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� Pyssyleikit kuuluvat olennaise-
na osana pikkupoikien lapsuu-
teen. Rosvo ja poliisi tai inkkari ja
skoobari -leikit muistaa varmasti
jokainen mies omasta nuoruu-
destaan. Pyssyksi riitti sopivan-
muotoinen oksankarahka ja jos
lahjaksi sai ihan oikean nallipys-
syn, niin voi sitä riemua ja pau-
ketta.

Nykyajan lapsille löytyy lelu-
kaupoista erilaisten ava-
ruusaselelujen lisäksi hämmäs-
tyttävän aidon näköisiä aseiden

Moni metsästävä isä haaveilee yhteisestä
harrastuksesta jälkikasvunsa kanssa.
Mutta miten juniorit saadaan kiinnostumaan
nykyään niin epämuodikkaasta 
harrasteesta kuin metsästyksestä?

JUHA JORMANAINEN Nuori 
metsästäjä
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kallaan, mutta leikkimielisenä.
Ammunnan jälkeen ase pitää

oppia puhdistamaan, mikä opet-
taa omalla tavallaan nuorelle vas-
tuuta.

Potkua

Kun on aika siirtyä pienoiskivää-
ristä järeämpiin kaliipereihin, on
entistä suurempi varovaisuus pai-
kallaan. Korvatulpat yhdistettynä
kuulosuojaimiin muodostavat to-
della tehokkaan yhdistelmän ja
mitä pienempänä ison aseen pa-
maus kuuluu, sitä heikompana
myös rekyyli tuntuu.

Rekyyli on asia, johon pitää osa-
ta valmistautua opettelemalla oi-
kean ampuma-asennon. Koe-
aseeksi kannattaa ensin valita mie-
torekyylinen tai äänenvaimenti-
mella varustettu kivääri. Äänen-
vaimennin vie rekyylistä melkoi-
sen osan pois.

On erityisen tärkeää, että en-
simmäiset laukaukset eivät tunnu
liian epämiellyttäviltä.Nuoren am-
pujan ampumaharrastus saattaa

kopioita. Leikkiaseita on yritetty
kieltääkin, sillä ne ovat joidenkin
mielestä vaarallisia lasten kehi-
tykselle.

Leikkipyssyt viehättävät aikan-
sa, mutta jossakin vaiheessa moni
lapsi kiinnostuu myös oikeista
aseista, jos lähipiirissä sellaisia on
nähtävänä tai käytössä.

Oikeat aseet ja patruunat ovat
vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne
ovat pienille pojille.Siitä syystä ne
on pidettävä visusti lukkojen ta-
kana, eikä jälkikasvulle saa antaa
lupaa edes koskea niihin ilman ai-
kuisen seuraa.

Silti lapsille on syytä kertoa ja
näyttää, millaisia ne ovat. Kun pik-
kupoika saa ihan itse pitää lataa-
matonta asetta kädessään ja isä-
pappa kertoo asiallisesti sen toi-

minnasta, niin aseisiin liittyvä sa-
laperäisyys häviää.Kun asia ei ole-
kaan enää täysin kielletty (ja sa-
malla jännittävä), niin jälkikasvun
turha kiinnostus katoaa.

Ensimmäinen ase

Ilmakivääri on monelle se ase, jol-
la ampumaharrastus on aloitettu.

Vaikka ilmakivääriä pidetäänkin
hieman leluna, on syytä muistaa
että sekin on vaarallinen. Itse olen
ollut kaksi kertaa mukana läheltä
piti-tilanteessa, kun ilmakon luoti
on kimmonnut maalitaulun taus-
tasta ja osunut ampujaan. Onnek-
si kummallakin kerralla selvisim-
me säikähdyksellä. Kaikkein pa-
rasta on, jos taulun takan on me-
tallinen suppilo joka kerää luodit.

Ilmakivääri tai ilmapistooli on
oiva väline opettaa jälkikasvulle
aseen käsittelyn tutut perusasiat.
Ase aina lataamattomana muual-
la kuin ampumatilanteessa, piip-
pu aina kohti maata ja aseiden
kanssa ei koskaan leikitä tai osoi-
tella muita ihmisiä.

