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Vuoden 2014 hallitus
ORUP PT-kisa, Turku
Talvijotos, Imatra
Tšad, Lauri Viljanen
Toimintakalanteri
Presidentin kättely
Deutsches Sportabzeichen
Juhlalenkki

Ressu-lehti

Suomen Reserviupseeriliiton alainen
reserviläisyhdistys, joka kuuluu Opiskelijain Reserviupseeripiiriin.
- Yhdistyksessä on jäseniä tyypillisesti
400-500, 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 on 15 €
ja se päätetään syyskokouksessa.
- Toimintaa järjestetään vuotuisen
määrärahan puitteissa ja yhdistyksen
vastuuhenkilöiden vapaa-ajan niin
salliessa.
- Ressu-lehti on yhdistyksen julkaisu,
joka toimitetaan kaikille jäsenille.

myös verkossa www.takoru.fi
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Toimitus

Päätoimittaja Pekka Sillanpää, Toimittaja Mikko Tuomaala

Taittaja

Pekka Sillanpää

Tässä nro:ssa
avustivat

Antti Artukka, Pauli Järvinen, Kaisa Kurenniemi, Milja Kärkimaa, Antti Laalahti, Jussi Nikkari, Teemu Nuorteva, Lauri
Nuuttila, Alina Perälä, Jarno Pöhö, Kasper Sarén, Juha Suominen, Susanna Takamaa, Mikko Tuomaala

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

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

Seuraava lehti
Kansien kuvat

Kesän jälkeen
Etu: ”Nainen ja ase”, taka: ”Talvijotoksen rajamies”

1/2014 RESSU

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Hyyvää kevättä kaikille!
Hyvää
Puheenjohtaja
Juha Suominen
puheenjohtaja@takoru.fi

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Älä huoli huomisesta
Pekka Sillanpää
paatoimittaja@takoru.fi
p. 040 749 0666

S

otilaallinen tilanne maailmalla on
yhtäkkiä muuttunut enemmän, mitä
itse oman elämäni aikana muistan
tapahtuneen. On ollut Persianlahden, Irakin ja Etelä-Ossetian sotaa mutta kaikki
ne ovat tuntuneet olevan kaukana ja koskettavan muita. Osittain draama johtunee
myös nopeutuneesta tiedon kulusta ja tietovälineiden epäammattilaistumisesta.
Yhtä kaikki, rajan takana tapahtuu,
eikä päämääristä voi kuin arvailla. Paljon
kriisin kohdistumisesta myös suomalaisten ajatusmaailmaan voi päätellä Iltasanomien toteuttamasta NATO-kyselystä,
jossa NATO-kanta on kirjoitushetkellä
ilmaistu tasan 239000 kertaa. Aiemmista
gallupeista poiketen NATOa kannatetaan
peräti 47 %:ssa vastauksista. Vastaajamäärä on luonnollisesti pienempi; itsekin olen
vastannut viisi kertaa. Virallisissa gallupeissa annettiin myös EOS-vaihtoehto.
Kansan huolestumista se silti kuvastaa.
Voi, kunpa tämä kriisistä johtuva epävarmuus olisi voinut puhjeta vähän aiemmin. Päätökset puolustusvoimauudistusta
koskien olisivat voineet olla toisenlaisia,
mikäli päättäjien takaraivossa olisi vahvemmin kytenyt se tosiasia, että emme
ole täällä yksin ja huomisesta ei kukaan
tiedä. Ei se kybersodankäynti kuitenkaan
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ole ainoa uhka.
Hyvä lukija, emme tiedä koittaako
joskus vaikeammat ajat, mihin pitkään
nousseen hyvinvointiaikakauden aikana
edellisten 70 vuoden aikana olemme tottuneet. Sinä päivänä, kun hyvinvoinnin
edellytykset romahtavat, on hyötyä 1) jos
olet käynyt armeijan, 2) olet venyttänyt
itseäsi epämukavuusalueelle, 3) olet harjoituttanut selviytymisen perustaitoja ja
n) olet käynyt TaKoRUn tapahtumissa.
Reserviläistoiminnassa
Maanpuolustuskoulutuksen ja TaKoRUn vetämänä voit kehittää itseäsi kohtaamaan
ja selviytymään olosuhteiden uusista
haasteista. Ja haaste tarkoittaa tässä eri
asiaa kuin Facebookissa. Osallistu viikkolenkille, jotta jaksat kipaista hakemassa
ruokaa silloin kun ketjuihin ei saa öljyä.
Käy partiotaitokisoissa tai jotoksilla, jotta osaat suunnistaa vanhentuneen kartan
perusteella satelliittien ja googlemapsien
kadotessa. Käy luonnonmuonakurssilla,
jotta voit valmistaa itsellesi yksinkertaista
ruokaa, silloin kun superfoodia ei ole saatavilla. Kaiken hyödyn ja haasteen lisäksi
oppiminen voi olla myös hauskaa.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Vuoden 2014 hallitus
Joukko on pysynyt stabiilina ja sen kuin kasvaa. Tänä vuonna on
edelleen paljon valmistuvia ja valmistuneita tutkintoja joukossa.
Teemu Nuorteva
Varapuheenjohtaja

Juha Suominen
Puheenjohtaja
ORUP-edustaja
Sotilasarvo: Alikersantti
Porin Prikaati I/07
4. vuoden tietoteekkari. Intti
tuli käytyä kuutisen vuotta sitten, sijoituksena
jääkärikomppanian TvälAU. TaKoRU:n toimintaan, sekä hallitukseen, lähdin vähemmän
yllättäen Osmarin kautta. Tällä hetkellä on
meneillään toinen hallitusvuoteni puheenjohtajan tehtävässä.
Milja Kärkimaa
Sihteeri
TAMK-tiedotusvastaava
Sotilasarvo: matruusi 2/2010
Toimin toista vuotta sihteerinä.
Opiskelen TAMK:issa rakennustekniikkaa.
Armeijan suoritin merivoimissa laivastojoukoissa. TaKoRUssa olen toiminut aikaisemmin toimihenkilönä, mutta näin hienon,
aktiivisen ja vetovoimaisen kerhon toiminta
kiehtoi minua niin,että kutsumusta sihteeriksi
ei voinut ylittää, alittaa eikä kiertää.
Susanna Takamaa
Rahastonhoitaja
ORUP-edustaja
Olen keväällä 2013 TaKoRU:n
toiminnan löytänyt yliopistolainen, joka tempautui saman tien toimihenkilöksi syksyllä 2013 ja sitä myötä hallitukseen vuoden 2014 rahastonhoitajaksi.
Suoritin vapaaehtoisen asepalveluksen Ni-

