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WANTED
C.O.W.S tarvitsee tuleviin tapahtumiinsa
toimihenkilöitä, näyttelijöitä, järjestäjiä,
tuomareita yms...yms. Joten kaikki
jolla vain innostusta ja mielenkiintoa
löytyy niin ottakaa VÄLITTÖMÄSTI
yhteyttä toimihenkilöihimme. Kaikille
löytyy varmaan jotain, missä voivat
olla mukana. Tuo vaikka ideoita!
Tarvitsemme myös henkilöitä tekemään,
kirjoittamaan juttuja ja kehittämään
THE C.O.W.S CHRONICLE lehteämme.
sincerely your President

$ REWARD $
Seuran perustajajäsenet vas. Reino Koskinen, Väinö Halla-aho, Sami Hallaaho, Reino Tuomilehto, Ilmo Onninen, Ilkka Heikkilä, Sami Raunio,
Markku Tuomola, Reijo Nieminen, Jan Zimmerbauer ja Aki Savunen.

Somerolla perustettiin toukokuun puolivälissä maamme
ensimmäinen Villin Lännen
kerho, Classic Old Wester n
Society of Finland. Yhdistys
pyrkii sisällyttämään toimintaansa kaiken mahdollisen
Villiin Länteen liityvän.
Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää legendaarisen Villin
Lännen historian ja aseiden
tuntemusta sekä perinteisten
Lännen aseiden keräily- ja
ampumaharrastusta, myös
replica-aseilla, Aiheita, jotka
toimintaan kuuluvat ovat myös
lännen vaatetus, musiikki,
tanssi, ruokakulttuuri sekä
suomalaisten siirtolaisten vaiheet suuressa Lännessä.
- Ennen kaikkea tarkoitus on
pitää hauskaa “spirit of the
game”- ja “code of the west”hengessä, sanoo yhdistys
esitteessään.
Suunnitelmissa on järjestää
vuosittain Western-päivät, jol-

loin alan harrastajat pääsevät
tapaamaan muita alasta kiinnostuneita. Perinteiset ampuma-kilpailut kuuluvat luonnollisesti toimintaan. Seuran puheenjohtaja on somerolainen
Reijo Nieminen. Sihteeri on
niinikään somero-lainen Väinö
Halla-aho ja muut hallituksen
jäsenet, Markku Tuomola
Forssasta, Sami Raunio
Hyvinkäältä, Reino Tuomilehto
Jurvasta ja Jan Zimmerbauer
Nurmosta. Tuomilehto ja
Zimmerbauer ovat suunnitelleet seuran rintatähden ja
logon.
Liittymismaksu on 500mk ja
jäsenmaksu 100mk. Kaikki
perheenjäsenet pääsevät yhdellä liittymismaksulla.
Ensimmäinen maksu jäseneltä
on 100mk ja seuraavat 30mk/
perheenjäsen. Jäsenet saavat
liittyessään
Êhopeoidun
C.O.W.S of Finland-tähden.

FUNN! FUNN! FUNN! FUNN!

Western Weekend Heinäkuussa

Special Edition
The C.O.W.S Chronicle
COWS Officers

Mad Dog Reno ..............President/Editor
Stockburn........Vice President/As. Editor
One Eye Willy..........Secretary/Treasurer
C.O.W.S of Finland Web Site
http://www.qnet.fi/madreno/cows.html
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Secretary’s
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C.O.W.S

Howdy Folks!

Vihdoinkin saimme perustettua
(16.5.99) Suomeen VillinLännen
kerhon jonka nimeksi tuli lopuksi
"Classic Old Western Society" ja
lyhennekin muokkautui siitä
kivasti, C.O.W.S. of Finland. Tarkoituksena on nyt kehittää toimintaa kaikille Westernistä kiinnostuneille ja ennen kaikkea pitää hauskaa yhdessä teidän kanssa
"Spirit of the came tai Code of the West" pelin hengen
mukaan. Luet nyt myös ensimmäistä COWS:in
Chroniclea joka on tarkoitus saada julkaistua tulevaisuudessa ehkä neljästi vuodessa. Tämä julkaisumme
on niin kuin nimikin viitaa, jonkillainen aikakirja
tapahtumistamme että tekemisestämme, jossa olemme
koonneet kaikki tapaukset suurinpiirtein aika järjestyksessä. Sekä laitamme myös julkaisut sellaisinaan jotka
ovat olleet jossain lehdissä yms. ja kaikki ne jotka jollain tavalla koskevat tätä harrastustamme ja COWS:sia.
Tarkoitus olisi, jos tästä tulisi mahdollisimman autenttisen näköinen lehti. Joten jos sinulta löytyy aikaa ja
mielenkiintoisia juttuja tähän julkaisuumme, niin ne
ovat erittäin tervetulleita, sekä toivomme että kaikki myös
yrittävät omalta osaltaan kehittää COWS Chroniclea, jotta siitä tulisi mielenkiintoinen ja palvelisi osaltaan kaikkia villinlännen harrastajiamme. Olen siitä pahoillani
jos teistä tuntuu siltä että “meikäläisen” kuvia ja
materiaalia on paljon, mutta tätä materiaalia ei ole
vielä muilta paljon kertynyt ja olenhan itse ollut melkein aina paikalla jos jotain on ollut. Laitoimme tähän mukaan myös Kausalassa olleesta CAS-kilpailuista artikkelit vaikka ne eivät suoranaisesti ole
COWS:in järjestämiä, mutta olimme kylläkin mukana kilpailemassa ja edustamassa COWS:sia. Yritämme tietysti saada mahdollisimman vaihtelevaa
materiaalia mutta, jostain sitä on aloitettava. Täten olisimme todella kiitollisia jos teiltä löytyy
tekstinpätkiä tai valokuvia tähän jatkossa jotka voi
mailata minulle tai “Stockburnille”. Olemme ajatelleet myös julkaista esittely “introduce to you”
palstan jossa jäsenet voisivat lyhyesti kertoa yhteenvedon itsestään esim. milloin aloittanut, miksi , mitä
harrastaa, mutta ennen kaikkea jos löytyy jotain “erikoisosaamista” mikä liittyisi jotenkin tähän ainutlaatuiseen harrastukseemme. Näin me muut saisimme niistä mahdollisesti tietoa ja tarvittaessa saisimme apua tai neuvoja niiltä oikeilta henkilöiltä,
joilla on jo kokemusta, oppia tietyistä asioista kertynyt. Sekä näinkin samalla oppisimme mahdollisesti tuntemaan jäseniämme. Joten oikein hyvää ja
antoisaa uutta alkanutta vuosituhatta and Keep
your bowder dry........ “Mad Dog Reno”

