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TaKoRU:n toimintakalenteri

Kevät 2011

vko päivä tapahtuma

1 4.1. Pienoispistoolivuorot jatkuvat Osmonkalliossa

2

3

4

5

6 12.2. Kartat ja koordinaatit-teemapäivä

7

8 26.2. Talviammunnat Lennostossa

9 TENTTIVIIKKO (TTY)

10 8.3. Naistenpäivän ammunnat Osmonkalliossa

10 11.3. KEVÄTKOKOUS ja viihtymistä Konetalon saunalla

11 19.3. Kivääripäivä Lennostossa

12

13 2.4. GPS-teemapäivä

14 9.4. Airsoft konflikti

15 14.4. Suunnistus

15 16.4. Pistoolipäivä Lennostossa

16-17 PÄÄSIÄISLOMA

17 30.4. Wappu grilli TTY:llä

18 5.5. Cooper

18 6-7.5. Birgitan polun vaellus

19 TENTTIVIIKKO (TTY)

20 TENTTIVIIKKO (TTY)

Tapahtumien nimet ja ajankohdat voivat muuttua. Ajantasaisin kalenteri löytyy osoitteesta www.takoru.fi. 

Tutustu myös viikoittaisiin tapahtumiin nettisivuiltamme.

Ajankohtaisin kalenteri aina kotisivuilla

2 |    1/2010 RESSU TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

3  PJ:n palsta
4  Pääkirjoitus
 

5 Vuoden 2011 hallitus
  Pikajuoksijan palsta
8 Lihashuolto
 TVÄL-upseerin palsta
11 Uuden aselain koukerot
15 Maanpuolustuksen 
 ja ammunnan
 tulevaisuus

Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa 
avustivat

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

Seuraava lehti
Kannen kuva



PJ:N PALSTA 
 
Taas uusi vuosi, taas uusia kujeita
Odotettavissa seuraavaa. 

Pienoispistoolivuorot vetävät kovasti porukkaa, kuten 
muukin ampumatoiminta. Tämä on positiivista, että reser-
viläistaitoja halutaan pitää yllä kerhon tarjotessa siihen 
oivan mahdollisuuden. Kunpa päättäjätkin näkisivät, että 
on ihmisiä, jotka kokevat tämän oikeudekseen.

Muukin ampumatoiminta herättää kiinnostusta, ja sitä 
olemme vielä Pirkkalassa pystyneet ylläpitämään     
- kuinka kauan, sitähän ei kukaan tiedä. Erityisen 
hienoa on se, että näissä lajeissa uusia naamojakin 
tulee vastaan. Vielä kun saisimme teidät kiinnostu-
maan muustakin yleishyödyllisestä toiminnasta.
Jos osallistumisen esteen suurin ongelma on syvältä 
oleva toiminta, voitte milloin tahansa kertoa, mikä 
teitä kiinnostaa. Toimintaa kyllä tullaan resurssien 
puitteissa järjestämään tänä vuonnakin. Me voim-
me vain arvailla, mikä vetäisi porukkaa. Kevään 
toimintakalenteri on jo täynnä - johon olette toivot-

tavasti ilmoituskanavilla tutustuneet - mutta kesäksi 
ja syksyksi on mahdollista ottaa jotain uuttakin mukaan. 

Ei TaKoRU ole niin korruptoitunut järjestö, etteikö jo-
kainen voisi meitä lähestyä; vaikka koulun käytävillä tai 
kadulla voi tulla vetäisemään hihasta. 
Toivottavasti näemme TaKoRU-aktiivien lisäksi kuluva-
na vuonna toiminnassa vielä enemmän  uusia naamoja ja 
pystymme tarjoamaan vaihtoehdon kokea jotakin muka-
vaa yhdessä. 
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Puheenjohtaja
Antti Nousiainen
antti.nousiainen@takoru.fi
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Ei ole ollut sellaista kasvihuonetta, 
että näillä pakkasilla olisi tarjen-
nut. Eikä ollut E10:stäkään läm-

mön tuojaksi sisimpäämme.
Hanakkuutta uusiin suuntauksiin tai 

pään nyökyttelyä massan mukana vailla 
varsinaisia aukottomia todisteita esiintyy 
joskus liiankin helposti. Mutta vanhassa 
on edelleen vara parempi.

Kuten esimerkiksi villasukissa, joi-
ta äitimme ovat ympäri maan kutoneet 
reippaille varusmiehille ja -naisille (tasa-
arvo-pisteet kotiin). Ne lämmittävät nyt 
700 alokasta Niinisalossa, jossa itsekin 
olen todennäköisesti parhaimmillaan 
majoittumassa tätä juttua juuri lehden il-
mestyttyä lukiessasi. Kuuleman mukaan 
meille kertaajille näitä uunituoreita suk-
kia ei kuitenkaan olisi tarjolla.

Kutsu kertausharjoituksiin tuli var-
sin sopivasti vain muutama viikko sen 
jälkeen kun olin Norjan reissulla toden-
nut heikon kertaustilanteemme (Ressu 
3/2010). Jos nyt en kritisoinut, niin kui-
tenkin valittelin vaatimatonta kertaus-
harjoitusmääräämme ja osaamistamme 
eurooppalaisiin kanssaveljiimme ja -sis-
koihimme verrattuna.

