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Edellisvuoden syyskokouksessa on vah-
vistettu 10 euron kannatusjäsenmaksu. 
Kannatusjäsenmaksu on vapaaehtoinen 
ja sen voi maksaa kuka tahansa. Kanna-
tusjäsenmaksu ei vapauta jäsenmaksuvel-
voitteesta, eli ts. jokaisen joka haluaa olla 
kerhon jäsen, tulee maksaa jäsenmaksu. 
Sen lisäksi voi halutessaan tukea kerhoa 
maksamalla kannatusjäsenmaksun. Tä-
män vuoden kokous onkin jo taas ovella.

Muistutus lukijoille

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



PJ:N PALSTA
 

Taas on päästy opintojen myötä työntouhuun, jos on 
käynyt niin epäonnisesti, että sitä ei kesällä tar-

jolla ole ollut. TaKoRU:n puitteissakin on tänä 
syksynä jo harjoitettu monenlaista toimintaa. 
Viimeisimpänä tapahtumana isopistoolipäivä 
Pirkkalassa, jossa oli mahdollisuus kokeilla 
turvallisessa ympäristössä erilaisia aseita. Näin 
siis, jos pienoispistoolivuorot olivat antaneet 
kipinän sotilaan taitojen edelleen kehittämi-
seen. Kyseisestä tapahtumasta saamme mah-
dollisesti juttua tulevaan julkaisuun. 

Jos sinä olet yksi syksyllä liittyneistä jäsenistä 
- kiitos vain kaikille uusille kasvoille - kannat-

taa aktiivisesti seurata TaKoRU:n tiedotuksia ja 
tulla mukaan toimintaan. Kun sen askeleen ottaa, 
että astuu rohkeasti mukaan, niin takaan että et 
kadu. Ei me täällä TaKoRU:n päättävässä portaassa 
voida mitään ilman teitä - arvoisat jäsenet. Mitä pa-

remmin vuosittaista budjettia saadaan kohdennettua 
sellaiseen toimintaan, joka kiinnostaa ja vetää ihmisiä 
mukaan, sen parempi se on kaikkien kannalta. Ilmais-
kaa siis myös ajatuksianne, jos mielessänne on jon-
kinlaista toivetta järjestettävän toiminnan suhteen.

Hyvää talven odotusta jäsenille!
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Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi
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Tulipa tällainen otsikko mieleeni, 
kun eräänä iltana jälleen puuhas-
telin ajattoman määrän tunteja 

tämän julkaisun parissa. Huomasin, että 
jokin tässä hommassa mättää, kun silmät 
hortoilivat epämääräisesti riveistä toisiin.

Piti turvautua hyvän ystäväni Jurvik-
sen neuvoihin ja kysäistä, että miten saisi 
palstojen rivit tasan. Taikasana tähän oli 
”rivirekisteri”. Saihan sitä aikansa säätää 
ja kuin kuuroa käskyttää, mutta lopulta 
TTY:n mikroluokan InDesign -taitto-oh-
jelmisto murtui ja voitto saavutettiin. 

Normaalisti lukija tuskin huomaisi 
mitään erikoista, mutta avatkaapa edel-
linen Ressu ja verratkaa siihen. Tämän 
jälkeen ette osaa lukea enää yhtäkään 
artikkelia mistään paperista ikinä vertai-
lematta viivoittimella rivien korkeuksia 
toisiinsa. Jos ei muuta, niin sainpahan 
ainakin minä onnistumisen ilon ja tekin 
opitte uuden sanan.

Tästä sain melko huonon aasinsillan 
siihen, että kannattaa jokaisen jäsenen nyt 
tarkistaa tilanne, mahtaako meillä olla ri-
virekisterit kunnossa teidän suhteenne. 
Jos osoite tai sotilasarvo muuttuu, löytyy 
kotisivultamme melko näppärä kaavake 
tietojen päivittämistä varten.

Yrittäkäämme siis pitää rivit ojen-
nuksessa niin oman henkilökohtaisen 

Päätoimittaja
Pekka Sillanpää
pekka.sillanpaa@takoru.fi
p. 040 749 0666

Rivirekisterit kuntoon!

elämämme suhteen kuin hieman merki-
tyksettömienkin asioiden parissa, kuten 
minä tämän Ressun.

Ja tervetulotoivotukset vielä itseni-
kin puolesta kaikille uusille jäsenille ja 
kiitokset vanhoille mukana jatkamisesta. 
Ettei toiminta ole kuin lehtien tilaami-
sessa: uusia pikajäseniä kyllä hemmotel-
laan kullalla ja gloorialla, mutta 40 vuot-
ta TM:ää kestona tilannutta möttöstä ei 
muista kukaan - muuta kuin laskulla.

