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TaKoRU ry

- Yhdistys on vuonna 1968 perustettu 
Suomen Reserviupseeriliiton alainen 
reserviläisyhdistys, jolla on jäseniä yli 
400. Suurin osa jäsenistä on opiskeli-
joina Tampereen korkeakouluissa.

- Jäseniksi saavat liittyä sukupuoleen 
ja sotilasarvoon katsomatta kaikki 
paikalliset opiskelijat, jotka koke-
vat yhdistyksen toiminta-ajatuksen 
omakseen. Vuotuisen jäsenmaksun 
suuruus päätetään syyskokouksessa.

- Toimintaa järjestetään vuotuisen 
määrärahan puitteissa ja yhdistyksen 
vastuuhenkilöiden vapaa-ajan niin 
salliessa.

- Ressu-lehti on yhdistyksen julkaisu, 
joka toimitetaan kaikille jäsenille.
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PJ:N PALSTA
TERVEHDYS JÄLLEEN,

Kirjoittelen nyt viimeistä kertaa PJ:n palstalle. Vuonna 2012 on täyttynyt kerhon 
sääntöjen sallimat hallitusvuodet  yhteen menoon ja meikäläisen on vihdoin aika 
saada ansaittu sijoitus kerhon nostoväessä. Tästä lähtien tulen toivottavasti tavalli-
sena osallistujana tapahtumiin ja turinoin takarivistä, kuinka ennen oli paremmin ja 
miehet rautaa ja laivat puuta. Täytyy kyllä myöntää, että jokainen vuosi on ollut en-
tistä antoisampi, tämän porukan kanssa touhutessa reserviläisharrastuksen parissa.

Tästä päästäänkin aiheeseen: TaKoRUn hallitus, toimihenkilöt ja muut aktiivit. Ker-
ho kaipaa aina uusia innokkaita hallituslaisia ja toimihenkilöitä riveihinsä. Tämän 
lehden ilmestyessä syyskokous on jo toivottavasti pidetty ja vuoden 2013 hallitus 
selvillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että toimihenkilöiden haku olisi ohitse! Mikäli 
haluat olla aktiivisemmin mukana kerhon sisäpiirintoiminnassa, niin anna itsesi ilmi 
puheenjohtajalle sähköpostilla tai soittamalla. Sinulle varmasti löydetään sijoitus 
täytettäväksi kerhosta. Haku on aina käynnissä. TaKoRU wants you!

Vielä viimeisenä saarnana haluaisin muistuttaa, että vuonna 2013 tulee jälleen 
piirimme ja kattojärjestömme (ORUP) järjestämä panssarisotaharjoitus Parolassa. 
Viimevuosina harjoitus on jäänyt väliin ja nyt perinnettä ollaan jälleen elvyttämässä 
kovaa tahtia. Harjoitus on kaavailtu elokuulle 2013 ja arkipäiville, joten ole tark-
kana keväällä ilmoittautumisen kanssa. Kaikki kerhon vanhat kähmyt tietävät, että 
harjoitus täytyy parissa päivässä mainoksen julkaisusta. Joten jos sinua kiinnostaa 
mekanisoidunjoukon taistelu ja haluat verestää sotamuistojasi, niin ole valppaana 
ensikevää- nä, kun mainos julkaistaan. Tässä vaiheessa viimeistään 
kannat- taa liittyä kyynel-postituslistalle kerhon sivuilta, jotta 
ehdit reagoida ajoissa. Listalta mainos lähtee ensimmäisenä 
jäse- nistölle ja harjoitus todennäköisesti täyttyy, ennenkö 
mai- nosta ehditään julkistaa muilla kanavilla.

   
   

 TaKoRU ry:n puheenjohtaja
 Antti Laalahti

 antti.laalahti@takoru.fi 

PJ:N PALSTA
TERVEHDYS JÄLLEEN,

Kirjoittelen nyt viimeeistä kkere taa PJPJ:n:n ppalalstallele. . VuV onnnan 2201012 2 on ttäyttynynytyt kerrhoh n 
sääntöjen sallimat hallitusvuodet  yhteen menoon ja meikäläisen on vihdoin aika
saada ansaittu sijoitus kerhon nostoväessä. Tästä lähtien tulen toivottavasti tavalli-
sena osallistujana tapahtumiin ja turinoin takarivistä, kuinka ennen oli paremmin ja 
miehet rautaa ja laivat puuta. Täytyy kyllä myöntää, että jokainen vuosi on ollut en-
tistä antoisampi, tämän porukan kanssa touhutessa reserviläisharrastuksen parissa.

Tästä päästäänkin aiheeseen: TaKoRUn hallitus, toimihenkilöt ja muut aktiivit. Ker-
ho kaipaa aina uusia innokkaita hallituslaisia ja toimihenkilöitä riveihinsä. Tämän 
lehden ilmestyessä syyskokous on jo toivottavasti pidetty ja vuoden 2013 hallitus 

 selvillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että toimihenkilöiddene  haku olisi ohitse! Mikäli
i haluat olla aktiivisemmin mukanan  kerhon sisäpiirintoiminnnan ssa, niin anna itsesi ilmi

puheenjohtajalle sähköpostillaa taiai soittamalla. Sinulle varmasstit llöyöydeetätäänä  sijijoiitus 
täytettäväksi kerhosta. Haakuku oon aiinana kkäyä nnissä. TaKoKoRURU wwanants you!

Vielä viimmeiseenän  saarnana a hah luaisin n muistuttaa, etettät  vuonnna a 202 133 ttululeeee jjälleenen 
piirimmee jja kattttojojärjestömömme (ORO UPUP) ) jäjärjjestämämä pannsss arisotahaharjoitus Para olassa.
Viimevuosiinan hhararjoitus oon jäänyty vväliin ja nyt pperinnettä ollaan jälleen elvlvytyttät mässä 
kovaa tahtia. Harjoitus on kaavaailtuu elokuullee 2010 3 ja aarkrkipipäiville, joten ole tark-
kana keväällä ilmom ittautumisen kkanssa.a KKaikki kerhhon vanhat t käkähmhmyt tietävät, ettt ä 
harjoitus täytyy ppara issas päiäivävässä maini okses n julkkaiaisususta. Jototene  joso ssinua kiinnnosostaaa 
mekanisoidunjoukkon taistelelu u jaa hala uaat t verestää ssototammuisttojojassi, nniin n ole valppaanna 
ensikevää- nä,, kukun maaini os julkaistaan. TäTässssä vavaiiheeeesss a viimeistään 
k t taa liitittt ä k ynynel-pposstit tuslistalle kerhon sivuiltlta,a, jjottat  

oisissas . Listalltata mmainos lähtee ensimmämäisi enä 
arjoitus todennäköisesti täyttyy, ennenkö 

ääänä  julkistaa muilla kanavilla.

TaKoRU ry:n puheenjohhtat ja
Antti Laalahti
antti.laalahti@@takooru.fi 

kannat- taaaa liiitittyä kykyyy
ehdit reeagagoioidad  ajojo
jjäse- ninistölle ja a hh
mai- non sta ehditätä

 
 



4 |    2/2012 RESSU TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Pirun tietotekniikka. Käsiarkistot. 
Mapit. Printit. Filmikamera. Nämä 
taasen kunniaan. Koko syksyn ku-

vat meni rikkoutuneen muistikortin takia. 
Hajosi matkalla kamerasta tietokoneeseen 
mystisesti. Mikrokontrollerit ja piirilevyt 
pettää. Ei menetetty ihmishenkiä mutta 
tappio on silti ilmeinen. Datafyysikot la-
boratoriossaan tekevät parhaansa.

Kansikuvan olin onneksi siirtänyt kä-
sittelyyn jo syksyllä, ettei ihan nollille 
mennyt loppuvuoden saldo. Kun ei ole 
digiaivoja, niin kaikkea ei vaan tule otet-
tua huomioon tuiskeissa ja taisteluissa. 

Pekka Sillanpää
paatoimittaja@takoru.fi 
p. 040 749 0666

Lataa ja varmista

Enempää en voi laboratorion tuloksia 
odotella, joten sovelletaan pattitilanteen 
mukaisesti. Kenties seuraavassa nume-
rossa kirjoitetaan lisää.

