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Johtamisen peruskurssi

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää syys-
kuun puolivälissä (18.-19.9 + 25.-26.9.) johtami-
sen peruskurssin. Kurssin tavoite on tutustuttaa 
johtamiskäyttäytymisen ja johtajana kehittymisen 
peruskäsitteisiin sekä antaa perusvalmiudet oman 
johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen. Kurssi on 
avoin kaikille eikä vaadi esitietoja tai aiempaa 
esimieskokemusta.

Kurssi koostuu kahdesta osiosta jotka järjestetään 
peräkkäisinä viikonloppuina Hallin ja Pirkkalan 
varuskunnissa. Ilmoittautuminen MPKy:n kou-
lutuskalenterin kautta (www.mpky.fi ->  Koulu-
tuskalenteri) elokuun loppuun mennessä. Muista 
ilmoittautua molempiini osiohin!

Kouluttajat ovat johtamiskouluttamisen ammatti-
laisia ja samalla Pirkkalan ja Tampereen reser-
viupseeriyhdistysten aktiivitoimijoita.

Tervetuloa!

Markus Ritala  

Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa 
avustivat

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

Seuraava lehti
Kannen kuva
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Kesän ennätyshelteet ehtivät käy-
dä jo monien hermoille. Minulle 
kesän kuumimmat oltavat tuli 

kuitenkin luettuani sattumoisin kesän 
Talouselämästä (nro. 24) päätoimittaja 
Pekka Seppäsen Pelin henki -kolumnin. 
Kolumnissaan nimeltään Upseeriksi vai 
matkaoppaaksi, syyskuussa Talouselä-
män jättävä Seppänen ruotii kovin sanoin 
armeijan johtajakoulutusta.

90-vuotisteeman merkeissä RUK  on 
saanut myönteistä kannatusta rekrytoin-
tiyritys Eilakaislalta, jonka toimitusjoh-
taja Tom Kaisla toteaa RUK:n olevan 
ehdottomasti plussaa. Tätä kantaa Sep-
pänen kritisoi kirjoittaen seuraavasti: 
”RUK:n suorittaneiden työnhakijoiden 
suosiminen on yhtä älytöntä kuin se, 
että suosittaisiin niitä, jotka ovat suorit-
taneet metsästyskortin, green cardin tai 
synnytyksen. Tai niitä, jotka ovat täyt-
täneet puolueen jäsenhakemuksen. ... 
Kokemusten perusteella voisi muotoilla 
korkeintaan sellaisen hypoteesin, että up-
seerikoulun käyneet ovat keskimääräistä 
kovaäänisempiä ja tiukkapipoisempia.”

Kolumni on kokonaisuudessaan jo-
kaisen luettavissa myös netissä http://
www.talouselama.fi/pelin_henki/ar-
ticle465300.ece. Ohitan kirjoittajan il-

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

Johtajakoulutusta armeijassa?

miselvät antipatiat johtajakoulutusta 
kohtaan olankohautuksella, mutta halu-
an kuitenkin pureutua hieman johtaja-
koulutuksen merkitykseen juhlavuoden 
kunniaksi.

Kuka on johtaja?
Mielestäni kun nykyään ei ole välttä-
mättä tarkoituksenmukaista nostaa vain 
yksin RUK:a esille käsiteltäessä johta-
mista armeijassa. Palvelusta aikoinani 
suorittaessani tuntui pikemminkin siltä 
- olkoonkin, että RUK lienee säilyttä-
neen kouluna edelleen kovuutensa - että 
ne vaikeimmat johtamistilanteet osuivat 
usein aliupseereille.

 Väitän, että yhtä haastavaa johta-
mista, mitä alikersantti joutuu yksin te-
kemään motivoidessaan teltassa kaato-
sateessa jo viikon kestäneen leirin ajan 
ryvettynyttä joukkoaan aamuyöllä ju-
hannusaattona valmistautumaan asemi-
envaihtoon, ei välttämättä edes toimitus-
johtaja tule koskaan kokemaan.

Ainakin bisnesmaailmasta peilaten 
tuntuu siltä, että hyvät johtajan taidot 
ovat kaukana siitä tilanteesta, kun heite-
tään noppaa siirretäänkö tehdas Kiinaan 
vai Brasiliaan, ja milloin tästä uutinen 
kerrotaan työntekijöille siten, että he sitä 
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”
vähiten osaavat odottaa.