Viereisellä sivulla alkavassa jutussa 
nähdäänkin pieni katsaus tuohon tämän 
vuotiseen rekrytointikampanjaan, jonka 
perusteella kerhomme jatkaa vahvempa-
na kuin keväällä ja Ressun painosmää-
rääkin jouduttiin kasvattamaan.

Niin, tämä on siis se lehti, joka ko-
lahtaa jatkossakin jokaisen jäsenen pos-
tilootaan.

Koitetaan säilyä terveinä.
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Valvovan silmän alla.

TaKoRU ry

Syyskuisena aamuna 17.9. 
klo 8 usvan vielä peittäessä 
joet ja purot määrätietoinen 
kaksikko Laalahti, Harala, 
kävivät laittamassa paikat 
koreaksi TTY:n konetaloon 
tulevaa fuksiryntäystä varten.

Miehistöä oli kokonaisuu-
dessaan saatu päivän mittaan 
huhuiltua paikalle sen verran, 
että usko energiaa täynnä ole-
vien fuksien kohtaamisesta 
selviytymiseen oli suuri.

Yllätyksenä ei tullut se, 
että luentotaukojen aikana 
ilma meinasi loppua. Eikä se, 
että lähestulkoon käteen sai 
tarttua, jos uusien opiskeli-
joiden mielenkiinnon suora-

PEKKA SILLANPÄÄ
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naisesta virikemerestä halusi 
kohdistaa itseensä.

Tosi asia on kuitenkin niin, 
että mitä enemmän omasta 
kerhostaan pitää meteliä täs-
sä vuoden parhaassa rekry-
tointitilaisuudessa, sitä enem-
män asiakkaita saa. No, kyllä 
omasta halustaankin kiinnos-
tuneita löytyi varsin paljon ja 
erinomaisen mukavantuntui-
sia jäseniä mukaan liittyikin.

Päivän päätteeksi laskettu 
saldo oli ehdottomasti tyydyt-
tävä: uusia jäseniä saatiin liit-
tymään kaiken kaikkiaan 23 
kappaletta. Vielä lukuisampi 
joukko oli se, joka toiminnas-
ta oli kiinnostunut, mutta vie-
lä ei kuitenkaan ollut syystä 
tai toisesta aika liittyä. Leima 
kuitenkin useimmille kelpasi.

Muistaakseni allekirjoitta-
nutkin tutustui toimintaan jo 
ensimmäisenä opiskeluvuote-
naan, mutta vasta paljon myö-
hemmin alkoi jäseneksi.

Tällä hetkellä TaKoRU:n 
jäsenmäärä hipoo neljää ja 
puolta sataa, ja tottakai kerho 
toivoo aina vain valoisampaa 
tulevaisuutta.

Sotilasarvoon
katsomatta

Eräs TaKoRU:un liittynyt uusi jäsen oli fuksi 
Tero Alhonen. Hän opiskelee TTY:lla signaa-
linkäsittelyä ja on iältään 22 vuotta. 

Armeijan Alhonen suoritti menestyksek-
käästi Parolan panssariprikaatissa saapumis-
erässä I/2007. Palvellessaan hän sai koulu-
tuksen tulenjohdon viestimieheksi.

TaKoRU:un Alhosen  sai messuilla liitty-
mään kovat myyntipuheet ja kova painostus. 
Kuuleman mukaan amerikkalaisilla myyn-
timiehilläkin olisi opittavaa siitä, miten mies 
perehdytettiin toimintaan ja otettiin mukaan.

TaKoRU:n toimintakalenterista Alhonen 
mainitsi kiinnostuksen kohteikseen aina-
kin Paintballin ja viikkoammunnat, joiden 
puitteissa hänet sekä kaikki muutkin uudet 
jäsenet toivottavasti nähdään.
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Näitä yhä harvinaisempia paperei-
takin vielä löytyi. Toinen vaihtoehto 
oli maksaa jäsenmaksu jälkikäteen 
laskulla.

Tarjous jäsenyydestä oli 
nyt ainakin vähintäänkin 
houkutteleva.

Jäseneksi liityttäessä täytettiin pieni paperi. Teron anomusta vastaanottamassa ker-
hon puheenjohtaja Antti Nousiainen. Taustalla varapuheenjohtaja Antti Laalahti. 
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TaKoRU:n perinteinen partiotaitokilpai-
lu kamppailtiin tänä vuonna 29.8. lauan-
taina vaihtelevassa säässä. Kilpailu alkoi 
perinteisesti TTY:n pihasta obeliskilta, 
jonne kokoontuminen oli sovittu klo 9 
aikaan.