Sotilasarvo: Alikersantti
Parolan Panssariprikaati 1/11,
autokomppania.
Olen nyt 3. vuotta TTY:llä
Autekilla ja TaKoRU:n puuhasteluun tutustuin heti intistä päästyäni Osmarin pienoispistoolivuoron kautta. Noin puoli vuotta sitten
syyskokouksen lähestyessä alkoi kiinnostaa
ajatus toimimisesta kerhon hallituksessa ja
yhtäkkiä huomasin olevani varapuhis. Minut
voi bongata kerhon tapahtumista ja norkoilemasta Autekin kiltikseltä.
inisalon Tykistöprikaatissa saapumiserässä
I/08 josta kotiuduin (edelleen) yli-innokkaana tulenjohtajan koulutuksen saaneena reservin vänrikkinä. Siitä lähtien olen toiminut
aktiivisesti erilaisissa reserviläishommissa
paikalliskerhotoiminnasta aina Etelä-Pohjanmaan maakuntakomppaniaa myöten.
Eteläpohojalaanen häjyy luonne onkin yksi
tunnusomaisimmista piirteistäni, se, ja jukelittoman kova ääni. Vapaa-ajan ongelmia ei
juuri esiinny, sillä ressuhommien ohella yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuminen
häämöttää keväällä 2014. Gradukin lipsahti
maastokuvion puolelle käsitellen reserviläisnaisten osallistumista vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen. Kevään hallituskuviot
onnistuin käytännössä luistamaan aika mallikkaasti olemalla Helsingissä harjoittelussa
Puolustusministeriössä. Aika näyttää miten
TaKoRU:n riveissä pystyy palvelemaan jahka opinnot jäävät taakse, mutta Vappugrillille
on päästävä!

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tuukka Tapper
Jäsenvastaava

Antti Laalahti
Yhteistyövastaava
ORUP-edustaja

Jari Paavilainen
Varustevastaava
TTY-tiedotusvastaava
II/2008, IlmavTK/KarLSTO. Alikersantti, HN-apumekaanikko, jonka valtio
päästi kaikessa viisaudessaan leikkimään
miljoonaluokan vekottimilla kunnon kasvatuksen sijasta. Tieni kulkeutui TTY:lle materiaalitekniikkaa lukemaan, ja kerhon perinteiden mukaan opiskeluiden pää on jo kauan
sitten kadonnut ja häntää ei näy. Silloisilla
fuksimessuilla silmiin osui TaKoRU, ja täksi
vuodeksi ympyrä sulkeutuikin takaisin varustevastaavaksi. Kerhoa on tullut edustettua
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

TakoRU on Facebookissa. Ryhmä
on suljettu vain jäsenille. Liity heti!
Kyynel-maililista on myös tehokas
tiedotuskanavamme. Netissä lisää.
6
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Sotilasarvo luutnantti, aselaji
viesti. Palvelin II/03 Viestirykmentissä josta siirryin 2004 reserviin
opiskelemaan TAMKiin sähkötekniikkaa.
Sieltä 2005 vaihdoin TTY:lle ja siitä asti olen
opiskellut sähkötekniikkaa enemmän ja vähemmän menestyksekkäästi. Vastuutehtäviin
näissä hommissa lukeutuu seuraavaa.
TaKoRU:
2006 Toimihenkilö
2007 – 2009 Hallitus, jäsenvastaava
2009 – 2011 Hallitus, varapuheenjohtaja
2012 Hallitus, puheenjohtaja
2013 Toimihenkilö, liikuntavastaava
2014 Hallitus, yhteistyövastaava
ORUP:
2011 Hallitus, jäsen
2012 Hallitus, eteläinen ampumakoordinaattori
2013 – 2014 Hallitus, puheenjohtaja
RUL:
2010 – 2013 Liittovaltuusto, jäsen
2014 Hallitus, jäsen
Harrastuksiini kuuluu lenkkeily, kiivaat joukkuepelit, ammuskelu ja kaikenmoinen reserviläistoiminta. Erityisesti reserviläiskilpailut,
kuten RESULin valtakunnalliset jotokset,
ovat intohimoni. Suurimmat ja mahtailevimmat tapahtumat, johon olen TaKoRUn kautta
ajautunut, olivat Swiss Raid Commando kisaan osallistuminen Sveitsissä 2007 ja 2009
sekä Pohjoismaisten reserviupseerien kisat
Tanskassa 2010. Myös NATOn nuorten reserviupseerien tapaaminen Tshekeissä 2013
oli todella hieno ja suositeltava kokemus.
ollut mukana nelisen vuotta ja edelleen minut
löytää useista TaKoRU:n järjestämistä tapahtumista. Vajaa vuosi sitten innostuin käymään
myös TaKoRU:n viikkolenkeillä, jonne haluaisinkin kannustaa uusia naamoja tulemaan!

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Toimihenkilöt hallituksen apuna
Pekka Sillanpää
Ressun päätoimittaja

Mikko Tuomaala
Ressun toimittaja

Minut siirrettiin nostoväkeen tänne toimihenkilöpuolelle, kun vuodet hallituksessa tulivat täyteen,
ja toisaalta opinnotkin jo
loppuivat. Ensimmäinen viime vuoden tavoitteistakin tuli saavutettua. Elämä on ihmisen parasta aikaa, legendaa mukaillakseni.
On hienoa, että uutta innokasta vertakin on
lehden pariin saatu Tuomaalan muodossa.
Kotivaruskuntani Niinisalon tykistöprikaati
haudataan kuluvana vuotena Porin prikaatin
alle, voi voi. Varuskunnat kaatuvat ja reservi
vähenee, vaan Ressu ei lopu koskaan.

Nyt toiselle kaudelle
TaKoRU:n riveissä lähden
kokeilemaan tämän lehden toimittajana olemista ja muita pikkuhommia. Hyvän aktiivisen
alun kerhossa pilasi muutto kommunistiseen
Nokiaan, jonka jälkeen hallitushommat vaikeutuivat huomattavasti. Aika kuluu töissä,
ja opinnoista on jäljellä diplomityö. Sekin aihetta vaille valmis. Armeija tuli käytyä Porin
Prikaatissa, josta joutui kuitenkin lähtemään
kotiin. Reserviläistoiminta oli luontainen
jatkumo intin jälkeen hyvän seuran ja oluen
etsinnässä.

Alina Perälä
TaY-tiedotusvastaava

Kasper Sarén
Konfliktivastaava

Olen porukan musta lammas,
eli se, jolla intti on jäänyt aikanaan suorittamatta. Kiirettä
odottamaan kompensoin opiskelemalla ensihoitajaksi. TaKoRUn touhuissa on vierähtänyt
jo muutama vuosi, eikä loppua näy. Tällä hetkellä vastaan TaY:n tiedotuksesta ja Osmarissakin käyn viihtymässä melkein joka tiistai.