Kun tämän kaiken oppii ilma-
aseiden kanssa,sen hallitsee myös
myöhemmin ruutiaseiden kanssa
toimiessaan.

Pahvitaulun puhkominen on pi-
temmän päälle hieman tylsää
puuhaa ja nuoriso saattaa pitkäs-
tyä.Tähän löytyy erinomainen lää-
ke taululaitteesta,jossa maalit kaa-
tuvat osumasta.

Laitteen ideana on, että ensin
ampujan pitää kaataa nurin neljä
reunoilla olevaa maalia ja osua sen
jälkeen keskellä olevaan maaliin,
jolloin kaikki kaatuneet maalit
nousevat uudelleen ylös.On muu-
ten verratonta ajanvietettä vart-
tuneemmallekin väelle ja puheet
ampumataidosta eivät jää pelkik-
si puheiksi.

Radalle

Ensimmäinen ruutiase on nor-
maalisti pienoiskivääri, joka sopii-
kin ampumaharjoitteluun mai-
niosti. Patruunakulutkin pysyvät
kurissa.

Harjoittelupaikkana on nor-
maalisti ampumarata, jossa on
muitakin alan harrastajia, ja silloin
tarvitaan asianmukaisia suojai-
mia. Polykarbonaatista valmiste-
tut ampujanlasit ja kuulosuojai-
met ovat välttämättömiä myös
nuorille ampujille.Heidän näkö- ja
kuulokyvyssään on eniten mene-
tettävää.

Harjoittelusta pitää tehdä mah-
dollisimman mielenkiintoista. Pe-
rinteisen maalitaulun sijasta voi
hankkia tai tehdä itse esimerkiksi
pahvista luonnollisen kokoisia
eläinten kuvia ja ampua niihin eri
matkoilta.

Erityisesti sellaiset taulut, joissa
toisella puolella on riistaeläimen
kuva ja toisella puolella kuva eläi-
men sisäelimistä, ovat todella

opettavaisia tulevaa metsästäjän
uraa ajatellen. Niistä näkee, onko
osuma kuolettavalla alueella vai ei.

Harjoituskerroilla on syytä myös
kokeilla erilaisia ampuma-asento-
ja, eikä paukutella vain makuulta,
hyvältä tuelta ja aina samalta mat-
kalta. On huomattavasti hyödylli-
sempää opetella ampumaan
myös polvelta, istuen, ampuma-
kepin kanssa ja seisten vapaalta
kädeltä samalla ampumamatkoja
vaihdellen.Näin oppii pikku hiljaa
arvioimaan matkan vaikutuksen
luodin lentorataan.

Paitsi että ampumaharjoittelun
tulisi olla monipuolista ja mielen-
kiintoista,sen pitää ennen kaikkea
olla nuorten mielestä myös haus-
kaa. Pieni kisa aikuisen tai muit-
ten nuorten kanssa on aina pai-

� Pistoolin kanssa
nuori pääsee 
helpoimmin 
tutustumaan ruu-
tiaseisiin. Mutta
vanhempien pitää
olla aina mukana
ohjaamassa 
ammuntaa ja suo-
jaimia on käytettä-
vä ehdottomasti.

� Aseen oikea 
käsittely on kaiken
perusta. Silloin
kun ei olla ampu-
mapaikalla kivää-
rin lukon on oltava
aina auki.
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lopahtaa järeän kiväärin muulin-
potkuun siihen paikkaan.

Kun rekyylipelkokynnys on on-
nellisesti ylitetty, seuraavaksi ale-
taan harjoitella kaikkein eniten ki-
väärin oikeaoppista laukaisua.Hy-
vä laukaisu on tiedostamaton ta-
pahtuma jolloin liipaisinsormi läh-
tee hitaasti puristamaan liipaisin-
ta ja laukaus lähtee oikealla het-
kellä ikään kuin omia aikojaan.Toi-
set osaavat tämän luonnostaan,
toiset joutuvat harjoittelemaan si-
tä koko ikänsä.

Esimerkiksi entinen avovaimo-
ni on synnynnäinen ampuja. Kun
hän kokeili ensimmäisen kerran
elämässään kivääriammuntaa 150
metrin radalla, niin neljän harjoi-
tuslaukauksen jälkeen hän tikkasi
kymmenellä laukauksella viralli-
seen kivääritauluun tuloksen 96.
Huvittavaa kylläkin, hän vielä ky-
syi, oliko tulos hyvä. Oli se.