Tällaista johtamista 
olen itse todistanut elä-
mäni aikana konkreet-
tisesti jo kaksi kertaa. 
Voin sanoa, että se tun-
tuu niin väärältä. En tie-
dä onko näiltä johtajilta 
jäänyt syväjohtamisen 
kulmakivet käymättä 
vai järki hivennyt palk-
kapussin nousun myö-
tä. Hyväksyntää he silti 
tuntuvat ympäri maail-
maa saavan kurssien nousun myötä. 

Edelleen, harvassa lienevät ne koulut, 
joissa johtamista siinä muodossa, mitä 
armeijassa ryhmän- ja joukkueenjohta-
jille eteen tulee, voi harjoitella. Esimer-
kiksi TTY:lla on erilaisia trendikkäitä ca-
se-kursseja sekä kaikenlaisia paperisotia 
tarjolla teollisuustalouden laitoksella. 
Mutta eivät ne ikinä korvaa aidossa har-
joitustilanteessa, yllättävissä olosuhteis-
sa ja fyysisyyden äärirajoilla tapahtuvaa 
kanssakäymistä vailla tulospalkkioita.

On kuitenkin huomattava, että ar-
meijaiässä ollaan usein vielä varsin raa-
kileita, joten väistämättä ylilyöntejäkin 
toisinaan tapahtuu, joista osa pääsee jul-
kisuuteenkin. Säälimättömän median kä-
sittelyssä olemme silti selvinneet mieles-
täni vielä varsin hyvin arvokkuutemme 
säilyttäen.

Harvinaista herkkua
Armeijan suosio vähenee koko ajan, ja 
huolestuttavan moni jättää sen väliin. 
Siksi on jo eräänlainen johtajan suoritus, 
että ylipäänsä käy reissun läpi. Saa näh-

dä tuleeko peruspalve-
luksen painoarvo työn-
tantajankin silmissä 
vielä tulevaisuudessa 
nousemaan. 

En väheksy siviili-
palvelusmiehienkään 
saamia kokemuksia ja 
sitä mitä he tekevät ta-
hollaan yhteiskunnan 
hyväksi. Enkä menisi 
myöskään aliarvioi-
maan synnyttäjiä. Ai-
nakin kuulopuheiden 

mukaan äideissä jos keissä on johtajan 
ainesta, eikä heillä mene sormi suuhun 
tiukassakaan paikassa. Green cardin en 
sen sijaan ole huomannut velipoikaani 
uutta vipinää juurikaan tuovan.

Euroopan mittakaavassa Suomen 
tilanne asepalveluksessa on kuitenkin 
vielä hyvä. Juuri valmistuneesta, rauhan-
järjestö Sadankomitean teettämästä tut-
kimuksesta selviää, että EU:ssa Suomen 
kaltainen pakollinen asevelvollisuus löy-
tyy enää vain Kyprokselta ja Kreetalta. 

Tutkimuksesta uutisoitiin viikolla 28 
mm. Ylen kanavilla. Ylelle asiaa kom-
mentoinut tutkija Jarmo Pykälä kertoo 
yleisestä asevelvollisuudesta luovutun 
2000-luvulla 20:n maan toimesta, kun 
luopuneita 90-luvulla oli vain 2 maata.
Vaikka tutkimuksella on varmasti toi-
vottu tietynlaisia tarkoitusperiä, on se 
varsin mielenkiintoista luettavaa, ja sen 
voi ladata osoitteesta http://www.sadan-
komitea.fi/files/Sadankomitea_Euroop-
palainen_maanpuolustus_ja_asevelvol-
lisuus_2010.pdf.

Liikkeellä on myös väärää tai vä-

Armeijan suosio vähe-
nee koko ajan, ja huo-
lestuttavan moni jättää 
sen väliin. Siksi on jo 
eräänlainen johtajan 
suoritus, että ylipäänsä 
käy reissun läpi.
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hintäänkin kyseenlaista tietoa. Sadan-
komitean pääsihteeri Eekku Aromaa 
on käyttänyt argumentteina pakollises-
ta asepalveluksesta luopumiselle sitä, 
että nykyisen mittakaavan armeijassa 
ei kaikille joukoille löydy kunnollisia 
varusteita. Tämä väite on kuitenkin ris-
tiriidassa sen kanssa, mitä Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö everstiluutnant-
ti Terho Mustonen totesi vuonna 2009 
Sastamalassa järjestetyssä maanpuolus-
tusillassa (kts. Ressu 2/2009).