Paremmalla onnella eteenpäin. Siis 
hyvää ja menestyksekästä uutta vuot-
ta 2013! Mukava päättää kulunut vuosi 
paksuun Ressuun, jossa on etenkin uu-
sien kirjoittajien juttuja. Toivotaan, että 
trendi jatkuu kuluvana vuotena. Jäsenien 
inspiroimiseksi lehden lopussa on Tero 
Ahteen kuvaamana epävirallisia ennak-
kotietoja tulevasta reserviläistoiminnas-
ta. Alla värväys Saksaan.

v s o s
n.

ORUP:n excursio Hohenlockstedtiin 27.2.-4.3. = Finnentag 2013

Kyseessä merkityksellinen kohde Suomen itsenäisyyden kannalta.
Edellisessä Ressun numerossa runsaasti lisätietoa - tutustu siihenkin!        
Paikkoja on vain rajoitettu määrä. Matka tapahtuu autoseurueittain  me-
ren yli Ruotsiin ja edelleen Tanskan salmien kautta Pohjois-Saksaan.

Kustannusarvio on noin 300 euroa / hlö. Tällä hinnalla saa siis matkat 
ja yöpymiset ja murkinaa. Matkan organisoijana reservin majuri Jukka 
Peura, jonka kanssa ORUP on matkan suhteen yhteistyössä.

Tutustu www.takoru.fi  tarkempaan matkaohjelmaan ja infoon. Ilmoittau-
tumiset/kyselyt pekka.sillanpaa@takoru.fi  tai p. 040 749 0666. Varus-
teena on M/91. Jos et omista ko. maastopukua mainitse asiasta.

Hyttipaikkojen varaamisen vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 15.1.!
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TaKoRUn järjestämää toimintaa 2012

Tammikuu
- 9.1. Hallituksen vaihtosauna, 13 hlö
- 19.1. Pienoispistoolien puhdistustal-
koot, 5 hlö
- 19.1. Sotilaallinen leffailta, 7 hlö
* erityistä: tapahtuman yhteydessä ker-
hon jäsen Timo Valli piti sanoin ja valo-
kuvin erittäin ansiokkaan 10 min esitel-
män aiheesta MPK:n kansimieskurssi
- 26.1. Lihaskuntotesti, 7 hlö
- 26.1. Kaljanhakutalkoot, 4 hlö

Helmikuu
- 4.2. Kivääripäivä, 10 hlö
* erityistä: talvisodan hengessä aamu-
lämpötila - 27 ° C

Maaliskuu
- 1.3. KET, 7 hlö
- 6.3. Naistenammunnat, 13 hlö
- 15.3. Kevätkokous, 18 hlö
- 22.3. Tarkka-ampuja -luento, 14 hlö
- 31.3. Kivääripäivä, 150 m, 15 hlö

Huhtikuu
- 23.4. Cooperin testi, 17 hlö
- 30.4. Wappugrilli, 16 hlö

Toukokuu
- 5.5. Pistoolipäivä, 8 hlö
- 10.5. Suolijärven suunnistus, 21 hlö
- 28.5. Pienoipistoolien puhdistustal-
koot, 4 hlö

Kesäkuu
- 27.6. 25 km hölkkä/kävely, 6 hlö
* erityistä: GPS näytti matkaksi 26 km

Heinäkuu
- 6.-8.7. Ampuma-aktiivien harjoitusleiri, 
16 hlö

Elokuu
- 17.8. Ressujen tarroitustalkoot, 3 hlö

Syyskuu
- 6.9. Värväysgrilli, 13 hlö
- 13.9. HAA-messuilla
- 20.9. Cooperin testi, 22 hlö
- 22.9. Kivääripäivä, 150 ja 300, 10 hlö
- 26.9. Aatemarkkinoilla
- 29.9. Partiotaitokisa, ainakin 31 hlö

Lokakuu
- 11.10. Suolijärven suunnistus, 13 hlö
- 20.10. Pistoolipäivä, 12 hlö
- 30.10. Tutustumisammunnat, 40 hlö

Marraskuu
- 1.11. Syyskokous&pikkujoulut, 23 hlö
* erityistä: legendaarisen pullopelin 
voitti jo kolmatta kertaa ja toista kertaa 
peräjälkeen Jussi Alanen!
- 9.-11. Sovelletun ammunnan viikon-
loppu Padasjoella, 9 hlö
- 22.11. Lihaskuntotesti, 6 hlö
- 29.11. Sotilaallinen leffailta, 4 hlö

Joulukuu
- 7.12. Hallituksen viimeinen kokous ja 
virkistys, 10 hlö

Lisäksi säännöllisesti viikoittain tiistaisin 
pienoipistoolivuoro Osmonkalliossa ja 
keskiviikkoisin viikkolenkki TTY:ltä.
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TaKoRU järjesti jälleen pelätyn ja ihail-
lun partiotaitokilpailunsa lauantaina 
29.9. Kilpailu järjestettiin tänäkin vuon-
na MPK-kurssina, lukuun ottamatta am-
muntoja. Kurssinjohtajana toimi tänäkin 
vuonna Antti Laalahti ja vääpelinä tällä 
kertaa Pekka Sillanpää.

Tänä vuonna kilpailussa oli erityisen 
hyvä osanotto. Moni partio oli valmis-
tautunut uhraamaan terveytensä ja hy-
vinvointinsa vain nähdäkseen vilauksen 
arvostetusta partiotaitokilpailun kierto-
palkinnosta. Kilpailun kahdeksan parti-
on raja täyttyi niin nopeasti ilmoittautu-
misen alettua, että kilpailun johto päätti 
ottaa vielä yhdeksännen partion mukaan. 
Tämänkin jälkeen innokkaita sotureita jäi 
vielä kilpailun ulkopuolelle poteroihin 
makailemaan tylsistyneenä.

Kilpailun rastit olivat tämänkin vuo-
den kilpailussa ahdistavia, jännittäviä 
ja ennen kaikkea monipuolisia. Kiivaita 
ammuntoja oli pumppuhaulikolla, kivää-
rillä ja pistoolilla. Maastorasteilta löytyi 

monenmoisia miinoja, sinkoja ja vies-
tivälineitä. Erityismainintana voidaan 
ilmiantaa, että telamiinamaton valmista-
minen osoittautui yli puolelle partioista 
ylitsepääsemättömäksi haasteeksi. Partio 
toisensa jälkeen, upotti nuo kaikkien ra-
kastamat keltaiset betonikiekot isänmaan 
uumeniin rastilta löytyneillä kenttälapi-
oilla.

Kaikki kilpailun partiot kuitenkin sel-
visivät pimeyden ja kylmyyden keskellä 
Konetalon saunalle TTY:lle enemmän 
tai vähemmän reissussa rähjääntyneinä. 
Saunalla pidettiin illalla jälleen palkin-
tojenjako ja muonitettiin kilpailijat. Tänä 
vuonna kilpailun voitti partio urpÅt, joka 
sai nimensä kaiverrettuna kiertopalkin-
toon. Partioon kuului partionjohtaja Mik-
ko Tuomaala ja jäsenet Ari-Matti Jäntti ja 
Kasper Sarén. Paistatelkoot he ansaitussa 
kunniassa seuraavan vuoden verran ja pe-
lätköön muut kuolevaiset heidän nimiään 
pimeillä kujilla.

TaKoRUn partiotaitokilpailu 2012
ANTTI LAALAHTI

Taulukko 1. Tulokset.
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Lempinimen pukumiehet Lempinimen pukumiehet 
saanut partio klassisen tyy-saanut partio klassisen tyy-
likkäästi kiväärirastilla.likkäästi kiväärirastilla.

Haulikkorastin kiivasta Haulikkorastin kiivasta 
suorittamista aikaa vastaan.suorittamista aikaa vastaan.

Palautteen mukaan kylkimiina Palautteen mukaan kylkimiina 
oli niin haastava, että palomiehet oli niin haastava, että palomiehet 
olisi tarvittu niitä asentamaan.olisi tarvittu niitä asentamaan.

Sotakaluston tunnista-Sotakaluston tunnista-
mista tähystyspaikalta.mista tähystyspaikalta.

Telamiinamaton käsite Telamiinamaton käsite 
oli monille partioille oli monille partioille 
vieras, jolloin miinat vieras, jolloin miinat 
löytyivät rastin loput-löytyivät rastin loput-
tua maan alta.tua maan alta.

Kuvassa kuitenkin esi-Kuvassa kuitenkin esi-
merkillinen suoritus.merkillinen suoritus.