En tiedä kenenkä kenraalin korviin 
tuo moite oli kantautunut, mutta seura-

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

Kertaus on opintojen äiti

ukset saan kokea kotoisassa tykistöpri-
kaatissa. Sanomisillamme on selvästikin 
vaikutusta, joten ihan mitä tahansa suus-
ta ei kannata väärässä paikassa päästää. 
Saman ilmeisesti oppi hiljattain eräs yli-
luutnanttikin.

Suuhan on vaikeimmin hallittava 
aseemme. Tuskin on sellaista, joka olisi 
vaille selkään ampujia sanasodassa jää-
nyt. Onneksi emme niistä laukauksista 
aina tiedä, kun luontainen kevlarimme 
on sen verran kestävää.

Palatakseni kertaamiseen, ensi nume-
rossa on tarkoitus käynnistää kertaushar-
joitusteema, joka kattaisi pidemmällekin 
tulevaisuuteen. Se on aihe, josta varmas-
ti monien mielestä saisi olla enemmän-
kin keskustelua ilmoilla.  Yleensä näi-
den suhteen kyse on vain siitä, tullaanko 
määrärahoja tai joukkoja supistamaan. 

Mitään kauhukuvia kehittelemättä, 
olisi monelle meistä mielekästä päästä 
useamminkin irtautumaan arjesta ja ke-
hittymään omassa sotilaallisessa toimen-
kuvassaan. Näin maanpuolustustahtokin 
pysyisi paremmin yllä.
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Vuoden 2011 hallitus
Viime vuonna Takorun hallituksessa ja toimareissa oli 13 henkilöä. 
Tänä vuonna määrä on pudonnut pykälän 12 henkilöön.
(Mutta mikä parasta uusia naamoja on taas saatu mukaan.)

Mika Kinnunen
Sihteeri

”Olen n:nen vuo-
den sähköteekka-
ri, joka on mu-
kana TaKoRU:n 
toiminnassa niinikään n:ttä vuotta. Aluksi 
hoidin kerhon rahaliikennettä talousvastaa-
vana ja nyt olen toista vuotta sihteerinä. Va-
rusmiespalveluksen suoritin Porin Prikaatissa 
Kansainvälisissä Valmiusjoukoissa saapumi-
serässä 204. Reserviin siirryin alikersanttina. 
Harrastuksiin kuuluu hiihto ja suunnistus 
sekä syksyisin metsästys mikäli harkkatöiltä 
ja muulta roskalta jää aikaa.

Antti Laalahti
Varapuheenjohtaja

Sotilasarvo luut-
nantti, aselaji vies-
ti. Palvelin II/03 
Viestirykmentissä 
josta siirryin 2004 
reserviin opiske-
lemaan TAMK:iin 
sähkötekniikkaa. 
Sieltä 2005 siirryin TTY:lle ja siitä asti olen 
opiskellut sähkötekniikkaa paremmalla tai 
huonommalla menestyksellä. Sotilasura 
TaKoRU:ssa alkoi toimihenkilönä vuonna 
2006 ja hallituksessa olen kuluttanut penkkiä 
vuodesta 2007. Velvollisuuksiini on kuulunut 
sekoittaa jäsenrekisterin tietoja ja päteä vä-
hän joka rintamalla.
Harrastuksiin kuuluu lenkkeily, kiivaat jouk-
kuepelit, ammuskelu ja kaikenmoinen re-
serviläistoiminta aina paraatista poteroon. 
Viimeiset suurimmat ja mahtailevimmat 
tapahtumat johon olen TaKoRU:n kautta 
ajautunut olivat Swiss Raid Commando kisa 
Sveitsissä ja Pohjoismaisten reserviupseerien 
kisat Tanskassa.
Helpoiten minut löytää notkumasta kerho-
huoneelta luentotaukojen aikaan.

Antti Nousiainen
Puheenjohtaja

Sotilasarvo: Luutnantti
Kainuun prikaati II/02

N:nen raksateekkari. Intti käyty jo kauan sit-
ten jonka tuloksena jääkäripataljoonan viesti-
joukkueen johtaja. Nykyään jotain ihan muu-
ta. Tie TaKoRU:n hallitukseen kävi, kuten 
ehkä monelle muullekkin, Osmarin kautta.
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Jussi Isoviita
Rahastonhoitaja

Pioneeri on nimeni ja Herra Alikersantti on 
arvoni. Kajjaanissa palvelin erässä 206, josta 
minut sitten paiskattiin pihalle vuoden pal-
veltuani. Erikoisalaani ovat räjähteet sekä 
niiden soveltaminen kohteen vaurioittamista 
tai vaurioitumisen ehkäisemistä varten. Ajau-
duin TaKoRUn hallitukseen vuonna 2009 kun 
kerhon varapuheenjohtaja Laalahti antoi mi-
nulle käskyn liittyä kerhon jäseneksi. Aluksi 
minut määrättiin toimittamaan sihteerin vir-
kaa, mutta vuoden vaihtuessa (2009-2010) 
päätin koettaa siipieni kantavuutta hieman 
vaativammassa toimessa. Värväydyin siis sil-
loin kerhon rahastonhoitajaksi.