Kolmihenkisiä partioita kisaan oli 
ilmoittautunut kuusi kappaletta, joista 
jokainen oli löytänyt paikalle ajallaan. 
Alkupuheet kilpailijoille piti kilpailun-
johtaja Antti Laalahti. Puheiden jälkeen 
siirryttiin kimppakyydein Olkahisiin Ai-
tovuoren ampumaradalle, josta varsinai-
nen kisailu alkoi.

Kilpailu oli pääosiltaan MPK-kurssi, 
johon TaKoRU oli saanut hyvän kalusto-
tuen MPK:n kautta. Kuitenkin ensimmäi-
set kaksi rastia olivat ammuntarasteja ja 
nämä jouduttiin käymään lävitse ennen 
varsinaisen MPK-kurssin alkua. Tämä 
johtui siitä, että uudet MPK:n määräyk-
set estivät niiden suorittamisen kurssin 
aikana, ilman puolustusvoimien aseita ja 
virallista ammuttajaa. Sää Aitovuoressa 
oli sopivan pilvinen ja juuri oikea ky-
seiselle kilpailulle. Tästä oli hyvä lähteä 
koitokseen.

Ensin ammuntoja
Ensimmäinen rasti olikin hienosti toteu-
tettu kiväärirasti, jossa kilpailijoiden oli 
suoritettava nopea tuliylläkkö heinikossa 
eteneviä armottomia ja verenhimoisia vi-
hollistaistelijoita vastaan. Tilanne oli ko-
measti kuvattu ja todentuntuinen. 

Toinen ampumarasti oli pienoispis-
toolirasti, jossa vaadittiin tarkkuutta ja 
nopeutta onnistumiseen. Myös puolus-
tusvoimien edustaja oli seuraamassa am-

TaKoRU ry:n

pelätty ja kunnioitettu

partiotaitokilpailu

Kartta se on, mutta taktisista merkeis-
tä ei partioilta tahtonut löytyä kuin 
hyviä arvauksia.

ANTTI LAALAHTI
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muntarasteja ja tutkimassa muutenkin 
mielenkiinnolla minkälaisia rasteja Ta-
KoRU oli saanut kisaan järjestettyä.

Rasteillen kohti Hervantaa
Ammuntojen jälkeen alkoi vasta varsi-
nainen MPK-kurssi jossa kilpailijat lähe-
tettiin matkaan kohti Hervantaa kiertäen 
loput kilpailun rastit. Lähdössä jokaiselle 
partiolle annettiin myös matkatehtävä, 
joka piti palauttaa maalissa täytettynä. 

Sääkin muuttui käsittämättömästi ja 
kaikista ennusteista huolimatta täysin 
aurinkoiseksi ja kuumaksi päiväksi! Kil-
pailijat joutuivat vähentämään takkinsa 
lähdön yhteydessä.

Kurssin ensimmäisellä rastilla oli tar-
jolla kranaatinheittoa ja tetsausta risukos-
sa. Rasti oli koko kilpailun kolmas rasti ja 
oli melko nopea suorittaa, vaikka maasto 

olikin julmaa risukkoa. Tämän jälkeen 
kilpailijat pääsivät toimimaan yhdessä 
telamiinarastilla. Tehtävänä oli miinoit-
taa ura niin, että vihollisen hyökkäyksen 
kärjen ensimmäinen taisteluvaunu tuhou-
tuu tielle. Tässä taisteltiin aikaa vastaan 
tilapäisvälinein, joten mielikuvitusta ja 
yhteispeliä vaadittiin.

Pitkän telamiinarastin jälkeen oli 
edessä kilpailun viides rasti, joka oli tie-
tämystä vaativa taktisten merkkien tun-
nistaminen kartalta. Teekkarihuumoria ei 
ollut tässäkään unohdettu, sillä Hervan-
nasta löytyi 10kt ydinräjähdys!

Kuudes rasti olikin taas yhteispeliä 
ja armeijan oppeja testaava KES-isku 
komean kalliokielekkeen huipulta. Koh-
teena oli vihollisosaston parkissa oleva 
johtoajoneuvo, joka järjestään tuhottiin 
partioiden toimesta.

LV217 laitetaan ripeästi käyttökuntoon säässä kuin säässä.
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Vaihteleva sääkään ei lannis-
tanut taistelijoita
Kilpailun puolenvälin paikkeilla sää 
puuttui jälleen peliin. Nyt tarjottiin rai-
vokasta kaatosadetta tunnin ajan. Vihalla 
taivas piiskasi urheita kilpailijoita, mutta 
ei siltikään saanut murrettua tahtoa! 

