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TaKoRu on nyt myös Facebookissa. Sopivalla hakusanalla löydät ryhmän.
Tällä hetkellä jäseniä ryhmässä on 20. Mukaan saavat liittyä kaikki kerhon
toiminta-ajatuksen omakseen mieltävät henkilöt.
Facebookin avulla on mahdollista informoida jäseniä, ja sieltä löytyy myös
tapahtumista materiaalia.
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TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

PJ:N PALSTA
Toiminnantäyteinen vuosi 2009 on tätä lukiessasi ohitse. TaKoRU haluaa kiittää kaikkia
mukana olleita siitä panoksesta, mitä kukin
henkilökohtaisesti on antanut kerhon hyväksi ja vastineeksi itsekin toivottavasti jotakin
saanut.
Antakaa palautetta hyvät jäsenet siitä, mitä
mieltä olette TaKoRU:n toiminnasta päättyneenä vuonna olleet: yhtä hyvin positiiviset kuin
negatiivisetkin palautteet ovat tervetulleita. Jos
mielessäsi on jonkinlainen kehitysidea tai toimintamuoto - sen ei tarvitse liittyä armeijaan, vaan
voi olla esim. liikuntaa - kannattaa siitä ilmaista,
jolloin voidaan harkita olisiko se toteutettavissa.
Pyritään tekemään jälleen ensi vuonna asioita paremmin ja tehokkaammin. Vuodenvaihtoja!

Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

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

T

alvisodan alkamisesta on laskettu
olevan 70 vuotta. Nämä on niitä
teemavuosia, joita eletään monenlaisin mielin. Ensinnäkin me nuoremmat,
jotka emme ole joutuneet tuota aikaa
näkemään voimme elää hetkiä vain jälkikäteen mielissämme. Toisaalta taas ne
alkuperäiset hetket ovat kummitelleet aikoinaan asianomaisten ajatuksissa ja vaikuttaneet sen ajan perhe-elämään.
Tässä suhteessa ajattelisin, että onnellisia ovat ne nuoret, joilla on vielä elossa
ja järjissään olevia isovanhempia. Oma
kiinnostus sodan ajan tapahtumiin heräsi vasta siinä vaiheessa, kun ensikäden
tietoa lähisuvusta ei enää ollut saatavilla.
Paappani Antti Passiniemi kuoli ollessani
9-vuotias. Sen verran tiedän, että hän oli
sotarintamalla viestimiehenä Taipaleella/
Vuosalmessa JvR 23:ssa ja haavoittuikin.
Nyt kun sodan muistot eivät enää ole
vaiettuja ja hävettyjä asioita lähimenneisyydessä vaan niistä voidaan puhua,
olisi mukavaa kuunnella muisteluita veteraanilta, jotka käyvät vuosi vuodelta
selvästi harvalukuisemmiksi. Oli ilo seurata tämän vuoden Linnan juhlia ja siellä
haastateltuja hyväkuntoisia elämäniloa
täynnä olevia, terävä-älyisiä vanhoja herrasmiehiä ja vaimojaan, joista saamme
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olla ylpeitä hamaan ikuisuuteen saakka.
Tuota historiallista 40-luvun aikaa
on vaikea kuvitella. Eikä mielestäni liiaksi kannata sinne mennekään, vaan
tulee elää nykyisyydessä. Mutta menneisyyden kautta voidaan peilata asioita.
Henkilökohtaisesti en voi ymmärtää sitä
masentuneisuuden ja itsekeskeisyyden
kautta, jossa nyt olemme.
Ilmeisesti asiat ovat pitkään jatkuneet
niin hyvin, että sitten suhteessa mitättömät asiat ovat saaneet suhteettoman
jalansijan median yllyttäessä vierellä.
Kevyenpuoleinen elämänmeno ei ilmeisesti lopulta tarjoa sellaista turvaa, joita
vanhanaikainen kahlitsevampikin perheyhteisömalli tuotti, vaikka välillä vanhemmat sisaret nuoremmistaan joutuivat
äidin navettareissuilla huolehtimaankin.
Perhe ja yhteisö merkitsivät paljon.
Eräs hyvä keino hankkia elämänkokemuksia, vaihtaa mielipiteitä ja saada
kenties syvempiäkin ystävyyksiä nuoruusiässä ovat erilaiset opiskelijajärjestöt. Siihen me TaKoRU:ssakin pyrimme.
Tulkaa kaikki tutustumaan ihmisiin ja
toimintaan lähemminkin.
Onnellista uutta vuotta 2010!

