Emma-kurssilla ammuttiin perinneaseilla v.2010
Viitasaaren Reserviupseerit ry:n ja Viitasaaren reserviläiset ry:n järjestämä kurssi kokosi 20
perinneaseista kiinnostunutta ampujaa Ilmolahden ampumaradalle toukokuun alussa.
Kurssin kouluttajina toimivat Suomen Asehistoriallisen seuran puheenjohtaja Jari Mäkinen
ja perinneaseet hyvin tunteva Timo Hynynen Iisalmesta. Aamupäivän aikana Jari Mäkinen
esitteli Suomen sota-aikaisten aseiden historiaa, rakenteita sekä niiden toimintaperiaatteita,
jonka jälkeen päästiinkin jo laittelemaan aseita ampumakuntoon. Esittelyssä ja ammunnoissa
käytössämme oli konekiväärit Maxim ja sen suomalainen versio M 32-33. Pikakivääreitä oli
kaksi: Lahti-Saloranta ja venäläinen Degtjarjov DP-27” Emma”. Suomi-konepistooleita oli
kaksi versiota: alkuperäinen malli 31, sekä myöhempi suujarrulla varustettu versio. Lähes
kaikki kurssilla esillä olleet aseet olivat yli 30 vuotta perinneasekeräilyä harrastaneen
Mäkisen aseita.
Ampuminen veti suut hymyyn
Puolen päivän jälkeen käynnistyneen käytännön osuuden Jari Mäkinen aloitti kertaamalla
ammunnan varomääräykset ja ammunnan kulun. Ammunta vietiin läpi turvallisesti, mutta
leppoisasti. Erityisesti kk:n ampujilla oli hymy herkässä, sillä aika harva kurssilainen oli
aikaisemmin päässyt kokeilemaan konekiväärillä ampumista. Kukin ampuja sai itse valita
millä aseilla hän halusi ampua, ja sen pohjalta suunnitteli eri aseilla ampumiseen käytettävien
patruunoiden määrän. Välillä ammunta keskeytettiin tauluilla käyntiä varten, ja kun uudet
taulut olivat paikallaan, jatkettiin taas sujuvasti tapahtuvaa ammuntaa. Hylsykasat kasvoivat
aseiden kupeilla, ja tauluihin tuli reikiä mukavasti.
Suomen Asehistoriallinen seura tekee arvokasta työtä aseiden parissa
Suomen Asehistoriallisen seuran tarkoituksiin kuuluu edistää aseiden historian tutkimusta ja
tuntemusta, sekä näihin liittyvien kulttuuriarvojen säilymistä. Käytännön työssä seura
järjestää esitelmiä, näyttelyitä, ampumakilpailuja sekä harjoitusammuntoja. Asehistoriallisen
seuran puheenjohtaja toteutti hienosti yhdistyksensä tarkoitusperiä toimimalla tämän
perinneasekurssin vetäjänä Viitasaarella. Juuri näin, varsin harvinaisten
perinneaseammuntojen avulla, saadaan asiasta kiinnostuneiden henkilöiden mielenkiintoa
asehistoriaan pidettyä yllä ja syvennettyä.
Kurssista runsaat kiitokset
Viitasaaren reserviupseerien puheenjohtajan ideasta syntynyt kurssi sai myönteisen
vastaanoton kurssilaisilta ja kouluttajilta. Kurssilla mukana ollut Keski-Suomen
Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Kari Löfgren ojensi kiitokseksi Jari Mäkiselle KeskiSuomen reservipiirien plaketin onnistuneesta kurssin toteuttamisesta, ja toivoi, että
jatkossakin järjestettäisiin samantyylisiä perinneammuntoja Keski-Suomessa. Tämän
perinneasekurssin 20 paikkaa täyttyivät nopeasti, ja suurin osa osallistujista oli pohjoisesta
Keski-Suomesta. Tulijoita kurssille olisi ollut enemmänkin. Saimme maistaa ammunnoissa
perinneaseiden harvinaisia herkkuja, eikä ihme, että päivästä jäi kaikille hyvä maku suuhun.
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