Seitsemäs rasti oli pelätty tulenjoh-
torasti. Tämä rasti jätti tänäkin vuon-
na takaraivoon pienen äänen, joka 

käskee tutustua tulenjohtoon ensivuotta 
varten. 

Seuraavaksi kilpailijoille tarjottiin 
viestirasti, missä tarvittiin vahvaa vies-
tiosaamista. Rasti oli samalla myös kou-
lutuksellinen tapahtuma. Yhdeksäs rasti 
oli ensiapurasti missä kukin partionjäsen 
joutui antamaan ensiapua vahvempaan 
käteensä. Tässä olisi myös parannettavaa 
jatkoa ajatellen. Ensiavun jälkeen alkoi 
pikataival kohti TTY:tä.

Partio valmistautumassa tuliylläkköön.

Kertasingolla väijytyksessä. Telamiinojen tehtävänannossa.
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TaKoRU:n partiotaitokilpailu
Yhteispisteet
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Max pisteet 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120,0

Partio:

3 Sivusarven Sankarit 8,8 8,2 6,7 8 4,5 9 3 6,5 4 10 6,1 74,8

4 Team Routa 5,4 8,7 7,5 8 7 10 0 6 2 9 10,0 73,6

1 Aropupu 0 8,3 5 9 5,5 9 4 8 3 5 9,1 65,9

6 Aura 0 5,4 7,5 10 4,5 7 4 5,5 3 9 6,3 62,2

2 Raimo ja Pojat 0 9,5 10 0 3 7 2 5,5 3 10 8,6 58,6

5 Insinööri-partio 3,2 9,5 3,3 7 0 6 1 6 3 7 5,7 51,7

2009

Voittajia juhlittiin
Matkaa hurmoksessa juoksulle kertyi 
hieman vajaa kolme kilometriä. Kilpailu 
päättyi TTY:lle jossa oli tarjolla infernaa-
lisen kuuma sauna, missä sai rentoudut-
tua ja piiskattua kilpailun kuonat päältän-
sä. Saunalla kilpailijoille tarjottiin myös 
juotavaa ja syötävää, kuin antiikin Roo-
man kemuissa konsanaan.

Kun kilpailijat olivat ehtineet hengäh-
tää, julistettiin saunalla voittajapartio juh-
lallisin menoin, eli Sivusarven sanka-
rit. Voittajat saivat nimensä TaKoRU:n 
komeaan kiertopalkintoon ja herättävät 
tänäkin päivänä pelkoa tavallisten kuole-
vaisten joukossa.

Viimeisenä mainittakoon, että palaute 
kilpailuista oli hyvän ja kiitettävän välil-
lä. Kaikilla tuntui olevan mukavaa ja yh-
dessä palautteessa jopa toivottiin enem-
män sadetta. Kisa onnistui siis parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Kaikilla tuntui ole-
van mukavaa ja yh-
dessä palauttees-
sa jopa toivottiin 
enemmän sadetta.

Vuoden 2009 TaKoRU:n partiotaitokisan tulokset.

”

”
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Kolmihenkiseen ensikertalaisjoukkuee-
seemme kuuluivat itseni lisäksi Antti 
Laalahti ja Lauri Metsovuori. Val-
mistautumiseen kuului ammuntailtamat 
Mäntsälässä, jossa pääsimme tutustu-
maan samantyyppiseen aseeseen, joka 
olisi käytössä Tanskassa, ja kuulimme 
millaisia tehtäviä kilpailussa olisi. Sa-
malla saimme tavattaviksi mittelön ruot-
sinkieliset säännöt ja kuittasimme asian-
mukaiset kisa- sekä edustusasusteet.

Joukkueemme liittyi kilpailuun aivan 
viime tingasssa, sillä keskikesän juhla-
viikonlopulle siirtynyt tapahtuma karsi 
ymmärrettävistä syistä lähtijöitä Suo-
mesta. Reserviupseeriliitto kääntyikin 
TaKoRU:n puoleen ja kysyi, saisimmeko 
joukkueen kasaan, eikä kerhomme toki 
tuottanut liitolle pettymystä.

Nälkiintyneet matkaajat
Juhannusaaton aamuna nostimme kyt-
kintä Hervannasta sotilaallisen aikaisin 
kello 4. Helsinki–Vantaalla tarjosi liitto 
onneksi aamukahvit, ja matka lentäen 
Kööpenhaminan kautta Aalborgiin sujui 
varsin hyvin.