Taktiset merkit aiheu-Taktiset merkit aiheu-
tuttivat suunnatonta tuttivat suunnatonta 
päänvaivaa partioille.päänvaivaa partioille.
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Lähdimme kisaan innostuneina viime 
vuoden samaisesta kilpailusta saamis-
tamme kokemuksista ja karmaisevasta 
hopeasijasta. Tällä kertaa vaihdoimme 
vain nimemme ja valmistelumme ennen 
kilpailua. Suurin into oli päästä vähän 
suunnistamaan metsän siimekseen ja tie-
tenkin ampumaan eri aseilla.  Kyseinen 
kilpailu on kuitenkin ehkä se mukavin ja 
helpoin tapa saada tienattua itselleen yksi 
kertausvuorokausi ja päästä kokeilemaan 
erilaisia taitoja.

Valmistelumme jäi ajatustasolle, mut-
ta siitäkin oli hyötyä. Kisan aikana tuli 
täysin toisistaan erilaisia rasteja vaihdel-
len tietokilpailumaisista kysymyksistä 
nopeaan toimintaan panssariuhan alla, 
eikä miettimisaikaa ollut välillä ennen 
tehtävän alkua ollenkaan.  Erityisesti 
aikarajalliset rastit, joissa oli jotain te-
kemistä taistelun kanssa, jäivät mieleen. 
Hieman kun tiesi mitä kyseisessä tilan-
teessa voisi tehdä, lähti myös itse suori-
tus paremmin käyntiin. Alkupuolella ki-
saa jaksoimme vielä juosta rastien välit 
mutta loppupuolella yhden partion jäse-
nen äkillinen päänsärky pakotti porukan 

kävelemään. Tekosyitä on monia, mutta 
intistä poiketen nyt niillä voi olla merki-
tystä.

Ilta huipentui saunomiseen ja hylsy-
jen heittelyyn Konetalon saunalla. Kisa 
oli riittävän hyvä syy illanviettoon, eikä 
seurasta voi valittaa. Uusina kasvoina 
meidät otettiin lämpimästi porukkaan 
mukaan ja meille tultiin jatkuvasti jutte-
lemaan. Kokonaisuudessaan kisasta jäi 
käteen mukavat muistot kavereiden kans-
sa vietetystä ajasta eri tehtävien kimpus-
sa. Toimiminen pienessä kaveripartiossa 
oli huomattavasti leppoisampaa kuin 
armeija-aikoina.

Kokonaisuudessaan olimme todella 
tyytyväisiä siitä, että ylipäätään lähdim-
me kilpailuun, sillä reserviläistoiminta 
on jotain mikä poikkeaa muista ”normaa-
leista” harrastuksista huomattavasti. Suo-
sittelemme kisaa kaikille joita kiinnostaa 
edes jollain asteella metsässä liikkuminen 
ja erilaisten rastien tekeminen.  Kynnys 
ei ole suuri, sillä armeijasta tuttu särmä 
ja tiukka toiminta on vaihdettu lähinnä 
leppoisaan mutta nohevaan pööpöilyyn.

Terveiset kaikille partiolta urpÅt!

Voittajapartion tunnelmia - urpÅt

Partio  t_alku      t_loppu    t_taival
urpÅt  19:01:00   19:07:00   0:06:00
Velipartiot 18:32:30   18:40:00   0:07:30
Cunning stunts 20:46:30   20:55:00   0:08:30
Kivimiehet 19:50:30   19:59:00   0:08:30
Säkkitie 20:41:00   20:50:00   0:09:00
Jolkkari  18:04:00   18:14:00   0:10:00
NeliApilakset 19:23:00   19:34:00   0:11:00
Kollam boja 20:06:00   20:22:00   0:16:00
Karhu  20:17:00   20:35:00   0:18:00

Taulukko 2. Pikataipaleen ajat.

Nykyajan kierrätystä havaittiin 
viestirastin tuntumassa.
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Kolme parasta partiota poseeraa konetalon sau-Kolme parasta partiota poseeraa konetalon sau-
nalla. PT-kisan kiertopalkinto on urpÅilla sylissä.nalla. PT-kisan kiertopalkinto on urpÅilla sylissä.

Kilpailu sisälsi yhtenä loppupään rasti-Kilpailu sisälsi yhtenä loppupään rasti-
na pikataipaleen, tässä kuvassa kui-na pikataipaleen, tässä kuvassa kui-
tenkin voittajapartion vapaaehtoinen tenkin voittajapartion vapaaehtoinen 
tyylinäyte jo kisan puolivälistä.tyylinäyte jo kisan puolivälistä.

Partio ihmettelemässä Partio ihmettelemässä 
LV 217M ja SANLA LV 217M ja SANLA 
kalustoa viestirastilla.kalustoa viestirastilla.

KES taistelijapari ampui jä-KES taistelijapari ampui jä-
tesäkeistä tehtyä maalilaitetta tesäkeistä tehtyä maalilaitetta 
sinkorastilla, samalla kun ilta sinkorastilla, samalla kun ilta 
jo taustalla hämärtyi.jo taustalla hämärtyi.

Ensiapurastilla partio Ensiapurastilla partio 
paikkasi yhtä jäsentään.paikkasi yhtä jäsentään.
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Puolustusvoimat muisti poikaansa kir-
jeellä ja kutsui Tulenjohto 1 -kurssille 
Niinisaloon. Oman koulutushaaran ker-
tauspäivät ovat sen verran vähissä, etten 
kahta kertaa miettinyt osallistuako tähän 
VEH-harjoitukseen. MPK oli luonnolli-
sesti vahvasti järjestelyissä mukana.

Puitteet kunnossa
Ensimmäinen järkytys Tykistökoulun ti-
loissa olivat televisiolla varustetut kahden 
hengen tuvat ja keittiöllinen oleskelutila. 
Lisää positiivisia yllätyksiä koettiin va-
rusteiden jaossa, kun sain ensikosketuk-
seni m/05-kalustoon.

Varustamisessa oli muutenkin huomi-
oitu kaikki tarpeet,  kuitenkaan tuputta-
matta kurssilaisille mitään ylimääräistä. 
Olosuhteet olivat siis vähintäänkin suo-
tuisat keskittyä itse asiaan eikä kurjiin 
oloihin.

Taso, suuntakehä, lem, sanla..
Perustasolla tulenjohtaminen ei ole mi-
tään rakettitiedettä edes raketinheittimiä 
ammutettaessa. Asiaan tarkemmin sy-
ventyneet kuitenkin varmasti tietävät, 
että korkeammalla tasolla tulenjohto lä-
hentelee jo taidetta, vaikka ilmaisutapa ei 
voikaan olla täysin vapaata.

II/04-saapumiserästä kotiutuneena 
olivat omatkin muistikuvat tulensiirrois-
ta, lähialueentulituksista ja tarkkuusam-
munnoista jo hämärtyneet. Kurssille oli 
kutsuttu tulenjohtokoulutuksen saaneita 
sekä MPK:n kouluttajista että Niinisalon 

omasta reservin joukosta. Kertausvuo-
rokausimäärät osallistujilla vaihtelivat 
nollasta noin sataan. Oman varsinaisen 
koulutushaaran eli tiedustelutulenjohdon 
edustajiakin löytyi kurssilta monia, mikä 
helpotti muuten vieraaseen joukkoon su-
lautumista.

Koulutus siirtyi perusasioiden ker-
taamisen jälkeen nopeasti korkeamman 
tason asioihin, mikä palveli osallistuja-
joukkoa täydellisesti. Tietoa ei yritetty 
missään vaiheessa pakottaa kuuntelijoi-
den päähän, vaan asioista keskusteltiin 
ja kaikkiin kysymyksiin tuli aina vastaus. 
Pedagogisesti kouluttajat olivat aivan eh-
dotonta huipputasoa. Vaikka yliopiston 
fysiikan luennoillakin on tullut nuokuttua 
ja kyseessä oli kuitenkin vanhan kertaus-
ta, niin vireystila pysyi koko viikonlopun 
ajan korkealla.

Tulikomentoja!
Teorian lisäksi käytiin luonnollisesti lait-
teistoa ja tulenjohtamista kokeilemassa 
myös maastossa. Tulenjohtotaso oli sen 
verran ruosteessa, että sanla oli jälleen 
nopeampi, mutta muutaman tulitehtävän 
jälkeen alkoi mittarikin taas pyöriä lähes 
vanhaan malliin.