Opiskelen konetekniikkaa viidettä vuotta ja opiskelujen loppu alkaa olemaan edessä. Vuoden kuntokoulun suoritin raivaajapioneerina
keuruulla kesästä 2007 eteenpäin. TaKoRU:n
toimintaan lähdin tosi tarkoituksella mukaan
kaverin avustuksella ja suostuin tälle kaudelle
toimihenkilöksi.

Antti Artukka
Talouskonsultti

Kaisa Kurenniemi
Liikuntavastaava

Opiskelen rakennustekniikkaa
TTY:llä vai pitäisikö jo käyttää sanaa opiskelin, riippuu
siitä milloin päätoimittaja saa
lehden ulos. Hallituksessa hääräsin rahastonhoitajan tehtävissä toimikautena 2012.
Rahojen sotkemisesta minua ei kuitenkaan
ole päästetty täysin pois vaan olen siirtynyt
toimihenkilöksi tittelillä rahastonhoitajan
konsultti. Konsultin tapaan, opastan rahastonhoitajaa oikeilla ja väärillä asioilla, ilman
mitään vastuuta. TaKoRU:n toiminnassa olen

Suoritin vapaaehtoisen
asepalveluksen Panssariprikaatissa II/05, tuloksena
viestiupseerin
koulutus ja vänrikin nappulat. TTY:llä sähkötekniikkaa opiskellessani
päädyin Osmarin kautta TaKoRU:n liikuntavastaavaksi ja hoidan nyt samaa pestiä kolmatta vuotta, vaikka auvoisa opiskelijaelämä
onkin jo jäänyt taakse. Ideoita kerhon liikuntatoiminnan kehittämiseen voi lähettää osoitteeseen liikuntavastaava(ät)takoru.fi.
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Pauli Järvinen
ATK- ja ampumavastaava

Jussi Nikkari
Ampumavastaava

Aloitin tietotekniikan opiskelut silloisella TTKK:lla
jo muinaisessa esihistoriassa vuonna 2002. Samana vuonna lähdin mukaan
TaKoRUn toimintaa enkä ole katsonut taakse. DI:n paperit tuli kouraan vuonna 2007,
jolloin siirryin jäähdyttelemään hallituksesta
toimihenkilöksi. Kokonaan en ole kuitenkaan
malttanut lopettaa koska tämä on niin kivaa.
Asepalveluksen suoritin Niinisalossa kenttätykistön sääjaoksessa saapumiserässä 2/01.
Nykyinen SA-pesti kuitenkin on jotain ihan
muuta, eli partionjohtajana jääkäriryhmässä
tulevassa Tampereen maakuntakomppaniassa. Sotilasarvo on kersantti. Harrastuksiin
kuuluu kuntoliikunta ja ammunta. Minut löytääkin lähes joka viikko TaKoRUn pienoispistoolivuorolta Osmonkalliosta ja viikkolenkiltä Hervannasta.

Kersantti. Valmistui vihdoin
ja viimein keväällä. Näköjään myös kerhon aktiivit
valmistuvat joskus, eivätkä
jää keräämään pölyä kerholle ja puhumaan
siitä kuinka HAAVI oli joskus hyvä ja systeemit toimi. Harrastaa yllättäen erilaisia ampumalajeja ja sisseilee metsässä melkein kaikki
viikonloput.

Lauri Nuuttila
Ampumavastaava
Syksyllä 2012 valmistuin
viimein TTY:ltä pääaineena
elektroniikka. Varusmiespalveluksen suoritin sotilaspoliisikomppaniassa Parolannummella saapumiserässä II/06 ja vuoden
jälkeen potkivat pois. Nykyisenä sotilasarvona ylikersantti. TaKoRUn toiminnassa totuttuun tapaan toimihenkilönä vastaamassa
ampumatoiminnasta.
Jussi Isoviita
Talonmies

|
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Sotilasarvo: Luutnantti
Kainuun prikaati II/02
Tie TaKoRU:n toimiin kävi,
kuten ehkä monelle muullekkin, Osmarin
kautta.
Jarno Pöhö
TAMK-tiedotusvastaava
01/01-01/02 alikersantti Riihimäen viestirykmentistä. Viestikoulu toimi aliupseerikouluna,
mutta tieni erkani viestitehtävistä heti koulun
päätyttyä. Viestirykmentin ampumajoukkueessa ja koulutustehtävissä tuli pääasiassa
oltua, vaikka viestiasentaja olikin. Insinööriopinnot LVI-tekniikasta on valmistumassa
vuonna 2014. 2011 vuodesta hiljalleen tullut
kerhon toimintaan mukaan, toimarina toimien syrjemmässä ryhmästä.

Toiminnantarkastajina toimivat seuraavat henkilöt:

Palvelin Kainuussa erän 2/06 mukana ja päädyin pioneerien erikoisraivaajaksi. TTY:lla aloitin 2008, joskin
TaKoRUun liityin vasta syksyllä 2009. Pikkusormen tarjottuani kerho vei koko käden.
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Antti Nousiainen
Ampumavastaava

Jussi Alanen ja Jarkko Suominen
varalla ovat:
M. Hurmalainen ja L. Metsovuori
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Suomen Turussa ja Laitilan metsässä

ORUPin partiotaitokilpailu ja
kevätkokous 21.-22.3.2014
PEKKA SILLANPÄÄ

Piirinmestaruuskilpailut olivat keväiseen
tapaan edessä, kun juuri samaan aikaan
levottomuutta kahden tamperelaisen partion kokoonpanosta esiintyi. TaKoRUn
jäsenethän ovat tunnetusti aina lähtövalmiudessa kun pilliin puhalletaan. Pari
päivää ennen h-hetkeä tulikin yllättäen
päämajasta soitto, että partio on miestä ja
naista vajaa. Niinpä Sillanpää eteläisestä nostoväen divisioonasta ja Takamaa
niinikään etelänpään reservistä lähtivät
taistelijaparina viipymättä matkaan, kohti tuota suurta kunnioitusta ja kauhua herättävää rannikkoseutua.
Partiotaitokilpailua paikan päällä oli
järjestämässä hyvin niukoilla resursseilla Matti ”Maza” Tirkkonen TuKoRESin
suorista riveistä. Kaikki vaikuttikin olevan
hienosti kunnossa, osallistujapartioiden
vähyyttä lukuunottamatta. Vastassa piti

Viikonlopun tukikohtana toiminut
mainio majapaikka.

oleman ainakin kolme ARUlaista partiota, mutta kilpailussa saatiin lopulta tyytyä
yhteen pääkaupunkiseudun vastustajapartioon. Varmat mitalit siis kummallekin
tamperelaisille partiolle oli luvassa.
Itse kilpailu alkoi vakuuttavan tehtävänannon merkeissä perjantai-iltana klo
22.00. Edessä tulisi olemaan yösuunnistusta reilun 10 km edestä ja jännittäviä tehtävärasteja sekä tarkkaavaista tiedustelua
mm. siltojen kunnosta ja kantavuudesta.
Ensin matkaan lähti TaKoRU 1 jäseninään
konkarit Laalahti, Järvinen. Seuraavaksi
TaKoRU 2: Tuomaala, Sillanpää, Takamaa ja viimeisenä ARUn partio.

