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PJ:N PALSTA
Uusi vuosi, uudet kujeet
Samat vanhat naamat.
Muistan kirjoittaneeni tästä samasta aiheesta viime vuonna.
Kerhon jäsenmäärä on noussut viitisen prosenttia ja nyt
tapahtumissa ja tilaisuuksissa käy ainakin kolme uutta
henkilöä. Ainoa tilaisuus jonka osanottajamäärä on kasvanut on Osmonkallion väestönsuojan viikottainen pienoispistoolivuoro, jossa kävijöiden määrä on noussut
lähes puolella.
Tapahtumia on jouduttu perumaan liian pienestä
osanotosta johtuen. Toimintaa kerholla on. Tästä
on nyt mustaa valkoisella sillä vuoden 2009 reserviupseeriliiton toimintakilpailussa kerhomme oli
neljänneksi aktiivisin yhdistys. Syy miksi jäimme
neljänneksi oli että toimintaa on paljon mutta jäsenmäärään suhteutettuna osallistumisia kertyy todella
vähän: leffailtaan saapui kymmenkunta, Cooperin
testiin tulee osallistumaan puolisen tusinaa - joista
ne samat neljä tyyppiä ovat olleet siellä viimeiset
kolme vuotta.
Maaliskuussa kerho järjesti ORUP:n partiotaitokilpailun. Kaukaisimmat osallistujat kisaan saapuivat Oulusta.
Kerhon oma partio saatiin viime hetkellä kasaan kerhon
hallituksen jäsenistä. Missä kerhon kaikki jäsenet olivat?
Ilmainen partiotaitokilpailu ruokineen juomineen ja saunoineen, ja ketään ei saatu paikalle.
Jos jokin toiminta kiinnostaa, mutta ei tiedä voiko
osallistua, kannattaako osallistua - pärjääkö siellä, niin
ottakaa rohkeasti tapahtuman vastuuhenkilöön yhteyttä
ja kysykää.

Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Positiivisuus on puoli ruokaa
Päätoimittaja
Pekka Sillanpää
pekka.sillanpaa@takoru.fi
p. 040 749 0666

T

alvisotakin on ehtinyt edellisen ja
tämän Ressun välillä loppua. Pahoittelenkin siksi suuresti vuoden
ensimmäisen numeron näin myöhäistä
ilmestymisajankohtaa. Mutta kiritään hitaina hämäläisinä sitten loppua kohden.
Pitääköhän tässä pian mennä lakkoon,
jos ei ala kesätöitä kuulua? Sitä minä
en ole vielä päättänyt, että kieltäydynkö
syömästä vai nukkumasta, jos ei tahtoni toteudu. Onhan se aika hurjaa touhua
tämä lakkoilu muutenkin. Siinähän on
ymmärtääkseni kyse siitä, että ei olla tyytyväisiä siihen, että saadaan tehdä töitä.
Vedän tästä lakkoiluhärdellistä sen johtopäätöksen, että on parempi pysyä työttömänä - tai opiskelijana. Silloin ei ainakaan tarvitse miettiä palkan pienuutta.
Työttömyydestä, lakkolaisuudesta ja
kaikenlaisesta kurjuudesta ajattelin siirtyä Afrikkaan. Tässä Ressun numerossa
on artikkeli Tshadista. Siellä on eräs YK:n
rauhanturvaajien majapaikka. Kyseinen
Keski-Afrikan maa on varsin lähellä (Afrikan mittakaavassa) nykyisen kämppäkaverini Joonatanin kotimaata Kongoa.
Joonatanin juttujen perusteella Afrikassa on nykyään hyvinkin mukavaa.
Mitä nyt joutuu joskus sotien takia vähän
siirtymätaipaleelle. Kuitenkin kaveri on
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iloisempi kuin sata jänistä ja tuhat suomalaista lakkolaista yhteensä. Mentaliteetti on hyvin erilaista, mutta sitäkin
mielenkiintoisempaa seurattavaa.
Tuossa talvilomilla Joonatanilla oli
velipoikiansa ja serkkujansa (yhteensä n.
5 kappaletta) luonaan kyläilemässä muutaman päivän ajan. Kuulemma ei ollut
ongelmia edes mahtua samaan sänkyyn
nukkumaan. Tuntui, etteivät nämä miekkoset edes syö mitään (välillä paistavat
jauhoja paistinpannulla) ja silti jaksavat
juosta koko päivän eripuolilla Hervannan mäkiä.
Kyllä tuollainen positiivinen mielenlaatu meinaa välillä vähän tarttua itseenikin. Kunnes sitten onneksi hämäläinen
realismi palautuu pätkittäin, ja muistan
mitenkä ensi kuussa on taas tenttejä ja
Ressukin pitäisi vielä kirjoittaa ja taittaa.
Lisäksi kevät kuulemma voi aiheuttaa
paljon masennusta, jos ei syö tarpeeksi
vitamiineja.
Niin, Afrikassahan on ne appelsiinipuut. Lähdenkin tästä ostamaan siemeniä ja vähän valkoista muovia ja keppejä.
Lähtekää tekin!