Yhdistys perustettiin 16.05.1999 Somerolla 11
henkilön voimin. Perustamisen jälkeen jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa siten, että
vuoden 1999 lopussa yhdistyksellä on 51 jäsentä. Maantieteellisesti etäisimmät jäsenet löytyvät Turusta, Haapavedeltä ja Sunilasta.
Useimmat jäsenet ovat tänä päivänä tavoitettavissa sähköpostilla ja GSM viesteillä. Näistä
on muodostunut yleinen kommunikointikeino
jäsenten väliseen yhteydenpitoon. Useilla jäsenillä on internetissä myös omat kotisivut, joilla on tietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
Liittymiskaavakkeet, yhdisytsen säännöt ja tietoja toiminnasta löytyy mm. Reinon ja Samin
(Lefthand Sam) sivulta.Myös eri hakupalvelimet tuntevat jo COWS nimellä tehtävät haut.

OF FINLAND

Erilaisia kokouksia on pidetty yhteensä 9 kappaletta, yhdistyksen syyskokous mukaanlukien. Pääosin kokoukset ovat ollet hallituksen kokouksia. Kokouksia ja kokoontumisia tullaan
jatkossakin järjestämään noin kahden kuukauden välein.
Sihteerin tehtäviin kuuluvat mm:
- kokousten valmistelu
- yhdistyksen paperitöiden hoito
- ilmoittautumislomakkeiden kirjaus ja
jäsenrekisterin ylläpito
- jäsenmerkkien, sertifikaatittien, tiedotteiden ja
kirjeiden postitus

“One Eye Willy” C.O.W.S #8

Hyvä C.0.W.S:n jäsen!
Ellet saanut jäsensertifikaattiasi tämän lehden
mukana, tarkoittaa se todennäköisesti sitä,
että meillä olevat tietosi ovat puutteelliset.
Toisin sanoen aliaksesi eli "lempinimesi" puuttuu. Mikäli et ole vielä keksinyt itsellesi aliasta,
niin otathan se nyt asiaksesi ja ilmoita se
meille. Näin saamme rekisterimme ajan tasalle ja voimme postittaa sinulle sertifikaattisi
ja jäsenkorttisi. Aliaksen keksiminen ei ole vaikeaa. Nimen voit napata suoraan historian kirjoista, elokuvista tai sarjakuvista tai se voi olla
itse keksitty, mutta Villin Lännen henkeen sopiva. Ei haittaa, vaikka haluamasi alias olisikin jo käytössä SASS:n, WASA:n, SWS: n tai
muun ulkomailla toimivan western-yhdistyksen jäsenellä, kunhan se ei ole kenenkään
C.0.WS:n jäsenen käytössä. Joten kaivahan
videohyllyäsi, tutki kirjastoasi, pengo
sarjakuviasi ja laita harmaat aivosolut liikkeelle. Monta hyvää aliasta on vielä vapaana.
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yllä:
TEJUKA
11.08.1999

alla:
Jurvan Sanomat
18.08.1999
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KALIBERI No6-1999
Hotelli Ellivuori, Vammala 18-19.9-1999
Olimme mukana myös tässä Suomen Asehistoriallisen seuran
järjestämässä jokasyksyisessä Gun Showssa joka on lajissaan
maamme monipuolisin asetapahtuma. Esittely/myyntipöytämme
herätti mielenkiintoa ihmisissä. Mutta paras oli vielä näyttämättä,
nimittäin pidimme pienen VillinLännen Shown ulkosalla tiipiin
vierellä, jonka oli pystyttänyt, Risto Vuoripalo ja Kari Salonius.
Nämä uudet COWS:in jäsenet järjestivät meille vielä lisä-ohjelmaa
kun olivat sunnuntaina mukana esityksessä. Riston lasso pyöri
hänen kädessään kuin se olisi ollut “taijottu”. Karilta isojen veisten
ja tomahawkien heitto sujui monien vuosien kokemuksella, eikä
karjaruoska “bullwipp” miehen käteen ollut outo, joten ruoskan
paukettakin saatiin kuunnella. Alussa mietimme saammeko ihmisiä
ulos tapahtumaamme ollenkaan, kun ottaa huomioon että messut
pidetään sisätiloissa. Mutta olihan sitä porukkaa kiitettävästi ja
ilmahan suosi meitä todella, kun ajattee että syksyhän oli jo
pitkällä. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli hauska ja mieluisa
kokemus, joten ensi vuonna ollaan varmasti mukana uusien
ideoitten kanssa. Siinä kun Janin kanssa siivosimme tavaroitamme
pois tulivat tapahtuman järjestäjät kiittelemään ja kyselemään ensi
vuotta mitkä ovat aikeemme. Haluavat omalta osaltaan olla mukana
mainostamassa tulevaa esitystämme paremmin kuin tällä kertaa,
joka johtui ilmeisesti “informaatio katkoksesta”. Eipä tämä meidän
menoa haitannut ja loppujen lopuksi kaikki tuntui loksahtavan
paikoilleen ihan mukavasti.
“Mad Dog Reno” COWS # 2