Varmaanpäälle pelaaminen
kostautui heti aluksi!
TaKoRU 2 totesi parhaaksi valita kartalla
selvimmät urat suunnistamiseensa, mutta

TaKoRUn kakkonen saa käskyn, joka
on syytä kirjoittaa muistiin.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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turkulaiset eivät pettäneet tälläkään kertaa ja polku katosi lopulta laajaan avohakkuuaukeaan. Pettymys niellen rämpiminen takaisin, reittivaihto ja urho matti.
Ensimmäinen rasti oli Arsenalin lukon
purkaminen ja aseen kokoaminen sysipimeässä yössä. Yllättäen partion naisvahvistus suoriutui tehtävästä nopeimmiten!
Anekdoottina mainittakoon, että poistuessamme rastilta löysimme TaKoRU 1:n
maastoutuneena jorpakosta, joka metsästä kantautuneet varmistimen liipaisut ja
latausliikkeet kuullessaan oli oikeaoppisesti toiminut tilanteen mukaan.
Seuraavaksi päädyimme erilaisten
venäläisten miinojen tunnistamiseen.
Valitettavasti kukaan meistä ei ollut käynyt Venäjän alkeita, joten edes kyrilliset
aakkoset eivät tuoneet apua haastavaan
tehtävään. Rastilta poistuessamma Takamaan hyppy jäi lyhyeksi, mutta edes
ojassa kastautuminen ei matkaa uhannut.

Kaikki peliin ja mies kantoon
Viimeinen rasti oli ensipukoitos. Ensin paikkailtiin eriasteisia vammoja ja
vastattiin teoriakysymyksiin. Lopuksi
määrättiin yksi partionjäsen raajavammautuneeksi ja liikuntakyvyttömäksi,
kun viimeinen etappi oli vielä edessä.
Tuomaala äityi hurmiossa hirmuiseen
suoritukseen, kun nappasi elopainoltaan
nostoväessä lössähtäneeksi päässeen
omamassaltaan yli 70 kg Sillanpään reppuselkäänsä kuin ruisleipäpussin. Valehtelematta kuin aropupu kevätlaitumellaan
sankan metsän läpi ja ojien yli pomppien
kuljetti Tuomaala loukkaantunutta taistelijaa kohti tavoitetta. Aikaa kilometrille
kertyi lopulta alle 20 min ja tuloksena oli
pikataipaleen nopein suoritus!
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Ylempi: asekäsittelytaidot pimeässä.
Alempi: ojan ylityksen taidonnäyte
pimeässä.
Kilpailu oli tiukkaa, ja lopulta hyvästä tsempistä huolimatta TaKoRU 2 joutui
tyytymään himmeimpään mitaliin, mutta
mikä tärkeintä, voitto meni TaKoRU 1
partiolle huolimatta vajaamiehityksestä!
Muut oruplaiset olivat tällä välin jo
siirtyneet majapaikasta kodalle, jossa
odotti suomalaista kuumaa kyrsää nuotion napsahdellessa. Makkara maistui ja
kisakokemuksia kerrattiin kohti aamun

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Viime vuonna ORUPin pt-kisalle kiertopalkinnoksi vihitty käyttökelvoton
jakoavain sai jo toistamiseen TaKoRUn nimiplakaatin kylkeensä.
Vasemmalta Järvinen, Laalahti ja kisanjohtaja Tirkkonen.
sarastusta. Olutta nautittiin niukasti, sillä
aamulla aikaisin herättäisiin ampumaradalle. Vastuullisuus ennen kaikkea.

Ampumista ja SRA-rata
Lauantain toiminnallisen osuuden klo 10
avasi 9 mm pistoolin, rynnäkkökiväärin
ja pumppuhaulikon käsittely. Harjoitusammuntojen jälkeen aloitettiin SRA:sta
hieman lisää sovellettu ammuntamuoto
pisteytyksineen. Rata oli joukon sekalaisuus huomioiden hyvä ja kaikilla tuntui
olevan into piukassa!
Ammunta oli sen verran reipasta, että
pistoolikin ilmoitti sopimuksensa irti kesken kaiken, joten vertailukelpoisia tuloksia ei tällä kertaa saatu. Tässä siis tarjolla
ollut reserviläistoiminta. Valitettavasti
tila ei anna myöden luennoida enää hallituksen ja kevätkokouksen tunnelmia.
Yhteenvetona järjestelyt olivat resursseihin nähden erinomaiset ja tapahtumapaikka oli otollisesti metsän ja
ampumaratojen keskellä. Täydellinen
reserviläisalue siis, eikä kaupunkien baa-

ARU:n aktiivi SRA-harrastaja suoritui radasta nopeasti ja tarkasti.
rien syleilyyn edes lauantaiyöksi kaivannut kukaan. Pisteenä iin päälle, paikalla
oli mukavasti orupin alaisia kerhoja aina
Rovaniemeä myöten. Kiitokset, hyvä
Turku!

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Talvijotos ”Vuoksen Voitto”, IMATRA
8.-9.3.2014
MIKKO TUOMAALA

Vuoden 2014 Talvijotos ”Vuoksen Voitto” järjestettiin 8.-9.3.2014 Imatralla. Kisakeskus oli laitettu Immolan varuskunnan kuntotalolle, ja jotoksen päävastuu
oli Veli-Matti Kesälahdella. Kilpailuun
osallistui 22 partiota kuudesta eri valtiosta. TaKoRU:n partio jäi sijalle viisi, Kuopion reserviupseerikerhon ottaessa heille
jo Syysjotokselta tutun ykkössijan.
Talvijotoksessa on tyypillisesti kysymys runsaasta hiihdosta, lumesta, kylmyydestä ja jäätävästä ****tuksesta.
Tänä vuonna näitä ei kuitenkaan ollut tarjolla. Jään yli suunniteltu hiihto jouduttiin
vaihtamaan autokyydiksi ja reittivalinnat
suolta tielle. Järjestäjät eivät antautuneet

leudolle talvelle monen muun tapahtuman tavoin, vaan mukautuivat vallitseviin
olosuhteisiin. Olihan siinä ulkomaalaisillekin hyvä opetus Suomen säästä. Joka
tapauksessa suuri hatunnosto kuuluu nopeasti reagoiville järjestäjille. Moni olisi
luovuttanut ja peruuttanut koko kisan.
Jotos oli tehty hyvin eräpainotteiseksi, mikä ei sopinut kokoon saadulle
TaKoRU:n partiolle. Hävisimme helppoja pisteitä mm. kalan perkaamisessa ja
eläinten tunnistuksessa. Hävittyjä pisteitä
saimme kompensoitua mm. suunnistuksessa, ampumisessa sekä väijytyksessä.
Kuitenkin saamalla huonoja pisteitä edes
muutamasta rastista aiheuttaa valitetta-