Matkalla tutustuimme muihin suoma-
laiskilpailijoihin ja -edustajiin. Suomesta 
mukana oli yhteensä kolme joukkuetta ja 
lisäksi kokousedustajia Pohjoismaiden 
reserviupseerien tapaamiseen.

Perillä Aalborgin Hvorup-kasarmilla 
majoituimme ja pääsimme matkasta näl-
käisinä viimein kunnon aterialle. Paikal-
lisen muonituslaitoksen antimet olivatkin 
ainakin kotoiseen standardiin nähden 
erittäin runsaat ja maittavat. Armeija 
marssii vatsallaan, kuten sanotaan. 

KIVÄÄRI KOURASSA
JUHANNUKSEN VIETTOON
Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut, 
Aalborg, Tanska 19.–21.6.

Miltä kuulostaisi lähteä sotilastai-
tokisoihin juhannuksena? Tans-
kaan? Entä, jos Reissun kustantaa 
Reserviupseeriliitto? Ilman muuta! 
Päädyin siis lopulta viettämään ju-
hannusta maahan, jossa siitä ei edes 
pidetä sen kummemmin meteliä.

Teksti: Erkka Rinne
Kuvat: Antti Laalahti Tu
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Poraamista ja teatteria
Ruokailun jälkeen saimme seurata var-
sin merkillistä episodia aivan majoitus-
tupamme naapurissa. Ilmeisesti joku oli 
unohtanut hankkia asehuoneen avaimen 
tai lukinnut sen varmaan talteen, koska 
paikalle oli kutsuttu remonttimies poraa-
maan lukkoa auki. Pitkällisen rymistelyn 
tuloksena lukko viimein antoi periksi, ja 
ohjelma saattoi jatkua. Mielenkiinoinen 
lähestymistapa joka tapauksessa.

Perjantai-iltapäivä kului asekoulutuk-

sessa, kohdistusammunnassa ja sääntö-
jen kertaamisessa. Paikallinen palvelus-
ase on kanadalaisvalmisteinen Diemaco 
C7A1, joka on siis eräänlainen M16-
klooni sisältäen jos jonkinlaista hilavit-
kutinta. Onneksi olimme saaneet tutustua 
vastaavaan kapistukseen jo aikaisemmin. 
Mausteena täkäläisessä tosin komeili 
3,4 kertaa suurentava optinen tähtäin. 

Illallinen vietettiin lähes aitoon vii-
kinkihenkeen paikallisessa turistirysässä. 
Päivän päätteeksi pääsimme seuraamaan 
tanskankielistä kesäteatteria, jonka juoni 
jäi pahan kielimuurin takia valitettavan 
epäselväksi. Keskityimmekin enemmän 
kilpailutaktiikkojen hiomiseen kuin tä-
hän kulttuuripläjäykseen.

Kilpailu alkaa, poljetaan
Lauantaina koitti viimein ensimmäinen 
varsinainen kilpailupäivä eli jotos-osuus. 
Aloitimme haastavilla ammunnoilla, jois-
sa ei patruunoita eikä janttereita säästelty. 
Olisi tosin pitänyt, sillä peltiheikkien vii-
meinen aalto vyörytti lopulta asemamme 
ammusten loputtua.

Näiden jälkeen päästiin matkaan. En-
simmäisenä tehtävänä oli paikanmääritys 
kartalta, jonka jälkeen saimme allemme 
fillarit. Kilometrit taittuivat rastipisteiden 
kautta vauhdikkaasti halki maalaismaise-
man – kunnes taistelija Metsovuori pol-
kaisi mankelinsa polkimen irti. Toivotto-
man korjausyrityksen jälkeen jatkoimme 
hinaustaktiikalla. Onneksi seuraavalta 
etäisyydenmääritysrastilta löytyi sopivan 
kokoinen vasara, jolla menopeli saatiin 
taottua auttavasti kasaan.

Kauaa ei kampi kestänyt paikallaan, 
mutta onneksi pyöräilyosuus päättyi seu-
raavalle rastille. Vuorossa oli käsikranaa-K

as
ar

m
ill

a:
 M

et
so

vu
or

i, 
R

in
ne

.



14 |    3/2009 RESSU TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

tin heitto, ilmeisesti, vaikka rastihenkilön 
puheista emme juurikaan saaneet selvää. 
Myös itse kranaatit olivat aluksi rastilla 
hukassa, mutta löytyivät onneksi, kun 
suoritusajastamme oli kulunut hyvä tovi. 
Taival jatkui jalan, ja välillä rastit piti 
löytää suuntien ja etäisyyksien avulla.

