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Jäsenvastaavaksi!
TAKORU hakee uutta jäsenvastaavaa hallitukseen tai toimihenkilöksi.
Jäsenvastaavan toimenkuvaan kuuluu
jäsenrekisterin ylläpito.
Homma on todella helppoa eikä
vaadi paljoa aikaa eikä työtä. Toimeen
saa täydellisen perehdytyksen ja vanhalta jäsenvastaavalta opastusta aina
tarvittaessa. Samalla on tarjolla myös
pääsylippu mukavaan porukkaan.
Mikäli kiinnostus heräsi niin ota
yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
antti.laalahti@takoru.fi. Haku koskee
opiskelijoita myös Tampereen yliopistolta ja ammattikorkeakoulusta.

24 Excursiolle!
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TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

PJ:N PALSTA
Vuosi 2009 on lähtenyt käyntiin.
Uusi vuosi, uudet hallituslaiset ja uudet kujeet.
Näin siis pitäisi olla, mutta jostakin syystä ei
ole. Se, että hallituksessa ei ole kuin yksi uusi
ihminen, ei ole mitenkään poikkeavaa. Se, että
viikottaisissa tapahtumissa ovat aina samat
neljä ihmistä, on. Kerhossamme on noin 400
jäsentä. Missä loput 396 ovat?
Tässä tilanteessa herää kysymys onko ongelma toiminnassa vai ihmisissä. Eikö toiminta
kiinnosta jäsenistöä, vai eikö jäsenistöä kiinnosta toimia. Jos toiminta ei kiinnosta, kerro
siitä hallitukselle. Vielä parempaa; tule hallitukseen tekemään kiinnostavampaa toimintaa. Hallituksessa on aina tilaa ihmisille joilla riittä motivaatiota tehdä asioita.
Jos tuntuu siltä, että toimiminen ei kiinnosta, niin
nyt on korkea aika nousta ylös ja tehdä jotain. Tule
ampumaan, tule lenkille, tule leffailtaan - osallistu!
KKK tullaan elvyttämään, tervetuloa. Etkö tiedä
mikä KKK on? Tarkkaile sähköpostiasi, asiasta tiedotetaan. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissa kannattaa toimia, kun se on vielä mahdollista.
Jos tuntuu siltä, että johonkin ei kehtaa osallistua,
koska ei osaa, ei tämän saa antaa häiritä. En minäkään osaa, ei se silti osallistumasta estä. Nyt siis
ylös, ulos ja toimintaan mukaan.
Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi

Kyllä, juuri sinä!

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Pääkirjoitus
Päätoimittaja
Pekka Sillanpää
pekka.sillanpaa@takoru.fi
p. 040 749 0666

T

ervetuloa vuoden ensimmäisen
Ressu-lehden pariin arvoisat jäsenet! Kuluva vuosi on tuonut
kerhoon mukanaan joitakin muutoksia.
Kuten kävi jo ilmi, hallituksella on uusi
puheenjohtaja. Toinen, ei ehkä yhtä merkittävä muutos, on päätoimittajan vaihtuminen. Kari Salonen hoiti leiviskää
ansiokkaasti lukuisia vuosia, vielä paikkakunnalta muutettuaankin.
Joitakin lisäuudistuksiakin kokoonpanoon toivoisimme; jäsenvastaavan lisäksi on tiedotusvastaavalle paikka auki.
Se on loistava tilaisuus kenelle tahansa
jäsenelle päästä reippaasti mukaan toimintaan ja tutustumaan uusiin kavereihin. Hakemukset voi lähettää osoitteeseen takoru@takoru.fi.
Mennyt vuosi 2008 oli merkityksellinen TaKoRU:lle erityisesti juhlavuoden
nimessä. 40-vuotisjuhlat olivat komeat
ja niistä löytyykin pitkä juttu lehdestä.
Uutena sarjana aloittaa TVÄL-upseerin palsta, jossa käsitellään aseisiin liittyviä asioita. Tämä on tärkeä asia nykyisissä kimuranteissa kuvioissa, mutta asia ei
ole haudanvakavaa. Muitakin uudistuksia vuoden seuraaviin Ressuihin on vielä
luvassa.
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Lehden työstämisessä ja erityisesti taittamisessa on opeteltavaa näin aluksi,
mutta onneksi opintopaikan puolestakin
tämän tekemiseen sopivia ohjelmia löytyy. Ja aikaahan on aina, mikäli raha ei
ratkaise, vai mitenkä se sanonta meni.
Mikäli jäsenistöllä on kommentoitavaa teknisen toteutuksen suhteen, olkaa
rohkeita ottamaan yhteyttä sähköpostin
välityksellä. Myös linjaan sopivia juttuaiheita otetaan vastaan.
Toivotaan näin lopuksi, että kuluva
vuosi olisi rauhallisempi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja myllertävät
asiat rajoittuisivat rahoitusmarkkinoihin.
Tämä voi olla vain kauniita unelmia,
mutta jokainen voi osaltaan vaikuttaa ainakin siihen, että edes lähimmäisillä olisi
hauskaa; ehkä sitä kautta sitten itsellämmekin.
Toivottavasti myös vuoden ensimmäinen Ressu-lehti piristää mielialaa ja
tarjoaa mukavia lukuhetkiä kevään jo
kirkastuessa.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Huomioitavaa:

Jäsenmaksu ja
kannatusjäsenmaksu
Teksti: Miikka Hurmalainen

TaKoRU:n vuoden 2009 jäsenmaksut
olisi pitänyt saapua jäsenille viimeistään
helmikuussa. Mikäli et tätä Suomen Reserviupseeriliiton lähettämää laskua ole
saanut, ota yhteyttä jäsenvastaavaan,
antti.laalahti@takoru.fi. Jäsenmaksu on
syyskokouksen päätöksen mukaisesti
edelleen kymmenen euroa.
Syyskokouksessa vahvistettiin myös
kannatusjäsenmaksun suuruus, joka on
tänä vuonna edelleen kymmenen euroa.
Kannatusjäsenmaksu on vapaaehtoinen
ja sen voi maksaa kuka tahansa. Kannatusjäsenmaksu ei vapauta jäsenmaksuvelvoitteesta eli toisin sanoen jokaisen joka haluaa olla kerhon jäsen, tulee

maksaa jäsenmaksu. Sen lisäksi voi halutessaan tukea kerhoa maksamalla kannatusjäsenmaksun. Lisätietoja saa jäsenvastaavalta.
Esimerkki: Teemu Teekkari haluaa
olla kerhon jäsen, joten hän maksaa jäsenmaksunsa RUL:n lähettämän laskun
mukaisesti. Wihtori Wanhaparta haluaa
myös olla kerhon jäsen, joten hänkin
maksaa jäsenmaksunsa RUL:n lähettämän laskun mukaisesti. Tämän lisäksi
Wihtori haluaa kovapalkkaisena diplomi-insinöörinä tukea kerhoa ja maksaa
vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun alla
olevien ohjeiden mukaan.