Jussi Nikkari
Ampumavastaava

Varusmiespalvelus 05-06 
UtJR/ErikJP/LsvjK,5.vsk 
koneteekkari, hydraulitek-
niikka ja koneensuunnittelu. Hallituksessa 
ampumavastaavana vuodesta 2008. Takorun 
nollapainemies, jolla kaikki painemittarit 
näyttää aina nollaa ja lämmöt pakkasta. Ajan-
ottolaitteesta loppuu akku tai kalenterista si-
vut kun aletaan kellottaa toimintoihin kulu-
vaa aikaa. Harrastaa metsästystä, kurjuuden 
maksimointia ja erityisesti ammuntaa: practi-
cal, sra ja riistamaalilajeja. Edes tiukka pak-
kanen ja pimeys ei ole este ampumaradalle 
menossa vaan tuovat esille uusia haasteita.

Pekka Sillanpää
Päätoimittaja

Sotilasarvo: Luutnantti
Tiedustelu-upseeri
Niinisalo TykPr I/01

Se on mahdollisesti viimeinen kouluvuosi 
edessä. Alkaa jo tässä vaiheessa tuntua vähän 
haikealta. Vaikka toisaalta eihän siitä elämän 
koulusta pääse ikinä eroon. Kuitenkin näitä 
punaisia ja vihreitä käytäviä täällä TTY:llä on 
tullut laskettua aika monta kertaa. Viimeisinä 
vuosina tuli sitten TaKoRUn kerhohuonekin 
tutuksi, tarjoten turvallisen ja lämpöisen yö-
sijan pitkiksi venyneiden öiden saumaksi.
Ressun tekeminen on tarjonnut mukavaa ko-
kemusta, ja sitä, mikäli mahdollista ja muita 
halukkaita ei löydy, tulen vielä jatkamaan. 
Tänä vuonna olisi tarkoitus vielä mainostus-
puoli pyöräyttää käyntiin. Hyviä ideoita mai-
nostajista otankin mielelläni sähköpostiini.

Jari Paavilainen
Varustevastaava

Sotilasarvo: Alikersantti
Vm-palvelus: II/08, Ilmav-
TK/KarLsto, HN-amek

Olen 2. vuoden materialisti, ja TaKoRU:ssa 
on tullut oltua 1. vuoden fuksimessuista saak-
ka. Edesmenneen vuoden aikana minusta tuli 
kerhon oma (nojatuoli)kommando ja ”Mili-
tary moron”. Varsin aktiivisesta osallistumi-
sesta kerhotoimintaan seurasi hallituspaikka 
varustevastaavana. Eli jos koet kerhon tai it-
sesi tarvitsevan taktista tai vähemmän taktis-
ta nailonia tms, ota yhteyttä niin selvitellään 
tuotteen saatavuutta. Myös yhteistyökumppa-
neita ja tarjouksia haetaan, joten pidä silmät ja 

korvat auki! Kiinnostuksiina ammunta, gear-
doilu, airsoft, satunnainen kuntoilu, valoku-
vaus, historia ja ilmailu. Minuun törmäät to-
dennäköisimmin vaeltamassa ympäri TTY:tä, 
kerhohuoneella tai kerhon ammunnoissa.



Antti Harala
Ampumavastaava

Suoritin asepalvelukse-
ni Karjalan Prikaatissa 
saapumiserässä II/99. 
RUK:n kurssi on 215 
Saga. Koulutukseltani olen jääkärijoukkueen 
johtaja ja kaulassa kiikkuu luutnantin nappu-
lat. Aikaisemmin tiedotustehtäviä TaKoRU 
ry:ssä hoitaneena olen siirtynyt toiminnassa 
vähemmän aktiiviseen rooliin tarkoitukse-
nani saada opiskelut suoritettua. Nykyään 
toimin ampumavastaavana.
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Toimihenkilöt hallituksen apuna

Eemeli Alamettälä
Jäsenvastaava

Opiskelen TTY:llä toista 
vuotta materiaalitekniik-
ka. Varusmiespalveluksen 
suoritin Parolannummella 
1/08, jossa toimin vuoden vaununjohtajana. 
TaKoRu:ssa olen ollut mukana 2009 lähtien 
ja ensimmäistä kertaa hallituksessa.

Pauli Järvinen
Ampumavastaava
Alikersantti
Kenttätykistö/sää
Tykistöprikaati 2/01
Tietotekniikan DI

Kun palvelukseen astumisesta on aikaa pian 
kymmenen vuotta ja aktiivivuosia TaKoRUs-
sa melkein yhtä paljon, voi jo hyvällä syyllä 
sanoa että kuulun kerhon vanhaan kaartiin. 
Vaan minäpä en lähde kulumallakaan. Silloin 
kun en ole Hermiassa koodaamassa, täyttelen 
ResUL:n kuntokorttia erilaisilla kuntoliikun-
ta- ja ammuntasuorituksilla. Myös MPKYn 
kursseilla ja ResUL:n jotoksilla on tullut toi-
sinaan käytyä.