Ê
Ase-lehti numerossaan 5/99 jossa oli juttu Gun Show:sta laittoivat
mukaan parit kuvat meidän toiminnastamme. Ja kuva tekstissä mainittiin
seuraavasti: Suomen Villin Lännen Kerho esitteli toimintaansa.
Kaliberi No6.1999 oli liittänyt juttuunsa myös kuvan ja hiukan tekstiäkin
jossa luki ...... Kiinnostus villiinlänteen ja sen aikaisiin aseisiin on viime
vuosina lisännyt voimakkaasti suosiotaan vielä entisestäänkin eri puolilla
maailmaa, eikä Suomi ole poikkeus. Ellivuoressa tämän lajin ase- ja
muutakin harrastusta esittelivät vastikään maahamme perustettu
yhdistys, Classic Old Western Society. Harrastuksen piiriin mahtuvat niin
lehmipojat ja Sheriffit kuin sinitakit ja intiaanitkin. Hotellin pihamaalle
pystytetyn tiipiin ympärillä vanhan lännen yhdistyksen jäsenet järjestivät
runsaalle yleisölle näytöksiä pikavedosta revolverilla,
asekäsittelytemppuja sekä lassoamista, Samalla jaettiin myös tietoa
1800-luvun rajaseutujen todellisesta elämänmenosta.
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Nämä kuvat löydät värillisenä, ja paljon muuta tapahtumistamme myös internetistä osoitteesta http://www.qnet.fi/madreno/cows.html

Buy & SAle

Stable
Myydään

Tähän jos teillä löytyy jotain myytävää,
ostettavaa, vaihdettavaa tai varastettavaa.
Ilmoituksia voit lähettää toimihenkilöille!
ps. Hevosvarkauksista hirtetään heti
aamunkoitteessa!
Ostetaan

Onnea halvalla!
Vaihdetaan

Vähän käytetty 45v. tamma nuorempaan ja
“viriiliin”. Tamman oltava sisäsiisti.
This is a joke.....sorry !

Mainoksia & Ilmoituksia ?
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Villin lännen kulltuuria Suomessa:

Ensimmäiset CAS-kisat

C.O.W.S

USA:ssa suosittu urheiluammuntamuoto, Cowboy
Action Shooting, on saamassa pitävän jalansijan
myös meillä. Ensimmäiset
alan avoimet SM-kisat järjestetään loppu kesästä
Lahdessa. Järjestelyistä
vastaa Lahden silhuetti- ja
practical-ampujat. Lajin
kaikkein ensimmäiset kisat järjestettiin Kaliforniassa 1981.

Lajia Suomeen puuhannut,
alan tarvikkeita maahantuovan Old Western Store'n
toimitusjohtaja Sami Raunio
on ollut pystyttä mässä myös
lajin ensimmäistä seuraa maahamme. Toukokuun puolivälissä perustettiin Somerolla
Classic Old Western Sociey eli
C . O . W. S . o f F i n l a n d r y.
Yhdisyksen tarkoituksena on
alan harrastajien yhdyssiteenä
toimimisen ohella edistää leg e n d a a r i s e n Vi l l i n L ä n n e n
aseiden keräily- ja ampumaharrastusta myös replicaaseilla. Lisäksi seura pyrkii
perehdyttämään
ihmisiä
western-vaatetukseen, -musiikkiin ja -ruokakulttuuriin
sekä ratsastukseen ja intiaanikulttuuriin. C.O.W.S.:in tavoitteena on myös tutkia suomalaisten siirtolaisten vaiheita suuressa Lännessä. Vakavien tarkoitusperien ohella
hauskanpitokin on keskeisellä sijalla. Yhdysvalloissa 1
970-luvulla syntyneen Cowboy Action Shootingin ideana
on, että harrastajat pukeutuvat mahdollisimman samalla
tavoin kuin lännenfilmien
sankarit. Myös käytettävien
aseiden tulee olla aitoja Villin
Lännen tuliluikkuja eli
kuudestilaukeavia, ja yksitoimisia revolvereita, jotka on
ladattu kunnon lyijymurikoin.

Slick Deal Sam C.O.W.S #10

OF FINLAND

Old Western Store markkinoi kaikenlaista länkkäri-ammunnoissa ja
muissa alan tapahtumissa tarvittavaa rekvisiittaa. Toimitusjohtaja Sami
Raunio tuottaa tarvikkeet
suoraan USAsta ja ne ovat
taatusti aitoa tavaraa.
Kopioita ei oteta liikkeen
vali koimiin. Valikoimissa
on mm. pistoolireplikoita, ase vöitä, kirjallisuutta ja videoita.

Perusideana
on hauskuus
Myös luodikoiden on oltava
perinteistä länkkärikamaa.
Siis joko vipulukkoisia tai
pumppu-toimisia, joissa hanat
ovat näkyvillä. Mustaruudin
käytöstä saa lisäpisteitä
CAS:ssa on jonkinverran yhtymäkohtia practicalammunnan kanssa, koska lajin
alullepanijoina oli joukko

practicalin harrastajia. Myös
'länkkäriammunnassa' suoritetaan annettuja usein hivenen
leikkimielisiä- tehtäviä, joiden
taustalla saattaa olla jokin historiaan kirjattu ammuskelu tai
kahakka.
Myös
turvamääräykset
ovat
osin
practicalista tuttuja. Raunio
kuitenkin korostaa, että CAS-

a m m u n n a n p e ru s i d e a o n
hauskuus, ei tulosten ja luotien tehojen pikkutarkka laskeminen. Tämä monia muita
ammuntalajeja rennompi meininki on Raunion mukaan
houkutellut CAS:n harrastajiksi muunmuassa practicalampujia. Yhtenä lajin erikoisuutena kannattanee mainita,
että kilpailijoiden toivotaan
pukeutuvan 1800 luvun lopun
tyylisiin Lännen asusteisiin.
Lisäksi heidän olisi hyvä valita jokin lännen tyyliin sopiva,
yksilöllinen lempi- tahi liikanimi, kuten BillyThe Kid. Laji
on Raunion milestä muuta
a m p u m a u r h e i l u a
näyttävämpää ja yleisöön
vetoavampaa. Cowboy Action
Shooting on paljosta velkaa
kolmelle herras miehelle, jotka aloittivat tämän urheilumuodon kehittelyn 1970-luvun lopulla. Herrojen Harper
Criegh, Bill Hahn and Gordon
Davis ajatuksena oli luoda

ammuntalaji, jossa palataan
Wi l d B i l l H i c k o c k i n , J e s s e
Jamesin, Calamity Jane'in ja
Wyatt Earpin aikaan noin vuodesta 1860 vuosisadan vaihteeseen.