Kisan aikana käytiin hyvin lähellä Venäjän rajaa, ja yhdellä rastilla jopa
tähystettiin rajan ylitse. TaKoRUn partiossa kilpailivat vasemmalta alkaen
Antti Laalahti, Pauli Järvinen, Mikko Tuomaala.
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Vasen: viuhkapanos oli Laalahdelle tuttu viimeksi rastin pt-kisassa pitäneenä.
Oikea: perkuujätteestä päätellen kalanperkaaminen oli partioille eksoottista.
vasti näissä kilpailuissa heti sen, ettei
kärkisijasta tarvitse enää tapella. Partio
jäikin hieman alakuloiseksi saavutetusta
viidennestä sijasta. Sama olisi sitten olla
kahdeskymmenes.
Kilpailuun oli saatu kuitenkin muutama hyvin omaperäinen rasti. Ilmavalvonnassa lentokone lensi ylitsemme, ja sen
reitti piti piirtää sekä arvioida muita tietoja. Sotahistoriasta oli keksitty hyviä, jopa
kansainvälisiä, kysymyksiä. Ravintorastille oli saatu noin 10 naista järjestämään
sitä, ja siinä piti arvioda kalorimääriä sekä
tietää metsästä haettujen oksien ja lehtien
seasta kaikki syötäväksi kelpaava. Tarjolla oli mm. kuusen oksaa, pajua, nokkosta
ja pahkasientä. Aikaa oli tietenkin aivan
liian vähän. Lisäksi oli tarjolla nuotion tekeminen ajalla, tähystystä, kranaatinheittoa ja ensiapua.

Joskus suomalaisuudesta saa
kärsiä
Yöpyminen tapahtui hieman epäreilusti, sillä kaikille partioille oli määrätty
paikka, johon laavu/teltta piti pystyttää.
Ulkomaalaisille tarkoitetuilla paikoilla
oli pääsääntöisesti useita puita, kun itse

Yötehtäväksi oli annettu veistää
kuvan mukainen paistinlasta.
saimme todella mielenkiintoisen hiekkamontun. Siinä sitten porukalla hakattiin
kenttälapiolla jäistä maata ja etsittiin hiekan seasta isoja kiviä kiilojen painoksi.
Luntahan ei ollut, joten siitä ei apua saanut. Tuloksena yksi hajonnut kenttälapio
ja kasa kiviä. Yöpymispaikan näkyvyys

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Vaikka pakkasta ei juuri ollut, ei yötä voi silti sanoa lämpimäksi. Annoimme
tulen sammua, jotta jokainen sai nukuttua.
arvioitiin seuraavana aamuna, mikä jäi
hieman harmittamaan. Tuulensuojaa ei
ollut ja tuuli oli kohtuullisen kova, joten
meidän oli pakko saada laavu pysymään
lujaa paikallan. Yöpymispaikalle jäi vähän turhankin selvät jäljet.
Yöllä piti myös veistää mallin mukainen paistinlasta, jonka arviointi yhdistettiin yöpymispaikan arviointiin. Osa partioista veisteli lastaa ja tekivät nuotiolla
loimulohta kalanperkuurastilta jääneistä
fileistä. Itsehän veistimme ainoastaan
paistinlastaa, sillä allekirjoittaneen taidot
fiilerata kirjolohi tylsällä vuolopuukolla
ja jäisillä käsillä jätti jäljellä vain lihaliemikuutiota muistuttavan palasen. Ei se
purkkiruokakaan pahaa ole.

Kylmän ja katkeran yön jälkeen
Toisena päivänä pääsimme enemmän toiminnallisten rastien pariin. Siihen oli sisällytetty miinan asentamista, väijytystä
ja ajalla mitattava suunnistuspätkä. Itsehän päätimme ottaa suunnistuksen täysillä, jotta saamme otettua edellä olleita
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partioita pisteissä kiinni. Harmiksemme
kuitenkin jatkoimme 33 minuuttia kestävän rinkan kanssa juostun suunnistuksen jälkeen suoraan maaliin, jossa odotti
ekoase-ammunta. Käytännössä jokaisella
meistä tärisi kaikki mahdolliset lihakset
edellisestä rasituksesta, mikä ei yleensä
ammunnassa auta.
Maaliin tulon jälkeen oli tutusti järjestetty sauna ja palkintojen jako. Järjestävät
palkitsivat parhaiden kolmen lisäksi parhaat partiot ulkomailta. Tämä oli todella
hieno ratkaisu, sillä ulkomaalaisilla on aina
eri haasteita kuin paikallisilla. Jo pelkkä
kielimuuri voi tuoda liikaa etua Suomelle, kalustosta puhumattakaan. Meille se
oli lähinnä hauskaa katsoa ulkomaalaisten
menoa, sillä osa heistä oli tullut tänne kylmään pohjoiseen kunnollisilla pakkastakeilla. Näin teepaidalla ja kevyellä takilla
varustautuneena se näyttikin jo tukalalta.
Kokonaisuudessaan kilpailusta jäi
ihan hyvä muisto ja matkaan kannatti lähteä. Tokihan se kiva olisi talvella tehdä
talveen kuuluvia asioita, mutta eipä tämä
talvi ole ihan se paras ollut.

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Kokemuksia Tšadista
Erikoishaastattelu
Lauri Viljanen kotiutui saapumiserästä II/08 Porin
prikaatin valmiusjoukoista alikersanttina ja lähti vain
19-vuotiaana 2009 heinäkuussa Tšadiin rauhanturvaajaksi työskennellen 5 kk vaununjohtajana. Siviilissä hän
opiskelee AMK:ssa ensihoitajakasi. Viljanen oli esittelemässä TaKoRUn kevätkokouksessa 13.3.2014 kokemuksiaan Tšadin operaatiosta.
Viljanen ehti vastata myös toimituksen esittämiin kysymyksiin, jotka ovat seuraavassa. Aihe täydentää Ressussa 1/2010 käsiteltyä Tshadin (kiel.toim. suos.) operaatiota.
Teksti: Mikko Tuomaala, kuvat: Lauri Viljanen