Näin maksat kannatusjäsenmaksun:
Saajan tilinumero: 573165-217205
Saaja: TaKoRU ry
Viesti: Oma Nimi Kannatusjäsen 2009
Summa: 10 euroa

TAKORU 40V

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Vuoden 2009 hallitus
Uusi hallitus ja toimihenkilöt esittäytyvät lukijoille
Antti Nousiainen

Antti Laalahti

Puheenjohtaja

Miksi: Jonkunhan se on tehtävä
Sotilasarvo: Vänrikki
Palveluspaikka ja saapumiserä: Kainuun
prikaati II/02
Opiskelen TTY:lla nyt jo kolmatta vuotta rakennustekniikkaa. TaKoRU:n toiminta kaappasi minut mukaansa heti
Tampereelle muutettuani
eli syksyllä 2006. Vuosi
2008 meni ampumavastaavan nakissa, ja
nyt hoidan puheenjohtajan tehtäviä.

Mika Kinnunen
Rahastonhoitaja

Opiskelen neljättä vuotta
TTY:llä sähkötekniikkaa. TaKoRUn hallituksessa mukana kolmatte
vuotta talousvastaavana.
Alunperin Orivedeltä
kotoisin nykyisin
asustelen Armonkalliossa. Varusmiespalveluksen suorin
Porin Prikaatissa
Kansainvälisissä Valmiusjoukoissa saapumiserässä 204, kotiuduin reservin alikersanttina.
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Varapuheenjohtaja
Jäsenvastaava
Sotilasarvo vänrikki, 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. TaKoRU:n hallituksessa
olen kuluttanut penkkiä kolme
vuotta. Harrastuksiin kuuluu
lenkkeily, joukkuepelit ja
kaikenmoinen reserviläistoiminta. Helpoiten
minut löytää TaKoRU:n
viikkolenkiltä tai
notkumasta kerhohuoneelta luentotaukojen
aikaan. Mikäli näissä
piireissä kuulet puhuttavan Vänrikistä, niin se olen minä.

Jussi Nikkari

Amupumavastaava

2005-2006 UtJR/LsJvK tarkkaampujana. 2006 syksyllä
aloitin TTY:lla konetekniikan opinnot. Fuksimessuilla törmäsin
Takoruun, laitoin lapun
menemään ja lähdin
mukaan. Puuhastelen
kerhossa ampumavastaavana. Harrasteina ampuminen ja metsästäminen. Jäniksen korvat
heitän monttuun.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Pekka Sillanpää

Janne Tipuri

Päätoimittaja

Kävin armeijan
TykPr:ssa I/01. Olen
tiedustelu-upseeri,
reservin luutnantti.
Syntymäpaikkani on
Parkano. Opiskelen
TTY:llä sähköä. Olen
koko opiskeluajan
asustellut Paawolassa,
jossa toimin myös
verkonvanhimpana.
TaKoRU tarvitsi uutta päätoimittajaa ja tunsin
kykeneväni tehtävään. Tänä vuonna vaihtelua
arkeen tuo musiikkiharrastuksen jatkaminen
Teekkarikuoron merkeissä, ykkösbassona.

Ville-Matti
Heiskanen

Hallituksen jäsen
Sot.Arvo: Kers.
Intti käyty, I/03 RJK Onttola
Koneteekkari vuosikurssi n.
Vuoden 2009 hallituksessa tittelillä jäsen.

Lauri Metsovuori
Varustevastaava

Ensimmäistä vuotta
rakennustekniikkaa tahkoan. VMP: I/07 KrhK/
JTR/PsPr, sotakomppaniassa PsjK / tulitukiryhmä ja vänrikkinä reserviin. Harrastuksina kuntourheilua: lenkkeily, suunnistus, uinti.
TaKoRU vaikutti fuksin silmissä syksyllä
monipuoliselta harrastekerholta, josta varmasti
löytyisi muita sodan estetiikan ihailijoita; eikä
kerho pettänyt odotuksia, joten tässä nyt ollaan.

Sihteeri

Viestitekniikkaa,
Tikkakoskella
erässä II/06. Koska tätä myöten
firma ei tarjonnut
tarpeeksi turpeen
puremista, sitä
täytyy hakea
toisaalta. Viikonloppuja tulee vietettyä muovikuulia sylkevä
mutka kourassa rymyämästä ties mistä
metsästä milloinkin, joskus ulkomaillakin.
TaKoRU:ssa oma toiminta keskittyy enemmän ampumapuoleen, joten minua tapaa
useimmiten tiistai-iltaisin Osmonkalliosta.
Sihteerin pesti tuli Viltsun värväämänä hieman nurkan takaa keväällä 08 ja jatkunee
nyt vuoden loppuun, vaikka opinahjo vaihtuukin aseseppäkouluksi tulevana syksynä.

Tuukka Peltola
Liikuntavastaava

Tervehdys, minä
olen TaKoRUn
vuoden 2009
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
himokuntoilija/maratoonariksi. Toiminkin
myös Hiukkasen liikuntavastaavana tänä(kin)
vuonna (kiltis löytyy samasta kellarista, saa
poiketa). Vänrikin arvoinen n:ttä opiskeluvuotta lähestyvä opiskelija, joka joskus luuli
olevansa kiinnostunut fysiikasta. Joskus olen
toiminut tiarustelutulenjohtajanakin.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Toimihenkilöt hallituksen apuna
Pauli Järvinen

Antti Harala

Alikersantti
Kenttätykistö/sää
Niinisalo 2/01

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.

Ampumavastaava

Pauli on toiminut
TaKoRUn ampumatoimihenkilönä
vuodesta 2007 mitä
edelsi kolme vuotta
kerhon hallituksen talousvastaavana. Tämä
tietotekniikan DI ei ole vielä malttanut
päästää irti opiskelijaressuilusta vaikka
paperit putosivat kouraan jo vuoden 2007
aikana. Ammunnan ja ylipitkien työpäivien
ohella harrastuksiin kuuluu lenkkeily, hiihto
ja pyöräily.