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

TaKoRU ry:n

ja syyskokous
PEKKA SILLANPÄÄ

Kuten monissa muissakin
yhdistyksissä usein tehdään,
syyskokous TaKoRU:ssakin
muilutetaan pikkujoulujen
yhteyteen. Tämä tietenkin
sen takia, että muuten syyskokoukseen tulisi liikaa puheenjohtaja-kandidaatteja,
eikä ääntenlaskijat pysyisi
enää perässä. Pikkujoulujen
toivotaan hieman hillitsevän
tätä mahdollisuutta.
Puheenjohtaja paukutti nuijaa innokkaasti.
22 henkilöä oli saapunut
bussin mukana paikalle.
Muutama henkilö olisi
vielä otettu. Joten, jos
nyt jäi kaihertamaan se,
että kaikki tämä tuleva
jäi kokematta 5 euron
nimellisellä maksulla,
ensi vuonna sitten mukaan. Uusia naamojakin
oli paikalla 2 henkilöä.
Tuvan täydeltä väkeä.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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TaKoRU:n viikottaisissa pienoispistooliammunnoissa on
varmasti käynyt jokainen takorulainen ainakin kertaalleen.
Jos ei ole, niin nyt on korkea
aika mennä. Hupi on halpaa
ja helppoa. Tämän tietää myös
Riku Mäenpää, joka voitti
vuoden 2009 kyseiset mittelöt
ylivoimaisesti pistemäärällä 93.
Toiseksi tuli Timo Kivelä pistemäärällä 93 ja kolmanneksi
Pauli Järvinen 92 pisteellä.
Kisasarjassa ammutaan 10
laukausta, jolloin maksimipistemääräksi tulee 100. Kisasarjoja saa ampua vuoden aikana
kolme kertaa. Tämän jutun kirjoittajan oma ennätys kolmen
vuoden takaa on jotain 60-70.
Riku Mäenpää sai nimensä pytinkiin. Ensi
vuonna siihen saa nimensä kenties joku muu.

Pikkujoulut ei
tietenkään ole
mitkään ryyppyjuhlat. Mutta
koska paikalla
on sotilaallista
väkeä, on tavaksi tullut kohottaa Marskin
ryyppy illan aikana. Läikyttää
ei Mannerheimin perinteen
mukaisesti saa.
Mika Kinnunen ei läikytä edes tarjoillessaan.
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Vaikka mikään muu ohjelma ei
pikkujouluissa kiinnostaisi, kannattaisi opiskelijan tulla edes syömään mainitulla viidellä eurolla,
kun pelkästään ruoan arvo todellisuudessa on moninkertainen.
Ruokaa jäi jälleen kerran yli ja
kukaan ei sen makua moittinut.
Tarjottavista antimista on menneinä vuosina vastannut Juvenes
Juhlapalvelu. Ehdotuksia ja vinkkejä muista ruokailun tarjoajista
otetaan vastaan.
Mainitkaamme vielä tässä yhteydessä, että kerhon ensi vuoden
puhenjohtajana ja kaitsijana jatkaa Antti Nousiainen.

Viisi metriä ja polvelle.:)

Perunalaatikko oli joidenkin mielestä parasta, mitä on ikinä tullut syötyä.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Mitäkö nämä epämääräiset kuvat ovat? Kyseessä on niin sanottu legendaarinen Pullopeli. Ideana tässä pelissä on ostaa 20 senttisiä kassasta ja yrittää kukin vuorollaan
saada oma kolikko lähimmäksi pulloa. Vain johtava kolikko jää jäljelle. Luonnollisesti johtavan kolikon kiilaaminen on sallittua. Takan reunukselleen Tasavalta-pullon taisteli itselleen Mika Kinnunen. Tämän pelin jälkeen monille maistui sauna.