Kuinka pitkä oli harjoittelujakso ennen rauhanturvaajaksi lähtemistä? Miltä
sen jälkeen tuntui astua lentokoneeseen ja lähteä Afrikkaan?
Suomen kansainvälissä valmiusjoukossa koko 12kk varusmiespalvelus valmisti jo
kansainvälisiin tehtäviin, mutta varsinainen Tšadin operaatioon perehdyttävä rotaatiokoulutus kesti neljä viikkoa. Siellä oli mukana myös reserviläiset ja kantahenkilökunta. Rotaatiokoulutus oli meillä poikkeuksellisesti jo varusmiespalveluksen aikana,
ja lento Tšadiin lähti neljä päivää reserviin siirtymisen jälkeen.
Lähtiessä oli vahva fiilis siitä, että hommat on hanskassa ja toimialueella pärjätään
ilman suurempia ongelmia. Sotilaselämään oli tottunut viimeisen vuoden aikana ja
suuri osa lähtevästä jääkärijoukkueesta oli vanhoja inttikavereita, joten sopeutuminen
uuteen organisaatioon kävi todella sujuvasti.
Mitä kaikkea otit mukaan kun lähdit?
Puolustusvoimilta sai kaiken tarvittavan, mutta porukalla tilattiin vielä Eberlestockin reput partiokäyttöön. Henkilökohtaisia tavaroita otin oikeastaan vain kannettavan tietokoneen, kameran, vähän käteistä ja proteiinijauhetta.
Mistä kaikesta rauhanturvaajan perusarki koostuu? Mitä eri työtehtäviä kuuluu normaaliin työviikkoon?
Operatiiviset tehtävät koostuivat kolmesta osasta: leirin vartioinnista, lähialueilla
tapahtuvasta partioinnista ja pitkän matkan partioista. Viikossa oli keskimäärin 2-3
vuoroa vartiotehtäviä, 2-3 vuoroa lähipartioita ja 1 pitkän matkan partio. Näiden lisäksi tietysti varusteiden, kaluston ja majoitusalueen huoltoa, oppitunteja ja harjoitusammuntoja. Välillä pitkän matkan partioista saattoi olla pitkäkin tauko, välillä toisella
alueella pysyteltiin jopa viikko putkeen.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tuliko tukikohdassa oltua paljon eri valtioista tulleiden rauhanturvaajien kanssa? Entäpä paljonko kommunikoitte paikallisten kanssa, ja miten? Riittääkö tavallisen työmiehen englanti kriisivaltiossa?
Meidän suomalaisten komppania toimi osana Irlantilaista pataljoonaa, joten heidän
kanssaan olimme jatkuvasti tekemisissä. Leirissä oli myös ranskalaisia pioneerejä,
joiden tehtävänä oli huoltaa viereistä lentokenttää, ja ukrainalaisia helikopterilentäjiä, jotka kuskasivat meitä pitkän matkan partioille. Operatiiviset hommat suoritimme
yleensä keskenämme, mutta vapaa-ajan fasiliteetit ja ruokalat olivat yhteiskäytössä,
joten siellä tuli kaveerattua myös ulkomaalaisten kanssa.
Rallienglannilla pärjää, mutta kaikkien mukavuuden ja hommien sujuvuuden takaamiseksi olisi tietysti parempi, että kielitaito on ihan kunnollinen. Erityisesti ryhmän- ja joukkueenjohtajien täytyy pystyä keskustelemaan operatiivisista asioista ulkomaisten vastaavien kanssa.
Paikalliset puhuivat enimmäkseen arabiaa sekä ranskaa, ja heidän kanssaan kommunikoitiin tulkin välityksellä. Oma tehtäväni vaununjohtajana ei juurikaan tarjonnut
mahdollisuuksia paikallisten kanssa jutusteluun.
Mikä oli vaarallisin tilanne, johon jouduit? Oliko sinulla ikinä turvaton olo?
Mitään aseellisia yhteenottoja ei ollut, enkä kokenut koskaan olleeni vaarassa.
Aseistautuneet kapinalliset ja erilaiset ryhmittymät olivat kyllä arvaamattomia, mutta
meillä olisi joka tapauksessa ollut ylivoima niin miehissä kuin kalustossakin. Suurimman riskin tilanteita olivat todennäköisesti wadien (joenuomien) ylittämiset vaunuilla
ja kuorma-autoilla. Wadit saattoivat olla vaunun korkeutta syvempiä ja ylitysvaiheessa vaunu saattoi olla hetkellisesti uppeluksissa.
Leirissä tuli välillä mietittyä voiko turvallisempaa paikkaa kuvitellakaan. Ympärillä on korkeat vartioidut muurit ja muurien sisällä pataljoonan verran koulutettuja
YK-sotilaita.
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Kuvassa näkyvä vararengas oli käsketty pitämään autossa kiinni, ja se auttoikin vaunun jumiin jäämisessä hyvin paljon.
Kuinka vapaa-aika ja työaika oli jaoteltu?
Tästä väännettiin jonkin verran myös alueella. Periaatteessa koko toimialueella
vietetty aika oli työaikaa, sillä meidän lomamme oli siirretty reissun jälkeiseksi palkalliseksi kuukaudeksi Suomessa. Kaikki kuitenkin ymmärtää, että viisi kuukautta
putkeen seitsemän päivää viikossa töitä tehden on raskasta, vaikka kuinka olisi reipas
suomalainen sotilas. Käytännössä mitään virka-aikoja ei ollut ja aina tarpeen tullen oli
oltava valmis hommiin. Vapaa-aikaa jäi kyllä silti ihan riittävästi ja yleensä jokaiselle
yritettiin saada ainakin yksi huoltopäivä viikossa. Aika hyvin kaikki ymmärsivät sen,
että jos jotain ylimääräistä täytyi tehdä niin se täytyi tehdä.
Mitä eri vapaa-ajan harrastuksia tukikohdassa oli mahdollista tehdä?
Leirissä oli iso punttisali, joka oli kovassa käytössä. Viereisen kiitotien reunassa
sai käydä lenkillä tiettyinä aikoina päivässä, silloin kun rata oli vartioitu. Meillä suomalaisilla oli oma leffateatterimme, jossa oli siis PlayStation, videotykki ja kaiuttimet. Näytöksiä oli sotilaspastorin organisoimana lähes joka ilta. Siellä sai toki käydä
pelailemassa ja katsomassa leffoja myös omalla ajallaan. Kirjoja oli myös tuotu alueelle parin kirjahyllyn verran. Irlantilaisilta löytyi biljardipöytää, dartsia ja sellaista
”pubiharrastettavaa”, joita myös suomalaiset saivat käyttää. Sen lisäksi kaikilta löytyi
omat kannettavat tietokoneet ja leiristä langaton nettiyhteys, joten Facebookin päivitys ja yhteydenpito kotiin onnistui helposti. Leiri oli alkoholiton, joten ryypiskelyyn
ei ollut mahdollisuutta - hyvä niin.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Mitä reissusta jäi käteen - uusia tuttavuuksia tai ikimuistoisia kokemuksia?
Kyllähän se ikimuistoinen kokemus oli ihan kokonaisuutena. On opettavaista nähdä erilaista maailmaa ja tajuta konkreettisesti, kuinka suuria eroja kehitysmaiden ja
kehittyneiden maiden välillä on. Omaa ympäristöään oppi arvostamaan ihan eri tavalla. Palvelustoverit olivat aika samanhenkisiä, joten kyllähän touhuun mahtui mukaan
ripaus poikamaista hilpeyttä, joka jaksaa edelleen naurattaa. Kavereita tulee nykyään
tavattua aika maltillisesti, yhteyttä pidetään lähinnä sosiaalisen median välityksellä.
Toki reissusta jäi käteen myös mukavasti rahaa.
Voitko suositella rauhanturvaajaksi lähtemistä myös opintojen jälkeen? Oletko
itse halukas lähtemään toisen kerran?
Ehdottomasti! Jos vain mahdollisuus on, se kannattaa käyttää. Rauhanturvaajana pärjää perusfiksu työtä pelkäämätön mies tai nainen. Mitään Ramboja ei kaivata.
Asioihin pitää suhtautua niihin kuuluvalla vakavuudella, mutta ei kannata unohtaa
sitä pilkettä silmäkulmasta. Tehtäväluokat ja palkat löytyvät Puolustusvoimien nettisivuilta, joten niitä voi vertailla etukäteen siviilipuolen vastaaviin.
Tarkoitukseni on ehdottomasti lähteä uudestaan operaatioon, jahka opinnot on saatu valmiiksi. Ymmärtääkseni hoitohenkilökunnalle ja ylipäätään ammatti-ihmisille on
hyvin tarjolla koulutustaan vastaavia tehtäviä.