Laseretäisyysmittari ja käsisuuntake-
hä kauniissa yksinkertaisuudessaan oli-
vat yhtä helppokäyttöisiä kuin aina. Uusi 
(siis se vanhahko NATO-yhteensopiva) 
koordinaattijärjestelmä tuotti itselle ai-
nakin eniten päänvaivaa, mutta olihan 
se ainut uusi asia koko kurssilla. Tulen-

Epäsuoran tulen lähes kaikkivoivat taitajat

TUUKKA PELTOLA
K E R T A A M A S S A
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johtoryhmän sisäinen viestiliikenne (eli 
puhuminen) oli sekin mutkistunut NA-
TO-aakkosten myötä, mutta sekin alkoi 
sunnuntaipäivänä jo sujua tyydyttävästi.

Jatkoa seuraa
Kaiken kaikkiaan kurssi oli äärimmäisen 
onnistunut ja kahdessa päivässä koulu-
tettujen asioiden määrä valtava. Tieten-
kin kovapanosammunnat ovat asia erik-
seen ja viikonlopussa ei kuitenkaan voi 
puolta armeijavuotta korvata. Tulenjohto 
2 -kurssi on kuitenkin suunniteltu vuo-

den 2013 syksylle. Mikäli kurssi päätyy 
koulutuskalenteriin, niin suosittelen sitä 
lämpimästi kaikille kertausta janoaville 
tulenjohtokoulutuksen saaneille tai asi-
asta muuten kiinnostuneille sijoitukseen 
katsomatta. Numerointi on hieman har-
haanjohtava, sillä kurssi ei ole suoraa jat-
kumoa Tulenjohto 1:lle, vaan em. kurssin 
käyneet syventävät omaa osaamistaan 
kouluttamalla asiat uudelleen uusille 
kurssilaisille. Näkemäni perusteella voin 
luvata, että koulutus tulee olemaan lähes 
yhtä tasokasta ensi vuonnakin.

SATU KAPRALI ja KAISA KURENNIEMI

Tänä vuonna TaKoRU on liikkunut suun-
nistuksen merkeissä kaksi kertaa. Mai-
semiksi valittiin Suolijärven erinomaiset 
maastot, joiden vaihtelevuus on omiaan 
luomaan haastetta myös taitavalle suun-
nistajalle. Järjestäjien kevyen masokis-
tisuuden takia ensimmäinen suunnistus 
järjestettiin jo ennen kuin viimeiset lumet 
keväällä ehtivät sulaa. Järjestelyt aloitim-
me innoissamme vieläkin aikaisemmin. 
Tuosta kerrasta jäi mieleen etenkin se 
voitonriemu, kun rastipaikka lopulta löy-
tyi ja tarpominen (tai ryömiminen) met-
rin syvyisessä lumessa sen yhden rastin 
osalta oli ohi.

Osallistujia kevään suunnistukseen 
saatiin 19 kappaletta. Toiset suorittivat 
radan yksin, mutta metsään lähti myös 
useampi taistelijapari ja jopa kaksi kol-
men hengen partiota. Reserviläisurhei-
luliiton kenttäkelpoisuusvaatimusten 
mukaan viiden kilometrin suunnistusra-

Suolijärven suunnistus
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ta tulisi suorittaa puolessatoista tunnissa 
ja lähes kaikki partiot alittivatkin tämän 
ajan komeasti. Nopeimman ajan kellotti 
kerhon puheenjohtaja Antti Laalahti, joka 
suoritti radan ajassa 45:04. Koska kevään 
suunnistuksesta saatu palaute oli niin po-
sitiivista, päätettiin samalle vuodelle jär-
jestää vielä toinenkin suunnistuskerta.

Syksyn suunnistus 11. lokakuuta osui 
hieman huonoon ajankohtaan samalle 
päivälle Hämeenkadun Appron kanssa. 
Vaihtoehdoista huolimatta suunnistuksen 
lähtöpaikalle löysi tiensä yksitoista suun-
nistajaa ja tällä kertaa kaikki starttasivat 
metsään yksin ilman taistelijaparin tukea. 
Viime kerrasta suunnistusrataa oli pyritty 

vaikeuttamaan hieman, niin että koke-
neemmatkaan suunnistajat eivät täysin 
pääsisi juoksemaan rataa läpi. Lisähaas-
teista huolimatta suunnistajat palasivat 
takaisin lähtöpaikalle oikean rivin kera, 
viimeiset juuri ennen pimeän laskeutu-
mista. Näin paikalla pelastusyksikkönä 
päivystänyt jälkikoirakin sai palata koti-
sohvalle työttömänä.

Kun kerhon puheenjohtaja ei saapu-
nut puolustamaan ykköspaikkaansa, voi-
ton korjasi Mikko Tuomaala ajalla 45:49. 
Nyt suunnistuskartat on laitettu pakettiin 
odottamaan ensi vuotta ja uusia haasteita. 
Nähdään taas silloin!

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valta-
kunnallinen syysjotos järjestettiin tänä 
vuonna Pohjanmaalla Jurvassa 14.–16. 
lokakuuta. TaKoRU:n partio menestyi 
historiallisen hyvin, sillä nappasimme 
koitoksesta sen kirkkaimman mitalin. (li-
säksi 2. ja 3. sija myös meille, koska sekä 
TamRU:n että Kuopion res.ups.kerhon 
partiossa oli takorulaisia - toim. huom.)

Tapahtumasta jäi kuitenkin hieman 
ristiriitaisia tuntemuksia. Järjestäjät oli-
vat kehitelleet muutamia varsin hyviä 
tehtäviä, sekä sitäkin useampia uusia ja 
tuoreita ideoita oli tällä kertaa mukana. 
Mieleen jäivät ainakin helikopterimie-
histön pelastus järveen tehdyn pakko-
laskun jälkeen, nopea kohteen tiedustelu 
ja maastolaatikon rakentaminen tietojen 
pohjalta sekä informaatiosodankäyntiin 

liittyvät kysymykset. Monta paperilla hy-
vää tehtävää oli kuitenkin harmiksemme 
pilattu täysin epäonnistuneella toteutuk-
sella tai vähintään oudolla rastikäskyllä. 
Muutamien tehtävien painoarvot olivat 
melko absurdeja (auton vetäminen pel-
lolla oli yli kaksi kertaa arvokkaampaa 
kuin taktisten merkkien tunnistaminen) 
ja joidenkin arvostelu jopa insinöörima-
tematiikaa tuntevalle mahdoton yhtälö 
(pisteiden interpolointi suoritusajan suh-
teen tuotti vain kokonaislukuja). Missä 
vika – vai onko tässä edes vikaa?

Reserviläisurheiluliiton webbisivuilla 
on julkaistu liiton jotossäännöt. Sääntö-
jen kohdassa yksi mainitaan, että ”reser-
viläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää 
ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja 
kehittymistä sekä kohottaa osallistujien 

RESERVILÄISJOTOS VAI -KILPAILU?
Teksti: Erkka Rinne
Kuvat: Jaakko Liinamaa

NIKKARIJOTOS 2012
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fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoi-
suutta”. Myöhemmin jotostapahtumaan 
viitataan kilpailuna ja säännöissä kerro-
taan muun muassa tehtävien arvostelusta 
ja tulosten julkaisemisesta. Onko jotos 
siis kilpailu vai ei? Kyllä ainakin luulin, 
että on, koska palkintojakin jaetaan.

Jotoksilla on aina ollut mukava käydä, 
sillä eipä näitä taitoja oikein muuallakaan 
tule käytetyksi, ja luonnossa liikkuminen 
parin yön yli on sinänsä rentouttavaa. 
Kuitenkin, vuodesta toiseen, RESUL:n 
jotokset ovat olleet kilpailullisesti todel-
la heikkoja: hämäriä arvosteluperusteita, 
epäselviä tehtävänantoja ja epätodellisen 
tuntuisia painoarvoja. Tuntuu, että jotok-
set halutaan tarkoituksella pitää kilpai-
lullisesti ”rentoina”, jotta järjestäjien ei 
tarvitse sotkeutua haastavaan tuloslas-

kentaan. Mielestäni koko kilpailuosuu-
den voisi tiputtaa pois, jos sitä ei voida 
järjestää kunnolla. Tällöin voitaisiin rau-
hassa keskittyä jotoksen sääntöjenmukai-
seen tarkoitukseen, eli reserviläistaitojen 
ylläpitoon ja kehittämiseen. Tätä edesaut-
taisi nimittäin, että jotospartio saisi teh-
tävistä kunnollisen palautteen ja kuulla 
oikeat vastaukset tai suoritustavan heti 
tehtävän tehtyään. 