Timi Antere
ATK-vastaava

Olen tietojenkäsittelyn pää-
aineopiskelija humanisti-
yliopiston puolelta. Vaikka 
työt ovat vieneet mukanaan aktiivitoiminnas-
ta, vastaan edelleen taustalla www-sivujen, 
postilistojen, Kyynel-kanavan ja sähköpostien 
toiminnasta. Suuressa Suomen Harmaassa 
tuli palveltua 1/98 erässä pääaineena kent-
tälääkintä ja sotilasarvo on alikersantti.

Timo Vilko
Ampumavastaava

Olin armeijassa 2005-
2006, jossa tieni kävi 
Ilmavoimien Teknilli-
sen koulun kautta Utin 
Jääkärirykmenttiin. Siellä toimin apumekaa-
nikkona alikersantin arvolla. 2007 aloitin 
opintoni TAMK:ssa. TaKoRU:n ilmoituksen 
löysin ilmoitustaululta ja lähdin mukaan. 
Harrastuksina on SRA, metsästys ja autot.

Tilintarkastajina toimivat 
seuraavat henkilöt:

Jussi Alanen ja Jarkko Suominen

varalla ovat:

M. Hurmalainen ja Jouni Kukkonen



8 |    1/2010 RESSU TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ryTampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Pikajuoksijan 
palstalla käsi-

tellään pitkän matkan juok-
suun liittyviä asioita, sekä 

valmistaudutaan Cooperin testiin. 
Tarkoituksena on aktivoida jäsenistön 

kuntoharjoittelua ja tietysti osallistumista liikun-
tatapahtumiin. Palstan pitäjällä on kattava tausta 
marathon-juoksusta ja Cooperin tulos yli 3400 m:n.

Talven ja keväänkin kylmillä lihashuol-
to nousee tärkeään rooliin ylimääräisten 
vammojen välttämiseksi. Toinen ajan-
kohtainen ja polttava ongelma on pukeu-
tuminen. Tässä aiheet pikajuoksijoille 
tässä numerossa.

Kuten kaikki muukin juoksuharjoitte-
lussa, ovat tämänkin artikkelin aiheet hy-
vin yksilöllisiä. Itselle sopivimman käy-
tännön löytäminen on ”uran” pituuden 
kannalta todella tärkeää. Lihashuoltoon 
kannattaa myös oikeasti uhrata sitä aikaa 
sen 5-30 minuuttia, minkä harjoituspäi-
vinä huolto vaatii.

Siis mikä lihashuolto!?
Lihashuolto tarkoittaa lihaksien läm-
mittelyä ja verryttelyä ennen ja jälkeen 
liikuntasuorituksen. Ennen murrosikää 
moni on toki tottunut pyörimään kaiken 

maailman keitoissa ilman minkäänlaista 
lihashuoltoa, mutta pikkuhiljaa on tun-
nustettava se tosiasia, ettei tässä enää 
olla nuoria. Lihashuollon säntillinen 
suorittaminen luo lisäksi rutiinin sen 
suorittamiseen, jolloin henkinen rasitus 
(l. ”ei viitsi”) pienenee.

Oma käytäntö lyhyeen parin minuu-
tin jalkalihasten alkuvenyttelyyn ilman 
loppuvenyttelyjä muodostui jo ennen 
asepalvelusta, ja on ollut käytössä lähes 
päivittäin sen jälkeen. Pitkäaikaiseen 
lihasten rasitukseen tottumattomalle 
loppuverryttelyn väliinjättäminen ei ole 
lainkaan suositeltavaa. Lähes jokainen 
on varmasti sitä loppuverryttelyn välttä-
mistä joskus elämässään manannut, vir-
heistä kannattaa oppia.

Alkuverryttelyn tarkoituksena on 
valmistaa ja lämmittää lihaksia tulevaan 

P i k a j u o k s i j a n  p a l s t a

Teksti ja kuva:  Juoksu-upseeri
pikajuoksijanpalsta@takoru.fi
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urheilusuoritukseen. Kevyt hölkkä tai 
kävely ennen lyhyitä, alle 30 sekunnin 
kertavenytyksiä (tasainen venytys, ei 
nytkyttelyä!) päälihasryhmille, on mai-
nio tapa lämmitellä. 

Omaan venyttelyrutiiniini kuuluvat 
järjestyksessä: takareisi, etureisi, pohje, 
nivunen (ja pakara). Järjestys on vuosi-
en saatossa huippuunsa hiottu kokonai-
suus, missä liikkeiden välinen transitio 
on mahdollisimman mutkaton. Erilaisia 
venytysliikkeitä on varmasti kullekin 
kertynyt muistiin vuosien saatossa. 