Jos metsälle mielii ensimmäis-
tä kertaa, niin ehkäpä kivääriä so-
pivampi ase on haulikko. On ma-
kuasia ampuuko päällekkäispiip-
puisella vai rinnakkaispiippuisel-
la aseella,mutta tukin mitoituksen
suhteen pitää olla tarkkana.

Tästä syystä nuoren ensimmäi-
seen metsästyshaulikkoon ei kan-
nata sijoittaa hurjia summia, sillä
todennäköisesti tukkia joutuu ly-
hentämään. Liian pitkän tukin
kanssa ampumisesta ei tule yh-
tään mitään.

Haluaisin kyllä nähdä vielä sel-
laisen nuorisohaulikkomallin, jos-
sa perän pituutta voi säätää nuo-
ren ampujan mittojen mukaan.

Tietokonepelit ovat nuorten
suosikkiharrasteita nykyään. Ai-
emmin,asiaan tuskastuneena isä-
nä olin sitä mieltä, ettei niistä ole
mitään hyötyä oikeassa elämässä.
Olen muuttanut mielipidettäni.

Muutama vuosi sitten menim-
me tuttavani kanssa Sipoon ra-

dalle ampumaan trappia ja muka-
na oli kaverin poika. Radalla tur-
vallisuusasiat käytiin ensin tarkas-
ti läpi, samoin ampumapaikalla
käyttäytyminen.

Kun kaikki oli valmista, ensim-
mäistä kertaa elämässään trap-ra-
dalla päässyt nuori mies latasi yk-
sipiippuisen pumppuhaulikon,
aloitti ammunnan ja ensimmäiset
viisitoista kiekkoa hävisivät pöly-
nä ilmaan.

Katselimme tätä menoa huuli
pyöreänä.Vaikka loppusarjaan tu-
li muutamia pummeja,lopputulos
oli aivan loistava. Hän ei ollut kos-
kaan ennen ampunut aseella,mut-
ta oli pelannut tietokoneella ah-
kerasti sorsanmetsästyspeliä.Len-
toon ammunnassa tarvittava en-
nakon ottaminen sujui häneltä ai-
van hämmästyttävän hyvin myös
oikealla aseella.

Mukaan tositoimiin 

Kun nuoren mieli alkaa vetää mu-
kaan metsälle, on hitaasti kiiruh-
taminen hyvä motto.Metsästys on

� Jännitys on huipussaan,
kun nuori metsämies on 
ensimmäistä kertaa yksin 
passissa paljon vartijana.

� Vanhempi neuvoo ja oppilas
oppii.

� Tämä yhdistelmä takaa, että kuulo säilyy ja aseen 
rekyylikin tuntuu pienemmältä.

�Kiväärin tukkiin asennettava vaimennin auttaa 
rekyyliin totuttautumisessa.



monimuotoinen harrastus ja nuo-
ren kokelaan on hyvä oppia ensin
seuran tavat, traditiot ja metsäs-
tysmuodot.

Tässä on syytä muistuttaa kaikkia
maamme metsästysseuroja siitä,et-
tä nuoria jäseniä tarvitaan koko ajan
lisää ja paljon. Metsästysharrastus
on ukkoutumassa nopeasti.

Perinteisesti metsästäjäkoke-
laat ovat hirviporukoissa alkutai-
paleellaan ajomiehinä ja sieltä yle-
tään sitten ampujaksi.Hirvestys ei
kuitenkaan ole paras metsästys-
muoto aloittelijalle, sillä se voi ol-
la maailman tylsintä puuhaa. Ai-
kaa kuluu passijakkaran tai kan-
non nokassa tuntikausia eikä mi-
tään tapahdu. Lisäksi seuruemet-
sästyksessä paineet saattavat olla
nuorelle aloittelijalle liian kovia.

Suosittelenkin, että joku koke-
neempi olisi mukana nuoren met-
sästäjän ensimmäisessä oikeassa
hirvipassissa henkisenä tukena.Sil-
loin ammuttavan eläimen tunnis-
taminen on varmempaa eikä kaa-
tolaukausta tarvitse jännittää liikaa.