TaKoRUn toimintakalenteri
2014 (alustava)
vko
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Ylipäällikön vieraana,
Tamperetalossa 6.12.
Teksti: Antti Laalahti, kuvat: YLE by Pauli Järvinen, Jari Hietaniemi, Antti Laalahti

Pääkirjoittaja pyysi minua henkilökohtaisesti kirjoittamaan omasta itsenäisyyspäivän vietosta lyhyen tarinan Ressuun.
Aluksi ajattelin, että ehkä se ei ole kerhon
jäsenistöä kiinnostava tai koskettava asia,
mutta myöhemmin muutin mieleni ja päätin kirjoitaa lyhyen tarinan maanpuolustuksellisestikin merkittävästä tapahtumas-

ta. Tänä vuonna itsenäisyyspäivän vietto
oli siis omalta kohdaltani hyvin erikoinen
ja mieleenpainuva tapahtuma. Aamupäivä
kului perinteisissä reserviläisjärjestöjen
kunniavartioissa ja edustustapahtumissa
harmaissa, niin kuin jokainen vuosi. Illalla
minua kuitenkin odotti kutsu itsenäisyyspäivän vastaanotolle Tampere taloon!

Kättelyyn saapuminen vei oman aikansa.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Eira Laalahti ja allekirjoittanut kättelemässä presidenttiparia.

Suvun arvokas historia johdatti kättelemään presidenttiä
Tämä tilaisuus avautui minulle oman
rakkaan mummuni Eira Laalahden kautta, joka oli kutsuttu kyseiseen juhlaan.
Olemme molemmat varsin maanpuolustushenkisiä ihmisiä ja konkareita yhdistystoiminnan koukeroissa, mutta erona
mainittakoon, että hänellä on ikää 92
vuotta ja hänen maanpuolustustyönsä on
alkanut jo vuonna 1939 lottana, jonkun
pienen talvisen kahakan siivittämänä.
Itselläni on vielä tovi matkaa samoihin
meriitteihin ymmärtääkseni. Sotien jälkeen Eira on toiminut monien naisten
maanpuolustusjärjestöjen aktiivina ja
johtotehtävissä. Hänet on valittu mm.
Reservin Upseerien Naisten Perinneliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piirin kunniapuheenjohtajaksi.
Olemme kiertäneet erilaisia maanpuolustushenkisiä tapahtumia useita yhdessä ja
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tämän takia hän pyysi minua ensimmäisenä avustajakseen itsenäisyyspäivän
vastaanotolle, mihin vastasin myöntävästi hetkeäkään epäröimättä.
No siinäpä pala suvun historiaa, sitten itse asiaan. Itse Itsenäsyyspäivän
juhlavastaanotto oli hieno ja arvokas tapahtuma. Asiat olivat järjestetty hyvin.
Veteraanit ja lotat olivat etupäässä avustajineen tapaamassa presidenttiparia, jolloin heidän ei tarvinnut jonottaa pitkään.
Mummulleni presidenttien tapaaminen
ei ollut ensimmäinen kerta, mutta kyllä
nuorelle luutnantille ylipäällikön kätteleminen itsenäisyyspäivänä oli varsin
vavistuttava kokemus. Voisi luulla että
tilanne olisi ollut jopa hermostuttava minulle, mutta se kuitenkin sujui vanhaan
tapaan. Aivan kuin missä tahansa muussa
puolustusvoimien edustustilaisuudessa
kenraalien kanssa. Kättelyn jälkeen oli
melko pitkä odottelu ennen kuin kaikki
loput ”nuoremmat” vieraat saatiin sisälle.

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Jatkoilla tunnelmissa Tammerissa.
Odotellessa nautittiin hieman alkupaloja ja virvokkeita. Viimein kun
kaikki vieraat olivat talossa, alkoivat
tapahtumat vyörymään todella nopeasti
eteenpäin. Käytiin kuuntelemassa juhlakonsertti, joka oli paikanpäällä varsin
vaikuttava. Erityisesti Finlandia-hymni
nosti tunteet pintaan kaikuessaan konserttisalissa. Seuraavaksi käytiin illallistamassa valtion johdon kanssa ja
kuunneltiin veteraanien mielenkiintoisia
tarinoita ruokaillessa. Ennen kuin huomasikaan, oli ohjelma jo ohitse ja väki
alkoi poistumaan paikalta.

Mellakkoja pakoon jatkoille
Mellakat ulkopuolella eivät millään tavalla näkyneet sisälle missään vaiheessa.
Jossain kohtaa tuntui hieman huvittuneelta, kun kaverit laittoivat viestejä, että
ulkona on maailmanlopun meininki ja
itse istui sisällä siemailemassa viiniä ja
jutustelemassa suurien herrojen kanssa.