Timi Antere

ATK-vastaava

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.
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Ampumavastaava

Hans Saijets
EX

Alik. (res.), JPr 2/05
Kaksi viime vuotta
vietin kerhon puheenjohtajana.
Tänä vuonna hallituksen opastaja,
harmaa eminenssi ja takarivin
nillittäjä. Sähkö on sinistä ja sattuu.

http://www.takoru.fi/?pg=hallitus

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Alkuvuoden tapahtumia takorulaisten keskuudessa

MM-KYYKKÄ
Teksti ja kuva: Pauli Järvinen

Akateemisen kyykän maailmanmestaruuskisat järjestettiin jälleen 14.2.2009
Tampereen Hervannassa. Tässä jalossa
kilvassa 512 joukkuetta ja yhteensä 2048
kyykkääjää mittelivät paremmuudestaan
kunnes vain yksi joukkue jäi jäljelle. Pelialueiksi oli varattu lähes kaikki EteläHervannan vapaat parkkipaikat ja kenttiä
löytyi niin VTT:ltä, TTY:ltä kuin Hermiastakin.○
Jo monivuotisen perinteen mukaan
myös TaKoRUn edustuspartio otti osaa
mittelöön. Koska vain lahjattomat harjoittelevat, todettiin nytkin, että edellisvuosien
MM-kyykkäosallistumiset
saavat luvan riittää valmistautumiseksi.
Partio TaKoRUun kuuluivat taistelijat
Alanen, Heiskanen, Järvinen ja Laalahti. Ryh-

män kokoonpano olikin yhdistelmä
arpisia MM-kyykkäveteraaneja ja märkäkorvaisia kyykkäalokkaita.
Poikamme siellä jossain taistelivat
urhoollisesti, mutta tällä kertaa se ei aivan riittänyt. Kaikkiaan TaKoRU keräsi alkusarjassaan yhden voiton, yhden
selvän tappion sekä viimeisestä pelistä
kirvelevän niukan tappion. Kun vain
lohkon voittaja pääsi jatkoon, nousi tie
pystyyn alkusarjan jälkeen.
Lopun päivää joukkueemme siis nieleskeli tappion karvasta kalkkia, missä
onneksi auttoi lämmin hernekeitto, sauna, ynnä muut virvoikkeet. Kokonaisuutena tapahtumasta jäi kuitenkin hyvä
maku ja ensi vuonna on taas revanssin
aika. Onhan sitten taas alla yksi kisa
enemmän harjoitusta!

Viltsu asettelee
tolppia pystyyn
rauhoittuneelle
taistelutanteelle.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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ORUP-kokoustelua I/2009
Ystävänpäivän toinen vaihtoehtoinen vietto
Teksti: Lauri Metsovuori
Kuva: sxc.hu

Helmikuun 14. suuntasi TaKoRU:n
osasto Nousiainen & Metsovuori kohti
Vaasaa tarkoituksenaan osallistua vuoden ensimmäiseen ORUP-tapaamiseen
(kumpainenkin elämänsä ensimmäiseen
- toim. huom.).
Vierailu alkoi tutustumiskäynnillä
Meripelastuskeskukseen, jossa saimme
ihmetellä, kuinka merenkurkun laivaliikennettä ohjaillaan yhden tiskin takaa.
Reaaliaikaista tutkakuvaa useammalta
eri näytöltä pällistellessä näki varsin havainnollisesti mihin mikäkin paatti oli
menossa ja kuka milloinkin oli jäissä
kiinni.
Seuraavalta tiskiltä löytyi varsinainen
pelastuspuoli, jonka kautta mereltä tulevat hätäsanomat kulkivat toimiville yksiköille. Samalla tuli tehokkaasti kerrattua
vesillä liikkumisen turvallisuussäännöt.
Vierailu jatkui etnisen ravintolan
kautta Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan saunatiloihin, jossa varsinainen
koukous pidettiin. VORU oli hoitanut
catering-puolen varsin mallikkaasti, joten nälkä tai jano ei päässyt missään vaiheessa päivää yllättämään.
Kokouksessa ei mitään maailmaa
mullistavia asioita päätetty, lähinnä ruutiininomaiset tilinpäätöksen ja pöytäkirjojen nuijimiset.
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Kun virallinen puoli oli klaarattu alta
pois, matka jatkui alakerran saunaosastolle, jossa jutut luontevasti lipesivät
varsin sotaisiksi. Saunottelun jälkeen oli
paikallaan pieni retki paikalliseen yökerhoon, jonka jälkeen lähdimme ajelemaan
kohti Tamperetta. Seuraavan aamun asemessut jo odottivat kävijöitään.

ORUP - mikä se on?
Teksti: Pekka Sillanpää

ORUP ry eli Opiskelijain Reserviupseeripiiri on se linkki, joka kokoaa kaikki Suomen opiskelijareserviläisyhdistykset yhteen.
ORUP tukee yhdistyksiä ja edelleen ajaa
asioitamme ylöspäin Reserviupseeriliiton
tasolle.
ORUP:lla on hallitus, jossa kunkin kerhon vahvuus liittyy jäsenmäärään. TaKoRU
on Suomen suurin kerho, ja meillä on ainoina
kolme edustajaa ORUP:n hallituksessa: allekirjoittanut, sekä Vaasassa käyneet Nousiainen ja Metsovuori. Kokouksia on noin neljä
kertaa/vuosi.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Leffailta

Tutustumisammunnat

Teksti: V-M Heiskanen

Teksti: Antti Nousiainen

Keskiviikkona 18.2. salissa TB111 järjestettiin perinteihin pohjautuva leffailta.
Paikalla oli 12 osallistujaa. Äänestyksen
voitti Der Untengang eli Perikato vuodelta 2004. Yhtä lukuunottamatta kaikki
katselijat malttoivat jäädä paikalla nauttimaan elävistä kuvista saksalaisessa
hengessä. Pikku mutusteltavaa oli tarjolla kuten kuuluu.

TaKoRU:n perinteikkäästi naistenpäivän
korvilla pidettävät tutustumisammunnat
olivat 10.3 Vaikka osallistumismäärät
ovat viime vuosista hieman laskeneet, oli
paikalla kuitenkin pari radallista ihmisiä
tutustumassa hyvään harrastukseen.
Suurin osa osallistujista oli ensimmäistä kertaa elämässään ampuma-aseen
kanssa tekemisissä, mutta vaarantavilta
virheiltä vältyttiin. Koulutetut ohjaajat
osaavat toimia nopeasti ja jämäkästi.
Ampumakerran patruunakulutus pysyi perinteikkäästi yhtenä tiilenä. Muuna
saldona saatiin pari näppihäiriötä, yksi
luistin runtelema peukalo, ja kolmen
vuoden SEIS! kiintiö kulutettua loppuun
yhdessä illassa.