Loppuverryttelyn voi suorittaa sa-
malla kaavalla kuin alkuverryttelynkin, 
mutta alkuverryttelyä laiminlyödään 
useammin ja haluankin tässä korostaa 
sen merkitystä. Alkuverryttely helpottaa 
päivän suoritusta ja ehkäisee vammo-
ja, loppuverryttely taas helpottaa suori-

Järjestyksessä ylhäältä: ohuehko 
kaulahuivi, puuvillaa; hiihtotakki, 
virtaviivainen muotoilu, erinomainen 
tuulenvastus, hengittävä selkäosa 
(Dæhlie); pitkähihainen juoksupaita, 
erinomainen kosteuden siirto, hengit-
tävä materiaali (Karhu); juoksupipo, 
erinomainen tuulenvastus (Haglöfs); 
juoksutrikoot, hyvä tuulenvastus, 
virtaviivainen muotoilu, paksuhko 
materiaali (pakkaskelien housut), 
kosteutta siirtävät (Lidl); mustat 
nahkahansikkaat villaisilla alushans-
koilla (SA-int); vanhat sukanvarret, 
nilkkoja lämmittämään; juoksusukat 
(asics) sekä nastattomat juoksukengät 
(asics). Yhteishinta alennusmyynneis-
tä kertyneenä ilman kenkiä n. 80 € 
(kengillä 200 €)

tuksen jälkeisiä päiviä. Lihashuoltoa 
ei kannata unohtaa kesälläkään, sillä 
kelin lämmetessä mahdollisuudet rä-
jähtävimpiin harjoituksiin parantuvat, 
jolloin lihasvammojen riski on suuri 
kelistä riippumatta.

Lämpöä, muttei liikaa
Pukeutuminen on juoksun mukavuu-
den ja helppouden kannalta lähes yhtä 
ratkaisevaa kuin itse juoksukunto. Tal-
visin pukeutumisella pystyy luomaan 
optimaaliset olosuhteet paljon kesää 
helpommin. Hyvänä nyrkkisääntönä al-
kulenkistä pitää olla hieman kylmä, ei 
kuitenkaan missään tapauksessa palel-
la. Juoksun edetessä sitten kroppa läm-
penee, kuitenkaan kuuma ei saisi tulla 
missään vaiheessa. Sopivaa tunnetta on  
näin sanallisesti vaikea kuvailla, mutta 
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kokemuksen myötä se sopiva juoksutila 
kyllä löytyy. Yleisin virhe on juuri liika 
pukeutuminen, mutta onhan sekin pa-
rempi kuin paleltuminen, vai mitä?

Oikean pukeutumisen löytäminen 
kuhunkin säätilaan vaatii kokemusta ja 
useita epäonnistuneita yrityksiä. Krop-
pakaan ei aina tunne samoin samoja 
sääoloja, joten mitään standardeja ei ole 
olemassa. Korvat, sormenpäät, varpaat, 
nilkat ja kaula ovat kylmälle herkimpiä.

Varusteisiin voi toki upottaa omai-
suuden, mutta kotikonsteinkin pääsee 
pitkälle. Kaulahuivi, kerrospukeutumi-
nen (myös käsille!) ja vanhojen sukkien 
varret ovat itselleni tärkeimmät niksit. 

Ohessa vielä kuva varusteista, joilla on 
nautinnollisia lenkkejä juostu -28 °C:ssa 
(keskikova tuuli), kuvasta puuttuvat 
lenkillä käytetty kauluri, kalsarit sekä 
lenkkiä kirittänyt koira. Kirjottajaa on 
kuitenkin monasti haukuttu sekopääksi, 
joten kokeilu omalla vastuulla. Muista-
kaa myös heijastimet!

Ensi kerralla lieneekin sitten asiaa vaihtoehtoisista harjoitusmuodoista ja har-
joitusten tehostamisesta... tai jotain muuta, jos keksin vielä ajankohtaisempaa. 
Kengistäkin jäi tästä jutusta yli vielä asiaa, joten älkää vielä käykö ostamassa 
uusia!

Ja kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, mitä tuo viikkolenkki tarkoittaa?

Loppuun jälleen lisää harjoitusohjelmaa 
kolmen viikon syklillä. Ensimmäinen 
viikko on muita helpompi, jonka jälkeen 
sitten harjoittelua kovennetaan seuraa-
ville viikoille, jonka jälkeen aloitetaan 
taas alusta ”helpolla” viikolla. Samalla 
pikkuhiljaa kokonaisuutena kovennetaan 
harjoituksia.



11RESSU 1/2010    |Jäsenlehti - TaKoRU ry

Romurauta ja 
muovipullot   

luvanvaraisiksi?
Teksti: TVÄL-upseeri
tval-upseeri@takoru.fi
aseettomuudesta kieltäytyjä
Kuva:  Pekka Sillanpää

Uusi aselaki tulee voimaan 13.6.2011 ja 
sen myötä myös aiempaa suurempi jouk-
ko aseen osia tulee luvanvaraiseksi. Myös 
ampuma-aseen määritelmä muuttuu seu-
raavilta osin ”Ampuma-aseeksi katsotaan 
myös sellainen esine, joka muistuttaa am-
puma-asetta ja joka rakenteensa tai valmis-
tusmateriaalinsa puolesta on ilman erityis-
tietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi 
ampuma-aseeksi”. 