Loppu juhlista meni myös melko vauhdikkaasti, eikä kauhean monen julkimon
kanssa paikalla ehtinyt jutustelemaan.
Virallisten juhlien jälkeen mummu
vielä kehotti minua menemään jatkoille
Tammeriin, jonne sitten lähdinkin kun
olimme saaneet hänelle kyydin järjestettyä kotiin. Sieltä ilta venyikin Ilveksen
kautta mukavan teekkarihenkisesti kohti
aamuyötä, julkimoiden kanssa yökerhoissa juhlien. Olipahan melkoinen kevennys itsenäisyypäivän vakavan juhlimisen jälkeen tämä.
Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli mieleenpainuva ja arvokas. Todennäköisesti toista kertaa tämän elämän aikana en
kyseiseen tilaisuuteen tule osallistumaan.
Onhan ainakin jatkossa tarina saunailtoihin takataskussa siitä kun olin kättelemässä presidenttiä, illallistamassa
pääministerin kanssa ja jutustelemassa
vanhoille puolustusvoimien komentajille.
Viimeisenä haluan vielä kertoa, että
onnistuin hukkaamaan konsertin ohjelman, jonka aioin pitää muistona hienosta
juhlasta ja olin hieman harmistunut asiasta. Jouluna kuitenkin mummuni jälleen
yllätti minut ja oli laittanut lahjakirjan
väliin oman konserttiohjelmansa minulle.
Mikäli Eira Laalahden tarina kiinnostaa enemmän, löytyy hänestä enemmän
tietoa internetistä kuten esimerkiksi Ylen
sivuilta:
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/05/29/
eiran-tarina-lotaksi-kaatuneiden-kokoamiskeskukseen-18-vuotiaana
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Saksalaista urheilumerkkiä suorittamassa
PEKKA SILLANPÄÄ

Kauhavalla järjestettiin 3.-7.4.2014 suomalaisten ja saksalaisten reserviläisten
perinteinen ystävyystapaaminen, joka
oli edellisen kerran neljä vuotta sitten.
Tapahtumassa oli virallisten valvojien läsnäollessa mahdollisuus suorittaa
saksalainen urheilumerkki ”Deutsches
Sportabzeichen” (DSA). Muista asioista,
kuten ampumakilpailuista ja jääkäriseminaarista ei kerrota tässä yhteydessä.
Allekirjoittanut osallistui tapaamiseen vain viikonlopun aikana, vastaten
lähinnä nuorison rekrytoimisesta ja urheilumerkin puitteiden järjestämisestä.
Harmillisesti ORUP:n Venäjän excursio
oli juuri samaan aikaan päällekkäin, joten solidaarisuussyistä Kauhavan tapahtuman mainostuksen pystyi aloittamaan
vasta ORUP:n ilmoittautumisen jälkeen.
Kenties tästä syystä urheilumerkin suorittamiseen osallistui vain neljä henkilöä.
DSA:lla on pitkät perinteet. Viime
vuonna merkin 100-vuotisjuhlan yhteydessä lajivalikoima ja suoritusvaatimukset laitettiin uusiksi. Nyt on käytössä neljä kategoriaa: kestävyys, voima, nopeus
ja koordinaatio. Jokaisessa kategoriassa
on muutama lajivaihtoehto, joista voi valita mieleisensä. Jokaiselle lajille on kulta- (3p), hopea- (2p) ja pronssirajat (1p),
jotka ovat ikään sidottuja 5 vuoden stepein. Kaikissa kategorioissa on saatava
vähintään pronssiin oikeuttava tulos, jotta kokonaissuoritus hyväksytään. Merkin
kulta-, hopea- ja pronssivaatimukset ovat
11, 8 ja 4 pistettä. Lisäksi mikäli suoritukset eivät sisällä uintia, tulee uimataito
osoittaa 15 minuutin uimatestillä.
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Osa lajeista oli kansainvälisesti hyvin
eksoottisia. Mainittakoon esimerkiksi 15
kilon kiven työntäminen kummillakin käsillä tai 1 kg remmin päässä olevan nahkakuulan ”Schleuderball” heittäminen.
Koordinaatio-kategoriassa taas oli niinkin yksinkertainen laji kuin hyppynaru.
Sitä en itse periaatteeesta suostunut edes
kokeilemaan, mutta eräs saksalainen taistelija kyllä menestyksekkäästi 20 hyppyä
suoritti. Luonnollisesti kestävyyskategoriassa on vaihtoehtoina tyypillisiä yleisurheilulajeja, kuten 3000 m ja 10000 m
juoksut, 7500 m kävely ja 800 m uinti.
Mitenkä DSA:n suorittaminen sitten
kylmiltään onnistui? Itse olin tyytyväinen saavuttamaani hopeiseen kokonaissuoritukseen. Lajini ja tulokseni olivat
kutakuinkin seuraavat: 3000 m juoksu:
15.15 min, 2 kg kuntopallo: 11.90 m,
Scheuderball: 35 m. Ja 15 minuuttiakin
jaksoin juuri ja juuri pinnalla pinnistellä,
vaikka olenkin onneton uimari.
Katsotaan, kilahtaako merkki joskus
postilaatikkoon. Mitään siitä ei kyllä ainakaan tähän mennessä ole maksettu.
Merkin koristekirjaimet DSOB merkitsevät muuten Saksan olympiaurheiluliittoa.
Niin, ja ei sitten muuta kuin pistämään
paremmaksi! Nyt kun alkaa reenaamaan,
niin kun saamme arvovaltaisen tuomarin
Tampereen seudulle 23. elokuuta, suoritamme isolla TaKoRUn porukalla merkit
kultaisina kotiin malliksi sakemanneille.
Saataisiinpa suomalaisillekin kuntoisuusmerkeille joskus puitteet suorituksille...
Ohessa virallinen taulukko rajoista:
http://goo.gl/o6QHFi
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200.

Juhlalenkki
PAULI JÄRVINEN

Keskiviikkona 5.2. TaKoRUn perinteinen viikkolenkki herätti kauhua ja hämmennystä Hervannan ja Annalan aboriginaaleissa sillä kaikki juoksijat olivat
pukeutuneet maastopukuun ja varsinkenkiin. Syynä tempaukseen oli se, että tämä
oli 200. peräkkäinen viikkolenkki ilman
keskeytyksiä. Lenkki on siis jäänyt kokonaan juoksematta viimeksi 8.4.2010 ja
tämän jälkeen ei väliviikkoja ole ollut.
Mukana oli viisi asianmukaisesti pukeutunutta juoksijaa. Yksi taistelija vieläpä nokitti juoksemalla koko matkan
suojanaamari m/61 kasvoillaan. Juoksumatkaa kertyi viikkolenkeille tyypillinen
n. 10 km ja etenemisnopeus putosi vain
hieman tavallisesta asunvalinnan takia.
TaKoRUn viikkolenkit juostaan joka
keskiviikko Hervannassa tai lähialueilla.
Lähtö tapahtuu klo 18.00 TTY:n Konetalon pääoven portaiden alta, ja vauhti ja

matka määräytyvät osallistujien toiveiden mukaan. Viikottaisten yhteislenkkien
historia ulottuu vuoteen 2004 jolloin lenkit alkoivat pyöriä lukukausien aikana.
Vuodesta 2006 lähtien lenkkejä on juostu
ympäri vuoden. Lenkeillä ei tunnetusti
ole säävarausta eikä pakkasrajaa, ja alusta lukien juoksukertoja on kertynyt jo pitkälti yli 400.
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