Näin radikaaliin muutokseen tuskin 
halutaan mennä, enkä itsekään sitä toi-
vo. Kunnollisen kilpailun järjestäminen 
ei automaattisesti tarkoita sitä, että niistä 
tulee veren maku suussa suorittamista. Ja 
sitä vartenhan on olemassa kaksi sarjaa; 
jotossäännöissäkin mainitut ”vaativa so-
tilassarja” ja ”kevyempi reserviläissarja”. 
Nämä on viime aikoina tunnettu ”Törni” 

Partio elvyttämässä järvestä pelastettu helikopterimiehistöä. Nikkarijotoksen 
tehtäviin ja malliratkaisuihin voi tutustua jotoksen nettisivuilla ja YouTubessa.
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ja ”Suomen sotilas” -sarjoina. Toivon, 
että Törni-sarjaa kehitettäisiinkin reilus-
ti rankemmaksi kilpasarjaksi siinä missä 
Suomen sotilas voisi olla selkeästi kevy-
empi sarja aloitteleville partioille ja ak-
tiivikilpailu-uran jo taakseen jättäneille. 
Ainakaan tänä vuonna Nikkarijotoksessa 
sarjojen eroja oli vaikea keksiä, eikä vaa-
tivammankaan sarjan voittoon kovin suu-
ria ponnistuksia tarvittu. Lisäksi mallia 

maastokilpailuiden järjestämiseen voisi 
ottaa vaikka partiolaisilta, joiden taitoki-
sat ovat usein järjestelyiltään valovuosia 
edellä reserviläisjotoksia. 

Täydellisiä reserviläiskisoja on tietys-
ti vaikea järjestää, mutta lopulta kaikille 
jää parempi maku, jos edes tulokset on 
laskettu oikeudenmukaisesti ja järkevillä 
perusteilla. Voittaminenkin tuntuu sitten 
paremmalta!

TaKoRUn voittava partio. Vasemmalta Antti Laalahti, Erkka Rinne, Pauli Jär-TaKoRUn voittava partio. Vasemmalta Antti Laalahti, Erkka Rinne, Pauli Jär-
vinen ja Lauri Metsovuori.vinen ja Lauri Metsovuori.

Noin 200 metrin etäisyydellä olevien tarkka-ammuntakohteiden tähystämistä.Noin 200 metrin etäisyydellä olevien tarkka-ammuntakohteiden tähystämistä.
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Häyhä-kilpailu on tarkka-ammunnan 
Suomenmestaruuskilpailu. Tänä vuonna 
kilpailu pidettiin 17.–19.8. Pahkajärven 
ampuma-alueella Kymenlaaksossa. Kil-
pailu tapahtuu taistelijapari-kokoonpa-
nossa, eli toinen on varsinainen ampuja 
ja toinen on tähystäjä. Parin roolit saatta-
vat vaihtua kilpailun aikana. Kilpailussa 
mitataan tarkka-ampujaparin sotilastai-
toja sekä ampumataitoa yleensä ennalta 
tuntemattomille etäisyyksille. Juha Les-
kinen toimi tähystäjänä aseenaan AR-15 
tyyppinen itselataava kivääri kaliiperissa 
.223 Rem ja Jussi Nikkari ampujana 
pulttilukkoisella .338 LM kiväärillä va-
rustettuna.

Ensimmäinen kilpailupäivä
Kilpailu alkoi yösuunnistuksella kaikki 
tarpeelliset varusteet mukana. Matkaa 

oli noin viisi kilometriä ja kaikki tiet oli-
vat valvottuja, eli ne olivat poissa käy-
töstä. Jos jäi kiinni, niin pari palautettiin 
lähtöpisteeseen. Lähtöjärjestys oli parin 
kilpailunumeron mukainen. Kilpailussa 
toistui sama kuin edellisen vuoden kil-
pailussa, eli ensimmäisenä lähteneillä oli 
enemmän aikaa etsiä rasteja ja päästä pe-
rille kuin viimeisillä. Kaikkien parien piti 
nimittäin olla noutopaikalla klo 6.30. 

Suunnistusrasteja oli neljä, joista yksi 
oli vastakkaisessa suunnassa kuin nou-
topaikka. Koska kilpailunumeromme 
oli puolivälissä yhteensä 19:sta partios-
ta, pääsimme lähtemään vasta noin klo 
22.00. Maasto oli tiheää ryteikköä, hak-
kuuaukkoa ja kallioita. Rastit olivat A4 
papereita joissa oli 4 merkkinen koodi. 
Myöhemmin näitä koodeja etsittiin ras-
tien ja siirtymisten välillä. Löysimme 2 

Teksti: Jussi Nikkari
Kuvat: hayha.takilta.fi 

HÄYHÄ 2012

Tarkka-ampuja varusteissaan.Tarkka-ampuja varusteissaan.
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rastia jotka olivat nekin lähes kirjaimelli-
sesti kiven alla. Esimerkiksi, kun valkoi-
nen paperi on nidottu valkoiseen puuhun, 
niin sitä sai sitten etsimällä etsiä pime-
ässä metsässä ilman valoja. Liikuimme 
niin kuin sissit liikkuu, eli ilman valoja. 
Jälkeenpäin mietittynä heikkoa valoa oli-
si kannattanut käyttää, koska vastaosasto 
oli vain teillä ja liike olisi ollut nopeam-
paa. Niin ja kyseessä oli tietenkin kisa, 
joka oli tarkoitus voittaa.

Suunnistuksen jälkeen meille jäi tunti 
aikaa levätä. Tunti laavukankaan päällä 
ja röllipuvun alla piristi kummasti. Kil-
pailun rankkuutta lisätään sillä, että en-
simmäinen vuorokausi mennään samoilla 
silmillä. Tehtävärastien suorittaminen al-
koi heti nopean aamupalan jälkeen. En-
simmäisenä oli telamiinojen raahausta 
mäessä, lähettinä toimimista ja taistelija-
parille annettua ensiapua. Taistelijaparin 
paikkaus käsitti tällä kertaa vain pienen 
naarmun käsivarressa, eikä kriittisessä ti-
lassa olevaa monivammatapausta, kuten 
edellisessä kilpailussa ja johon myös te-
hokkaasti valmistauduimme ammattilai-
sen opastuksella. Juoksemisen, miinojen 
raahaamisen ja paikkauksen jälkeen piti 
vielä muistaa kertoa välitettävänä ollut 
viesti tuomarille. Viestin olisi saanut kir-
joittaa, mutta se olisi lisännyt suoritusai-
kaa. Muistimme viestin kuitenkin oikein, 
minä alun ja Juha lopun.

Ensimmäinen ampumarasti oli etäi-
syyksillä 500-775 m ja ammuttiin järven 
yli. Aikaa oli 10 minuuttia ja rastilla sai 
käyttää kymmenen patruunaa. Lasere-
täisyysmittaria ei saanut käyttää. En-
simmäinen maali löytyi 500 metristä ja 
kyseisestä jantterista näkyi käytännössä 
vain pää. Kaksi muuta oli järven toisella 

puolella niemessä ja etäisyyttä lähem-
pään sain 750 metriä. Kaksi ensimmäistä 
maalia sain ensimmäisellä laukauksella. 
Kolmas maali oli osittain varjossa joten 
se näytti kapeammalta kuin oikeasti oli 
ja sain etäisyydeksi 900 metriä. Siitä tuli 
tietysti ohilaukaus. Tarkastimme etäisyy-
den ja saimme noin 800 metriä. Ammuin 
uudestaan ja ohi. Viides laukaus meni 
myös ohi mutta tällä kertaa luoti osui 
maalin oikealle puolelle ja nosti suoku-
raa ilmaan. Niemennokan kapeikossa oli 
ruvennut tuulemaan ja tuuli painoi luodin 
oikealle. Kuudes laukaus osui. Etäisyy-
det arvioitiin kiikarin MLR ristikon astei-
kolla, eli maalin koko metreissä jaettuna 
maalin koolla milliradiaaneissa on yhtä 
kuin etäisyys kilometreissä.