Armeijan merkitys tulevai-
suudessa?
Toivomme varmasti monet tämän lehden 
lukijoina, että pakollinen asevelvollisuus 
ja aito johtamisharjoittelu Suomessa jat-
kossakin säilyy. Tähän liittyen saamme 
toivottavasti myös jatkossa johtamisen 
kertausharjoituksia niille, jotka ovat 
eväitä siihen jo armeijassa saaneet.

Mutta vaikka varsinaisia kertaushar-
joituksia ei tarpeeksi siunaantuisikaan, 
kannattaa muistaa, että myös MPK ry 
tarjoaa monia päteviä kursseja. Esimer-
kiksi juuri syksyllä alkava johtamisen 
peruskurssi, joka kestää kaksi viikonlop-
pua - ilmoittautuminen elokuun loppuun 
mennessä (kts. mainos s. 2).

Vielä lopuksi pieni varoituksen sana 
sivuamalla tämän aihepiirin kääntö-
puolta. Vaikka olen käsitellyt armeijan 
johtajakoulutusta positiivisessa sävyssä, 
on sen kanssa osattava toimia oikealla 
tavalla. Sotilasarvolla ylpeily estää pa-
himmassa tapauksessa potentiaalisen 
työpaikan sen takia, että toisessa päässä 
oleva henkilö kokee vastentahtoisuutta 
asepalvelusta suorittaneita kohtaan. 

Kansainvälisissä  kuvioissa ollaan 
menty niin pitkälle, että CV:hen ei enää 
suositella merkittäväksi asepalvelusta ol-
lenkaan. Vaikka Suomessa ei näin ikävä 
tilanne yleisesti olekaan, kannattaa lukea 
helmikuun Taloussanomien Petri Kor-
hosen blogikirjoituksesta mm. RUL:n 
toiminnanjohtajan Janne Kososen miet-
teitä aiheesta:
http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-kou-
lutus/2010/02/20/armeija-voi-pilata-
urasi/20102526/139.

Reserviläisyydestä ja tarkemmin sen 
arvostuksesta ympäri maailmaa kerro-
taan ensi numerossa lisää. Siihen asti, 
odotellaan kirjattuja kirjeitä.
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osa ei osunut ja ne jotka osuivat, eivät 
saaneet kaikkia laukauksia lähtemään. 
Kiväärirastilla törmättiin tekniseen on-
gelmaan, eli kiväärin käynti oli hävin-
nyt. Jälkeenpäin käynti palautui kuparin 
poiston jälkeen. Joka tapauksessa rastit 
olivat samat kaikille ja kaikki saivat niis-
tä huonot pisteet.

Seuraavilla rasteilla mitattiin räjähtei-
den käsittelytaitoja. Partioiden tuli toteut-
taa tieliikenneylläkkö miinoilla, eli asen-
taa ja naamioida aktiivisesti laukaistavat 
miinat taktisesti oikeaoppisella tavalla. 
Partiot jotka vain sitaisivat miinat puihin 
aseisiin nojaten tai oman toiminnan suo-
jaamisen muuten laiminlyömällä menes-
tyivät huonosti. Miinan asennus tuli ker-
tauksena vielä myöhemmin ja 4. rastilla 
tuli kuljettaa 4 telamiinaa esteradan läpi 
puolimetrisessä lumihangessa. Partiot sai-

TaKoRU järjesti lauantaina 27.3. 
ORUPpilaisille partiotaitokilpailun 
Kilpailuun osallistui jopa 5 par-
tiota, joista yksi oli TaKoRUn oma 
protopartio, jolla testattiin rastien 
toimivuus. Kilpailu oli kaukopar-
tiohenkinen, eli partioiden toiminta 
ja rastien aiheet liittyivät vihollisen 
selustassa toimimiseen.