Edellyttäen tietysti, että ampu-
maharjoittelu on tuonut osuma-
tarkkuutta.

Majava on myös kiitollinen koh-
de nuorelle metsämiehelle, sillä
sen metsästäminen ei ole liian vai-
keaa, mutta kuitenkin riittävän
haastavaa. Siinä pitää osata valita
passipaikkansa tuulen mukaan ja
osumatarkkuuttakin tarvitaan,sil-
lä eläin ei ole kovin suuri.

Majava on hieno riistaeläin. Ke-
väällä sen turkki on upea ja liha
on maukasta, kun sitä osaa oikein
valmistaa.Lisäksi majavaa on suh-
teellisen helppoa päästä jahtaa-
maan, eikä homma ole kallista.

Peurajahtiin valmistauduttaes-
sa ennen ensimmäistä laukausta
nuoren kannattaa viettää aikaa
kyttäyskopissa ja kiikaroida eläi-
miä kokeneemman metsästäjän
kanssa. Siinä oppii, miltä erilaiset
eläimet näyttävät.

Kiväärin voi toki ottaa mukaan
tähtäysharjoituksia varten, mutta
ensimmäisillä kerroilla ilman pa-
noksia. Hämäräjahti ei nimittäin

Riistan tarkkailu on tärkeää ennen ensimmäistä 
metsästystapahtumaa.Valovoimaiset katselukiikarit
ovat siinä touhussa oiva apuväline.

Nuoren voi paremminkin ottaa
mukaan sorsien iltalennolle tai
kyttäyskoppiin kauriita tai peuro-
ja katsomaan.Kun on aikansa tark-
kaillut riistaeläinten käyttäyty-
mistä, ei eläimen näkeminen esi-
merkiksi kiikaritähtäimen läpi ole
enää kovin järisyttävä kokemus.

Kyyhkyjahti on helppo tapa
aloittaa linnustajan ura,sillä hom-
ma on turvallista ja aivan aloitte-
lija voi ampua linnut maahankin.
Silloin saalista saadaan ja se on yk-
si tärkeä osa koko juttua.Aivan sa-
ma kuin ensimmäisellä kalaret-
kelläkin, missä tärkeintä on saada
edes jotakin saalista.

Saalisvarma vaihtoehto on tar-
hattujen fasaanien jahtaaminen
vaikkapa seisovan koiran kanssa.

ole helppoa. Samalla voi harjoi-
tella kylmiä laukaisuja riistakoh-
teisiin, mikä antaa itseluottamus-
ta ja varmuutta oikean kaatolau-
kauksen saattamiseksi oikeaan
osoitteeseen.

Ja mikä onkaan hienompi tun-
ne metsästäjäisällä kuin se hetki,
kun jälkikasvu on pudottanut en-
simmäisen lintunsa tai kaatanut
ensimmäisen riistaeläimensä.Har-
joittelu on silloin kantanut tulos-
ta ja oppipojasta tullut kisälli.

Jonakin kauniina päivänä isä
saattaa huomata, että opettajas-
ta on tullutkin oppilas, osat ovat
vaihtuneet. Ja niinhän sen pitää-
kin olla, ikiaikainen metsästyspe-
rinne menee eteenpäin, sukupol-
velta toiselle.
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Nuorelle tarkoitetulle aseelle asetetaan
muutamia erityisvaatimuksia.
Tarkastelemme näitä vaatimuksia ja 
tutkimme, mikä on tarjonta Suomessa.
Valitettavasti se ei lupaavalta näytä.

PEKKA SUURONEN

� Oikeastaan on väärin puhua
nuorisoaseesta. Onhan pieniko-
koisia ampujia muutenkin. Emme
me ihmiset ole yhteen muottiin
valettuja. Hento aikuinen nainen
voi olla mitoitukseltaan kuin 15-
vuotias pojanhujoppi.

Tällaisessa aseessa on kiinnitet-
tävä huomiota seuraaviin seikkoi-
hin, ehkä tässä tärkeysjärjestyk-
sessä:Tukin (vedon) pituus eli etäi-
syys perälevystä liipaisimelle,etäi-
syys tukin kaulalta liipaisimelle,re-
kyyli, aseen kokonaispaino ja
aseen painopiste.