Tulevia tapahtumia:
• 16.4. - Cooper
• 18.4. - Kivääripäivä
• 22.4. - Suunnistus
• 24.4. - Excursio, Haapajärvi, asevarikko
• xx.5. - Pistoolipäivä

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Vuoden spektaakkeli

TaKoRU 40 vuotta
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry juhli 13.12.2008 40-vuotista taivaltaan opiskelijareserviläisyhdistyksenä Hotelli Cumulus Pinjassa. Juhla oli yhdistetty Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry:n kanssa, joka
myös täytti samaiset pyöreät vuodet. Vanhan elokuvateatterin tilaan rakennettu Olympia-sali sai juhlahumun ja arvokkaan glamourin tunteen
ilmoille. Juhlatilaisuus kävikin läsnäolijoille viikkoa aiemmin olleiden
Linnan juhlien korvikkeena, mikäli kutsua sinne ei ollut tullut.
PEKKA SILLANPÄÄ

olleet. Aivan nuorimpia tai vähemmän
kerhoon tutustuneita ei paikalle ollut
niinkään uskaltautunut.

Yhdistyksen ydinajatus
Alunperin nykyinen yhdistys kirjattiin
rekisteriin nimellä Tampereen yliopiston reserviupseerikerho: TayRUK. Tällä
pohjalla jatkettiin vuoteen 1977 saakka.
Nykyisin, jo nimenmuutoksenkin sitä
kuvatessa, toiminta on vapaamielisempää, eikä tiettyä opinahjoa vaadita, saati upseerin arvoa. Tasa-arvo on sidottu
myös sukupuoleen, ja naisiakin kerhosta
löytyy.
Jäsenten määrä on vaihdellut vuosien varrella, ja juhlavuonna se oli huipussaan, saavutettuaan noin 500 jäsenen
kunnioitettavan rajan. Toimintaa on kuitenkin jatkettava vähintään yhtä aktiivisesti kuin ennenkin, jotta jäsenet saadaan
pysymään ja viihtymään, ja uusiakin
opiskelijoita mukaan tutustumaan.
Juhlatilaisuudessa huomasikin, että
paljon oli mukana niitä, jotka ovat aktiivisesti aikoinaan kerhon toiminnassa
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Tavoitteena hyvät bileet
Juhlat alkoivat kello 18.00 ja sotilaallisen täsmällisesti porukkaa paikalle oli
kerääntynytkin - ei liian aikaisin odottamaan, vaan sopivasti pöytään tervehtimään tuttuja ja tuntemattomia.
Paikalla oli niin valmistuneita, kuin
vielä opiskelijoitakin, ja siltä väliltä. Kyseessä ei ollut mitenkään vain tampere-

Kutsuva Cumulus-hotelli ulkovalaistuksessa
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laisten juhlat. Paljon oli juhlakansaa saapunut paikalle kauempaa siitäkin syystä,
että ORUP ry juhli samassa paikassa
omaa neljän vuosikymmenensä täyttymistään, ja heidän edustajiaan oli myös
ilahduttavan monta paikalla.
Opiskelijain Reserviupseeripiiri kattaa nimensä mukaisesti koko Suomen
opiskelijareserviläisjärjestöt, jonka alainen siis myös TaKoRU:kin on.
Heti alusta pitäen kerhon yleisenä
ajatuksena oli saada juhlista mahtavat
ja ikimuistettavat. Olisihan ollut mahdollista pitää vain nimelliset vuosijuhlat, johon olisi kutsuttu muutama kaveri.
TaKoRU:n puheenjohtaja Hans Saijets
kuitenkin halusi nimenomaan “hyvät
bileet”, ja tätä päämäärää kohti pyrittiin
melko hyvin sopusoinnussa ja tasapainossa pysyen.
Juhlien suunnittelusta ja toteuttamisesta tuli lopulta melko vaativaa; paljon
monenlaista työtä, jossa vastuuta koitettiin jakaa useille henkilöille. Kuten
usein, niin kummasti ne kriittiset asiat
painottuvat viime metreille. Kaikesta
selvittiin kuitenkin yhteishengessä kun-

Reipas, korkea-arvoinen kolmikko:
Aku, Aaro ja Hans

Tensu ja Asser aterioimassa
nialla, ja kiitosta kuului, että ulospäin
juhlat olivat mitä parhaimman näköiset.
Niin kuin pitikin.

Oi Maamme
Ohjelman avasi yhteislaulu. Laulu, jonka pitäisi jokaiselle suomalaiselle olla
se rakkain: Maamme. Muihin yhteislauluihin verrattuna se tulikin kuuluvasti ja
tunteella. Heti perään TaKoRU:n entinen
puheenjohtaja Miikka Hurmalainen lausui tervetulosanat ja vieraille sisääntullessa jaettu malja kohotettiin korkealle.
Miikan jälkeen lavalle astui vielä
joulukuussa virassa ollut yhdistyksen
puheenjohtaja Hans Saijets. Hän kertasi
lyhykäisesti omaa kaksivuotiskauttaan,
sekä valaisi juhlien organisointiin liittyviä asioita. Eikä hän säästänyt kiitoksia
muilta tahoilta, jotka osallisia näiden
syntymisestä olivat. Pientä tippaakin
saattoi silmässä havaita, olihan nämä
Saijetsin hyvästit myös kerholle sen vetäjänä.
Juhlien budjetista piti maistua se, että
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ruoka olisi hyvää. Näin olikin, alkupalasta lähtien kaikki oli viimeisen päälle.
Tästä vielä kiitos ravintolan henkilökunnalle. Eräs, joka sanoi vihaavansa sieniä,
saattoi silti muitta mutkitta heitellä metsäsienillä täytetyn uunitomaatin kurkusta alas. Tästä voisi siirtää hyvän vinkin
äideille, että ruoka pitää osata tarjoilla
houkuttelevassa muodossa, tällöin sinne
voi ujuttaa jotain ravitsevaakin.
Kun pahin psyykkinen nälkä oli saatu tyydytettyä, voitiin sujuvasti jatkaa
juhlaohjelmaa. Nyt puheenvuoro oli
ORUP:lla. Kerhon nykyinen toiminnanjohtaja Aku Lindström toi esille, miten
ORUP:sta on tullut valtakunnallisesti
merkittävä toimija. Pitkän aikavälin tähtäimellä on saatu hyvä edustus liittotasolle, sen ollessa nyt vahvempi kuin koskaan. Tämä vakuutti myös kuulijat.
Illan ohjelma oli suunniteltu siten,
että mahdolliset kuivat puheet, eivät
kuivattaisi elimistöä ja suuta, sillä syötävää odotti jälleen vuorossa: herkullinen
pääruoka juomineen. Sitä ennen kuitenkin verryteltiin vielä äänihuulia Jääkärimarssin tahdissa.