Aseilla tarkat
vaatimukset
Cowboy Action Shootingin
sääntöjen mukaan kilpailuissa saa käyttää yksitoimisia revolvereita, vipulukkoisia kivääreitä ja
haulikoita sekä rinnakkaispiippuisia haulikoita. Myös
jäljitelmä aseet ovat sallittuja. Kiväärien on oltava
1899 vuoden malleja tai sitä
vanhempia. Lisäksi niiden
tulee olla keski sytytteisiä ja
kaliiperiltaan .25 tai sitä
isompia. Piipun oltava vähintään 16 tuuman ja noin
40,5 sentin mittainen. Luo-
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din lähtöno peuden tulee
asettua välille 198-426 m/
s. CAS-ammuntaan käy
myös
mikä
tahansa
rinnakkais-piippuinen, ilman automaattista hylsyn
poistajaa oleva haulikko,
jossa on joko sisäinen tai
ulkoinen iskuri. Liipaisimia
voi olla joko yksi tahi kaksi. Kaliiperin on oltava 1020, mikä tarkoittaa, että
patruunoiden läpimitta on
välillä 19,3-15,7 millimetriä. Piipun vähimmäismitta
on 18 tuumaa eli 45,7 sent
t i ä . Va i n I y i j y h a u l e i l l a
ladatut patruunat sallitaan.
Magnum-latauksia ei sallita. Revolveriammun-nassa
kilpailijat jaetaan viiteen eri
luokkaan aseen tyypin mukaan: moderni, perinteinen,
mustaruuti, duelist ja
frontiersman. Mikä tahansa
yksi toiminen revolveri sallitaan. Pienin sallittu
kaliiperi on .32. Luodin
lähtönopeus on oltava välill ä 1 9 8 - 3 0 5 m / s . Va i n
Iyijyluodit sallitaan.

OF FINLAND

Ratavälineet ja
yleiset säännöt
Ammunnassa käytettävät
maalit voivat olla metallia
tai paperia. Ampuma-matka
derringerillä on kolme metriä, revolverilla 7-10 metriä
ja kiväärillä 13-50 metriä.
Taulun koko on noin 40 x
40 senttiä. Taulujen etäisyys ja koko voidaan myös

R e p l i k a
aseesta, jolla
JesÊ
iin,
koristaa Old
West Storen
seinää.

Aidot stetsonit suoraan Texasista ovat oleellinen osa
lännen kulttuuria.
valita harrastajan kokemuksen mukaan.
Kilpailulla tulee olla valvoja/johtaja ja sen lisäksi
kullakin suorituspaikalla
valvoja. Turvallisuusmääräyksiä on noudatettava tinkimättä. Aseita tulee käsitellä aina niin kuin ne olisivat ladattuja. Kaikki
lataaminen ja patruunoiden poistaminen tulee tapahtua
vain
siihen
varatulla paikalla.
Kuudestilaukeavat ladataan aina vain viidellä
patruunalla, iskuri painetaan tyhjän kammion kohdalle. Ampumasuorituksen
jälkeen jätetään kiväärit ja
haulikot aina lukot avonaisina niille varatuille paikoille. Ammuttaessa ensin
käsiaseella, ja sen jälkeen
kiväärillä, käsiase laitetaan
ensin takaisin koteloonsa
ennenkuin kivääri otetaan
käteen.

puminen kielletty. Kuulosuojaimia ja ampujanlasien
käyttö on pakollista. CAS:n
kilpailut eivät ole pikavetokilpailuja. Kaikki tähän
viittaava leikittely johtaa
hylkäämiseen kilpailuissa.
Ampuja ei saa koskaan jättää kädestään viritettyä
revolveria ja siirryttäessä
suoritus paikalta toiselle on
aseen iskurin oltava aina
alhaalla ja tyhjän kammion
kohdalla. Aseen putoaminen johtaa kilpailusta
hylkäämiseen. Pudonneen
aseen nostaa valvoja. Asetta ei saa virittää ennenkuin
sen piippu osoittaa turvalliseen suuntaan.
Suorituspaikan valvojan
tulee tarkastaa kaikki
aseet, ennen kuin paikalta
poistutaan.

ASE & ERÄ 5/99
Muita turvallisuus
määräyksiä
Alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena on am-

Teksti: Martti Huitula
Kuvat: Tapio HallaÊ
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Tapahtumakalenteri
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Matkailumessut Helsinginmessukeskus 22-23.1.2000
TAMARMS 2000 20.2.2000
Western Weekend Ähtärin
Lännenkylä 29-30.7.2000
“Northern End CAS”
toukokuun lopulla ?
Millenium CAS -shooting
elokuun lopulla
Ellivuoren GUN SHOW “00”
16-17.9.2000

Smoke signal
Here come some indian stuff!
later........maybe, it’s up to you
all indians.......write to us!
Right: Indian Chief
TWO STRIKE (1902)