Säännöt kolikon heiton suhteen ovat muuten vapaat, ainoana ehtona on, että vähintään toisen jalan pitää olla takaseinässä kiinni. Yllä kuvassa näemme kisan ollessa
tiukimmillaan tyylinäytteet Jussi Alaselta, Pauli Järviseltä ja Mika Kinnuselta. Kyseiset vuosien kokemuksella hiotut tyylit ovat hivautus, pingotus ja ryönäys.
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ORUP - OULU

TaKoRU:n kattojärjestön, Opiskelijain reserviupseeripiirin vuosi
päättyi Oulussa. Luvassa oli tuplakokous, joten antia illalle oli
varmasti luvassa tarpeeksi. Ensin
oli tarkoituksena hoitaa alta pois
piirihallituksen kokous ja sen perään vielä virallinen syyskokous.
PEKKA SILLANPÄÄ

Mikäli on yhtä kokematon maailmanmatkaaja kuin allekirjoittanut, on ORUP:n
pillin mukaan liikkuminen siitä mukavaa,
että pääsee näkemään ainakin hieman
suomenmaata.

Pendolino kuljetti rapiassa neljässä
tunnissa Tampereelta Ouluun lauantaiaamuna 12.12.2009. Vielä eivät olleet
alkaneet nämä ennätyspakkaset, joten
ongelmiakaan junan suhteen ei ollut.
Oulu vaikutti ensisilmäyksellä perinteikkäältä suomalaiselta ohikulkukaupungilta. Nähtävää ei juurikaan ollut.
Onneksi pääsimmekin suoraan asiaan ja järjestävä porukka kävi noukkimassa meidät vasta lauantaina saapuneet
matkailijat pelaamaan ns. softista. Tämä
ammattislangi kätkee taakseen airsoftsanan ja valkoiset pirulliset kuulat, jotka
saatiin pian kokea nahoissamme.

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Lataa ja varmista
Pojilla on sen verran verissä tuo kaikenlaisten aseiden kanssa puuhailu, että siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun jokaisella oruppilaisella oli ase kädessä. Nämä
ovat kauempaa katsottuna varsin aidonnäköisiä pyssyjä, mutta virtaansa muovikapulat eivät saa nallista, vaan akusta.
Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää,
että akut ovat latingissa. Kaikki eivät
olleet, eivätkä aseet toimintakykyisiä,
mutta kymmenisen kappaletta lopulta
saatiin arsenaaliin mukaan. Melkein jokainen taistelija siis sai omansa.
Moni oli tämän lajin suhteen ensikertalaisia, joten kouluttajan ohjeet tulivat tarpeeseen. Kouluttajana toimi Tomi
Sarvanko. Hän on ORUP-aktiivi vuosituhannen taitteesta, ja kaiholla mies useaan otteeseen menneitä aikoja muisteli.
Tätä peliä pelattiin joukkue vastaan
joukkue hieman erilaisin strategia-variaatioin jossakin paikallisessa hylätyssä siilossa. Todellisuus paljastui siinä
vaiheessa, kun ensimmäisen kerran sai
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kuulasta reiteensä. Ei uskoisi, että 0,2
grammaa painavan ja vajaan 100 m/s
lähtevän muovipallon piiskautuminen
farkun suojaamaa ihoa vastaan voisi
tehdä niinkin hyvää
Päivän rohkeimmat taistelijat halusivat osoittaa miehisyyttään pelaamalla

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Taistelukentällä.
peliä ilman paitaa. Tätä en kyllä missään
nimessä suosittele tällaisessa lähitaistelupainotteisessa mittelössä. Hyvässä lykyssä palloja saa kaivaa ihon alta.
Pari tuntia pidimme lämpöä yllä,
jonka jälkeen tapahtui siirtyminen kohti kokoustelupaikkaa Oulun yliopiston
lähettyviltä, PSOAS:n ylläpitämistä
kerhotiloista. Nälkä alkoi jo hiukoa ja
helpotusta oli luvassa pian.

