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Huutokaupan toteutuneet hinnat
26.04.2011

Balderin huutokaupan toteutuneet hinnat on nyt
julkaistu.
Lue lisää »

Yllätyksetön kevätkokous Arma Aboan
merkeissä
17.04.2011

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi luotetusti
Erkki Vatanen, kuvassa häntä avustaa Seuran
puheenjohtaja Jari Mäkinen.

Keväinen sääntömääräinen tilinpäätöskokous
sujui yllätyksettömästi yhteisen lounaan jälkeen.
Iloinen yllätys osanottajajoukolle sen sijaan oli,
että Arma Aboan puheenjohtaja Teppo Leppänen
kutsui kokousväen vierailemaan
isäntäyhdistyksen kerhohuoneelle kahvin ja
mukavan seurustelun merkeissä. Vierailun
isäntänä kerholla toimi Jukka Lehtinen.

Lauantain kokousta seurasi sunnuntaina Turun
asemessut, joilla SAHS:n oli myös määrä olla
edustettuna. Valitettavien yhteensattumien
vuoksi näkyvyytemme oli puutteellinen, jos kohta
edustajamme olikin messuilla tavoitettavissa.

Lue lisää »

Fesacin osastolla Sinsheimissä vilskettä
17.04.2011

Saksassa Internationale Waffenbörse IWB:ssä
Sinsheimissä riitti vilskettä myös Suomen osastolla.
Fesacin eli Euroopan keräilijäjärjestöjen yhteisosastolla
oli edustettuna myös muita sisarjärjestöjämme. Kuvassa
maamme edustajat osastollamme eli Kalle Seppänen ja
Jari Mäkinen solmioissaan. Heidän välissään S&W

näyttelyn pääarkkitehti Yves Quireyns Belgiasta. Kuva:
Albrecht Simon.

Lue lisää »

Puheenjohtajan kolumni
14.03.2011

Seuran puheenjohtaja Jari Mäkinen valottaa
kolumnissaan mm. aselain muutosta.
Lue lisää »

Vilskettä Seuran osastolla Tamarmsissa
20.02.2011

Osastollamme Tampereen asemessuilla
Tamarmsissa riitti vilskettä. Seuran pöydällä
näyttelyvitriinissä olleet kotimaiset koesarjan
Lahti-pistooli ja VKT-44 pistooli herättivät
keräilijöiden mielenkiintoa.

Kalle Seppälällä ja Juha Kovasella oli tekemistä

UUTISET

Pohjoismaisten asehistoriallisten yhdistysten kokous Porvoossa
10. –12.9.2010
21.10.2010

Kokousedustajat saapuivat eri reittejä jo perjantai-iltana ja kokoontuivat Porvoossa
hotelli Sparreen. Vastassa olivat Suomen Asehistoriallisen Seuran puheenjohtaja Jari
Mäkinen ja varapuheenjohtaja Juhani Jokinen. Kaikkien saavuttua paikalle
nautittiin yhdessä illallinen ravintola Grand Parkissa ja keskusteltiin tapahtuneista
asioista sekä vähän aseistakin. Paikalla oli edustajia Norjasta 2 henkeä, Ruotsista 2
henkeä, Tanskasta 1 edustaja sekä Suomesta edellä mainitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Myös FESACin puheenjohtaja Stephen A. Petroni oli paikalla
jo perjantaina.

Varsinainen kokouspäivä
aloitettiin lauantaiaamuna
tutustumalla Porvoon museon
asekokoelmiin. Museon
edustaja saikin asiantuntevilta
vierailijoilta myös
tunnistusapua. Muutama
harvinaisuuskin löytyi museon
kokoelmista. Museon jälkeen
jatkettiin opastetulla
kierroksella Porvoon vanhaan
kaupunkiin sekä raatihuoneen
museoon.