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Vuoden 2010 hallitus
Viime vuonna Takorun hallituksessa ja toimareissa oli 13 henkilöä.
Tänä vuonna määrä on kasvanut yhteensä 15 henkilöön.
(Nyt muodissa näyttää olevan n. vuosi sekä maastoutuminen.)
Antti Nousiainen
Puheenjohtaja

Mika Kinnunen
Sihteeri

Sotilasarvo: Vänrikki
Kainuun prikaati II/02

Opiskelen TTY:llä n:ttä
vuotta sähkötekniikkaa.
TaKoRU:n toiminnassa
olen mukana neljättä vuotta, kolme vuotta
talousvastaavana ja nyt sihteerinä. Varusmiespalveluksen suoritin Porin Prikaatissa
Kansainvälisissä Valmiusjoukoissa saapumiserässä 204. Reserviin siirryin alikersanttina.

N:nen raksateekkari. Intti käyty jo kauan sitten jonka tuloksena jääkäripataljoonan viestijoukkueen johtaja. Nykyään jotain ihan muuta. Tie TaKoRU:n hallitukseen kävi, kuten
ehkä monelle muullekkin, Osmarin kautta.
Antti Laalahti
Varapuheenjohtaja
Sotilasarvo luutnantti, aselaji viesti. Palvelin
II/03 Viestirykmentissä josta siirryin 2004
reserviin opiskelemaan TAMK:iin sähkötekniikkaa. Sieltä 2005 siirryin TTY:lle ja siitä
asti olen opiskellut sähkötekniikkaa paremmalla tai huonommalla menestyksellä. Sotilasura TaKoRU:ssa alkoi toimihenkilönä
vuonna 2006 ja hallituksessa olen kuluttanut
penkkiä vuodesta 2007. Velvollisuuksiini on
kuulunut sekoittaa jäsenrekisterin tietoja ja
päteä vähän joka rintamalla.
Harrastuksiin kuuluu lenkkeily, kiivaat joukkuepelit, ammuskelu ja kaikenmoinen reserviläistoiminta aina paraatista poteroon.
Viimeiset suurimmat ja mahtailevimmat
tapahtumat johon olen TaKoRU:n kautta ajautunut olivat Swiss Raid Commando

kisa Sveitsissä ja
Pohjoismaisten reserviupseerien kisat
Tanskassa.
Helpoiten minut löytää notkumasta kerhohuoneelta luentotaukojen aikaan.

Lauri Metsovuori
Varustevastaava
I/07 KrhK/JTR/PsPr
Toista vuotta ringissä mukana.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Pekka Sillanpää
Päätoimittaja

Jussi Isoviita
Rahastonhoitaja

Sotilasarvo: Luutnantti
Tiedustelu-upseeri
Niinisalo TykPr I/01

Liityin kerhoon viime syksynä ja muutaman
mutterin pudottua nupista lähdin lennosta hallitukseen sihteerin virkaa hoitamaan. Vuoden
vaihteessa lähdin vasten vaistojani rahastonhoitajaksi rahastonhoitajan paikalle. 206 on
saapumiserä ja paikka oli Kainuun Prikaati/
Pohjan Pioneeripataljoona, mistä kotiuduin
alikersanttina. Kotiutumisen jälkeen vietin
vuoden töissä ja aloitin 2008 automaatiotekniikalla tarkoituksena oppia (jotain).