MagTechin uudet CAS-patruunat
Cowboy Action Shooting -ampumaharrastus on saavuttanut muutamassa vuodessa sellaisen suosion, että yhä useammat patruunatehtaat
ovat alkaneet tarjota erityisiä cowboy-latauksia jälleenlatausta
harrastamatomille “lehmipoika-ampujille. Nyt tähän mietojen
lyijyluotilatausten valmistajajoukkoon on liittynyt myös brasilialainen
MagTech, jonka uudesta cowboy-patruunavalikoimasta löytyy mm.
kaliiperit .38 Special, 44-40, .44 Special ja 45 Colt.
MagTech patruunoita tuo maahan Asetalo Oy Virroilta (03-475 5371),
cowboy-lataukset maksavat kaliiperista riippuen 1,40-2,80 mk/kpl.
Löydät tarkemman artikkelin ASE & ERÄ 8/99
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C.A.S - AMMUNTA 16.10.1999 Kausala

C.O.W.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ampuja
Vilen Timo
Mäkelä Sami
Renwall Ronny
Vilenius Mauno
Marttinen Tommi
Tuomilehto Reino
Silomaa Esa
Patrakka Marko
Puumalainen Paavo
Kallio Tomi
Partanen Jarmo
Liimatta Pekka
Juutilainen Ilkka
Karinen Klaus
Stenhammar Aarno
Juntunen Jorma
Zimmerbauer Jan
Lehtonen Tommi
Laalo Esko
Myllynen Timo
Ohenoja Leo
Finander Markku
Kontusalmi Matti

COWS # 3 “Stockburn &
COWS #2 “Mad Dog Reno”

TULOSLUETTELO
Seura
TURKU
SSG
ASC
LS & PK
LS & PK
C.O.W.S
OULU
LS & PK
LS & PK
HELSINKI
LS & PK
SMAS SAVONLINNA
HELSINKI
LS & PK
LS & PK
HYMAS HYVINKÄÄ
C.O.W.S
KYRÖ
ESPOO
LS & PK
HELSINKI
HELSINKI
C.O.W.S

OF FINLAND

Aika
79,14
80,30
81,12
83,86
86,55
86,67
87,43
87,59
89,62
93,19
93,63
93,95
100,40
102,38
105,39
109,96
117,87
139,27
143,95
146,98
147,07
155,79
169,10

COWS # 30 “Scar” Matti Kontusalmi blasting away.....
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COWBOY! ACTION!

C.O.W.S
Ensimmäiset CAS-kisat Kausalassa

Kilpailupaikkana toimi Iitin
Kausalassa sijaitseva Lahden Silhouette- & Practicalkerho ry:n isännöimä
action ammuntarata, jonka
korkeat hiekkavallireunat
loivat ainakin ykkösstagelle
aidonhenkistä tunnelmaa.
Myöhäisestä ajankohdasta ja koleahkosta
säästä huolimatta paikalle
oli saapunut reilut pari
kymmentä innokasta kilpailijaa sekä ainakin kirjoittajan mielestä yllättävänkin suuri joukko uteliaita sivustaseuraajia.
Näyttääkin siltä, että
kiinnostus lajia kohtaan
olisi selvästi kasvamassa.
Tähän astihan pienet

Lauantaiaamuna 16. lokakuuta koitti vihdoinkin se
westernammunnan harrastajien kauan odottama
hetki, jolloin maamme ensimmäinen "virallinen"
Cowboy Action Shooting-kilpailu pyörähti käyntiin.
Kuulopuheita ja epämääräisiä juttuja kisojen järjestämisestä oli liikkunut alan piireissä jo vuoden päivät, mutta nyt se on sitten tehty: avauskilpailu on
pidetty, ja toivottavasti jatkoa seuraa!

OF FINLAND

harrastajaporukat ympäri
maata ovat korkeintaan
kisailleet keskenään parinkolmen hengen voimin,
mutta kun valtakunnallinen toiminta on nyt saatu
alulle, löytyy varmasti uusiakin cowboy-henkisiä
ammunnan harrastajia.

Kaikilla lukijoilla
tuskin lienee selvää kuvaa
siitä, mistä Cowboy Action
Shootingissa (lyhemmin
CAS) on kysymys.
Kuten arvata saattaa, on laji lähtöisin
USA:sta, jossa cowboy ammuntaa alettiin kilpailu
mielessä harrastaa 1980luvun lopulla, ja alkuinnos-

tus on ollut melko mahtavaa: tätä nykyä lajin harrastajia löytyy jenkkilästä
kymmenia
tuhansia
(Ihmekös tuo, onhan kysymys maantoriaan läheisesti
liittyvästä perinteestä.) .
Mitä on Cowboy
Action Shooting?
Lyhyesti kuvailtuna
CAS muistuttaa IPSC
(Practical)- ammuntaa,
mutta käytettävät aseet on
rajattu
yksitoimisiin
revolvereihin ja sellaisiin
kivääreihin ja haulikoihin,
joita on ollut saatavissa
ennen 1900-luvun vaihdetta.