Varsinainen kokous alkoi iltapäivällä lounaan jälkeen. Kokousväkeen liittyi nyt myös
Asehistorian Liiton puheenjohtaja Jukka Sassi. Jukka Sassi ja Jari Mäkinen
avasivat yhdessä kokouksen ja toivottivat osallistujat tervetulleiksi.

Seuraavana jokainen maa kertoi omat kuulumisensa lähinnä aselainsäädännön
kannalta. Kaikissa maissa oltiin tavalla tai toisella ottamassa uuden EU direktiivin
säädöksiä oman maan ampuma-aselakiin. Norjassa ollaan tekemässä aika paljon
muutoksia ampuma-aselakiin. Siellä oli perustettu toimikunta, joka koostui
viranomaisten lisäksi myös aseharrastajista, valmistelemaan lainsäädäntöä. Ruotsissa
muutokset koskivat lähinnä asekaappien standardeja. Tanskassa ei ollut
tapahtumassa muutoksia aselainsäädäntöön. Suomen tilanne on varmasti kaikkien
lukijoiden tiedossa.

Aselakiasioiden jälkeen keskusteltiin ja sovittiin monenlaisesta pohjoismaisesta
yhteistyöstä. Sovimme erilaisista mahdollisuuksista auttaa toisia maita ja jäseniä
esimerkiksi kirjallisuuden, esitelmien ja muun tiedon vaihdolla.

Myös Stephen A. Petroni kertoi FESACin terveiset kokoukselle sekä esitti näkemyksiä
keräilyn eurooppalaisesta tilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. FESAC on tehnyt
paljon yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Merkittävä saavutus on EU:n
ampuma-asedirektiivin poikkeus merkinnöistä keräilyaseiden osalta. EU:n komission
raportoijat ovat hyväksyneet FESACin esityksen ja se siirtyy EU parlamentin
käsittelyyn.

Myös tullin käsittelyyn ja luokitukseen on ilmeisesti saatavissa helpotusta
keräilyaseiden osalta. Tällöin yli 33 vuotta vanhat keräilyaseet siirtyvät luokkaan,
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Osastollamme Tampereen asemessuilla
Tamarmsissa riitti vilskettä. Seuran pöydällä
näyttelyvitriinissä olleet kotimaiset koesarjan
Lahti-pistooli ja VKT-44 pistooli herättivät
keräilijöiden mielenkiintoa.

Kalle Seppälällä ja Juha Kovasella oli tekemistä
Seurasta kiinnostuneille vastaillessa.
 

Lue lisää »

Laiton asekauppa lisääntyy sisäministeriön
toimien vuoksi
05.01.2011

Suomen Asehistoriallinen Seura on laskenut
julkisuuteen 6.1.2011 julkaistavaksi annetun
lehdistötiedotteen, jossa arvostellaan
sisäministeriön aseturvallisuutta heikentäviä
toimia lupakäytäntöjen, lupahinnoittelun että
deaktivointimääräysten yhteistuloksena.

Ruotsissa haulikon piipun käyttökelvottomaksi
tekemiseen riittää tämä, Suomessa vaaditaan
urien väliksi piipun mitalla enintään viisi senttiä ja
syvyydeksi piipun puoliväliä, jolloin koko
sisähalkaisija on oltava auki. Suomalaista
yksityishenkilön nykymääräysten mukaan dekottua
esimerkkiasetta ei ole vieläkään löydetty
kuvattavaksi.

Lue lisää »

Syyskokous linjasi entistä aktiivisemman
tulevan toimikauden
06.12.2010

Seinäjoen syyskokous ei tehnyt radikaaleja
muutoksia Seuran toimihenkilöihin. Toiminnan
suuntaviivat ovat entisellään, asehistorian ja
aseharrastuksen edistäminen ensirintamassa.
 
Seuran puheenjohtajana jatkaa Jari Mäkinen ja
sihteerinä Pekka Närhi. Myös muut tapahtumista
vastaavat toimihenkilöt pysyivät entisinä.