Ensi kosketuksesta TaKoRU-nimiseen yhdistykseen tulee syksyllä kuluneeksi neljä vuotta. Mukanaolo on tuonut mukanaan suurin
piirtein sellaista lisäväriä elämään, mitä alunperin olin ajatellut/toivonutkin. Paljon enempää tällä hetkellä ei mukaan enää mahdukaan.
Siitä pitävät huolen inspiraatio opiskeluissa
ja toimiminen muissa yhdistyksissä: puheenjohtajana asukastoimikunnassa, varapuheenjohtajana asukastoimikuntien neuvottelukunnassa sekä hallituksen jäseninä TOAS:ssä ja
ORUP:ssä.
TaKoRU:n päätoimittajana oleminen on minusta mukavaa puuhaa ja toivon, että ehdin
sitä jatkossa vielä paremmin tehdä. Harrastan
tällä hetkellä erityisesti laulamista kuoroissa.

Jussi Nikkari
Ampumavastaava
Oli 2005-2006 UtJR/
LsvJK TA-Alik. Aloitti konetekniikan opiskelut 2006. Takorun
ikiroutainen jäämies, jonka reaktioajan mittaamiseen tarvitaan kalenteria, koska sekuntikellosta loppuu yleensä patteri. Harrastaa
urheiluammuntaa, lajeina IPSC, SRA, metsästystrap ja pohjoismaiset riistamaalilajit.
Tämän lisäksi kerkeää vielä metsästää, kalastaa ja sisseillä.
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Pasi Hakonen
Jäsenvastaava
Olen n. vuoden materialisti ja opinnot ovat ankaralla
loppusuoralla. Intti hoitui
aikanaan saapumiserässä
II/04,
panssarijääkärien
iloisessa seurassa. Sotilasarvo lienee edelleen
reservin vänrikki. Eniten aikaa kerhon parissa palaa Osmonkallion ampumavuoroilla ja
hoitelen jäsenvastaavan nakkia tässä muiden
hommien ohessa.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Tuukka Peltola
Liikuntavastaava

Risto Eerola
Tiedotusvastaava

Tervehdys, minä olen TaKoRUn vuoden 2010 liikuntavastaava elikkä järjestän kerhon perinteiden
mukaisesti jäsenillemme mahdollisuuksia
testata omaa kuntoaan. Joskus saatan myös
häiriköidä viikkolenkeillämme. Pohojammaalta oon lähtösin ja Kajaanin 2/04 saapumiserästä singahdin Tampereelle. Vaikka
minut useammin bongaa Bommarin sählykentiltä tai Ahvenisjärven futiskentiltä, niin
luokittelen itseni himokuntoilijaksi/maratoonariksi. Vänrikin arvoinen n:ttä opiskeluvuotta käyvä opiskelija, joka joskus luuli
olevansa kiinnostunut fysiikasta. Joskus olen
toiminut tiarustelutulenjohtajanakin.

Opiskelen automaatiotekniikkaa TTY:llä kolmatta vuotta, kotoisin
olen Turun seudulta.
Päädyin TaKoRU:n hallitukseen oikeastaan jo
viime vuoden puolella, kerhon onnistuneen rekrytointitilaisuuden kautta. Toimenkuvanani siis huolehtia
TaKoRU:n nimissä spämmäämisestä, lentolehtisten levittämisestä ynnä muusta propagandasta. Varusmiespalvelukseni aloitin
(I/06) luonnonkauniissa - nykyisin jo "edesmenneessä" - Gyltössä ja päädyin Haminan
kautta Pansioon, Turkuun. Sotilasarvo aliluutnantti ja aselajina sotilaspoliisi.

Toimihenkilöt hallituksen apuna
Pauli Järvinen
Ampumavastaava
Alikersantti
Kenttätykistö/sää
TykPr (Niinisalo) 2/01
Tietotekniikan DI vm 2007

Timi Antere
ATK-vastaava

Värväydyin TaKoRUun ensitilassa Fuksimessuilla vuonna 2002 ja kerhon hallitukseen
minut houkuteltiin syyskokouksessa 2003.
Hallituksessa ehdin viipyä kolme vuotta ja
nyt lähti neljäs vuosi ampumatoimihenkilönä. Harrastuksiin kuuluu ammunnan ohella
monipuolinen kuntoliikunta, mukaanlukien
TaKoRUn viikkolenkit joka torstai. Reserviläisurheiluliiton kuntokortiiin kertyi viime
vuonna 327 kuntopistettä, 1855,2 kilometria
ja 4987 laukausta.