Tensu meinaa kerhon olevan Peltorien tarpeessa
- sisäpiirin tietoa?
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Pauli Järvinen saa prenikan rintaansa

Juhlapuhe
Pääpuhujana ja juhlapuheen esittäjänä
oli Suomen Reserviupseeriliiton taloustoimikunnan puheenjohtaja Aaro Mäkelä. Hän toi esille TaKoRU:n ja piirin
roolin hyvin paljon toimintaa luovana
yhteisönä. Mäkelä kertoi, että näiden välillä on hyvä linkki ja tiivis yhteishenki.
Hän näki, että TaKoRU:ssa tehdäänkin
oikeasti jotain, eikä vain olla rekisterissä.Puheessaan Mäkelä toivoi vielä yleisesti aktiivisuutta vänrikkipäiväkuviois-

Hans luulee jo joutuvansa tekemään lättytaikinaa koko porukalle.
TaKoRU ry - Jäsenlehti

Aina yksi Marski
taloon sopii - kuten
ilmeestä näkyy.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Palkitut: Jussi, Jarkko ja Pauli. Vänni puuttuu. Hans ja Miikka aplodeeraavat.
sa, että olisi tarjota nuorelle väellekin
jotain omaa toimintaa.
Kuinka ollakaan, seuraavaksi, ennen
kuin huomata saattoi, oli nenän edessä
lautasella maittava jälkiruoka. Kahvia ja
konjakkiakin talo tarjosi.
Tunnelma ja alkukankeus oli jo keventynyt sen verran, että puheensorinaa
alkoi kuulua havaittavammin ja ihmisiä
jaloitella myös omalta paikaltaan kauemmaksi vaihtamaan sanoja sen hieman
tuntemattomammankin henkilön kanssa.
Kunnes tuli jälleen virallisia osuuksia,
eli tervehdyksiä ja palkitsemisia.

Tervehdyksiä ja mitaleita
Tervehdyksien kera lavalla kävi pyörähtämässä liuta maanpuolustusaktiiveja.
Asser Vuola aloitti tervehdyksillä
Tampereen Reserviupseerit ry:stä. Va-

paaehtoisen maanpuolustuksen konkari, Tero Ahtee, sai käydä estradilla kolmeenkin otteeseen. Ensin edustamansa
Pirkanmaan Reservipiirien maastotoimikunnan puolesta, sitten Tampereen
Reserviläisten edustajana ja vielä Jussi
Alasen mukana Pirkanmaan Viestikillan
nimissä.
Jussi ojensi illan erikoisimman lahjatervehdyksen, nimittäin neliluuppisen
suuntimoantennin - vispiläksi sitä ei kuulemma saa kutsua. Vielä tervehdyksensä
aina yhtä tervetulleen Marskin ryypyn
kera, kävi ojentamassa Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry: Aku Lindström ja Risto Tammela. Jälkimmäinen
piti vielä lopuksi lyhyen PowerPoint-esityksen muinoin vuonna 2002 olleesta ja
ilmeisen paljon keskustelua herättäneestä partiotaitokisasta, jossa oli aiheena
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Juhlaväkeä iloisissa tunnelmissa. Tässä raikaa marssi jos toinenkin.
mm. jään alta sukeltaminen.
Suomen Reserviupseeriliiton pronssisella ansiomitalilla palkittiin neljä takorulaista: Jussi Alanen, Jarkko Suominen,
Pauli Järvinen ja Vänni Alarotu. Viimeksi mainittu ei päässyt juhlapaikalle onniteltavaksi. Heidän ansioikseen katsottiin
useiden vuosien aktiivinen mukanaolo
kerhon toiminnassa. Näin runsasta palkitsemista ei vielä kerhon historiassa ole
ollut, mutta nyt siihen oli oiva tilaisuus,
ja jokaisella myös täydet ansiot.

Historianopin kautta saunaan
Ohjelman loppupuolellakin laulu vielä
maittoi, erityisesti Sillanpään marssilaulu sai jylhää kaikua kuuluville. Tila tarjosi puitteet myös juomatarjoiluille pienen
ja tyylikkään baarin muodossa, joka aukesi ohjelman mukaan.
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Samaan aikaan Miikka Hurmalainen
aloitti mielenkiintoisen historiikkinsa,
joka tulisi päättämään illan. Taustalla
projektorilla pyöri kuvia TaKoRU:n toiminnasta eri vuosikymmeniltä. 70-luvultakin oli kuvia viiksekkäistä opiskelijoista löydetty; silloinkin näytettiin jo
viikkolenkkiä juostavan.
Kaiken kaikkiaan TaKoRU:n 40-vuotisjuhla oli erityisen onnistunut paketti. Juhla kesti nelisen tuntia, mutta ei
kuitenkaan tuntunut liian pitkältä, vaan
eteni sopivasti koko ajan ilman odotteluita. Aina asiat voisi tehdä paremmin,
ja toisella kertaa varsinkin, kun tiedetään mitä on vastassa. Suurimman osan
hallituksesta ja toimihenkilöistä ollessa
ensikertalaisia näin mittavien juhlien
(tai ylipäätänsä juhlien) järjestelyssä, ei
asioiden mutkatonta sujumista ja selkeää
yleiskuvaa voi odottaa. Kova työ, koke-
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mus ja onnistuminen kuitenkin tekee aina
henkisesti rikkaammaksi ja vahvistaa jo
olemassa olevia sidoksia. Näillä maistuvilla eväillä ilta Hotelli Cumulus Pinjassa
päätettiin.
Kuten tapana on, eihän nämä juhlatkaan vielä aivan tähän loppuneet. TaKoRU hoiti halukkaille taksikuljetukset
TTY:n kampusalueelle ORC:n saunalle,
jonne useita illanvirkkuja vielä lähtikin.
Kuulemma myös toiset jatkotkin olivat,
siellä perinteisessä paikassa.
Vielä lopuksi TaKoRU haluaa kiittää
kaikkien juhliin osallistuneiden maanpuolustushenkisten lisäksi sponsoreita; Patria, TEK, Sako, Insta, Kemppi,
TOAS, Isku Invest - joita ilman juhlista

ei näin vaikuttavia olisi saatu.
Seuraavaksi juhlittavaa onkin sitten
jo puoli vuosisataa.