Osuuden päätti ramborata-tyyppinen 
yllätystehtävä kuolemaa halveksuvine 
loikkineen rahtikontilta toiselle. Tämän 
jälkeen oli vuorossa perinteinen suunnis-
tus ei niin perinteisessä maastossa, joka 
koostui ajoittain lävitsepääsemättömän 
tiheästä mäntyviljelmästä ja Siperian aro-
ja muistuttavasta rannikkoheinikosta. 

Ennen loppumarssia tunnistimme vielä 
maastosta kohteita, jotka merkittiin valoku-
vaan. Päättymättömältä tuntuneen viitoi-
tuksen jälkeen päädyimme viimein maa-

liin. Tunne oli selvä: evästä naamariin ja 
kohti kasarmia.

Juhlat
Lauantai-iltana oli vuorossa juhlat kasar-
min upseerikerholla. Ykköset yllä tutus-
tuimme pöytäseurueemme tanskalaisiin 
kavereihin sekä paikalliseen juomaeti-
kettiin ja nautimme maittavan illallisen.

Puheita pidetiin, ja ymmärsimmekin 
osan niistä. Varsinkin norjalaisten pu-
heista sai yllättävän hyvin selvää. Päivän 
kilpailun palkinnot jaettiin tanskalaisten 
ja norjalaisten vallatessa kirkkaimmat 
sijat. Suomen ykkösjoukkue sijoittui kol-
manneksi. Ja me... no, saavutimme oman 
tavoitteemme.

Baarin puolella olisimme viihtyneet 
vielä pidempäänkin, mutta sunnuntaina 
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odottava ampumasuunnistus ei varmasti 
olisi ollut yhteensopiva tällaisen viivy-
tystaktiikan kanssa. Kiltisti siis nukku-
maan.

Yön tunteina tapahtui jotakin häm-
mentävää, sillä eräs joukkueemme jä-
sen löysi itsensä aamulla naapurituvasta 
jonkun tanskalaisen punkasta. Hämärän 
peittoon jäi lopulta, mitkä tapahtumat 
johtivat tähän, mutta tämän kerran voim-
me todeta, että liiallisella alkoholilla tus-
kin oli osuutta asiaan.

Tyytyväisinä matkan antiin
Sunnuntaina oli siis jäljellä ampuma-
suunnistus. Kyseessä oli viestikilpailu, 
jossa kukin joukkueen jäsen ampui ensin 
viisi maalia maaten, juoksi helpohkon 
suunnistusradan ja ampui lopuksi viisi 
maalia seisaaltaan.

Patruunoita ei tietenkään saanut lo-
puttomasti lisää, ja jokaista kaatamatonta 
maalia kohden joutui juoksemaan sakko-
kierroksen. Matkaa ammunnoissa ei ollut 
paljoa, mutta suunnistusosuuden jälkeiset 
laukaukset menivät helposti sohimiseksi. 

Voiton tässä lajissa veivät rautakun-
toiset norjalaiset, jotka jättivät tanskalai-
set toiseksi ja Suomen ykkösjoukkueen 
kolmanneksi. Omalta osaltamme jännitys 
säilyi loppuun saakka, mutta jäimme tä-
pärästi neljännelle sijalle.

Lopuksi jäljellä oli enää asehuolto ja 
varusteiden palautus. Kotimatka sujui 
leppoisasti seurueeseemme kuuluneen 
majuri Kuulan turinoita kuunnellessa. 

Automatkalla kentältä takaisin Tam-
pereelle olimme kaikki yhtä mieltä siitä, 
että kyseessä oli ollut kaiken kaikkiaan 
hyvä reissu. Kerkeisihän sitä tänä kesänä 
mökillekin vielä.

Antti Laalahti lonkkalevossa.
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TVÄL-
UPSEERI

Aseiden ja varusteiden hankkiminen
Amerikan Yhdysvalloista

Teksti: TVÄL-upseeri,
aseettomuudesta kieltäytyjä
Kuvat: Brownells.com, SXC.hu

Jenkkien aseita ja asetarvikkeita koskevia 
vientikäytäntöjä on muuteltu ahkerasti 
viime vuosina mm. terrorismin vastaisen 
sodan takia. Suomalaisen kuluttajan ja 
välillä amerikkalaisen kauppiaankin on 
ollut vaikea pysyä perässä. Tämä juttu on 
kirjoitettu elokuun alussa 2009 ja koskee 
siis sen hetkistä tilannetta.