Opiskelen Tampereen humanistisessa/keskusta/
punaisessa (rakkaalla lapsella on monta nimeä) yliopistossa tietojenkäsittelyä. Isänmaan palvelu on aikanaan suoritettu
kunnialla alusta loppuun Porin prikaatissa
erässä 1/98 ja sotilasarvoksi on arvottu alikersantti. Harrastuksina ainakin täysipäiväinen
nörtti ja lisäksi satunnainen ammuskelu Osmonkalliolla, riippuen miten päätoimisesta
harrastuksesta jää aikaa.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Antti Harala

Timo Vilko

Suoritin asepalvelukseni Karjalan Prikaatissa saapumiserässä
II/99. RUK:n kurssi
on 215 Saga. Koulutukseltani olen jääkärijoukkueen johtaja ja kaulassa kiikkuu luutnantin nappulat. Ressu-lehteen on tullut kirjoiteltua muutama vahvasti subjektiivinen
artikkeli joten jos satut törmäämään minun
kirjoittamiin vanhoihin tai tuleviin juttuihin
niin mielipidettä vaan rohkeesti tiskiin. Aikaisemmin tiedotustehtäviä TaKoRU ry:ssä
hoitaneena olen siirtynyt toiminnassa vähemmän aktiiviseen rooliin tarkoituksenani saada
opiskelut suoritettua. Nykyään toimin ampumavastaavana.

Olin armeijassa
2005-2006, jossa
tieni kävi Ilmavoimien Teknillisen koulun kautta Utin Jääkärirykmenttiin.
Siellä toimin apumekaanikkona alikersantin
arvolla. 2007 aloitin opintoni TAMK:ssa.
TaKoRU:n ilmoituksen löysin ilmoitustaululta ja lähdin mukaan. Harrastuksina on SRA,
metsästys ja autot.

Ampumavastaava

Ampumavastaava

Ville-Matti Heiskanen
Sot.arvo: Kersantti
Palveluspaikka: RJK / P-KR
I/03 - Onttola
TTY - Koneteekkari ja vuosikurssi n. Edelliset vuodet mennyt erinäisissä hallitusnakeissa ja joku on
voinut jossain ehkä nähdäkkin. Nyt siis toimarina hallitusta auttamassa. Harrastuksiakin
on. Kuntourheilumielessä tulee enimmäkseen
tahkottua lenkkipolulla ja lihashippasilla. Syksyisin harrastuksiin tulee mukaan metsästys.

Lisäksi vuonna 2010 TaKoRU:ssa
toimivat tilintarkastajina seuraavat
henkilöt:
Jussi Alanen
Jarkko Suominen
Ja varalla ovat:
Miikka Hurmalainen
Jouni Kukkonen
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Teksti: Pekka Sillanpää
Kuvat: Pekka Sillanpää ja Jari Mustonen

TŠAD

Tampereen Kor-

ORUP:n piirikokouksessa 6.2. Jyväskylässä saimme kuulla mielenkiintoisia
kertomuksia Afrikan keskiosassa sijaitsevasta Tshadin (kielitoim. suosittelema)
tasavallasta. Meille innokkaille kuulijoille tuoreita ajatuksia ja paljolti historiaakin jakoi operaatiosta marraskuussa palannut huoltoupseeri, reservin kapteeni,
Jari Mustonen. Jarilla on takanaan neljä
vuotta eri rauhanturvaoperaatioissa.
Tshadissa on meneillään YK:n operaatio MINURCAT II, joka on paikalla
Tshadin kansan kutsumana. Sen tarkoitus
on mm. estää Darfurin kriisin leviäminen Tshadin puolelle. Operaation jatkosuunnitelmat saivat alkuvuodesta uuden
käänteen, kun Tshadin presidentti ehdotti
YK:lle sen lakkauttamista tarpeettomana. YK ja Tshadin presidentti neuvottelevat yhä operaation jatkosta parhaillaan.
Toistaiseksi se on saanut 2 kuukautta jatkoaikaa 15.5.2010 asti.
Suomalaisten tukikohta on Goz Beidassa, Tshadin kaakkoisosassa. Siellä sijaitsee myös YK:n pääjoukon leirit.