Rasteille mars!
Kilpailu starttasi puolituntia etuajassa 
Pirkkalassa lennoston ampumaradoilla 
ampumarastien merkeissä. Ampumaras-
tit eivät sujuneet suunnitellusti yleisen 
vaikeuden ja teknisten ongelmien vuok-
si. Pistoolirastilla ammuttiin 10 m päästä 
pistoolitauluihin 12 laukausta, johon oli 
aikaa käytettävissä 6 sekuntia. Suurin 

ORUP  PT-KISA
TAMPERE,  27.3.2010

Teksti:  Jussi Nikkari
Kuvat:  Jari Paavilainen,
             Pekka Sillanpää ja Tero Ahtee
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vat myös tehtäväkseen kaataa voimalin-
jan annetuilla panoksilla edelleen samalla 
taktisesti oikein toimien.

Kilpailun loppupäässä testattiin takti-
sen ensiavun antaminen. Vihollisen tark-
ka-ampuja haavoitti yhtä partion jäsentä, 
jolloin partion piti neutraloida uhka, siir-
tää potilas suojaan ja aloittaa paikkaa-
minen. Tämän jälkeen oli tulenjohtorasti 
jossa tuli antaa maali tykistölle ja lähteä 
sen jälkeen kohti noutopaikkaa.

Liian hidasta
Noutopaikka oli noin 5 km TTY:ltä ete-
lään pellolla, jonne saavuttuaan parti-
oille jaettiin kalustontunnistustehtävä ja 
hyvin pian sen jälkeen ilmoitettiin, että 
heko ei pysty tulla paikalle koska ky-
seistä kalustoa, esim, IT-vaunuja tulee 
noutopaikan toiselle laidalle. Partioille 

annettiin uuden noutopaikan koordinaa-
tit ja käskettiin siirtyä uudelle noutopai-
kalle mahdollisimman nopeasti.

Uudet koordinaatit veivät TTY:n obe-
liskille, jossa jaettiin vielä yhden uuden 
noutopaikan koordinaatit 5 km itään pel-
lolle, koska helikopteri oli lähtenyt polt-
toaineen vähetessä uhkaavasti hidasta 
partiota odottaessa. Ennen uudelle nouto-
paikalle siirtymistä partion piti kuitenkin 
pudottaa matkatehtävä konetalon saunal-
le. Yksikään partio ei valitettavasti selvin-
nyt viimeiselle noutopaikalle.

Saunomista, mutta vain koh-
tuudella
Saunalla alkoi kaikkien partioiden saa-
vuttua paikalle ORUPin kokous, jonka 
jälkeen illanvietto jatkui vain upseereille 
ja ehkä aliupseereille sopivalla sivisty-

Partiotaitokisa alkoi pistooliammunnalla. Tässä tapauksessa nopeus oli valttia. 
Kuvassa tyylinäytteen antaa PAM:n joukkue (Suvanne, Tolonen, Uusitalo).
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neellä ja raittiilla tavalla. Illalla oli tietys-
ti vielä yksi nestemäisen polttotaisteluai-
neenhävitystehtävä, josta suoriuduttiin 
tappioitta ja yhtään läikyttämättä.

Loppujenlopuksi kilpailu oli onnistu-
nut vaikka oikea käsi ei välillä tiennyt-

kään, että mitä vasen käsi tiesi tai joku 
muu oli tehnyt jotain muuta. Jännittäviä 
hetkiä koettiin vielä p-päivänä aamulla 2 
tuntia ennen h-hetkeä kun yhden rastimie-
hen taisteluajoneuvo ei halunnut käynnis-
tyä.

1. JARU2 2. JARU1 3. TaKoRU 4. PAM 5. ARU

75,00p 67,39p 67,06p 53,93p 38,33p

Lehtoviita Mäkelä Eerola Suvanne Alanko

Liehu Syvänne Heiskanen Tolonen Kangaspunta

Niiranen Tammela Kukkonen Uusitalo Pärssinen

Vasen ylä: TaKoRU:n partio Kukkonen, Heiskanen, Eerola rastilla 7.
Oikea ylä: Antti Laalahti tarkistaa kylkimiinan asentamisen oikeellisuutta.
Vasen ala: 35 pitsaa kävivät kaupaksi kuin perunat markkinoilla.
Oikea ala: Loppuilta rentouduttiin mm. katselemalla sota-aiheisia videoita.