Hakukoneet löytävät loputtomas-
ti amerikkalaisia alan nettikauppoja ja 
vertailu kannattaa. Etenkin maksu- ja 
toimitusehtoihin on syytä tutustua. Mak-
suvälineenä kannattaa käyttää ainoastaan 
luottokorttia, sillä etukäteismaksujen ja 
vastaavien kanssa on vaara menettää ra-
hansa jos tavaraa ei kuulukaan ja riitely 
eri mantereiden välillä voi olla toivo-
tonta. Muista kuin luottokorttimaksuista 
tulee helposti myös paljon ylimääräisiä 

kuluja. Ennen tilausta on syytä selvittää 
todelliset toimituskulut, sillä ne saattavat 
olla valtavat ja siten tehdä edullisista os-
toksista kannattamattomia.

Nettikaupan tuotevalikoiman suuruus 
ei välttämättä kerro kaupan hyvyyttä. 
Hyviä kauppoja voi tehdä niin pienissä 
kuin suurissakin nettikaupoissa. Kannat-
taa tutustua eri nettikauppoihin. Helppo 
tapa aloittaa harrastusvälineiden hankin-
ta EU:n ulkopuolelta on ottaa suunnaksi 
alan jättiläinen, Brownells, www.brow-
nells.com, joka mainostaa olevansa maa-
ilman suurin asetarvikkeiden vähittäis-
kauppias ja luultavasti sitä onkin.

Jako kolmeen
Miten nämä mainitut vientikäytännöt sit-
ten vaikuttavat hankintoihin? 

Aseiden ja asetarvikkeiden markkinat ovat Yhdys-
valloissa sattuneesta syystä suuret ja hyvän vali-
koiman takia varusteiden hankinta suoraan lätäkön 
toiselta puolelta saattaa kiinnostaa ammunnanhar-
rastajaa. Shoppailuun saattaa innostaa myös pit-
kään edullisena jatkunut euron ja dollarin kurssi.
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Tuotteet 
voidaan 
jakaa kar-
keasti kol-
meen ryhmään: ei 
aseen osiin, aseen osiin ja 
vientilisenssin aina vaativiin osiin. 
Ensin mainittuja ovat osat ja tarvikkeet, 
jotka eivät liity milläänlailla aseen lau-
kaisemiseen eli esim. työkalut ja lipasko-
telot.

Aseen osiksi lasketaan kaikki osat ja 
tarvikkeet jotka liittyvät aseen laukaise-
miseen eli esim. lippaat ja kaasuportit. 
Tällaiset osat vaativat vientilisenssin jos 
niiden yhteisarvo ylittää sata dollaria. 
Mikäli arvo on alle tuon sata dollaria, 
ei vientilisenssiä tarvita. Joillakin aseen 
osiksi luokiteltavilla osilla saattaa olla 
muita vientirajoituksia, jotka selviävät 
tapauskohtaisesti.

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat 
osat, jotka vaativat aina vientilisenssin 
riippumatta niiden arvosta. Tällaisia ovat 
esimerkiksi piiput, luistit ja lukonkehyk-
set. Osa näistä osista vaativat luvat myös 
Suomessa.

Paperi-
töiltä ei 

vältytä
B r o w n e l l s 

hankkii tarvittaessa 
vientilisenssin US State 

Department:lta, mutta sen 
saaminen saattaa kestää kuukauden tai 
pari. Viranomaiset perivät lisenssistä kol-
me prosenttia lisenssihakemukseen kirja-
tun materiaalin arvosta. Lisenssiä varten 
tulee toimittaa kirjallinen allekirjoitettu 
tilaus ja tarvittaessa Suomen viranomais-
ten lausunto siitä, että kyseiset osat ovat 
lupavapaita tai sitten tuontia koskevat 
luvat jos kyseessä on Suomessa luvanva-
rainen osa.

Esimerkiksi tähtäinkaukoputket vaati-
vat vientilisenssin, mutta ovat Suomessa 
lupavapaita. Tällöin voi poliisilaitokselta 
pyytää englanninkielisen lausunnon siitä, 
että kyseiseen osaan ei täällä vaadita lu-
pia. Kustannuksia tällaisesta lausunnosta 
tulee muutamia kymppejä. Tosin Mil-
Spec kaukoputkia eivät jenkit voi lähet-
tää millään lisensseillä.

Joidenkin lupavapaiden tai lisenssiä 
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vaatimattomien osien hankinta voi ty-
rehtyä siihen, että osien valmistaja ei ole 
rekisteröitynyt ulkomaankauppaa varten. 
Tämän lisäksi valmistajan tulee rekiste-
röidä jokainen valmistamansa tuote ulko-
maankauppaa varten, jotta niitä voidaan 
toimittaa Jenkkien ulkopuolelle. Brown-
ellsin asiakaspalvelusta saa pyytämällä 
listan rekisteröityneistä valmistajista.