Edellä oleva jättää suuren tulkinnanvaran vi-
ranomaiselle, käytännössä mielivallan. Ilma- 
ja starttiaseiden voidaan ilman muuta katsoa 
muistuttavan ampuma-asetta ja ne on pää-
sääntöisesti valmistettu teräksestä. Näiden 
muuntaminen ruutiaseiksi ei ole rakettitie-
dettä. Tiedossa on ainakin yksi rikostapaus, 
jossa ilmapistooli oli muutettu ampumaan 
pienoispistoolin patruunaa.

Edellä oleva koskee myös deaktivoituja 
aseita, joista tulee käytännössä luvanvarai-
sia. Uusimman deaktivoimisohjeen mukai-
sesti deaktivoitujen aseiden reaktivointi tosin 
on hankalaa, mutta ase sisältää silti luvanva-
raiseksi tulevia osia.

Erityistietoja ja -taitoja ei määritellä mi-
tenkään. Netistä on ostettavissa kirjoja, joissa 
opastetaan aseiden (jopa sarjatuli) valmista-

minen tavanomaisilla työkaluilla tavallisista 
rautakauppatavaroista. Ampuma-aseen val-
mistaminen tai hallussapito ilman lupaa on 
ollut rangaistavaa jo aiemminkin, joten on 
vaikea käsittää mitä hyötyä lakiin lisätystä 
uudesta ampuma-aseen määritelmästä on. 

Poliisin lupahallinto sillä saadaan kaa-
okseen, koska jokaisen lainkuuliaisen kan-
salaisen on syytä 13.6.2011 jälkeen marssia 
hakemaan hallussapitolupaa ennen uutta la-
kia laillisesti hankkimalleen ilma-, startti- tai 
dekoaseelleen tai muulle ampuma-aseeksi 
uuden lain mukaan tulkittavalle esineelle. 
Ennen uuden lain voimaantuloa on hyvä ti-
laisuus hankkia vielä toistaiseksi lupavapaita 
esineitä.

Viranomaisen tulkinnan 
mahdollisuudet kasvavat
Uuden aselain mukaan ”Aseen osalla tar-
koitetaan ampuma-aseesta irrallisena ole-
vaa aseen runkoa, piippua, patruunapesää, 
sulkulaitetta ja sen runkoa, sulkukappaletta, 
äänenvaimenninta sekä niitä toiminnallisesti 
vastaavia osia.”.

Vanhaan voimassaolevaan lakiin ver-
rattuna aseen osiksi katsotaan siis jatkossa 
myös runko, sulkulaitteen runko, äänenvai-
mennin ja niitä toiminnallisesti vastaavat 

TVÄL-
UPSEERI
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osat, joiden avulla ei kuitenkaan voi ampua 
ellei omaa jo vanhankin lain mukaan aseen 
osiksi katsottuja osia.

Uudelle aseen osien määritelmälle ei ole 
helppoa nähdä perusteita, koska nyt luvanva-
raiseksi tulevat osat eivät ole yhtä olennaisia 
aseella ampumiselle kuin patruunapesä tai 
sitä vastaava osa, piippu ja sulkulaite. Mieli-
valtaisen tulkinnanmahdollisuuden sillä kyl-
lä saa viranomaiselle. Tavallinen huonekalu-
putki tai teräsputki/palkki on helposti runkoa 
toiminnallisesti vastaava osa. 

Aiemmin aseen osaksi katsottiin piippu 
tai putki, johon käytännössä vaadittiin pat-
ruunapesä, joten piippukanki ilman pesää ei 
ollut piippu. Uuden lain myötä myös niitä 
toiminnallisesti vastaavat osat eli tavalliset 
putken pätkätkin ovat 13.6.2011 alkaen lu-
vanvaraisia jos niiden voidaan katsoa kestä-
vän yhdenkin laukauksen ampumisen. 

Kuluttajan ostoskäyttäytymi-
nen monimutkaistuu?
Uuden ja vanhan lain mukaan luvanvaraista 
on mm. aseen osien kauppa, hankkiminen, 
hallussapito ja valmistaminen. Tästä seuraa, 
että uuden lain myötä esim. rautakauppojen 
tulee mm. hankkia asealan elinkeinolupa, 
hyväksyttää poliisilla toiminnasta vastaava 
vastuuhenkilö ja hankkia kaikille työnteki-
jöilleen aseenkäsittelylupa. Asiakkaan tulee 
anoa poliisilta lupa hankkia esim. teräsput-
kea tai vastaavaa. Näin siis jos lakia tulkitaan 
kuten se on kirjoitettu.

Äänenvaimenninkin on uuden lain myötä 
luvanvarainen, ellei omaa aseen hallussapi-
tolupaa. Äänenvaimentimella ei tosin tee mi-
tään ellei omaa asetta, joka vanhankin lain 
mukaan on ollut luvanvarainen. Luvanvarai-
suuden rikkomisesta on säädetty rangaistus. 
Uudessa laissa ei ole mitään järkeä tältäkään 

osin. Mielenkiintoisia tulkintoja on tosin lu-
vassa äänenvaimenninta toiminnallisesti vas-
taavien osien suhteen. 