Perätukin pituuden on oltava
suhteessa ampujan olkapään ja
etusormen ensimmäisen nivelen
välillä.Jos liipaisimelle ei yletytä il-
man ponnisteluja,on ammunta pi-
lalla.

Etäisyys tukin kaulalta liipaisi-
meen on suunnilleen sama asia.
Korjaaminen on vain vaikeampaa
kuin tukin perän lyhentäminen.
Sportingin moninkertainen Suo-
men mestari Petri Palo on kaikkea
muuta kuin pieni mies.Mutta hän-
kin on joutunut teettämään kus-
tomoituja tukkeja tai modifioi-
maan olemassa olevia, jotta ote
aseen kaulalta ja kosketus liipaisi-
meen säilyvät hänelle sopivassa
suhteessa.

Rekyylin vaikutus tulee esiin

haulikoissa ja keskussytytteisissä
kivääreissä. Pienoiskiväärin tai il-
ma-aseen kohdalla rekyylistä ei
tarvitse puhua.

12-väljyyden 36 g metsästys-
patruuna tömäyttää kevyessä
haulikossa aika lailla. Monessa
jenkkilehdessä ehdotetaan aloit-
televalle 20-väljyyden haulikkoa,
jossa on valittavana kevyitä aloi-
tuspatruunoita, mutta ihan met-
sästyskelpoisia 20/76 magnumei-
takin.

Keskussytytteisissä kivääreissä
kannattaa aloittaa myös maltilli-
sesti. .222 Remin rekyyli ei pa-
hemmin säikäytä, mutta patruu-
na on monipuolinen,tarkka ja hel-
posti saatava varustettuna erilai-
silla luodeilla erilaisiin käyttöihin.

Ampujan fyysiset voimavarat
ovat hyvin yksilöllinen asia.Tähän
liittyy aseen etupainoisuus. Huip-
puluokan kilpa-ampujat suosivat
kiväärilajeissa etupainoisuutta,
koska se vähentää piipun väpät-
tämistä. Toisaalta raskaan aseen
kannattaminen pitkässä matsissa
vaatii papua vasemman käden
hauikseen.

Metsästysaseen ei tarvitse olla
raskas, eikä se saakaan olla. Sitä
etupäässä kanniskellaan ja vain
harvakseltaan ammutaan. Rata-
aseissa tilanne on tasan toisin päin.

Nuorisolle 
oma ase

� Tikka T3 Lite Stainless
näyttää näppärältä 
kivääriltä myös 
nuoremmalle ampujalle.

� Sako Quad on uusi neli
kaliiperikivääri (.17 Mach 2,
.17 HMR, .22 LR ja .22 WMR).
Ne ovat pääosin lujitemuovi-
tukkisia, mutta tässä Hunter-
mallissa on puutukki, jota 
tukkiseppä voi työstää.Ku
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Uusien aseiden tarjonta

Aseiden luvatussa maassa,
USA:ssa, on monella valmistajalla
tarjota suoraan varastosta pieni-
kokoinen ase, joka voi kulkea ni-
millä Youth, Mini, Junior, Little
Buckaroo, Camp Gun, Papoose,
Carbine,Scout,Packer ja mitä kaik-
kia hienoja nimiä markkinointi-
miehet ovat keksineetkin.

Eräs mielenkiintoinen merkki
on Chipmunk, joka alun perin kai
lanseerattiin juuri nuorisoaseeksi
(.22 LR), mutta jonka sitten ”van-
hemmat pierutkin” omivat itsel-
leen vähän niin kuin hupikivää-
riksi.Myöhemmin aiheesta tehtiin

Nuorisomalleja maailmalla
� Maailmalla nuorisoaseita on runsaastikin tarjolla,vaikka Suomessa ne ovat
harvinaisia. Keräsimme tähän osan malleista:

Blaser R93, Browning SA .22 LR, Chipmunk .22 LR ja .410, CZ 550, Hatsan PS,
Henry Mini-Bolt, Henry Lever Action Youth .22 LR, Ithaca M37 Women’s En-
dowment 20, Keystone Youth Rifle, Marlin M1897 .22 LR, Marlin 15 YN Little
Buckaroo, Marlin 70PSS Papoose, NEF Pardner Youth 20, 28 ja .410, NEF Han-
di-Rifle Youth, NEF Sportster Youth .22 LR, H & R Topper Junior, Sauer 202, Re-
mington Model 7 Youth .223 Rem., Remington M552 Speedmaster .22 LR, Re-
mington M870 SPS-T Youth, Remington M870 Express Camo Jr. 20/76, Re-
mington M1100 Youth,Rossi Single Shot Youth 20 ja .410,Ruger Mini-14 Ranch,
Sako Quad 4-kaliiperiase .22 LR/.22 Hornet/.17 Rem./.17 Hornady Mach IV,Sa-
vage Mk. I-GY, Savage Mk. II Youth .22 LR; Savage 10YXP, Savage 110YXP Youth
.223 Rem., Winchester Classic Compact .243 Win.

Suomalaiset maahantuojat ilmoittivat varastosta löytyvän tätä kirjoitetta-
essa huhtikuussa seuraavia aseita:

Blaser R93, CZ 550, Henryn vipulukko, Savagen 10 GXP ja 11 FXP (molem-
mat .223 Rem.), Gyttorp 12/76, Steyr-Mannlicher Ultralight (.222 ja .223 Rem.),
Baikal 20/76 rinnakkaispiippuinen,Winchester 1300 20/76 sekä Sauer 202 ki-
vääri (.308 Win./.30-06 Sprfd.)

Sakolta kerrottiin, että Sako Quad toimitetaan niin lyhyellä vakioperällä vä-
lilevyjen kera,että ase voisi käydä nuorisokategoriaan.Sakolla ei ole enää cus-
tom-osastoa,vaan tukkitöissä he neuvovat kääntymään ex-sakolaisen Asko Va-
losen puoleen.

.410-kaliiperinen haulikko, jota ei
kyllä voi Suomeen suositella jo
olemattoman patruunatarjon-
nankin takia.

Kevyitä aseita siis maailmalla
piisaa, mutta entä Suomessa? Ai-
ka huonosti, osoittaa tutkimuk-
semme.

Miksi näin?

Ensinnäkin USA:ssa on huimasti
enemmän ostovoimaa (väkiluku
295 milj.) ja enemmän dollareita.
Monessakaan valtiossa aseen os-
to ei ole kummoinenkaan juttu.

Nykyisin tosin täytyy jokainen
myyty ase saattaa liittovaltion re-
kisteriin (ATF), mutta homma on
sellainen parin, kolmen minuutin
paperisota. Sitten voi kävellä kau-
pasta ulos ase kainalossa.

Suomessa ase kuin ase vaatii sa-
manlaisen lupahakemuksen ja
paikkakunnasta riippuen luvan
saanti voi viedä viikkoja. Kahden
kuukauden viiveestäkin on pu-
huttu.Tämä ehkäisee tehokkaasti

Benelli Montefeltro Beccaccia
on uutuushaulikko Italiasta.

Kuva: Benelli Armi SpA

NEF Topper on tyypillinen kertalaukeava yksipiippuinen. Se on
aloittelijan käsissä turvallinen.

Marlin 917 on näppärä pulttilukkoinen .22 LR laminoidulla tukilla
ja rosteriraudoilla.

Kuva: Marlin Firearms

Kuva: Marlin Firearms

Kuva: Ruger Firearms

Miksei vipulukko John Waynen jalanjälkiä seuraten? 
Ruger Lever Action .22LR.

Remington 870 SPS Youth-pumppuhaulikossa on nuorisomitoi-
tettu tukki.

Kuva: Remington

� Nuortenkin käyttöön 
tarkoitettu asemalli, Sauer 202,
löytyy myös suomalaisilta 
maahantuojilta.

Kuva: J. P. Sauer & Sohn GmbH
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muutenkin niin toivottomia,etten
haluaisi ottaa niitä edes tähän tar-
kasteluun mukaan.

Mutta vakavan luokan tark-
kuusilma-aseista (olkoon sitten
puristeilma tai paineilma) on lähes
kaikista olemassa nuorisomallit.Ja
niiden arvo säilyy, koska aina on
tulossa uutta, nuorta verta. Eikä il-
ma-aseen piippua saa kukaan am-
pumalla loppuun. Tällä osastolla
tilanne on lohdullisin. Usein uusi
koti aseelle löytyy jo viidakko-
rummun kautta.