Kakkosstagella kaadettiin kiväärillä Pepper Poppereita ikkuna-aukosta ampuen.
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C.O.W.S
OF FINLAND
Hiekkaisella ykköstagella ammuttiin ensin viidesti
revolverilla, sitten kuudesti kiväärillä (piippu näkyy
telineessä ampujan hatunlierin edessä). Ajanottaja
timereineen seuraa suoritusta lähituntumassa.
Kolmannella suorituspaikalla lähdettiin liikkeelle
kirvesvartta pidellen ja ammuttiln ensin kiväärillä. Revolveri
odottaa omaa ampumavuoroaan pöydällä piippu taulullle
suunnattuna.
Nykyaikaisillekin yksitoimirevolvereille (esim. Rugerin
säätötähtäinmallit) on oma
sarjansa, samoin kuin pienille
tasku pistooleille (derringer),
mutta käytännön syistä
haulikoammunta sekä asetyyppien sarja jako oli jätetty
pois
Kausalan
avauskilpailusta. Maalitauluina käytetään yleensä kaatuvia terästauluja (myös pahvitauluja),
jotka on sijoitettu noin 7—30
metrin etäisyyksille ja joihin
kilpailijan tulee ampua osuma
mahdollisim manIyhyessä
ajassa yhtä, kahta tai kolmea
asetta (esim. haulikko, kivääri
ja revolveri) käyttäen.
Cowboy-henkiset asut
Jokaisesta ohilaukaukesta
sakotetaan viisi sekuntia ja
lievästä
aseenkäsittelyvirheestä 10 sekuntia (lievä virhe on sellainen, joka ei aiheuta turvallisuusriskiä), Selkeästä käsittelyvirheestä tai vaaratilanteesta seuraa välitön
diskaus. Mainittakoon vielä,
että turvallisuussyistä ainoastaan hitaat Iyijyluotilataukset
ovat sallittuja, Joten kimmokeja vaipparoiskeriskit on eliminoitu. CAS-ammuntaan kuuluu 1 800-luvun tyylisten aseiden (näköiskopioita tietenkin,
aidoilla arvoaseilla ei juuri
ammuskella) lisäksi myös
alkuperäishenkinen pukeutuminen. Jenkkisäännöt vaativat
käyttämään tiukasti ajanmukaisia vaatteita. Esimerkiksi vuosittaisessa End of Trail -

suurkilpailussa ei sallita minkäänlaisia nykyaikaisia farkkuja. Koska moinen vaatimus
olisi varmasti verottanut ensimmäisiin kisoihin osallistujia täällä koto-Suomessa melko rajusti, järjestäjät katsoivat
parhaaksi ainoastaan SUOSITELLA cowboy-henkistä asua.
Yllättävän moni ampujista oli
kuitenkin nähnyt vaivaa
asusteidensa hankkimisessa olipa muutamilla miltei
autenttisenkin
näköisiä
pukineita.

mäistä olivat pyöreitä plateja,
kaksi viimeistä peräkkäin asetettuja Pepper Poppereita. Suorituksen aikana ampuja ei saanut astua ulos ampuma-alueen rajaavasta lautakehikosta.
Kakkosstagella lähdettiin liikkeelle istualtaan tuolista, otettiin revolveri pöydältä, ammuttiin viisi laukausta teräslevytauluihin, jonka jälkeen vaihdettiin ampuma-asemaa, otettiin kivääri telineestä ja ammuttiin ikkuna-aukosta viisi
kaatuvaa Pepper Popperia.
Liikkuminen viritetyn aseen
kanssa oli kielletty, samoin
kuin piipun kääntäminen ulos
turva sektorilta missään suorituksen vaiheessa.

Kolmen stagen kilpailu
Hakkuupölkky
Koska kilpailun järjestäminen
venähtinäinkin pitkälle syksyyn, ei Kausalassa ammuttu
kuin kolme stagea, yhteensä
33 laukausta ampujaa kohti,
mikä olikin ilman koleus huomioon ottaen hyvä ratkaisu.
23 kilpailijan suoritukset veivät aikaa melko tarkkaan kolme tuntia, joten I—2 lisästagea
olisi venyttänyt palkintojenjaon ilta hämärään asti. Nyt
pitkämatkalaisetkin pääsivät
lähtemään kotia kohti jo kello
14 aikoihin seikka jota ainakin kirjoittaja osaa arvostaa
ajeltuaan vuosikausia ympäri
Suomea pitkillä kisamatkoilla.
Ykkösstagella ammuttiin ensin
viisi laukausta revolverilla:
kolme teräsmaalia ja kaksi
leikattua pahvista IPSC-taulua. Tämän jälkeen revolveri
laitettiin pöydälle ja otettiin
telineestä kivääri, jolla ammuttiin kuuteen kaatuvaan terästauluun: näistä neljä ensim-

Kolmosstagen lähtöasentona
oli kädet kiinni hakkuupölkyyn Iyödyn kirveen varressa, josta kilpailija liikkui lähtömerkin saatuaan pari askelta eteenpäin, otti pöydältä kiväärin ja ampui seitsemän laukausta teräsmaaleihin, joista
yksi oli kaatuva Pepper Popper.
Tämän jälkeen kivääri laitettiin
takaisin pöydälle - lukko auki
tietenkin - ja ammuttiin pöydältä otetulla revolverilla viisi
laukausta: kolme pieniin
pahvitauluihin (leikattu IPSCtaulusta) ja kaksi kaatuviin
Pepper Poppereihin. Vaikka
etäisyydet olivat Iyhyitä, ei
tauluihin osuminen ollut lainkaan liian helppoa etenkään
alkuperäismallisilla
revolvereilla, joiden tähtäinvarustus ei ole ainakaan nykymittapuun mukaan paras
mahdollinen pika-ammuntaa
ajatellen.