T
U
LO
K
SE
T

Kuvan aseet eivät ole aitoja (toim. huom.)
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Muutama keskimääräistä vähemmän 
noheva sotilas, mutta sitäkin innok-
kaampi urheilija on nyt muutaman ker-
ran partiokisoissa käynyt päivärahoja 
nostamassa, ja eiköhän siellä jatkossa-
kin tule käytyä kun ihan hauskaa touhua 
ovat. Hauskinta SA-touhuista ainakin.

Pirkkalan liikuntakasvatusupseeri 
kapteeni Aalto meille muutamat am-
pumatreenit ennen kisoja on pitänyt, ja 
nytkin giljotiinit kaatuivat ihan kohtuul-
lisesti treenatessa. Kohdistaessa Keu-
ruulla varsin vaihtelevasti, allekirjoitta-
nut ampui aina nätin kasan eri puolelle 
taulua kun välissä kiikarilla kävi. Ei ihan 
optimaalinen tilanne. Onneksi poru-
kassa kuitenkin oli vähän paremminkin 
osuvia, joten luotto kisaan oli hyvä.

30 km partiokisaan kahdella joukku-
eella siis mentiin, toisessa ammattihiih-
täjät Antti Peltonen, Mikko Harju, Juho 
Sihvola ja maajoukkueessakin vieraillut 
J-P Pollari, jotka varsin nopeasti ladulla 
meidät suunnistajat kiinni kolasivatkin. 

Mutta onneksi ohjelmassa oli siis myös 
ammunta 23 km kohdalla, ja ykköspo-
rukkahan tykitti lippaat tyhjiksi (3 kutia 
per mies) pitkin päätypenkkoja. Juuri 
noiden sakkominuuttien turvin kakkos-
joukkue Ossi Luoma, Joonas Julkunen, 
Tuomo Istolahti ja meikäläinen nappasi 
Takorun jäsentenvälisen voiton, huti-
laukauksia kertyi meille 4 ja parhaiten 
osumat napsuttelivat Ossi ja Tuomo.

28 km kohdalla tippui tussarista li-
pas, mitä piti käydä parisataa metriä 
hakemassa mutta ei siinä onneksi mita-
lia mennyt, kakkosen sija oli 5. (3 min 
pronssiin) ja ykkösen kuudes nöyryyttä-
vät 8 minuttia huonommalla ajalla.

Munkkigallupissa (jokunen Sotku 
tullut kierreltyä varusmiehenä kisareis-
suilla) Keuruun vaniljahillotäytteinen 
”törkymunkki” sai kiitettävän arvosa-
nan. Suunnistuspartio taitaapi syksyllä 
olla Imatralla, kai sinne pitää lähteä, saa 
hyvät matkarahat...

Sotilaiden SM-kisojen partiohiihto
Keuruulla 11.3.2010

Teksti: Mikko Kivelä
Kuva: Puolustusvoimat

1. JARU2 2. JARU1 3. TaKoRU 4. PAM 5. ARU

75,00p 67,39p 67,06p 53,93p 38,33p

Lehtoviita Mäkelä Eerola Suvanne Alanko

Liehu Syvänne Heiskanen Tolonen Kangaspunta

Niiranen Tammela Kukkonen Uusitalo Pärssinen
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Määräaikaisista luvista on valitettu 
ahkerasti hallinto-oikeuksiin ja tähän 
mennessä päätöksiä on syntynyt ympäri 
Suomea jo reilut parikymmentä. Tapaus 
toisensa perään määräaikaisuus on ku-
mottu ja asia on palautettu luvat myön-
täneelle poliisilaitokselle uudelleen kä-
siteltäväksi, jotta luvat myönnettäisiin 
toistaiseksi voimassaolevina. Vain kah-
dessa Vaasan hallinto-oikeuden käsitte-
lemässä tapauksessa edellä mainittuihin 
ministeriön ohjeisiin perustuva määrä-
aikaisuus on jäänyt voimaan. Näistä ta-
pauksista on valitettu edelleen ylempiin 
oikeusasteisiin, joten viimeistä sanaa ei 
ole vielä sanottu.