Skandinavian suurin
Pitkin päivää kuului huhuja siitä, että
tänään olisi luvassa jotain spektaakkelinomaista sapuskaa. Paikallinen ja samalla koko pohjoisen pallonpuoliskon

ylpeys on oululainen pitsa. Tämä tieto
pitäisi välittää Tampereen paikallisille
yrittäjillekin: oululainen pitsa on lähes
metrin läpimitaltaan, ja pelkästään taikinaosuus painaa 2,5 kiloa - täytteitä
saa mitä haluaa. Onhan tällä pitsalla se
kääntöpuoli, että hintaa kertyy moisesta
huvista 28 euroa.
Vaikka kolme tällaista pitsaa haettiin
kuuden maissa, päästiin niitä syömään
vasta lähempänä kahdeksaa. ORUP:n
puheenjohtaja Rovaniemen oma poika
Anssi Ruismäki nimittäin halusi vetää
kokoukset asianmukaisesti pilkulleen.
Oli tämä sentään hänen jäähyväiskokouksensa kaksi vuotta piiriä vetäneenä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo
Koski Jyväskylän akateemisista reservinupseereista (JARU).
Lopulta kun suihkun perällä leikellyn
pitsan palasen sai huuleensa, ei hymy
ollut kaukana. Tämän jälkeen on vaikea
asennoitua normaalisti tavallista pitsaa
kohtaan. Toiset jättivät reunat syömättä
ja toiset söivät niitä leipänä.

Vakavaakin asiaa lopuksi
Taloustaantuma vaikuttaa joka puolella,
ja näin ollen myös järjestöjen saamissa
tuissa. Syyskokouksessa selvitettiin ensi
vuoden tilannetta, joka aiheuttaa harmaita hiuksia johtoportaalle. ORUP:n saama
tuki puolittuu ensi vuonna, joka on pääosin lähtöisin säätiöltä. Väistämättä tällä on vaikutuksia jossakin määrin myös
alajärjestöjen suhteen. TaKoRU:n tulot
ovat silti myös muista lähteistä.

Ensimmäinen pitsa, josta jo yhdestä siivusta tuli kylläiseksi.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

ASELUVAT

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

tänä päivänä

Viime vuosien valitettavat ampumatapaukset ovat
saaneet yhteiskunnan päättäjät tekemään päätöksiä,
jotka ihmetyttävät suuresti nykyisiä ammunnan harrastajia ja vaikeuttavat uusien harrastuksesta kiinnostuneiden ryhtymistä lajin pariin. Perehtymällä aiheeseen voi jo etukäteen varautua siihen mitä on edessä.
Jokelan ja Kauhajoen surullisten tapahtumien jälkeisessä paniikissa Sisäasiainministeriö julkaisi Sisäasiainministeriön
ohjeen SMDno/2008/1009 29.9.2008
ja sen tarkennuksen 14.10.2008. Näillä ohjeilla oli tarkoitus estää lyhyillä
ampuma-aseilla tehtäviä rikoksia rajoittamalla merkittävästi kyseisten aseiden
laillista saatavuutta.
Ohjeet toivat vaatimuksen mm. lääkärintodistuksista lupia anottaessa ja
suosituksen (ministeriön alaisille virkamiehille määräyksen) määräaikaisista
hallussapitoluvista. Ohjeen laatijoiden
mielestä määräaikaisilla hallussapitoluvilla ehkäistäisiin Jokelan ja Kauhajoen
kaltaisia valitettavia tapauksia, joissa
rikokset tehtiin määräaikaisilla hallussapitoluvilla olevilla aseilla.
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Määräaikaiset aseluvat...
Voimassaolevan Ampuma-aselain mukaan hallussapitolupa tulee myöntää
toistaiseksi voimassaolevana, ellei ole
erityistä syytä myöntää sitä määräaikaisena. Laki ja sen esityöt tarkoittavat
erityisellä syyllä esim. tilannetta, jossa on kyseessä henkilön ensimmäinen
ampuma-ase tai jos näyttöä harrastuneisuudesta ei voida pitää riittävänä. Suomen perustuslaki puolestaan määrittelee
ns. normihierarkian, jonka mukaan ristiriitatilanteissa tulee noudattaa hierarkiassa korkeammalla olevaa säädöstä
eli esim. ampuma-aselakia ministeriön
ohjeiden sijaan.
Käytännössä mainitut ohjeet ovat
johtaneet siihen, että useiden poliisilai-