Ensin yleissivistystä
Alueella on ollut pysyvää asutusta jo
noin 7000 eKr. mutta Tshadin itsenäistymistä saatiin odottaa 11.8.1960 saakka.
Nykyinen presidentti Idriss Déby on ollut vallassa vuodesta 1990 lähtien. Hänen
valtansa oli alunperin sotilaallisen val-

Jari Mustonen

Ampujamestari CIMIC-upseeri ltn.
Timo Kantalainen kohdistamassa.
RESSU 1/2010
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lankaappauksen tulosta, mutta sittemmin
hänet on uudelleenvalittu presidentiksi
kolmasti perustuslain mukaisesti.
Yhteensä 10 miljoonaa ihmistä asuu
Tshadissa. 40 % väestöstä on alle 15-vuotiaita (15-vuotiaalla on aikuisen status) ja
lapsisotilaiden käyttö on yleistä. Ihmisten odotettu elinikä on 45 vuotta. Minimipalkka on 45 €/kk. Tshadissa puhutaan
yhteensä 132 kieltä ja kieli erottaa heimot
toisistaan. Afrikassa maiden rajat eivät
merkitse mitään - oma heimo on tärkeä.
Tshad on pinta-alaltaan laaja: 1 284
000 km² (maailman 20. eniten). Keskellä Afrikkaa tästä seuraa se, että lähimpään satamaan on n. 2 200 km matkaa
ja rauhanturvaajien komentopaikalta on
230 km lähimmälle päällystetylle tielle.
Yleisestiottaen tie voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihminen tai eläin on
jättänyt jälkiä maastoon. Tämä aiheuttaa
ongelmia erityisesti sadekausina autojen
kanssa liikuttaessa. Saimme nähdä kuvia
monenlaisista ratkaisuista pitämään autot
liikkeessä mutalammikoissa.

Tshadilaiset asuvat savimajoissa - mutta voivat hyvin! Se on tärkeää, sillä lääkäri löytyy vain 25 000 asukasta kohden.
Kuolinsyistä yleisin on malaria. Alueella
on monia erilaisia uskontoja - kristinuskoa, islamilaisuutta ja luonnon uskontoja
- mutta yhteiselo on silti mutkatonta.

Sitten toimintaa
Keski-Afrikan levottomuudet aiheuttanut Darfurin konflikti Sudanin läntisessä
maanosassa alkoi vuonna 2003. Sen seurauksena jopa 300 000 ihmistä on kuollut ja yli 2,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Näistä 200 000 on paennut
länteen, Tshadin rajalle.
Pakolaisten seurauksena jouduttiin
alueelle laittamaan kansainvälisiä kriisinhallintajoukkoja. Ensin alueelle saatiin EUFOR-joukot ja maaliskuussa 2009
operaatio muuttui YK:n alaiseksi.
Tshadin operaatio on alunperin suunniteltu 5500 henkilön voimin toteutettavaksi, mutta tällä hetkellä läsnä on vain
noin 2600 miestä eli puolet tarkoitetusta

HEKO-harjoitus 1.8.2009. (Jari Mustonen)
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miehityksestä. Vajeeseen Mustonen näkee eräänä syynä sen, että operoimista
Keski-Afrikassa ei koeta kovinkaan mediajulkisuutta antavaksi.

Lopuksi kulttuuria
Rauhanturvaajat ovat Mustosen mukaan
tottuneet Tshadissa siihen, että asiat eivät yleensä tapahdu niin kuin länsimaissa. Toisinsanoen voivat jäädä joskus
kokonaan tapahtumatta. Esimerkiksi jos
on sovittu, että seuraavana päivänä on
bussikuljetus kello kahdeksan aamulla
odottamassa, on hyvä jos matkaan päästään sitä seuraavana päivänä.
Rauhanturvaajien oma arki on varsin
sivistynyttä. Suomalaisilta löytyy Goz
Beidasta kaksi saunaa (josta naapurit
ovat kateellisia) ja nopea 2/1 Mbps nettiyhteys. Se tosin on jaettu 70 miehelle.

