanisessa puhdistuksessa on 
tärkeää suodattaa ensin bakteerit pois. 

Bakteerit ovat pienimmillään kool-
taan 0,7 mikronia, joten 0,5 mikronin  
rei’illä valmistettuja kalvoja käytetään 
mekaanisessa suodatuksessa. Virukset 
voivat olla pienempiä, mutta niitä ei rau-
hanaikana pitäisi vedestä löytyä.

Ressustakin tuttu Tero Ahtee esitte-
li sitten meille, miten hätätapauksessa 
voi tee-se-itse tehdä vedenpuhdistimen. 
Suodatusvaikutus perustuu tässä muu-
tamaan kerrokseen luonnonaineksia: 
päissä sammalta ja välissä turve-hiili 
-kerroksia. Nämä asetellaan esimerkiksi 
tyhjään juomapulloon tiiviisti, ja pohjaan 
pistetään pieni valumisreikä. Sitten pullo 
vaikkapa oksaan roikkumaan. Puhtaam-
paa vettä odotellessa ehtii sillä välin sy-
tytellä nuotioon valkean.
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Näitä taitoja on joskus kuulemma 
käytetty onnistuneesti Kevätyön koukka-
uksessakin.

Rasti 4: Asekäsittely
Valmistelua seuraavaa rastia varten. 
Meille kerrattiin myös ampumatekniik-
kaa ja esiteltiin aseiden käyttöä eri ti-
laneessa. Rastin yhteydessä koeteltiin 
kaiken lisäksi omaatuntoa, kun piti alle-
kirjoittaa omistavansa riittävä vakuutus, 
mikäli mieli seuraavalle rastille.

Yllättävän monelta vakuutus kuiten-
kin loppujen lopuksi löytyi siihen näh-
den mitä alunperin käsiä oli noussut ylös.

Rasti 5: RK-ammunta 8
Oli monille varmasti hieman vieraampi 
ammunta. Tässä 50 metrin päästä am-
mutaan kahteen vierekkäiseen tauluun 
äänimerkeillä ohjattuna, kaksi laukausta 
kumpaankin. Ammuimme koko suori-
tuksen kahteen kertaan.

Yllättävän haastavaksi tämä osoittau-
tui ja oli omiaan paljastamaan ammun-
tatekniikan puutteet. Oman heikon me-
nestykseni puolustukseksi on sanottava, 
että en tuntenut aseessa ollenkaan niin 
sanottuja löysiä. 

Tätä reserviläistaitoa selvästi olisi yl-
läpidettävä enemmän. Kunhan nyt Puo-
lustusvoimatkaan ei liiaksi vaikeuttaisi 
harrastusmahdollisuuksia. RUL:n mar-
raskuussa olleessa liittokokouksessa vai-
kutti, että tukea taakse yritetään. 

Rasti 6: 122 PSH 74
Panssarihaupitsi on kuulemma tehokkain 
ase epäsuoraan tuleen. 122 PSH on am-
pumavalmis viuhkauksen jälkeen parissa 
minuutissa. Vaikka luulisin, että vanhalla 

kunnon 122 H 63 kenttätykillä ei kyllä 
kovin kauaksi tuosta osaavan tykkiryh-
män parissa jäädä. 

Jälleen saatiin kattava paketti ensi-
käden tietoa  panssarivaunusta ja sen 
toiminnasta. Itse haastoin vanhana tyk-
kimiehenä aliupseeria, joka oli vielä ar-
meijan harmaissa (vaikkakin nyt rennos-
ti siviilit päällä). Erittäin hyvin hän osasi 
selostaa tuliasemapatterin toiminnan. 
Siitä täydet pisteet.

Päivän saldo
Loppupuhuttelun piti silloinen MPK Pir-
kanmaan piiripäällikkö Seppo Korkeila. 
Hän ilmaisi pettymyksensä reserviläis-
päivän suhteen: ”Järjestäjät olivat tilan-
neet sateen, mutta se ei toteutunut.”

Ytimekäs kuin nimensä, oli reservi-
läispäiväkin. Jos et vielä ole tapahtumaan 
osallistunut, ensi vuonna kannattaa tämä 
puute korjata. Puhtaasti pääsylippunsa 
20 euron arvoinen! Kahvit munkilla ja 
hernekeitolla vielä bonuksena päälle.

122 PSH 74
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Armeija on opiskelijalle haaste. Se pitkittää 
pahimmassa tapauksessa kahdella vuodella 
opintojen aloittamista, ja toisaalta se hait-
taa opiskelua jos palvelusaika alkaa kesken 
opintojen. 

Tässä Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tamassa seminaarissa pyrittiin näkemään 
asevelvollisuuden merkitystä nuorille ja löy-
tämään ratkaisuja sen sujuvaan suorittami-
seen osana opinto- tai työuraa.

Seminaarin puhujina olivat opetusneuvos 
Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä, yliopettaja Jukka Määttä humanis-
tisesta ammattikorkeakoulusta, ensihoidon 
lääkäri Elja-Pekka Erkkilä, vanhempi tut-
kija Eila Pajarre TTY:lta ja koulutusjohtaja 
Kari Pitkänen Jyväskylän yliopistosta.