Hyvin herkullinen pääruoka uunitomaatteineen.
Makunautinnon kruunasi
jälkiruokana
ollut sitruunamarenkitorttu.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tässä vaiheessa moni henkilö saattoi jo huokaista.
Vaikka ei ilta aivan vielä loppunutkaan. Useimpien mieliin kuitenkin varmasti
nimenomaan juhlapaikka Olympia-salissa piirtyi mieliin ikiajoiksi.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Palkittuja takorulaisia
Teksti: Miikka Hurmalainen

40-vuotisjuhlissa palkittiin neljä ansioitunutta kerhon aktiivia. Taustaksi palkitsemisille
on hyvä tarkastella kerhossa aiemmin tapahtuneita huomiointeja.
Opiskelijareserviupseerikerhoissa on perinteisesti noudatettu hyvin tiukkaa linjaa
virallisissa palkitsemisissa, jotta palkitseminen ei kärsi inflaatiota. Ansioituneita henkilöitä on palkittu vasta merkittävistä ansioista.
TaKoRU:ssa linja on ollut jopa kollegakerhoja tiukempaa.
Kerhon historiasta tiedetään jonkinlaista
kerhon omaa merkkiä ja maanpuolustusplakaattia jaetun 1970-luvun lopulla ja silloinkin ilmeisen harvakseltaan. Virallisia Suomen Reserviupseeriliiton huomioita on jaettu
kerhon esityksestä aiemmin kahdesti. Vuonna 2001 Suomen Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali luovutettiin mm. kolme
vuotta kerhon puheenjohtajana toimineelle
Riku Salmiselle. Vuonna 2003 samanlainen
mitali luovutettiin Antti Rautaselle, joka on
myös toiminut kolme vuotta kerhon puheenjohtajana. Molemmat palkitut ovat toimineet
myös muissa kerhon luottamustehtävissä.
TaKoRU:n 40-vuotisjuhlissa RUL:n
pronssisen ansiomitalin saivat ylikersantti
Jussi Alanen, ylikersantti Jarkko Suominen,
alikersantti Vänni Alarotu ja alikersantti
Pauli Järvinen.
Jussi Alanen on toiminut kerhon hallituksessa ja toimihenkilönä yhteensä yhdeksän
vuotta vuodesta 1997 alkaen. Kerhon säännöt sallivat henkilön olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta ja tämän
takia Jussin oli aikoinaan pakko olla hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä vuosi
ennen kuin teki paluun hallitukseen. Pitkän
jäsenvastaavan uransa lisäksi hän on ollut
pari vuotta kerhon rahastonhoitajana samoin
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kuin sihteerinäkin. Lisäksi Jussi on ollut kattojärjestömme ORUP:n hallituksessa neljä
vuotta. Kaikkina näinä vuosina Jussi on ollut
aina valmis tarttumaan toimeen ja tehnyt valtavasti töitä kerhon eteen. Onneksi Jussi ei
ole jättänyt kerhoa ja toimiikin vuonna 2009
tilintarkastajana.
Jarkko Suominen on ollut kerhon hallituksessa vuodesta 2000 alkaen sallitut kuusi vuotta ja vielä vuoden toimihenkilönä.
Kaikkina näinä vuosina Jarkko on hoitanut
ansiokkaasti ampumavastaavan tehtäviä. Ensimmäiset pari vuotta Jarkko oli myös sihteeri ja sittemmin kolme vuotta rahastonhoitaja.
Vuodesta 2007 lähtien uupumaton työmyyrämme on toiminut kerhon tilintarkastajana
jatkaen tätä työtä myös vuonna 2009.
Vänni Alarotu on toiminut kerhon puheenjohtajana kolme vuotta vuodesta 2004
alkaen, jonka jälkeen vielä vuoden varapuheenjohtajana ennen siirtymistään reserviin.
Kaikkina näinä neljänä vuotena hän oli myös
Opiskelijain Reserviupseeripiirin hallituksessa. Vännin aikakaudella kerho jatkoi sillä menestyksekkäällä tasolla, jonne se oli
2000-luvulla noussut ja jolla se edelleen on.
Pauli Järvinen on hoitanut ansiokkaasti
kerhon rahastonhoitajan pestiä kolme vuotta
vuodesta 2004 alkaen, jonka jälkeen toiminut kaksi vuotta ampumavastaavana. Pauli
jatkoi hyvin edeltäjiensä työtä ja kerhon talous pysyi vahvana mahdollistaen aktiivisen
toiminnan.
Ilman palkittujen kaltaisia aktiiveja ei
minkään opiskelijayhdistyksen olisi mahdollista saavuttaa 40 vuoden kunnioitettavaa
ikää. Onneksemme ahkerat ja taitavat reserviläiset ovat halunneet toimia yhteisen päämäärän eteen. Toivottavasti tämä ketju saa
jatkoa.
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TVÄLUPSEERI

Aseitakin voi metsästää
ulkomailta
Teksti: TVÄL-upseeri,
aseettomuudesta kieltäytyjä
Kuva: SXC.hu

Asetarvikkeiden hankkiminen ulkomailta, etenkin Yhdysvalloista, on useille
harrastajille tuttua puuhaa. Moni on
saattanut joskus myös pohtia aseiden
hankintaa vastaavasti ja ovatpa jotkut
hankkineetkin AR-kalustoa ison veden
takaa. Jenkit ovat kuitenkin kiristäneet
vientikäytäntöjä ja tehneet hommasta,
jos ei mahdotonta, niin ainakin hankalaa.
Onneksi aina ei tarvitse mennä valtamerta edemmäs ostoksille ja kun tekee
hankinnat EU:n alueelta, niin homma on
varsin yksinkertaista. Tässä jutussa käsitellään aseen hankintaa Saksasta (paljon
tullut Saksasta hankittua mutta ei vielä
aseita - toim. huom.), mutta samat periaatteet pätevät kaikkeen EU:n sisäiseen
kauppaan. Suomessa prosessi etenee samalla lailla, mutta myyjän maan käytännöt saattavat hiukan vaihdella.
Kun tietää millaista asetta on hankkimassa niin ensimmäisenä tulee hakea
hankkimislupa kuten normaalistikin.
Lupa taskussa on sitten kiva ryhtyä selaamaan netin loputonta tarjontaa. Hakusanoissa on usein hyvä käyttää kohdemaan kieltä. Tässä esimerkkitapauksessa
esim. käytetty ase eli gebrauchtwaffe tai

keräilyase eli sammlerwaffe.
Kun sopiva ase löytyy niin sitten vain
ottamaan yhteyttä myyjään ja kyselemään lisätietoja ja toimittamista Suomeen. Kaikki kauppiaat eivät valitettavasti ole kiinnostuneita kansainvälisestä
kaupasta. Tässä esimerkkitapauksessa
kauppaa tehtiin ison saksalaisen kauppiaan Frankonian kanssa ja tässä kerrotaan miten homma hoituu heidän kanssa.
Muiden kauppiaiden kanssa toimintatapa on vastaava ja muidenkin tarjouksiin
kannattaa tutustua.