Ensimmäisenä ampumapäivänä oli 
myös tulivalmistelurasti ja kohteiden et-
sintärasti. Tulivalmistelu tapahtui pasin 
sisältä ja käytännössä piti määrittää oma 
sijainti, sekä suunnat ja etäisyydet mer-
kattuihin kohteisiin. Etsintärastilla piti 
etsiä maastosta 4 kirjainta käyttäen mitä 
tahansa optiikkaa mitä oli mukana. Etäi-
syydet lappuihin oli noin 60 metriä ja la-
put olivat merkkilippujen läheisyydessä 
huomaamattomissa paikoissa.

Loput ampumarastit olivat Roson-
harjulla. Ensimmäisen rastin aiheena oli 
hyökkäyksen tukeminen ja maalit olivat 
naamiomaalattuja janter-laitteita. Omat 
maalit olivat kiiltäviä. Rastilla oli kak-
si ampumapaikkaa, joista kummallakin 
oli prioriteettimaali, jonka ampuminen 
ensimmäisellä laukauksella tuotti kol-
minkertaiset pisteet siitä maalista. Etäi-
syydet nyt olivat 200-650m. Ensimmäi-
sessä asemassa ei pystynyt makaamaan. 
Ammuin polvelta prioriteettimaalin ja 
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kaksi kauempaa maalia helposti ensim-
mäisellä laukauksella. Kauimmaisin 
maali oli nyt 275 metrissä. Tähän asti oli 
kaikki mennyt hyvin, mutta kun maalit 
olikin naamioitu ja omat kirkkaita, niin 
Juha meni ampumaan ”no shoot” maalin. 
Koska ei löytänyt naamioituja maaleja, 
ja kävi ehkä hieman kuumana. Heti kun 
kolme vihollista oli kaadettu, siirryimme 
juosten seuraavaan asemaan. Täällä pri-
oriteettimaali oli noin 650 metrissä josta 
ammuin ensimmäisellä ohi noin 5 cm oi-
kealta. Tuulikorjauksen jälkeen sain sen 
ja toisen maalin samalta matkalta. Tähys-
täjä ei edelleenkään löytänyt maaleja, jo-
ten jouduin itse ampua 200 metrin maalit. 
Rastilla käytettiin SRA pistelaskumene-
telmää, eli ammutut pisteet jaettiin ajalla 
osumakertoimen saamiseksi. Tämä rasti 

meni pääosin hyvin.
Seuraavalla rastilla ammuttiin huo-

nosta asemasta ja huonosta asennosta 
etäisyyksille 1000–1050 metriä. Sain 
kaksi maali mikä oli sinänsä hyvin, kos-
ka omalla aseella ei ole päässyt kyseistä 
matkaa kokeilemaan ja taulukotkin oli 
laskennallisia. Etäisyydet saimme omal-
la laser-etäisyysmittarilla. Rastilla meni 
8 laukausta. Ennen ammunnan alkua piti 
löytää maaleja, eivätkä ne olleet edes 
kaikki ylhäällä yhtä aikaa. Piti odottaa, 
tähystää eri maaleja, nimetä maastoa ja 
ottaa huomioon kiertopoikkeama.

Tällä kertaa kilpailussa ei ollut käy-
tössä ”carry as you can” periaatetta, eli 
suomeksi kaikki kamat kannossa, vaan 
ylimääräiset sai jättää majoitukseen. Ma-
joituksessa oli myös yöpyminen, jota en-

Jussi ”laaki ja vainaa” Nikkari
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nen pääsi saunaan. Luksusta ja suklaata 
oli tämän kertainen järjestely, ei sääskiä, 
kylmyyttä ja märkyyttä. Sai kunnon le-
von ja ruokaa talon puolesta.

Toinen kilpailupäivä
Toisena päivänä oli melkein samat kuvi-
ot. Yksi kartta ja kompassitehtävä, yksi 
tähystä ja tunnista - tehtävä, sekä tiedus-
telu uhan alla - tehtävä. Tiedustelu uhan 
alla meni nollille. Tiedustelumies mietti, 
että tiedustelu tehdään suojasta ja kiika-
reilla eikä juosten pitkin rajattua aluetta. 
Alueelta piti löytää taas kirjainlappuja. 
Jos tuomari nosti lipun, niin piti suojau-
tua ja pillin soidessa sai jatkaa. Niinhän 
siinä tietysti kävi, että kun ei rastin teh-
tävää ymmärtänyt ja toimi sotilaallisesti 
oikein, niin pisteet jäivät saamatta. Har-
vemmin ketuttaa yhtä paljon. Tähys-
tystehtävässä tähystettiin tietä noin 100 
metrin päästä kallioilta ja piti ottaa ylös 
koodit ohiajavan maasturin ikkunoista. 
Auton ikkunoissa oli A4 laput, joissa oli 
kirjain yhdistelmiä. Tehtävässä ei saa-
nut paljastua autolle. Kalliolla piti pysyä 
matalana ja tähystää kiikareilla tai aseen 
optiikalla tielle.

Toisen päivän ensimmäinen ammun-
ta oli kelloa vastaan SRA pistelaskusään-
nöllä. Ammunta tapahtui pasin katolta ja 
naamioituja maaleja oli 8. Aikaa oli 8 
minuuttia ja heti kun oli valmis, niin piti 
huutaa ”valmis”, jolloin ajanotto keskey-
tyi. Ammuin ensin 2 kauimmaista maalia 
300 metriin. Samaan aikaa Juha ampui 
maaleja lähemmäs, ja unohti laskea, että 
montako oli ampunut. Ammuin lopuksi 
yhden todella hyvin naamioidun maalin 
noin 200 metriin. Tämän jälkeen alkoi 
ihmettely, että montako oli ammuttu. 

Minä olin ampunut 3 ja hylsyt oli käsissä. 
Juha oli ampunut 4 tai 5 eikä ollut varma. 
Loppu aika meni maaleja etsiessä, koska 
”kaikki maalit ammutaan” oli pääperi-
aate. Rastista tuli todella huonot pisteet, 
koska unohdin johtaa oikealla kohtaa ja 
keskityin vain jahtiin. Ammunnan savu 
oli sumentanut ajatukset ja alkukantai-
nen metsästysvaisto janosi sitä viimeistä 
maalia. Tästä kämmäyksestä ei voi syyt-
tää huonoa laskupäätä omaavaa spotteria.

Kilpailun viimeinen ampumarasti 
Riitamäki, oli käytännössä maalipriori-
teettirasti. 650m päässä oli tykkimiehistö 
tykkeineen, upseeri ja jokin muu maali. 
Janter-maaleilla oli Bundeswehrin ylijää-
mämaastotakit päällä, jotka huomattavasti 
vaikeutti niiden havaitsemista. Upseerin 
tunnisti isoista keltaisista olkapoleteista 
ja MacGyverin teipistä tehdystä päällys-
tövyöstä. Taas ammuntaan oli rajallinen 
aika. Kun saavuimme ampumapaikal-
le, niin Juha otti heti laserilla etäisyydet 
maaleihin ja alkoi suojata etumaastoa. 
Ensin ammutusta upseerista sai taas en-
simmäisellä laukauksella eniten pisteitä. 
Sain upseerin heti ja aloin tähdätä seuraa-
via maaleja. Samalla tuomari alkoi esittää 
panikoivaa joukkueen johtajaa ja huuti 
kaikenlaista irrelevanttia informaatiota, 
jonka ei saanut antaa häiritä. Vihollinen 
alkoi hyökätä juuri siihen metsään jonka 
sisältä ammuin upseerin, eli eteen nousi 
maaleja. Juha sai heti niistä toisen, mutta 
pysyi koko ajan niin matalana ettei nähnyt 
toista. Samalla minä päätin ampua tykki-
miehet. Etäisyys oli 650m, heikko tuuli 
vasemmalta, eli 650m tähtäimellä keskel-
le maalin vasempaan reunaan. Ja osuma! 
Sitten oli toisen tykkimiehen vuoro. Pie-
ni koivu oli noin 25m päässä edessäni ja 
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Mikäli työtehtävät tai opiskelu vievät pi-
demmäksi aikaa ulkomaille, niin ampuma-
harrastusta on monasti mahdollista jatkaa 
myös Suomen rajojen tuolla puolen. Vaih-
toehtoina on ottaa oma(t) ase(et) mukaan, 
joka saattaa tietää paljon paperisotaa. Se 
tulee aloittaa hyvissä ajoin.