Itse kilpailutapahtuma sujui
pääosin varsin jouheasti.
Ykkösstagen ajanottolaitteen
häiriöt tosin aiheuttivat pari
uusintasuoritusta ja palkintojen jaossakin oli pientä
häsläystä, mutta näistä viis:
pääasia oli, että lajin kilpailutoiminta on saatu alulle ja että
osanottajat olivat tyytyväisiä.
Vaikkei kisan järjestelyistä
juuri moittimista löytynyt,
muutamat parannukset olivat
paikallaan ennen tulevan kevään kilpailua: ainakin kirjoittaja jäi kaipaamaan eri
stageille asetelinettä, jossa
kivääreitä voisi sailyttää omaa
ampumavuoroa odotellessa.
Tämänkaltaisista pikkupuutteista
huolimatta
LS&PK:n järjestämä Cowboy
Action-kisa oli hatunnoston
arvoinen suoritus. Toivottavasti kilpailutoiminta jatkuu kevään koittaessa entistä suuremman harrastajajoukon voimin!
TEKSTI JA KUVAT:
PEKKA LIIMATTA
TULOKSIA
(suluissa suoritusaika
sekunteina):
1) Timo Vilen (79,14)
2) Sami Mäkelä (80,30)
3) Ronny Renwall (81,12)
4) Mauno Vilenius (83,86)
5) Tommi Marttinen (86,55)
6) Reino Tuomilehto (86,67)
7) Esa Silomaa (87,43)
8) Marko Patrakka (87,59)
9) Paavo Puumalainen (89,62)
10) Tomi Kallio (93,19)
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Cowboy-kisat
Cowboy-kisat
Kausalassa
Kausalassa
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Teksti & kuvat: Pekka Liimatta
Maamme ensimmäinen valtakunnallinen Cowboy Action
Shooting-kilpailu pidettiin Iitin
Kausalassa, Lahti-Kouvolatien varrella lauantaina 16.10.
Järjestäjänä toimi Lahden
Silhouette & Practicalkerho,
jonka isännöimälle IPSC radalle oli rakennettu kolme cowboy-henkistä stagea. Myöhäissyksyyn venynyt kilpailuajankohta saattoi hieman laannuttaa "hallanarkojen" harrastajien osallistumis innokkuutta, mutta joka tapauksessa
paikalle saapui 23 kilpailijaa
sekä yllättävän runsas määrä
uteliasta yleisöä. Näyttääkin
siltä, että Cowboy Action on
tullut Suomeen jäädäkseen todennäköisesti harrastajamäärä moninkertaistuu parin
vuoden kuluessa.
Perusidealtaan Cowboy Action
Shooting eli Iyhemmin CAS on
eräänlaista "Villin Lännen"
IPSC-ammuntaa, jossa kilpailijoiden myös oletetaan
pukeutuvan 1 800-luvun loppupuolen asusteisiin (Itse asiassa jenkkisäännöt määräävät
ajanmukaisen pukupakon,
mutta tämä vaatimus oli
Kausalan kisoissa pudotettu
suositukseksi). Aseina käytetään pääsääntöisesti aitojen
Vestern-aseiden replikoita, aidot kun tahtovat olla joko
ampumakunnoltaan
tai
keräilyarvoltaan tämänkaltaiseen ammuntaan sopimatto-

mia. Kisa paikalla tehdyn yleissilmäyksen
perusteella
suomalaisharrastajien aseet
ovat suurimmalta osin
italialaisvalmisteisia (Uberti
ym.), muista mainittakoon
revolveripuolelta jokunen
Ruger sekä kivääreistä brasilialaisen Rossin Winchester
92-kopiot sekä varsin yleinen
uustuontanto-Winchester
Model 94 Trapper. Kaikissa
aseissa - niin pitkissä kuin
lyhyissäkin - säännöt rajoittavat sallituiksi patruunoiksi ainoastaan miedot lyijyluotilataukset. Näin vältetään sekä
kimmoke- että vaipparoiskeongelmat - varmuuden vuoksi
silmä ja kuulosuojaimet ovat
kuitenkin kaikille ampujille
pakolliset.
Kilpailun kolmella stagella
ammuttiin sekä revolverein
että kiväärein yhteensä 33 laukausta ja suoritusten yhteen
laskettu aika ratkaisi kilpailijan sijoituksen. Maalitauluina
käytettiin sekä pahvisia IPSC
tauluja sekä erilaisia kaatuvia
teräsmaaleja:
Pepper
Poppereita, pyöreitä plate-lautasia ja hieman kookkaampia
suora kulmaisia laattoja, jotka oli sijoiteltu noin 5 - 25 metrin ampumaetäisyyksille.
Paikkolaukausrnahdollisuutta
ei ollut, vaan aseet ladattiin
aina taulujen lukumäärää vastaavalla patruunamäärällä, kivääri 5-7 patruunalla stagesta

riippuen ja revolveri aina viidellä.
Jokaisesta
ohilaukauksesta sakotettiin
viidellä lisäsekunnilla ia
lievistä aseenkäsittelyvirheistä
sakko oli 10 s. Tällä kertaa kilpailijat olivat kuitenkin painaneet järjestäjien turvaohjeet
niin huolella päihinsä, ettei kenellekään tarvinnut antaa
sakkoaikaa aseenkäsittelyrikkeistä - ennen toiminnan alkamista kilpailun johtaja,

OF FINLAND

Kilpailijoiden lisäksi paikalle saapui myös tyylikkäästi
pukeutuneita katsojia.

Kirjoittaja kisa-asussaan.
Rekvisiittana ollutta nelijalkaista ei kuitenkaan tuotu
kilpailupaikalle.

Suoritusten välillä kirjattiin tulokset ja nostettiin taulut.
Huomaa ykkosstagen aitohenklnen maisema.
LS&PK:n Jarmo Partanen.
korostikin turvallisen aseenkäsittelyn merkitystä. Itse kilpailu sujui ilman suurempia
kommelluksia (yhden ajanottolaitteen temppuilu tosin aiheutti pari uusintasuoritusta) ja
koko touhu oli ohi kolmessa
tunnissa.
Hieman
lisähäslinkiä aiheutui kylläkin
palkintojenjaon yhteydessä,
kun osasta kilpailukortteja
puuttuivat kakkos.stagen ohi
laukaussakot. Pienen laskenta tuokion jälkeen lopulliset sijoitukset sitten selvisivät ja
palkinnotkin palautuivat oikeille omistajilleen. Tekevälle
sattuu, yleisesti ottaen järjestelyt ja kilpailun läpivienti oli
hyvin suunniteltu, mistä kiitokset isäntäseuralle. Kaiken
kaikkiaan tämä Cowhoy
Action-kilpailu oli erittäin mielenkiintoinen: cowboy-tyyliset
puvut, 1800-luvunaseet ja toiminnallinen, mutta rentohenkinen kilpa-ammunta te-

kevät lajista kiinnostavan seurata sellaisellekin, joka ei välttämättä edes itse aseita tai ammuntaa harrasta. Tässä vaiheessa lajin tulevaisuus näyttääkin varsin valoisalta, toivottavasti ensi vuonna on jo sitten useampia kisatapahtumia!