Mutta kyllä sillä tyttöystävälle jo chattailee. Kyseessä kuitenkin on sen verran pitempikestoisempi visiitti, että hyvätkään
tekosyyt tyttöystävälle tuskin neljän
kuukauden taukoamattoman poissaolon
syyksi kelpaisivat.
Vaikka kaikki maailman vaarallisimmat taudit odottavat Tshadissa, ei Mustosen mielestä rauhanturvaoperaation 70:llä
suomalaisella ollut terveytensä kanssa
edes sen vertaa ongelmia kuin keskimäärin Suomessa.
Valitettavasti MINURCAT -operaatio
näyttää kuitenkin jäävän lyhyehköksi ainakin suomalaisten osalta, sillä tasavallan
presidentti Tarja Halonen päätti perjantaina 9.4. suomalaisten joukkojen vetäytymisestä Tshadista. Osasyynä oli Irlannin joukkojen poistumisesta aiheutuva
toimintaedellytysten loppuminen.

Jari Mustonen Jyväskylässä esittelemässä Tshadin kriisinhallintaoperaatiota.
Jäsenlehti - TaKoRU ry

RESSU 1/2010

|

11

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Kylmässä

ja

Korkealla

- Teemailta to 26.11.2009 klo 18-21 TTY:n Tietotalossa Teksti: Pekka Sillanpää
Kuvat: Tero Ahtee

Kovin moni takorulainen ei ole välttämättä huomannut sellaista toimintaa,
mikä saattaisi myös kiinnostaa, eikä
yleensä edes vaadi kummempia tarkkuustaitoja tai tasapainoelimiä - vain
istumalihaksia. Kaikenlisäksi tämä on
saatavissa useimmille tutuista tiloista.
Kyseessä on Tero ”Tensu” Ahteen
järjestämät teemaillat reserviläishenkisille ihmisille. Ahtee on valittu Reserviläisliiton toimesta vuoden 2006 reserviläiseksi. Valinta tehtiin silloin 19. kertaa
- aiempia valintoja ovat mm. tuttavuudet Juha Mieto ja Lasse Virén.
Luottavaisin mielin siis voit lähteä
Ahteen järjestämään toimintaan mukaan. Ja vaikka ystäviesi kanssa, sillä
yleissivistäväksikin voisi erilaisia tilaisuuksia luonnehtia. Ilmainen tarjoilupuolikin on yleensä pelannut hyvin!
Tällä kertaa aiheena oli selviytyminen ääriolosuhteissa. Paikalle oli saapunut aiheesta tarkemmin kertomaan
erikoislääkäri Heikki Karinen Everest
2009 -retkikunnasta. Yleisö piti tilaisuutta kiinnostavana, sillä salissa oli luentoa kuuntelemassa peräti 65 henkilöä.
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Kylmässä
Tilaisuuden avasi Ahteen valkokankaalla esittämä opasvideo siitä, mitä tehdä
jos on joutunut kylmän veden varaan
vieraalla seudulla. Ensin pelastautuminen ja sen jälkeen vielä selviytyminen.
Ensimmäisen TaKoRU:n avustaman
kahvitarjoilun aikana Heikki Karinen
pääsi myös ääneen. Hän aloitti kertomalla lääketieteellisestä projektista
vuodelta 2006: ”Ihmisen sopeutuminen ja suorituskyky ääriolosuhteissa
- pohjoisnaparetkikunnan fysiologiset
vasteet ja fyysisen suorituskyvyn muutokset.”
Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää energiankulutusta ja ravinnon
riittävyyttä sekä sykävälivaihtelua ja
fyysistä suorituskykyä Pohjoisnavalle
suuntautuvan 850 km mittaisen arktisen hiihtovaelluksen aikana. Tällaiseen
haastavaan projektiin tarvitaan kyvykäs
porukka ja oikea valmistautuminen;
tässä tapauksessa laskuvarjojääkärikillan retkikunta ja alkumittaukset Jyväskylän liikuntabiologian laitoksella.
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Paikalle oli kerääntynyt runsaasti
porukkaa. Tässä Heikki Karinen
esittelee Pohjoisnavan valloitusta.