Kokouksen sihteeri Pekka Närhi ja kokouksen
puheenjohtaja Erkki Vatanen.
 
Lue lisää »

Uusi aselaki hyväksyttiin - taistelu jatkuu
10.11.2010
Eduskunnan hyväksyttyä uuden aselain SAHS

Mäkinen avasivat yhdessä kokouksen ja toivottivat osallistujat tervetulleiksi.

Seuraavana jokainen maa kertoi omat kuulumisensa lähinnä aselainsäädännön
kannalta. Kaikissa maissa oltiin tavalla tai toisella ottamassa uuden EU direktiivin
säädöksiä oman maan ampuma-aselakiin. Norjassa ollaan tekemässä aika paljon
muutoksia ampuma-aselakiin. Siellä oli perustettu toimikunta, joka koostui
viranomaisten lisäksi myös aseharrastajista, valmistelemaan lainsäädäntöä.
Ruotsissa muutokset koskivat lähinnä asekaappien standardeja. Tanskassa ei
ollut tapahtumassa muutoksia aselainsäädäntöön. Suomen tilanne on varmasti
kaikkien lukijoiden tiedossa.

Aselakiasioiden jälkeen keskusteltiin ja sovittiin monenlaisesta pohjoismaisesta
yhteistyöstä. Sovimme erilaisista mahdollisuuksista auttaa toisia maita ja jäseniä
esimerkiksi kirjallisuuden, esitelmien ja muun tiedon vaihdolla.

Myös Stephen A. Petroni kertoi FESACin terveiset kokoukselle sekä esitti
näkemyksiä keräilyn eurooppalaisesta tilanteesta ja tulevaisuuden haasteista.
FESAC on tehnyt paljon yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Merkittävä
saavutus on EU:n ampuma-asedirektiivin poikkeus merkinnöistä keräilyaseiden
osalta. EU:n komission raportoijat ovat hyväksyneet FESACin esityksen ja se
siirtyy EU parlamentin käsittelyyn.

Myös tullin käsittelyyn ja luokitukseen on ilmeisesti saatavissa helpotusta
keräilyaseiden osalta. Tällöin yli 33 vuotta vanhat keräilyaseet siirtyvät luokkaan,
jossa merkintöjä ei tarvitse tehdä ja myös tulli- ja ALV-maksuissa tulee
helpotuksia.

Stephen A. Petroni halusi vielä korostaa asekeräilijöiden yhtä rintamaa. Kaikkien
asekeräilijöiden tulisi toimia yhdessä. Antiikkiaseiden, modernien aseiden tai
teräaseiden keräilijöiden tulisi puhaltaa yhteen hiileen. Me olemme kaikki
kuitenkin asekeräilijöitä.

Yhteistyön jatkumisesta tietenkin
sovittiin. Vaihdamme tietoa lakiasioista
sekä muistakin aseharrastajiin
vaikuttavista asioista pohjoismaiden
välillä. Muutakin tiedonvaihtoa tullaan
ylläpitämään. Mahdollisuuksien mukaan
vaihdamme artikkeleita ja kirjoituksia
sekä esitelmiä eri lehtien ja yhdistysten
välillä.

Lopuksi kuulimme erittäin
mielenkiintoisen ja tietoja lisäävän
esitelmän aselainsäädännöstä ja
asekeräilystä USA:ssa. Esitelmän piti Suomessa käymässä ollut amerikkalainen
asekeräilijä John Tengström. Kiitokset hänelle vielä kerran mainiosta
tietopaketista. Pystyimme vain toteamaan, että lainsäädäntö ja käytäntö ovat
hyvin erilaiset eri osavaltioissa.

Seuraavana vuonna sovittiin pohjoismaisten yhdistysten kokous järjestettäväksi
Tanskassa. Ajankohdaksi sovittiin alustavasti syyskuu 2011.