Tilanne Ruotsissa
Esimerkiksi Ruotsin suuntaan pitkien 
aseiden mukaanottaminen metsästys-
aseina olisi hyvinkin mahdollista, mikä-
li on suorittanut metsästäjäntutkinnon. 
Metsästysaseilla saa tietysti harjoitella 

aselupa 
ulkomailta Teksti: TVÄL-upseeri

tval-upseeri@takoru.fi 
Aseettomuudesta kieltäytyjä

TVÄL-
UPSEERI

maali näkyi sen puskan läpi 650m päähän 
kukkulalle. Kokeilin onneani ampua pus-
kan läpi ja osuma. Sitten se saakelin tuo-
mari alkaa huutaa, että tunnistakaa maalit 
ja älkää ampuko puita. Jäin hetkeksi ih-
mettelemään, että teinkö jonkin varanta-
van virheen, mutta kun ei tullut mitään 
muuta kuin huutoa, niin otin tähtäimeen 
700m päässä olevan viimeisen maalin. 
Olin juuri ampumassa kun Juha ampui 
viimeisen lähellä olleen maalin ja aika 
loppui. Kaikesta sekavuudesta huolimatta 
tämä rasti meni todella hyvin.

Riittävän hyvä suoritus
Toisen päivän alussa olimme vielä kiin-
ni top 3 sijoissa, mutta yksi nollatulos ja 
huono aika ampumarastilla pudottivat si-
joituksen 7 sijalle. Ei silti huonosti kun 
ajattelee, että tämä oli toinen Häyhä-kil-

pailu johon osallistuin. Seuraavana olisi 
vuorossa Arctic Sniper 2013 ja Finns-
niper 2013. Varusteista en tässä kirjoi-
ta, koska niistä voi kirjoittaa kokonaan 
oman jutun. Tarkka-ampujakilpailuissa 
käytetään pääsääntöisesti aina omia va-
rusteita ja aseita. Varusteet ovat myös 
kokoajan mukana. Siirtymiset tapahtuvat 
jalan ja ampumapaikat ovat maastossa. 
2011 myös majoituttiin maastossa omaan 
telttaan tai laavukankaan alle ja syötiin 
omia eväitä. Pitää siis harjoitella kamo-
jen kuskaamista repulla, ampumista rölli 
ja tst-liivi päällä, ehkä jopa reppu selässä 
ja muualta kuin betonilta. Ei myöskään 
pidä unohtaa eri ampumasentoja. Tarkka-
ampujakilpailuissa ei ole minkäänlaisia 
vakiorasteja, eli aina pitää pystyä sovel-
tamaan ja myös toimimaan väsyneenä. 
Siinä se hienous oikeastaan piileekin.

uununuuuuununuuuunuunuununununuunuunuuuununuuunuuuuuuu taan pit
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myös radalla, joten tuo asekategoria ei 
rajoita harjoittelua pelkkään metsästyk-
seen. Kannattaa myös huomioida, että 
paluumuuttoon saattaa aseiden kohdalla 
liittyä byrokratiaa niin Suomen kuin läh-
tömaankin suunnasta, esim. Ruotsi vaatii 
maksulliset vientiluvat aseille poismuu-
ton yhteydessä. Kohdemaan lainsäädän-
tö saattaa myös aiheuttaa rajoitteita mu-
kaanotettaville aseille.

Ruotsissa AR15 tyyppisiä aseita ei 
saa metsästysasekategoriaan, samoin on 
AK-kloonien kanssa... ja sitten niiden 
kaliiperi on väärä Ruotsin kansallisiin 
kilpailuihin, joten kilpa-aseiksikaan niitä 
olisi Ruotsiin hankala saada luvitettua. 
Lyhyiden aseiden mukaan ottaminen 
Ruotsiin olisikin sitten jo vähintäänkin  
haasteellista, mutta esim. Tanskaan ly-
hyidenkin aseiden mukaanottaminen on-
nistuisi helpommin.

Toisena vaihtoehtona on tietysti liit-
tyminen ulkomailla ampuma/metsästys-
seuraan ja harrastaminen seuran tai seu-
ralaisten laina-aseilla. Omalla kohdallani 
tämä tarkoitti matkustamista trap-radalle, 
kertoa kiinnostukseni kiekkoammuntaan, 
vastata myöntävästi, että olen aikaisem-
minkin ampunut haulikolla ja sitten sitä 
jo seisottiinkin lainahaulikko kädessä 
ensimmäisellä ampumapaikalla... olisi-
kohan ottanut aika edes viisi minuuttia. 
Ampuminen aina eri aseella ei kuiten-
kaan ole se toivottavin vaihtoehto oman 
harjoittelun kannalta, joten päätin lähteä 
hakemaan lupaa omaan haulikkoon tou-
kokuun lopulla 2012.

Lupien saanti hidasta
Jos joskus on tuntunut, että Suomen lupa-
viranomainen kiiruhtaa hitaasti, niin ker-

rottakoon esimerkki täältä länsinaapuris-
ta. Hakemus jätetty poliisille 12.6.2012 
ja päätös - siis hallussapitolupa saapui 
minulle postitse 2.10.2012. 

Pientä eroa lupaprosessissa on Suo-
meen nähden. Ensinnäkin täällä on en-
simmäisen luvan hakeminen se kallein, 
koska tuolloin poliisi tekee taustaselvi-
tykset, hintaa on 700 SEK. Myöhemmin 
haetut luvat ovat sitten halvempia, kun 
taustat on kertaalleen tsekattu. Toisek-
si lupaa haetaan nimenomaan tietylle 
aseyksilölle, johon lupa myönnetään tai 
evätään. Aseiden jaottelu menee samaan 
tapaan kuin Suomessakin, mutta täällä 
on lupapolitiikassa suurempi painoar-
vo aseen toimintatavalla kuin suomessa, 
koskien erityisesti eroja lippaattomien ja 
lippaallisten aseiden välillä.

Asetta haetaan erityisesti tiettyyn 
käyttötarkoitukseen, joka sitten kirjataan 
myös lupaan. Metsästyskategoria on hel-
poin ja siihen käytännössä riittää suori-
tettu metsästäjän tutkinto (Suomalainen 
tutkinto rinnastetaan vaativampaan ruot-
salaiseen tutkintoon, joka ottaa jopa kuu-
kauden aikaa ja sisältää mm. ampuma-
kokeet), tarkkuusammuntapuolella tuee 
sitten vastaan esim. kaliiperirajoitteet, 
koska kilpailuissa ammutaan vain 6,5mm 
kiväärikaliipereilla, jne. Koska lupa tulee 
suoraan tietylle aseelle, niin aseelle saa 
hallussapitoluvan, joka sitten oikeuttaa 
kyseisen aseen ostamiseen - asetta ei tar-
vitse erikseen näyttää poliisille tai rekis-
teröidä, vaan ne hoituvat jo lupaprosessin 
yhteydessä.

Kauppiaan kannalta täkäläinen sys-
teemi ei ole paras mahdollinen. Esim. 
Göteborgissa hakemusten käsittelyaika 
on ollut jopa 22 viikkoa ja tämä siis ei en-
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simmäistä lupaa hakeville... Aseet odot-
taa myymistä jopa puoli vuotta ja sinä 
aikana ase on ”korvamerkitty” yhdelle 
ostajalle. Ruotsi vaatii turvakaapin jo en-
simmäiselle aseelle ja lupahakemukses-
sa kysytään turvakaapin sarjanumeroa. 
Kaappia ei toki tarvitse ostaa ennen lupa-
hakemuksen jättämistä, vaan poliisi hy-
väksyy avoimen kaupan - samalle kuitil-
le merkitään ostettava ase ja turvakaappi. 
Kun hallussapitolupa sitten on saapunut, 
niin varsinainen kauppa sekä aseesta että 
kaapista tehdään yhdellä kertaa. Standar-
dina on Suomessakin hyväksytty, ruot-
salainen SIS 3492 - Suomen asetus ja 
standardi kun ovat käytännössä vain suo-
mennokset ruotsalaisesta versiosta.