Korkealla

Killan seitsemän henkilöä siis hiihtivät maantieteelliselle pohjoisnavalle
yhdessä Karisen laatiman suunnitelman
kanssa. Tavoitteena oli olla ensimmäinen suomalainen retkikunta, joka hiihtää pohjoisnavalle ilman ulkopuolista
tukea, ja aiheuttamatta fyysisiä tai henkisiä vammoja kenellekään.
Retkikunnan kohtaamat olosuhteet
olivat rajut. Alussa jokaisen ahkio painoi
n. 130 kiloa. Kuorma keveni yli kilon
päivässä kulutuksen mukaan. Vastassa
jäämerellä oli jopa -50 asteen pakkanen.
Pieniä vastoinkäymisiä lukuunottamatta retkikunta pääsi omin voimin hienosti perille. Ongelmana oli löytää napa,
sillä jää liikkui 2 km/h. Harmillisesti nopeusennätys jäi saamatta, vaikka aiempi
55 vrk alittui kahdella, sillä norjalaiset
ehtivät paria päivää aikaisemmin perille ja latasivat matkan 51 vuorokauteen.
Mutta kiltalaisia ennen toki vain 32 ihmistä oli vastaavan elämyksen tehnyt.
Konkreettisena tuloksena matkasta
saatiin paljon mittausdataa. Esimerkkinä
sykekäyttäytyminen: johtuen jatkuvasta
maximilla menosta syke oli joillakin
niin alhainen kuin 108 bps. Energiankulutus oli noin 5500 kcal/vrk. Vain 65%
rasva tuotti energiaa tarpeeksi nopeasti.

Kylmästä siirryttiin korkeampiin sfääreihin. Vaikka kyllä tämä seuraavakin tulisi
lopulta myös hyytävänkylmään viemään.
Kyseessä oli Everest 2009 -retkikunta
ja tavoite kiivetä ensimmäisenä suomalaisena retkikuntana Mt. Everest vuoren
huipulle. Yhdessä Karisen kanssa matkaan lähti samainen laskuvarjojääkärikillan porukka, johtajanaan Tomi Myllys. Jälleen kerättiin kaupanpäällisinä
arvokkaita kokemuksia ja mittaustuloksia esim. vuoristotautiin sopeutumisesta.
Matkaan lähdettiin viivytysten jälkeen 20.3.2009. Varsinaisesti reitti lähti
Katmandusta. Matkaa Everestille oli 160
km. Perusleiri oli 5300 m korkeudessa.
Camp I saavutettiin 13.4. 6100 m korkeudessa, Camp II 16.4. 6400 m, Camp III
25.4. 7100 m ja edelleen 8000 m korkeudessa oleva Camp IV 19.5. Tästä oli huipulle enää lyhyt matka ja 8848 metrissä
ensimmäiset olivat perillä 20.5. klo 7.50.
Matka oli Karisen mukaan onnistunut
etenkin suunnitelmallisen riskienhallinnan ansiosta. Arvokas
kokemus- ja tietomäärä saatiin onnistuneesti
takaisin maankamaralle turvaan.
Lue tarkemmin matkapäiväkirjoista ja katsele kuvia:
www.pohjoisnapa.fi
www.everest.fi
Lisää Tensun teemailtoja:
googlaa ”tero ahtee illat”
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TVÄLUPSEERI