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

tosten alueella Suomessa annetaan vain
määräaikaisia hallussapitolupia riippumatta hakijan harrastusaktiivisuudesta,
harrastuksen kestosta, aiempien vastaavien aseiden määrästä jne. Tiedossa on tapauksia, joissa vuosia tai jopa
vuosikymmeniä ammuntaa harrastaneet
ja säännöllisesti kilpailevat harrastajat
ovat saaneet määräaikaiset luvat vaikka
entuudestaan löytyisi sylikaupalla aseita ja jopa tulivoimaisemmaksi laskettavia kuin nyt haetut. Syiksi määräaikaisuudelle on useissa tapauksissa mainittu
vain kyseiset ministeriön ohjeet.

... ja niiden lainvoimaisuus
Kyseinen viranomaisen toimintatapa,
jossa rikotaan perustuslakia noudattamalla ministeriön ohjeita voimassaolevan lain sijaan, on saanut aikaan valitusten vyöryn hallinto-oikeuksiin. Tätä
kirjoitettaessa on tiedossa jo yhdeksän

päätöstä eri hallinto-oikeuksista. Kaikissa tapauksissa ministeriön ohjeet on
todettu lainvastaisiksi ja yhtä lukuun ottamatta asia on palautettu poliisille uudelleenkäsiteltäväksi, jotta luvat myönnettäisiin toistaiseksi voimassaolevina,
eli nykyisen lain mukaisesti. Kyseisistä
päätöksistä ei ole määräajassa valitettu
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten
päätökset ovat lainvoimaisia.
Julkisuudessakin esitetystä Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa
määräaikaisuus päätettiin pitää voimassa, perustuen 9x19mm kaliiperisen
pistoolin tehoon ja tulivoimaan sekä
yleisen turvallisuuden ja järjestyksen
vaarantumiseen, on TVÄL-upseerin
saamien tietojen mukaan tehty kantelu
oikeuskanslerille. Kantelun perusteena
on esitetty, etteivät edellä mainitut oikeuden perustelut pohjaudu yhteenkään
voimassaolevaan lakiin ja olisivat tä-

Jäsenlehti - TaKoRU ry
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ten ristiriidassa perustuslain oikeusistuimelle asettamien vaatimusten kanssa.
Pirkanmaan poliisilaitos noudattanee monista muista poiketen edelleen
lakia, sillä saatujen tietojen mukaan se
on edelleen myöntänyt toistaiseksi voimassaolevia hallussapitolupia myös lyhyille käsiaseille, edellyttäen, että muut
lupakriteerit ovat täyttyneet.