Englantia saksaksi
Frankonialla on kansainväliseen kauppaan oma sivustonsa export.frankonia.
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de, mutta allekirjoittaneen mielestä valikoimaa on helpompi selata heidän saksalaisen sivustonsa kautta osoitteessa
www.frankonia.de. Samat hinnat pätevät
kansainväliseen kauppaan. Rahtikustannus Suomeen oli kiväärillä n. 20 euroa
vakuutuksineen, mitä voi pitää edullisena, sillä juuri tuota halvemmalla ei tavara liiku Suomen sisälläkään.
Jos tietystä aseyksilöstä on jotain kysyttävää, niin on syytä ottaa yhteyttä siihen Frankonian paikkakuntaan, jossa ase
on eli käyttää Artikel anfragen -linkkiä.
Tällöin kannattaa käyttää saksaa, koska
joka paikassa ei välttämättä ole kovin
kielitaitoista porukkaa. Itse ainakin kyselin saksaksi ja vastauskin tuli ripeästi.
Jos saksa ei ole kovin hyvin hallussa niin
Babel Fish, babelfish.yahoo.com, auttaa.
Kun allekirjoittaneella tuo saksa on aika
heikko ja englanti erittäin hyvä niin oli
huomattavasti helpompaa ja nopeampaa
naputella Babel Fishiin asia englanniksi
ja antaa sen kääntää. Sen verran kyllä
aina tajusi, että jos se ehdotti jotain aivan
typerää käännöstä, niin muotoili asian eri
tavalla ja käänsi sitten uudestaan.

Sujuvaa kaupantekoa
Frankonia Internationalin kanssa asiointi
sujui erittäin hyvin sähköpostilla englanniksi. Parhaimmillaan lähettelimme
kauppiaan kanssa useita viestejä edestakaisin päivässä.
Kun Frankonialta löytyy sopiva ase
niin lähetä sähköpostia osoitteeseen export@frankonia.de. Kerro artikkelinumero ja omat tietosi. HUOM. oma postiosoite oltava (siis se perinteinen posti).
Näin saat aseen varattua itsellesi.
Tämän jälkeen ostajan tulee anoa

20 | 1/2009 RESSU

Suomessa poliisilta ennakkosuostumus
aseen maahantuontiin. Tämä tehdään
vastaavaan tapaan kuin hankintaluvan
anominen, mutta nyt käytetään lomaketta numero 12, joita voi tulostaa poliisin
nettisivuilta. Lupapalvelun henkilökunta
neuvoo tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.
Ennakkosuostumuksen käsittelyaika
on yleensä lyhyempi kuin hankintaluvan.
Pari kymppiä maksavaa ennakkosuostumusta ei voi oikein anoa etukäteen, sillä
siinä tulee mm. kertoa myyjä.
Kun ase on varattu, saat ohjeet maksua varten. Frankonian tapauksessa maksu menee näppärästi EU:n sisäisenä tilisiirtona, josta useimmat pankit ei veloita
ylimääräistä, kun sen tekee itse netissä.

Paperisotaa ja dokumentointia
Suomen ostolupa ei Frankoniaa juuri
tunnu kiinnostavan. Aseen varaamiseksi
he halusivat kopion jostain henkilöllisyystodistuksesta ja metsästyskortista/
aiemmista aseen hallussapitoluvista.
Jälkimmäiset siksi, että se antaa heille
jonkinlaisen varmuuden siitä, että ostaja
varmasti saa maahantuontiluvan eli siis
sen ennakkosuostumuksen. Sitten kun
sen ennakkosuostumuksen saa niin kopio
siitä Frankonialle.
Henkilöllisyystodistuksena ei kannata käyttää ajokorttia, koska siitä ei näy
esim. syntymäpaikka, jonka Saksan viranomaiset vaativat. Passin henkilötietosivu on hyvä. Itse lähetin kaikki kuvina
sähköpostin liitteenä, koska skanneria tai
faksia ei ollut saatavilla. Tuosta henkilöllisyystodistuksesta on turvallisuussyistä
hyvä sotata sotun loppuosa pois, koska
Saksassa eivät sitä tarvitse. Passissa tuo
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sotu on kahdessa kohtaa eli omalla kohtaa henkilötietosivua ja alalaidassa niillä parilla rivillä, johon on koottu tietoja
merkkijonoihin. Molemmat on siis muistettava sotata.
Kun Frankonia saa kopion ennakkosuostumuksesta niin he pääsevät hoitamaan paikallisen byrokratian loppuun.
Aikaa tähän saattaa mennä viikko tai
pari. Paketilla kestää matkassa noin viikko ja sen voi noutaa postista tai sitten se
tulee suoraan kotiin.
Itse aseen näyttäminen poliisille tapahtuu kuten yleensäkin, mutta hankintalupaan täytetään myyjän tiedot vasta
tässä vaiheessa. Mukaan on hyvä ottaa
kaikki aiheeseen liittyvät paperit eli vähintään hankintalupa, ennakkosuostumus maahantuontiin ja aseen mukana
tullut vastaava saksalainen dokumentti.
Lisäksi jotkin poliisilaitokset saattavat vaatia myyjältä jokin allekirjoitetun
dokumentin siitä, että he ovat kyseisen
aseen myyneet. Tämän saa myyjältä
pyytämällä aseen mukana.