Teksti: TVÄL-upseeri
tval-upseeri@takoru.fi
Kuvat: SXC.hu

Harrastuskeskustelua
verkossa

Ammunnan ja aseidenharrastajalla
on usein tarvetta löytää tietoa harrastusta koskeviin kysymyksiin. Kirjat
ovat tietysti yksi hyvä lähde ja niitä
löytää niin kirjastoista kuin nettikaupoistakin. Toinen hyvä keino on keskustella toisten harrastajien kanssa
ja se onnistuu helposti netin keskustelufoorumeissa.
Näitä foorumeita löytyy useita suomen kielelläkin ja tässä esitellään kaksi
erittäin asiapitoista ja hyvät tiedot sisältävää oman aihepiirinsä kärkeä olevaa
foorumia. Vaihtamalla kieli esim. englantiin, löytyy suurempi joukko foorumeita, joista osa keskittyy pelkästään
tiettyyn aseperheeseen, esim. AR tai
AK.
Toiminta-Ampujat.fi
(www.toiminta-ampujat.fi/phpBB3) on
nimensä mukaisesti toiminnallisten
ammuntalajien kuten SRA:n ja Practicalin harrastajien kohtaamispaikka.
Foorumilta löytyy asiantuntevaa keskustelua toiminta-ammunnassa tarvittavista aseista, patruunoista ja varusteista.
Täältä löytyy myös runsaasti vinkkejä
ja esittelyjä erilaisista virittelyistä ja rakennusprojekteista, joista osa on erittäin
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laadukkaasti toteutettuja.
Keskustelua riittää myös tekniikoista ja kilpailuista, niin ennen kuin jälkeenkin kisojen. Luonnollisesti myös
tietoa tulevista kilpailuista on tarjolla.
Foorumilta löytyy myös lajikohtaista
keskustelua mm. säännöistä ja niiden
tulkinnasta. Luonnollisesti on myös
oma alueensa löyhemmin aihepiirin liittyvälle keskustelulle.
Foorumilla on myös vilkas kauppapaikka, jolla kannattaa vierailla kun
on myymässä tai ostamassa kalustoa.
Myös useilla merkittävillä kauppiailla
on omat alueensa myytävistä tuotteista
ja tarjouksista tiedottamiseen.
Foorumin vakituiseen kirjoittajakuntaan kuuluu monia harrastukseen
syvällisesti perehtyneitä, joten hyviä
neuvoja ja vinkkejä löytää varmasti.
Haku-toimintoa on syytä käyttää, sillä
tietoa on paljon ja monesta aiheesta löytyy jo aiempia keskusteluita. Moderaattorit pitävät keskustelun hyvin asiassa,
joten sisältö on varsin asiapitoista. Politikointi on palstalla kiellettyä.
Tätä kirjoitettaessa palstalla oli lähettyjä viestejä lähes 87 000 ja rekisteröityneitä käyttäjiä n. 3 800. Rekis-
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teröityminen on suositeltavaa, koska
merkittävä osa sisällöstä näkyy vain
rekisteröityneille. Lisäksi se on ilmaista
ja helpottaa luettujen ketjujen erottamista lukemattomista.
Pohjois-Kymenlaakson Asehistoriallisen Yhdistyksen
(www.pkymasehist.fi/phpBB2) nettisivujen ohessa on vilkas keskustelufoorumi asehistoriasta ja militariasta kiinnostuneille. Kirjoittajia palstalla on ympäri
Suomea ja muutamia vakituisia myös
rajojemme ulkopuolelta.
Foorumi on kaikin puolin hyvin asiantunteva ja vastaus kiperäänkin kysymykseen löytyy yleensä nopeasti. Aihepiirin mukaisesti keskustelu painottuu
vanhempaan kalustoon, mutta asiantuntemusta löytyy myös modernimmastakin sotatarvikkeesta.
Foorumilta löytyy omat alueensa
niin kotimaiselle kuin ulkomaisellekin
sotahistorialle. Aseista ja varusteista
löytyy alueet niin yleiselle keskustelulle kuin myös suomalaisittain merkittä-

vimpien maiden aseille.
Raskaammallekin kalustolle panssareista, tykeistä ja lentokoneista lähtien
löytyy omat alueensa. Militaria-keskustelu on myös jaettu useamman alueen
alle. Foorumilta löytyy myös arvosteluja aihepiirin kirjoista, elokuvista ja
dokumenteista. Oma alue on myös yleiselle keskustelulle. Foorumilla on myös
osto- ja myyntialueet, jotka voivat olla
hyviä paikkoja aihealueen hankinnoille.
Tälläkin foorumilla on syytä käyttää haku-toimintoa samasta syystä kuin
edelliselläkin foorumilla - sama pätee
myös rekisteröitymiseen. Iso osa alueista on luettavissa ilman rekisteröintiä,
mutta muutamat alueet eivät. Palstalla
on lähettyjä viestejä lähes 54 000 ja rekisteröityneitä käyttäjiä n. 640.
Molemmat esitellyt keskustelufoorumit ovat hyvin asiapitoisia ja asiallisia. Aihepiirin harrastaja löytää niistä
varmasti mielenkiintoisia keskusteluita
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Palautusosoite:

TaKoRU ry
PL 162
33101 Tampere

Mitä ihmettä tässä
oikein tapahtuu?
Lue seuraavasta
Ressusta niin tiedät.