Viimeiset Suomessa valmistetut
rehellisesti nuorille tarkoitetut ki-
väärit taisivat olla Valmetin Orava
ja Erä sekä Sakon P46. Nämä oli-
vat kaikki pienoiskivääreitä.

Uusien aseiden tarjonta

Kuten pikatutkimuksemme osoit-
taa, uusia ”nuorisoaseita” ei juuri
kukaan maahantuoja ole uskalta-
nut ottaa tuontiohjelmaansa. Yllä
olevista syistä johtuen.

Käytettyjäkin löytyy huonosti,
sieltä täältä, ja aseita näkemättä
voi olettaa,että työn laatu saattaa
olla krouviakin. Luokkaa kittaus-
ta, raspausta ja jeesusteippiä.

Mutta onneksi Erä-lehden luki-
joissa löytyy äveriäitäkin. Heille
seuraava vinkki, joka koskee aino-
astaan kivääreitä.

Anna Jyri Jalosen tehdä lukko-
laite oman määritteesi mukaan.
Kaliiperi ja lähes kaikki ovat vapaat
valita.

Anna Erkki Mäkisen tehdä piip-
pu. Speksit voit antaa Jyri Jalosen
kautta, he kun tekevät yhteistyö-
tä ja ovat lähes naapuruksia. Pii-
pusta saa niin kevyen ja lyhyen
kuin haluaa,kunhan piipun pituus
säilyy laillisen minimin 400 mm
yläpuolella.Muistathan kuitenkin,
että mitä lyhyempi piippu, sitä
kauheampi meteli ampujan kor-
vaan.

Anna triumviraatin kolmannen
jäsenen, kiantalaisen Antero Lau-
rosen tehdä tukki. Se onkin sitten
vaikein tapaus,sillä Kianta on Suo-
mussalmea ja parhaan tuloksen
saamiseksi pitäisi aseen tulevan
käyttäjän mennä malliksi paikan
päälle. Hätätilassa voidaan ajatel-
la, että erittäin huolellisilla mitoil-
la Lauronen voisi tehdä karkeatu-
kin, josta sitten fiilaten ja höylä-
ten saattaisi tulla juuri jetsulleen
sopiva yhdellä käynnillä.

Tällä lailla saataisiin parasta
mahdollista, mitä Suomessa ra-
halla saa. Mutta rahaa palaa neli-
numeroinen luku, joka tuskin al-
kaa ykkösellä. Jos Suomessa on
kerran Ferrareja, Lamborghineja,
Maserateja ja Princess-veneitä,
niin miksi ei tällaista asettakin?

Teetä itse
� Jyri Jalonen (kiväärien lukko-
laitteiden valmistaja),Hamppulan-
tie 9,38250 Roismala,(03)513 0143,
0500 887 833, www.jalonen.fi

Antero Lauronen (tukkiseppä),
Mäkeläntie 2 B, 87940 Kianta, (08)
731 125,0400 283 316, antero.lau-
ronen@saunalahti.fi

Asko Valonen (tukkiseppä), Al-
honkuja 4, 05400 Jokela, 050
585 5054

Juha Landin (tukkiseppä),Luhti-
kuja 4,69100 Kannus,(06) 873 361,
050 356 9535, juha.landin@koti-
net.com

heräteostoksia. Aseluvan
hinta on hissaantunut 32
euroon, joka osaltaan eh-
käisee haluja ”väliaikaisen”
nuorisoaseen hankintaan.

Ja lopuksi, jos puhutaan
nuoresta,uhoa täynnä ole-
vasta metsästäjän tai tark-
kuusampujan alusta, niin
heistä saattaa olla fiinim-
pää saada heti alkuun oi-
kea,iso ase? Järkevää eli ei?

Ilma-aseet

Jos lähdetään liikkeelle
ihan huoltoasemien ”lut-
kuista”, niin ne ovat usein
miniaseita jo lähtiessään.
Mutta näiden kriteerit ovat
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� Browningin 
semi-autossa tukki 
ei ole kovin pitkä,
mutta etäisyys 
kaulalta liipaisimelle
näyttää huolestutta-
van pitkältä.