Tullimaksu tulee huomioida 
ostosta suunniteltaessa
EU:n ulkopuolisissa hankinnoissa on 
huomioitava myös tullin vaikutus hintaan. 
Kaikista EU:n ulkopuolisista ostoksista 

kuuluu maksaa tulli ja arvonlisävero. Jot-
kut hyvin pienet lähetykset saattavat jos-
kus päästä tullin ohi.

Tavallisesti lähetys menee tulliin ja 
vastaanottaja saa ilmoituksen tullissa 
odottavasta lähetyksestä. Lähtiessään 
noutamaan pakettia on syytä ottaa mu-
kaan nettikaupasta saatu tilausvahvistus, 
josta ilmenee kunkin tuotteen hinta ja lä-
hetyskustannukset. Usein nämä ovat kyl-
lä paketissa mukana lähettäjän toimesta, 
mutta ei aina. Tämä tuloste helpottaa tul-
lissa asiointia.

Tullissa paketti avataan tullivirkai-
lijan kanssa ja todetaan paketin sisältö. 

Brownellsin nettisivu on selkeä käyttää.
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kurssi on 1.35, joten lähetyksen arvo eu-
roina on 74,07 euroa. Kiväärinosien tul-
liprosentti on 2,7 %, joten tulliksi tulisi 
2,00 euroa. Tullia ei kuitenkaan kanneta 
jos lähetyksen arvo on alle 150 euroa eli 
et joudu maksamaan tullia, mutta tul-
li huomioidaan arvonlisäveron lasken-
nassa, joka siis lasketaan 76,07 eurosta. 
Alv:ksi muodostuu siten 16,74 euroa. Ar-
volisäveroakaan ei kanneta jos se jää alle 
kymmenen euron.

Esimerkiksi pistoolikotelo sen sijaan 
luokitellaan mahdollisesti nahkatuotteek-
si tai muovilevyksi riippuen sen valmis-
tusmateriaalista ja näille molemmille on 
taas omat tulliprosentit. Lisätietoja tullis-
ta saa mm. tullin sivuilta löytyvän kyse-
lylomakkeen avulla.

Tämän jälkeen lasketaan tulli ja alv. Eri 
tuoteryhmillä on eri tulliprosentit, joten 
tämän takia on hyvä olla erittely kunkin 
tuotteen arvosta.

Tullilla on omat valuuttojen kurssi-
taulukot, joiden avulla hinnat muutetaan 
euroiksi. Tulli lasketaan lähetyksen ko-
konaisarvosta eli tuotteiden hintojen ja 
lähetyskulujen summasta. Arvonlisäve-
ron laskentaa varten summaan lisätään 
vielä tullin arvo.

Esimerkki: Olet tilannut kiväärin osia 
80 dollarilla ja lähetyskulut ovat 20 dol-
laria eli lähetyksen arvo on yhteensä 100 
dollaria. Tullin taulukon mukaan dollarin 

Tässä on käsitelty hankintoja 
Yhdysvalloista, mutta mielen-
kiintoisia nettikauppoja voi löy-
tyä muualtakin. Muissa maissa 
ei useinkaan ole yhtä paranoi-
deja vientirajoituksia kuin Jen-
keissä. EU:n ulkopuolelta tuo-
taessa on aina samat tulli- ja 
alv-kuviot. EU:n sisältä ostetta-
essa ei tarvitse maksaa tullia ja 
alv maksetaan tuotteen hinnassa 
jo lähtömaahan. Mikäli osa on 
Suomessa luvanvarainen, on sii-
hen aina hankittava asianmukai-
set luvat.

Yhteenveto

Tällaisen tähtäinkaukoputken tilaami-
nen Suomeen on mahdollista netistä.

Keskeiset ampumaharrastukseen 
liittyvät tulliprosentit ovat seuraa-
vat:

• pistoolin osat 3.2%
• kiväärin osat 2,7%
• haulikon osat 2,7%
• tähtäinkaukoputket 2,7% tai 

3.2% riippuen aseesta.



Ärsyttääkö  mustavalkoisuus? 
Värillinen Ressu on tarkastel-
tavissa TaKoRU:n nettisivuil-
la. Myös vanhat luettavissa.

Palautusosoite:
TaKoRU ry
PL 162
33101 Tampere

Tulevia tapahtumia:
• 5.11.   GPS-teemailta TTY:lla
• 7.11.   Kivääripäivä lennostossa
• 18.11. Varusmiesinfo TTY:lla
• 26.11. Selviytymis-teemailta TTY:lla

Tulossa myös HULVATTOMAT 
PIKKUJOULUT & SYYSKOKOUS!

www.takoru.fi