Vuorisen mielestä niin YTHS:n kuin 
Puolustusvoimienkin tuleva haaste on mie-
lenterveysongelmaisten jatkuva kasvu. On 
tehtävä tutkimusta sen suhteen, että opiske-
lujen aloitus ja asevelvollisuus saadaan sovi-
tettua nuoren ihmisen kohdalle mahdollisim-
man kivuttomasti. 

Samaa asiaa sivusi Määtänkin puheen-
vuoro. Hän on tutkinut väitöskirjassaan 
asepalveluksen merkitystä nuorille.  Merki-
tykselliseksi tulokseksi selvisi se, että ase-
palvelus kypsyttää urapäätöksen, kun sitä on 

paremmin aikaa miettiä. Lisäksi armeija-aika 
tukee yhteiskuntaan sosialistumista. Lähes 
kaikki tutkituista totesivat aikuistuneensa ar-
meijassa.

Erkkilä, joka on ollut Niinisalossa tulo-
tarkastuksia tekemässä, painotti armeijan tär-
keyttä siinä, kun nuori pääsee eroon kodista 
ja ottaa vastuuta elämästään. Yhteiskuntaan 
sosiaalistumista siis tässäkin mielessä. Ar-
meija on hänen mukaansa lisäksi Suomen 
suurin kuntokoulu: missään muualla käyt-
töön ei saada samanlaisia lihasryhmiä.

Asevelvollisuuden suoritusajankohdan 
suhteen tehdystä tutkimuksesta kertoi Pa-
jarre. Sen perusteella voidaan sanoa, että pi-
demmän aikavälin tarkastelussa asepalvelus 
ei vaikeuta opintojen etenemistä. 

Opintoihin liittyen huomautti Pitkänen 
tarpeen pisteyttää suorituksia armeijassa. 
Erityisesti johtajakoulutus olisi tällainen.

Päivän aikana ohjelmassa oli vielä kuvan 
paneelikeskustelu, jota veti pj. dekaani Mika 
Hannula. Keskustelu toimi yleisövetoisesti 
langattomin äänestimin erilaisista kysymyk-
sistä asepalveluksen suorittamiseen liittyen.

Lopuksi kokoontui kolme työpajaa, jois-
sa jokaisessa oli oma aiheensa. Päivän päät-
teeksi näistä esitti ryhmien vetäjät yhteenve-
tonsa esille tulleista keskeisistä huomioista.
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Ammunnanharrastajan paras turva on 
tietenkin huolellisuus ja varovaisuus 
sekä sääntöjen ja muiden turvamääräys-
ten huolellinen noudattaminen. Harrasta-
jat ovatkin varsin vastuuntuntoista väkeä 
sillä tapaturmat ovat onneksi harvinaisia. 
Kaiken varalta jokaisella ammuntaa har-
rastavalla on kuitenkin syytä olla myös 
muuta turvaa vakuutusten muodossa. 

Yksi hyvä vaihtoehto on Suomen Re-
serviupseeriliiton jäsenilleen järjestämä 
Ampumaturva, josta löytyy lisätietoja 
osoitteesta www.rul.fi  Ampumaturva 
reserviläisampujille. Kyseinen vakuutus 
on erittäin edullinen vuosimaksun olles-
sa 20 euroa eli noin 5,5 senttiä/päivä. Va-
kuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja 
vakuutusehdoissa määritellyillä tavoilla. 
Kyseinen vakuutus on erittäin suositel-
tava kaikille ammunnanharrastajille ja 
sen olemassaolo on ehtona eräiden lajien 
harrastamiselle.

Suojaa korvat ja silmät
Edellä tuli korostettua myös harrastajien 
varovaisuutta, mutta välillä ampumara-
doilla näkee vajavaisesti suojautuneita 
harrastajia. Kuulonsuojauksesta sentään 
pitävät lähes kaikki huolta ja ohjattujen 

ammuntojen järjestäjät lainaavat usein 
suojaimia tapahtumiin osallistujille. 
Oman harrastusmukavuuden vuoksi 
kuulonsuojaimiin panostaminen kannat-
taa. Omien suojainten hankinta voi olla 
järkevää myös laina-aseilla ampujille, 
etenkin jos arvostaa kuulevia kuulonsuo-
jaimia tai muita erikoisempia ratkaisuita.

Vaikka kuulosta pidetäänkin huolta 
niin silmien suojaus unohtuu usein. Ken-
ties ajatellaan, että se on tarpeen vain 
toiminnallisissa ammunnoissa, joissa 
ammutaan usein lyhyiltäkin etäisyyksil-
tä. Näissä ammunnoissa voikin helposti 
saada silmilleen pieniä kivenmuruja jne. 
ja siksi lajin harrastaminen ilman suoja-
laseja on typerää.

Suojalasit ovat kuitenkin erittäin suo-
siteltavia myös kaikkien muidenkin am-
pumalajien harrastajille, sillä aseen tai 
patruunan rikkoutuminen on aina mah-
dollista. Myös patruunoiden jälleenlataa-
misessa on hyvä pitää laseja. Tavalliset 
perussuojalasit ovat hyvin edullisia ja 
siksi satunnaisenkin ampujan on ne syy-
tä hankkia jos ei ole varma, että laina-
laseja on saatavilla. Suojalaseja on hyvä 
pitää myös ammuntaa seuratessa.
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