Valitusvyöry on työllistänyt viran-
omaisia ja käsittelyajat ovat olleet pa-
himmillaan toistakin vuotta. Oikeuk-

sistaan kiinnipitäminen on kuitenkin 
tulosten perusteella kannattanut. Vero-
rahoja ja lainkuuliaisten harrastajien va-
paa-aikaa tässä sirkuksessa on kuitenkin 
palanut aivan turhaan. Hallinto-oikeuk-
sien mukaan edellä mainitut ministeriön 
ohjeet eivät voi olla määräaikaisuuksien 
ainoa peruste ja eräässäkin tapauksessa 
oikeuden päätöksessä todetaan suoraan, 
että ohjeisiin perustuvat poliisilaitoksen 
määräaikaisuutta koskevat päätökset 
ovat lainvastaisia.

Poliisihallitus on osoittanut polii-
silaitoksille 4.6.2010 päivätyn ohjeen 
POHADno/2010/2093, jossa painote-
taan, että ”Ampuma-aselupia koskevien 
päätösten on aina perustuttava ampu-
ma-aselakiin ja ne on perusteltava ha-
kemuksen käsittelyn yhteydessä esiin 

TVÄL-
UPSEERI               Aseiden 

määräaikaisista                
hallussapito-
luvistaTeksti: TVÄL-upseeri

tval-upseeri@takoru.fi
Kuvat:  SXC.hu/kezze

Ressun numerossa 4/2009 kirjoitin Sisäasiainministeriön ohjeen 
SMDno/2008/1009 29.9.2008 ja sen tarkennuksen 14.10.2008 pe-
rusteella syntyneestä lainvastaisesta käytännöstä myöntää auto-
maattisesti määräaikainen hallussapitolupa ns. käsiaseisiin. Mo-
net poliisilaitokset noudattivat sokeasti ministeriön ohjeita, mutta 
onneksi joukkoon mahtui myös poikkeuksia.
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              Aseiden 
määräaikaisista                
hallussapito-
luvista

tulleilla tosiseikoilla. Hallussapitoluvan 
hylkäämistä tai määräaikaisuutta ei tule 
perustella pelkästään annetuilla ohjeil-
la. Hallussapitoluvan määräaikaisuu-
den erityiset syyt (tosiasiaperustelut) 
tulee kirjoittaa päätökseen.”

Samainen ohje jatkuu: ”Yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden käyttäminen 
perusteluna lupa- ja peruutuspäätök-
sissä edellyttää suurta harkintaa ja sen 
perustelemista, miksi yleinen järjestys 
ja turvallisuus vaarantuu nimenomaan 
kysymyksessä olevassa tapauksessa.”

Määräaikaisuuksista ohjeistetaan 
seuraavasti: ”Luvan määräaikaisuutta 
harkittaessa voidaan ottaa huomioon 
luvan hakijan voimassa olevat ampu-
ma-aselakiin perustuvat oikeudet. Jos 
hakijalla on esimerkiksi useita voimas-
sa olevia hallussapitolupia hakemuksen 
kohteena olevalle asetyypille, ei luvan 
määräaikaisuus voi olla perusteltua vas-
taavanlaisen, yhtä tulivoimaisen tai vä-
hemmän tulivoimaisen ampuma-aseen 
osalta.”

Tämän poliisihallituksen ohjeen pi-
täisi viimeistään lopettaa ministeriön 
ohjeiden lainvastainen soveltaminen. 
Ohjeessa todetaan myös, että vähintään 
vuoden kestänyt aktiivinen harjoittelu 
yhteisön aseella voisi oikeuttaa pysy-
vän luvan saamiseen jo ensimmäisen 
käsiaseen luvan kohdalla. Lisäksi on 
syytä huomata, että Poliisihallituksen 
ohjeet käsittelevät (yhdenkäden) kä-
siaseita yhtenä kokonaisuutena. Ohje 
kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta 
http://www.poliisi.fi/poliisi/hallitus/
home.nsf/files/aseenhallussapito/$file/
aseenhallussapito.pdf

P.S. Toinen tuore ja mielenkiintoi-
nen, mutta tähän aiheeseen liittymätön 
Poliisihallituksen ohje koskee pistoolin 
irrotettavaa tukkia tai perää ja se löy-
tyy osoitteesta http://www.aselaki.info/
materiaalit/POHA_ohje_2010_Aseen_
muuntaminen.pdf

P.P.S. Toiminta-Ampujien keskus-
telupalstalla nimimerkeillä Tvälups ja 
Tvälläri kirjoittavat henkilöt ei ole sa-
moja kuin näiden Ressun artikkelien 
kirjoittaja.
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