Plussan puolella
No, kannattaako aseen hankkiminen
ulkomailta taloudellisesti? Riippuu tapauksesta, mutta monesti kyllä. Esimerkiksi Frankonian hinnat ovat pääsääntöisesti järkeviä ja joissain tapauksessa jopa
edullisia Suomeen verrattuna. Vertailu
kannattaa.
Esimerkkitapauksessa hankittavana
oli Mauser Karabiner 98k. Markkinoiden
seurailun perusteella Suomessa on pääsääntöisesti kyseisestä aseesta liikkeellä
erilaisia Turkin, Portugalin, Argentiinan
jne. versioita, mutta aitoja saksalaisia ei
juuri liiku ja sellainen oli kuitenkin os-

toslistalla.
Saksalaisuuden lisäksi kriteereinä oli
keräilyllinen arvo eli alkuperäinen kunto
ja numerotarkkuus, joiden lisäksi aseella
tulee voida ampua tarkkuuttakin. Puolen
vuoden seurannassa Suomesta tuli vastaan vain yksi kovia kokenut yksilö, jolla
ei osu lehmännahkaa pienempään maaliin. Oli siis laajennettava etsintäaluetta
ja mistäpä niitä saksalaisia Mausereita
löytyisi, ellei germaanien maasta.
Esimerkkitapaus oli taloudellisesti
järkevä ja tuloksena oli vaatimukset täyttävä ase. Kaiken kaikkiaan asiointi oli
helppoa ja tulen varmasti hankkimaan
lisää aseita ulkomailta/Frankoniasta.

Toimintavaiheet lyhyesti:

1. Hae hankkimislupa
2. Etsi netistä sopiva ase
3. Kun sopiva löytyy, ota yhteys
myyjään
4. Toimita kopiot tarvittavista
dokumenteista
5. Kun ase varattu, hae ennakkosuostumus maahantuontiin
6. Kun ase on varattu, hoida maksu
7. Kun saat ennakkosuostumuksen,
toimita kopio myyjälle
8. Odota asetta ja esittele se poliisille
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TVÄLUPSEERI

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Pikatesti
7.62 TKIV Dragunov vs. 7.62 TKIV 85

Tämän vuoden aluksi pikatestissä ovat
vastakkain kaksi tarkka-ampujakivääriä,
itänaapurin valmistama Dragunov ja kotimainen tarkkuuskivääri 85. Testipäivänä oli mukava -20 asteen pakkanen
ja tyyni poutainen sää. Testimatkana oli
300 metriä.
Molemmat aseet olivat suoraan Puolustusvoimien varastosta ja kyseisen laitoksen vakiovarustuksessa. Kotimaisista
tuli otettua ensimmäinen käteen tullut,
mutta naapurin laitetta tuli hetken aikaa
valikoitua, sillä ensimmäinen huomio
Dragunovista oli perän heiluminen jokaisessa tarjolla olleessa. Välys ei ollut
pienimmillään mitenkään kovin suuri
ja lopulta testiin pääsi yksilö, jossa perä
heilui vähiten.

Tulinopeutta
Dragunov on Kalashnikov-sukuinen ase
ja toimintaperiaate on siis vastaava kuin
kotimaisessa rk:ssakin. Aseen etuina voidaan pitää irtolipasta ja itselataavaa kertatulta, jotka mahdollistavat suuremman
tulinopeuden. Tarkka-ampujakäytössä
tämä ei kuitenkaan ole tärkein ominaisuus. Laukaisu on AK-sukuiseksi asiallinen. Ase on varustettu venäläisellä optiikalla, joka on varmaan kestävää, mutta
parempaa suurennosta jää kaipaamaan.
Optiikkaa suuremmat miinukset tulevat aivan liian lyhyestä perästä ja etujal-
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kojen puutteesta. Jälkimmäisen sentään
voi korvata tukemalla asetta johonkin,
kuten tässä testitilanteessakin, mutta perän lyhyys on normaalimittaiselle suomalaiselle haitta. Tukkiin saa pikakiinnitettävän poskipakan, mutta se ei ole
säädettävä.
Puutteistaan huolimatta aseella kaataa jantterit 300 metristä hyvin, mutta
tarkka-ampujalle on olemassa parempiakin vaihtoehtoja.

Dragunov:
+ 10 patruunan lipas
+ itselataava kertatuli
- lyhyt perä ja säätöjen puute
- etujalkojen puute
- optiikka

Optisesti ihastuttava järkäle
Kotimainen tarkkuuskivääri 85 on
Mosin-Nagant-sukuinen pulttilukkoinen
kivääri ja osittain rakennettu vanhoista
Mosinien osista. Aseessa on viiden
patruunan makasiini ja raskas piippu
sekä säädettävä hyvä laukaisu. Tukin
muotoilu on onnistunut ja sekä perän
pituus että poskipakka ovat säädettäviä.

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Etujaloilla aseen saa tuettua hyvin ja
laadukkaalla Zeissin putkella on ilo
tähtäillä. Tällä kokoonpanolla kymppien
napsiminen 300 metristä on helppoa.

Tarkkuuskivääri 85:
+ optiikka
+ tukin säädöt
+ etujalat
Kuvat ja aseiden tekniset tiedot:
Puolustusvoimat

7.62 TKIV DRAGUNOV

7.62 TKIV 85

KÄYTTÖ
 Tarkkuskivääri henkilömaaleja
vastaan

KÄYTTÖ
 Tarkkuuskivääri henkilömaaleja
vastaan

OMINAISUUDET
 Kertatulta ampuva
kaasurekyyliperiaatteella
toimiva puoliautomaattiase
 Kaliiperi: 7.62 x 53R (7.62 x
54R)
 Pituus: 130 cm
 Paino: ase ilman lipasta 4,3 kg,
lipas 430 g täynnä (10 patr)
 Tulinopeus: 30 tähdättyä
laukausta minuutissa
 Tehokas ampumaetäisyys 800 m
 Valmistusmaa Venäjä

OMINAISUUDET
 Syöttökotelolla varustettu
kertalaukausase
 Kaliiperi: 7.62 x 53R
 Pituus: 130 cm
 Paino: 7 kg
 Tulinopeus: 8-10 tähdättyä
laukausta minuutissa
 Syöttökotelo: 5 patruunaa
 Säädettävä poskituki ja perälevy
sekä säädettävä laukaisukoneisto
 Tehokas ampumaetäisyys 800 m
 Valmistusmaa Suomi
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Osoitetarra tähän
Malli Kansalainen
3,14159265358979323

Ensi numerossa mm:
- Kohtalokas hiihtoreissu
- Kevätkokouksessa järvessä
- Maanpuolustusillan antia

HUOMIO!!!
Palautusosoite:
TaKoRU ry
PL 162
33101 Tampere

Ja lepo. Kiinnostaako Suomen tarkimmin vartioitu pläntti keskellä korpea? Aika montaa
varmasti kiinnostaisi. Harvat vain pääsevät aitojen sisäpuolelle.
Haapajärven räjähdysainevalimo. 24.4.
Ilmoittaudu, toimi tai itke. Vain nopeat elävät:
jussi.nikkari@takoru.fi (20 ensimmäistä)