Huolellisuus ja vaivannäkö
edesauttaa luvan saamista
Ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitolupa eivät ole kansalaisoikeuksia
vaan ne myönnetään anomuksesta mikäli lain asettamat edellytykset täyttyvät. Lupia myönnetään edelleen edellytysten täyttyessä.
Lupia anottaessa on syytä täyttää
hakupaperit erittäin huolellisesti. On
suositeltavaa laatia erilliset liitteet,
joissa kerrotaan mahdollisimman kattavasti aiempi ampumaharrastus, seurojen jäsenyydet sekä anotulla aseella
tapahtuva ampumaharrastus. Erillisissä
liitteissä ei tule tilan rajallisuus vastaan
ja tehtäessä tietokoneella on muokkaus helppoa, eikä persoonallinen käsialakaan haittaa. Bonuksena on samalla
hyvä pohja tuleville anomuksille.
Hakemuksen liitteeksi on hyvä laittaa kaikki asiaa tukevat dokumentit
kuten esim. todistukset seurojen (esim.
TaKoRU) jäsenyyksistä, harrastustodistukset, tulosluettelot, ampumapäiväkirjat jne. Hakemuksen ollessa perusteellisesti laadittu, on viranomaisen
vaikeampi vedota harrastuneisuusnäytönpuutteeseen. Jos luvat silti evätään
tai annetaan määräaikaisena, on asian
ajaminen hallinto-oikeudessa helpom-
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paa kun pohjatyö on tehty huolella.
Mikäli luvat evätään tai myönnetään
määräaikaisena, kannattaa puolueettomasti miettiä, oliko päätös perusteltu
esitettyihin tietoihin ja omaan harrastuneisuuteen nähden ja sitten harkita valittamisen järkevyyttä. Mikäli kyseessä
on esimerkiksi ensimmäinen lyhyt ase
ja ammuntaa on tullut harrastettua vasta kohtalaisen lyhyt aika laina-aseilla,
voi määräaikainen hallussapitolupa olla
aluksi perusteltua. Sen sijaan jos ammuntaa on harrastettu useita vuosia ja
jos henkilö omaa entuudestaan vastaavaa kalustoa (toistaiseksi voimassaolevilla luvilla), joka on tuotu hakemuksessa esille, on määräaikaisille luville
vaikea nähdä perusteita nuhteettoman
harrastajan kohdalla.

Valittaminen kielteisestä
päätöksestä
Mikäli päätös ei tyydytä, voi siitä valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus on
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaamisesta. Mikäli epäävä tai
rajoitetulla voimassaoloajalla varustettu
päätös saapuu ilman kirjallisia perusteluita, niin ne kannattaa ensin pyytää
päätöksen tehneeltä poliisilaitokselta.
Käytännössä 30 vrk määräaika alkaa
näiden perusteluiden vastaanottamisesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että
valituksen on oltava perillä hallinto-oikeudessa kyseisen määräajan puitteissa.
Luvasta päättäneellä on lakisääteinen velvollisuus neuvoa valituksen tekemisessä: mitä toimitetaan mihin ja
miten, jne. Valitus on vapaamuotoinen,
mutta siitä tulee ilmetä mihin haetaan
muutosta ja miksi ja kenen toimesta.

TaKoRU ry - Jäsenlehti
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Valituksessa pitää selkeästi tuoda ilmi
valitetaanko koko päätöksestä vai vain
jostain sen osasta, joka olisi tilanne perusteitta asetetun määräajan suhteen.
Hallinto-oikeus pyytää aikanaan luvista päättäneeltä viranomaiselta sekä
valtionasiamieheltä vastineen valitukseen, jonka jälkeen valittajalla on vielä
mahdollisuus kommentoida asiaa. Tämän jälkeen oikeus tekee ratkaisunsa.
Käsittely on kokonaan kirjallinen.
Myönteisestä päätöksestä ei aiheudu valittajalle kustannuksia. Kielteisen
päätöksen kohdalla joutuu maksamaan
oikeudenkäyntimaksun 89 €, mutta tämäkin on tietyissä tapauksissa mahdollista saada palautuksena takaisin.
Valittaminen on siis varsin edullista hävitessäänkin. Luvan uusiminen mahdol-

lisine lääkärintodistuksineen ym. kuluineen tulee helposti kalliimmaksi. Näin
tietysti vain mikäli omalle vaivannäölleen ei laske hintaa. Hallinto-oikeuden
mahdolliseen kielteiseen päätökseen
voi anoa valituslupaa korkeimmalta
hallinto-oikeudelta.
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Palautusosoite:
TaKoRU ry
PL 162
33101 Tampere

Hyvää joulua!