On yleisesti tiedossa, että muovisesta 
juomapullosta saa näppärästi toimivan ää-
nenvaimentimen vaikkapa pienoispistooliin 
ja -kivääriin. Muoviset juomapullot ovat siis 
toiminnallisesti äänenvaimenninta vastaavia 
osia. Tästä seuraa sama kuin rautakauppojen 
kohdalla edellä kerrottiin ja limsapullon os-
toon pitäisi siis jatkossa anoa lupaa poliisilta. 
Lapset taas eivät voisi missään oloissa pitää 
hallussaan limsapulloa, koska se on luvan-
varaista eivätkä he ikänsä puolesta voi saada 
lupia. Näin siis jos lakia tulkitaan kuten se 
on kirjoitettu.

Laki hyväksytty mutta sisältö 
vielä vahvistamaton
Uusi aselaki on siis monilta osin älytön ja 
laki on jo hyväksytty tulevaksi voimaan 
13.6.2011. Uuteen lakiin liittyvät asetukset 
ovat vielä kesken tätä kirjoitettaessa (maa-
liskuun alku) ja varmaa ei ole saadaanko ne 
valmiiksi ennen lain voimaantuloa. Pahim-
massa tapauksessa voimassa on älytön laki, 
jota ei voida kaikilta osin edes soveltaa, kos-
ka asetukset, joihin laissa viitataan, puuttu-
vat. 

Käytännössä on siis päätetty lain voi-
maantulosta, ilman että tiedetään, mitä la-
kiin on kokonaisuudessaan kirjoitettu. Kuka 
menisi pankkiin allekirjoittamaan lainasopi-
muksen, jossa koron, lainasumman tai mak-
suaikataulun kohdalla on tyhjät, myöhemmin 
täydennettävät kohdat?

Vaikka kaikki säädökset saataisiinkin 
voimaan ajoissa, jää viranomaisten uuteen 
lakiin kouluttamiselle hyvin vähän aikaa. 
Uudet lain edellyttämät vaatimukset lupahal-
linnolle, esim. hakijalle suoritettava soveltu-
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vuustesti (jota ei ole vielä olemassa), lisäävät 
merkittävästi työmäärää, mutta lisäresursseja 
ei ole luvassa. Odotettavissa on poliisin lupa-
hallintoon täydellinen kaaos ja lupien käsit-
telyn jumiutuminen.

Ennen uuden lain voimaantuloa voi jo-
kainen hankkia vielä toistaiseksi lupavapaita 
”aseita” ja aseen osia. Näille saa automaat-
tisesti ja ilmaiseksi luvat uuden lain tultua 
voimaan. Uuden lain siirtymäsäädöksissä 
todetaan seuraavaa: ”Ennen tämän lain voi-
maantuloa sellaisen aseen osan hankkineen, 
jonka hallussapito ei lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaan edel-

lyttänyt lupaa, on vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta hankittava lupa aseen 
osan hallussapitoon. Lupa annetaan maksut-
ta ja ilman 45 §:ssä säädettyä luvan antami-
sen edellytysten arviointia.”

Jokainen joka pitää uutta aselakia epä-
onnistuneena, voi ilmaista kantansa hankki-
malla luvanvaraiseksi tulevia osia tai vaikka 
putkenpätkiä ja vaatimalla niille luvat uuden 
lain myötä. Osien tulee olla yksilöitävissä, 
joten valtio joutuu tekemään niihin tarvitta-
essa tunnistemerkinnät omalla kustannuksel-
laan. Kullekin osalle voi lisäksi vaatia erilli-
sen muovisen lupakortin.



TOIMIIN!
TaKoRU etsii tiedotusvastaavaa ja liikuntavastaavaa.

Tiedotusvastaavana pääset vaikuttamaan tiedotukseen ja laajennat 
samalla omaa kokemuskäyrääsi uusiin ulottuvuuksiin.

Liikuntavastaavana saat vapaan valtikan osallistuttaa takorulaisia 
hiostuttamaan itseään, josta vuorostasi saat itse suurta nautintoa.  

Hae nopeasti, sillä pestejä on vain rajoitettu määrä. (takoru@takoru.fi)
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Vastuu lainsäätämisestä siir-
tyy tulevalle eduskunnalle

Eikä tämä tähän jää. Aselain uudistamisen 
toista vaihetta valmistellaan jo virkamies-
työnä. Odotettavissa on, että sama meno jat-
kuu. Suuri merkitys on uudella huhtikuussa 
valittavalla eduskunnalla. Se päättää aselain 
uudistamisen jatkosta ja se voi halutessaan 
korjata 13.6.2011 voimaan tulevaa lakia tai 
jopa estää sen voimaan tulon. Vaikuta äänes-
tämällä!