Eroja asekäytäntöjen suhteen
Merkittäviä eroja aselupa-asioissa Suo-
men ja Ruotsin välillä on muitakin. Ruot-
sissa metsästäjän tutkinto oikeuttaa hen-
kilön hallussapitämään metsästysasetta ja 
siihen sopivia patruunoita. Käytännössä 
ollaan siis tilanteessa, että henkilö, jolle 
poliisi ei voisi hallussapitolupaa myön-
tää, voi aivan laillisesti lainata käyt-
töönsä metsästysaseen maksimissaan 
kahdeksi viikoksi, kunhan on tätä ennen 
suorittanut metsästäjäntutkinnon. Ei siis 
tarvitse olla omaa aselupaa, jotta voisi 
lainata aseen laillisesti käyttöönsä. Lai-
nauksissa pitää kylläkin sitten muistaa, 
että lainaamisesta on kirjoitettava muuta-
ma lomake! Erona on tietysti myös tuo 
kahden viikon aikaraja, kun Suomessa ei 
laina-aikaa ole tarkemmin määritelty.

Ruotsissa poliisi tarkastelee myös 
asemääriä hieman erilailla kuin Suo-
messa. Taloudessa voi olla omistuksessa 
maksimissaa 8 ampuma-asetta. Mukaan 

lasketaan siis kaikkien ko. taloudessa 
asuvien henkilöiden omistamat aseet ja 
tuo 8 on tosiaankin maksimi, jonka voi 
ilman erityisjärjestelyitä omistaa yhdessä 
osoitteessa.

Saadakseen ruotsalaisen hallussapito-
luvan, ei tarvitse olla Ruotsin kansalainen. 
Riittää, että omistaa ruotsalaisen henki-
lötunnuksen, jonka saa Skatteverketistä 
(=Ruotsin veroviranomainen), kun tekee 
Ruotsissa verotettavaa työtä. Lupapro-
sessi tuntuu suomalaista suoraviivaisem-
malta ja selkeämmältä. Lupahakemuksen 
vastaanottanut poliisi hämmesteli liittei-
den suurta määrää, vaikka se tässä tapa-
uksessa oli jopa pienempi määrä paperia, 
kuin viimeisimpiä suomalaisia ostolupia 
hakiessa on tullut poliisille jätettyä.

Jos sattuu olemaan kirjoilla suomen-
kielisellä hallintoalueella, niin viran-
omaisen kanssa voi(si) asioida suomek-
sikin. Tämä helpottaa erityisesti liitteiden 
tapauksessa asiaa, kun suomenkielisiä 
papereita ei tarvitse alkaa ruotsintamaan. 
Varsinaisen lupahakemuksen tekee nor-
maalisti aseen myyjä, joten hakijalle jää 
varsin vähän papereita täyteltäviksi. Käy-
tännössä ainoaksi tarvittavaksi liitteeksi 
olisi varmastikin riittänyt kopio suoma-
laisesta metsästäjäntutkinnosta ja poliisin 
tekemä taustaselvitys. Jätin liitteinä kui-
tenkin useamman jäsenyystodistuksen, 
suomalaisen aserekisteriotteen, ampuma-
päiväkirjan, kopion SRA-kortista ja am-
pumavakuutuksesta jne. 

Seuraava käytännön kommervenkki 
on sitten tietysti se, että miten rahdata 
hissittömässä talossa reilut 150kg paina-
va kaappi ylimpään kerrokseen, mutta ai-
nahan pari pahaa aavistamatonta kaveria 
saa puhuttua avuksi :)
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Alkuvuoden tapahtumia reserviläisille
08.-10.02. Talvitaidot, Pirkkala. (www.mpk.fi ).
09.02.  MPKL:n turpo-seminaari.
15.-16.02. ??? Talviyön koukkaus ??? Jämin suunnalla.
16.02.  Sydäntalvi-valmiusharjoitus (Vapepa, MPK,...).
17.02.  TAMARMS
maaliskuu  Snow Survival opiskelijoille, Keski-Suomi. (www.mpk.fi )
02.-03.03. RESUL:n talvijotos, Vesanto (Pohjois-Savo).
07.03.  Vapepa-info eli teemailta, Tampereen Taivaltajien kerhohuoneella.
16.03.  Kartat ja koordinaatit -teemapäivä (myös GPS-asioita on toivottu   
  mukaan), Tampere.
( 23.03. MPK:n kursseja... )
05.-07.04. kansainvälinen sotilastaitokilpailu, Jääkäriprikaati.
huhtikuu  jotos-teemailta ressutoimistolla.
20.04.  Maastoensiapu-teemapäivä, Tampere. (Maastotoimikunnan)
21.04.  Turun asemessut
26-28.04. kevät-Halli eli MPK:n kurssirypäs.
27.04.  Lylyinen, partiokilpailu, Lylyn-Hallin suunnalla.
04.05.  Kartat, koordinaatit ja suunnistus, Pirkkala. (www.mpk.fi )
05.05.  köysilaskeutumiskoulutus (?????), Tampere.
10.-11.05. Kevätyön Koukkaus, Lavajärven suunnalla.
17/18-19.05. PVMJM eli Perinteisiä Vanhojen Metsäsuomalaisten Junttien Maas  
  tokikkoja, Tampere.
25-26.05. Hagellus

Kesän tapahtumia
06.-09.06. XXXIV pohjoismaiset kiltapäivät Suomessa Karjalan Prikaatissa Ve  
  karan järvellä.
07.-09.06. sissijotos, Kanta-Häme. Järj. Havu kilta ry. (www.mpk.fi )
08.06.  Kesäyön marssi Pirkkalassa/Tampereella (www.mpk.fi ).
 ????? 09.06. . ????? teemapäivää... ?????
14.-16.06. Suviyön jotos, Ikaalisten suunnalla.
11.-12.07. 12th European Conference on Information Warfare and Security   
  (ECIW-2013), Jyväskylä.
10.-11.08. Jukajärven jotos, Imatran suunta. (www.mpk.fi )
elokuu   Henkiinjäämis-teemailta ressutoimistolla (2-3 vkoa ennen kurssia).

Syksyn tapahtumia
31.08.  reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.fi )
07-08.09. Henkiinjäämiskurssi 1, Pirkanmaa. (www.mpk.fi )
syyskuu   Kartat ja koordinaatit -teemailta ressutoimistolla (ennen syysjotosta).
13.-15.09. Nasta-harjoitus naisille, Pirkkala (NVL).
20.-22.09. RESUL:n syysjotos, Vantaa.
syyskuu  PAHKIS sissijotos
27.-29.09. kenttälääkintä, Parolannummi (www.mpk.fi , Hämeen Ilves).
28.09.  TaKoRU:n partiokilpailu.
04.-06.10. HF-viestiliikenneharjoitus eli kaukoliikenneharjoitus (www.mpk.fi ).
lokakuu  Vapepa-teemailta ?????

koonnut Tensu
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vko pv tapahtuma
1  1.1. Pienoispistoolivuorot jatkuvat Osmonkalliossa
3 17.1. Sotilaallinen leffailta
4 27.1. Itsepuolustuskurssi
5 2.2. Talviammunnat Lennostossa
6 9-10.2. (MPK:n kurssinjohtaja kurssi Ylöjärvellä)
7 16-17.2. MPK:n kouluttajakoulutus kurssi Ylöjärvellä
7 17.2. (TAMARMS)
8 21.2. Lihaskuntotesti
9 28.2. KEVÄTKOKOUS ja viihtymistä Konetalon saunalla ?
10 5.3. Naisten ammunnat Osmonkalliossa
11 16.3. Kartat ja koordinaatit teemapäivä
12 21.3. KKK
12 23.3. (PV:n B-ajolupakurssi)   
14 4.4. Cooper 
15 13.4. Kivääripäivä Lennostossa
16 18.4. Suunnistus
17 27.4. Paintball konfl ikti ?
18 29.4. Wappugrilli TTY:lla
19 6.5. Tarkka-ampuja luento
19 10-11.5. Birgitanpolun vaellus ?
20  18.5. Pistoolipäivä Lennostossa

TaKoRU järjestää alkuvuonna 2013 toimintaa alustavasti

Tuorein tieto aina koti-
sivuilta ja Kyynel-listalta
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Seuraavassa numerossa ainakin:Seuraavassa numerossa ainakin:
- Tykistön taitojen hallintaa- Tykistön taitojen hallintaa
- Turvallisuus ja puolustus -messuista- Turvallisuus ja puolustus -messuista
- Vinkkejä suunnistukseen- Vinkkejä suunnistukseen