Olisiko tähän nyt voimaantulevaan asela-
kiin sitten voinut vaikuttaa? On sitä yritetty. 
Kaikki aihealueen järjestöt ovat yrittäneet 
vaikuttaa, osa hyvinkin ahkerasti. Lukuisat 
harrastajat ovat myös yrittäneet vaikuttaa, 
myös allekirjoittanut. Ongelma vain on ollut 
se, että isoa osaa kansanedustajista asia ei 
kiinnosta eikä aihealuetta ymmärretä. Oma 
lukunsa ovat täydellistä aseiden kieltämistä 
haluavat, jotka näkevät uuden lain vain aske-
leena kohti päämäärää.

Iso osa kansanedustajista on tahdottomia 
napin painajia, jotka äänestävät kuten puolu-
een johto käskee. Lakia ei olisi hyväksytty, 

ellei suurten hallituspuolueiden johto olisi 
sitä halunnut. Tässä tullaankin suomalaisen 
demokratian ”hienouteen”. Kouluampumis-
ten jälkeen hallitus oli paniikissa ja päätti 
tehdä jotain. Asiantuntijoita kuultiin uuden 
lain tiimoilta ja heidän järjestäen kriittiset 
mielipiteet jätettiin kylmästi huomioimatta.

Lain lähetekeskustelussa sisäministeri 
Holmlund sanoi: ”Asiantuntijoiden kuulemi-
nen on suoritettu aivan normaalin käytännön 
mukaisesti. Toinen kysymys tietysti on se, 
että silloin, jos näkökanta poikkeaa merkittä-
västi hallituksen yksimielisestä pääministeri 
Matti Vanhasen johdolla tehdystä iltakoulu-
linjauksesta, niitä voidaan ottaa huomioon 
erittäin rajallisesti.” Tämä kommenttihan 
voidaan tulkita demokratian halventamisek-
si. Toisin sanoen, jos kansa on erimieltä kuin 
valitsemansa vallankäyttäjät, ei kansan mie-
lipidettä tarvitse kuunnella. 

Ressun tulevissa numeroissa jatkamme 
aiheen seuraamista ja miten uutta lakia ale-
taan tulkita.
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Huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit 
ovat erittäin merkittävät vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ja ammunnanharrasta-
misen kannalta. Uusi eduskunta tulee ot-
tamaan kantaa aselain uudistuksen toiseen 
vaiheeseen. Sitä on kaikessa hiljaisuudessa 
valmisteltu virkamiestyönä eikä sen tar-
kempaa sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen. 

Tiedetään, että toisessa vaiheessa tul-
laan mm. ottamaan tarkasteluun jo olemas-
sa olevat aseiden hallussapitoluvat ja mitä 
ilmeisimmin niistä kaikista aiotaan tehdä 
määräaikaisia aika ajoin uusittavia. Uu-
distus aiheuttaisi ongelmia mm. aktiivisen 
harrastamisen todentamiseen, koska jär-
jestelmää siihen ei ole olemassa. Se myös 
aiheuttaisi byrokratian myötä mm. rahan ja 
vapaa-ajan menetystä kansalaisille. Aselain 
uudistuksilla yritetään lopettaa kokonaan 
lyhyillä aseilla ammunta. Kansalaisilla ole-
vien aseiden arvo on jo laskenut ja voi ro-
mahtaa romun tasolle.

Miten tämä sitten liittyy vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen? Valtiolla ei ole 
resursseja ylläpitää reservin ampumataitoa. 
Voitaneen kysyä onko haluakaan. Reserviin 
kuulumattomien taidoista valtio ei ole kiin-
nostunut. Ampumataidon ylläpito jää siis 
yksittäisten kansalaisten omaksi huolek-

si. Toisin sanoen reservin tulee harjoitella 
omalla ajallaan, omalla kustannuksellaan ja 
omilla aseillaan. 

Aselain uudistuksilla pyritään poista-
maan omat aseet. Tästä seuraa reservin am-
pumataidon merkittävä heikkeneminen ja 
siten myös valtion puolustusvalmiuden las-
ku. Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, 
saako tämä kehityskulku jatkua. Ehdokkaan 
valinnassa tulee olla hyvin tarkkana ja var-
mistaa hänen kantansa mm. edellä mainit-
tuihin lakiuudistuksiin. 

Nykyisten kansanedustajien kohdalta 
tiedämme mitä mieltä he ovat. Ne, jotka 
vastustivat uutta aselakia, saattavat vastus-
taa myös sen seuraavia osia. Muut eivät tule 
vastustamaan seuraaviakaan uudistuksia, 
väittivät he sitten itse mitä tahansa. Tämän 
he ovat toimillaan jo tehneet selväksi. Suur-
ten puolueiden ehdokkaiden kohdalla tilan-
teen tekee hankalaksi harrastettu ryhmäkuri, 
jolla saatetaan painostaa yksittäinen edusta-
ja noudattamaan puolueen johdon tahtoa.

Käytä kansalaisoikeutesi ja vaikuta.

Katso lista nykyisistä kansanedustajista 
ja heidän äänestyskäyttäytymisensä
uuden aselain suhteen osoitteesta:

www.takoru.fi/lista11

Teksti: TVÄL-upseeri
tval-upseeri@takoru.fi
aseettomuudesta kieltäytyjä

TVÄL-
UPSEERI              Maanpuoluksen 

ja ammunnan   

          tulevaisuus
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