Tuloksia (5 parasta, suluissa
suoritusaika sekunteina):
I ) Timo Vilen (79,14)
2) Sami Mäkelä (80,30)
3) Ronny Renwall (81,12)
4) Mauno Vilenius (83,86)
5) Tommi Marttinen (86,55).
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Kuopiossa messuiltiin
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Savolaisten Tussarimarkkinoilla
marraskuun puolivälissä.

TREASURERs
REPORT
“One Eye Willy”
C.O.W.S # 8

OF FINLAND

Tänä vuonna perustettu Villin Lännen kerho oli mukana Kuopiossakin

Time to make some

choices!
Valintoja. Ne kuuluvat sinulle...JÄSEN. Kuulostaa
ehkä oudolta, mutta totta se on. Näin lomien ja
vuosituhannen vaihtuessa, haluavat kerhosi toimihenkilöt
että antaisit meille aikaasi muutama minuutti.
Istu alas ja kerro/kirjoita meille mitä haluaisit
C.O.W.S:in tekevän vuonna 2000. Vaikuta siihen!
• Mitä sinä haluat/haluaisit tehdä?
• Missä, mihin haluat kerhosi menevän, olevan esillä
tulevana kautena, haluatko olla jossain mukana?
• Mitä muutoksia haluaisit meidän tekevän?
• Mihin tuleviin tapahtumiin haluat vaikuttaa, oletko
mahdollisesti kiinnostunut olemaan toimihenkilönä
järjestelyissä? Haluatko mukaan esityksiin ?
• Jos meillä on ongelmia, onko sinulla ratkaisua?
• Olisiko sinulla meille jotain muuta?
Kerhosi puheenjohtajalla on tapana sanoa että, tämä on
teidän kerho, joten te johdatte sitä. No, todellakin hän
tarkoitaa sitä! Johda tätä kerhoasi! Vaikuta sinä siihen!
Muista tämä on teidänkin ryhmä, joten vastaa siitä.
Kaikissa kerhosi asioissa voit ottaa yhteyttä esim.
seuraaviin toimihenkilöihimme. Kerro meille!
President.....Reino Tuomilehto puh. 050-5333 403
email: mad.reno@pp.qnet.fi
Vice President....Jan Zimmerbauer puh. 040-5169 559
email: jan.zimmerbauer@pp.inet.fi
Secretary....Väinö Halla-aho puh. 040-500 8096
email: vaino.halla.aho@kolumbus.fi

Yhdistyksen rahankäytön on kuluvana vuonna määrännyt pääasiassa nollasta kasvuun lähtenyt jäsenmäärä. Menot on mitotettu tulojen
mukaan siten että vuoden lopussa ollaan selvästi plussan puolella. Suurimpina hankintoina
ovat olleet jäsenmerkit (joissa on varauduttu
myös tulevalle vuodelle), COWS tarrat, messujen pöytävuokrat ja jäsenkirjeiden, kutsujen ja
joulukorttien postimaksut. Tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista. Jonkin verran on saatu
myös tuloja messuilta, mm. tarrojen myynnistä ja materiaalien myyntipalkkioista. Yhteensä
liikevaihtoa ensimmäiselle toimintavuodelle
kertyy noin 9000 markkaa ja tilikausi tulee olemaan ylijäämäinen.
Vuodelle 2000 on budjetoitu jäsenmäärän ja
liikevaihdon kasvua yli 200%. Toimintaa leimaa
edelleen "suu säkkiä myöden" periaate. Suunnitellut kulut ja menot täytyy rahottaa
jäsenmaksuilla ja toiminnasta syntyvillä tuloilla
turhaa riskinottoa välttäen.
Erilaisesta toiminnasta ja jäsenmaksuista
kertyvät varat käytetään yhdistyksen kehittämiseen (mainonta, yhteydenpito, messut) ja
jäsenistön hyväksi (Western juhlat ja Cowboy
Action Shooting tapahtuma) siten, että yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Vuoden 2000 liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin syyskokouksessa pitää ennallaan.
Lisäksi hallitukselle varattiin mahdollisuus tehdä erilaisia messutarjouksia.
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvat mm:
- rahaliikenteen hoito ja laskujen maksu
- laskutus
- kirjanpito
- budjetointi ja budjetin seuranta
- tuloksen ja taseen valmistelu
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yhteistyötä myös vuoden 2000 Ellivuori Gun Showssa.
Toinen kesän tai oikeastaan syksyn
kohokohdista oli Suomen ensimmäinen “CAS” Cowboy Action Shootingkilpailu. Järjestäjäksi ehti ennen
COWSia Lahden silhuetti ja practicalseura. Kylmästä säästä huolimatta
kilpailu sujui lämpimässä hengessä.
COWS oli edustettuna kolmen miehen voimin. Syksyn mittaan on käyty välillä kiivastakin keskustelua
COWSin tulevaisuudesta. Erityisesti
yhteistyökuviot muiden seurojen
kanssa ovat tuoneet esille erilaisia
mielipiteitä.
Edellisen kerran kokoonnuttiin yhteen marraskuun lopulla, jolloin pidettiin sääntömääräinen syyskokous.
Tuolloin myös valittiin COWSille uusi
hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin
Reino Tuomilehto, sihteerinä jatkaa
ansiokkaasti kyseistä työtä hoitanut
Väinö Halla-aho ja varapuheenjohtajana toimii allekirjoittanut.
Vaikka jäsenmäärämme onkin
reilussa puolessa vuodessa kasvanut
kohtuullisesti on ns. aktiivijäsenten
määrä pysynyt lähestulkoon samana
ja toimintaa ovat koko ajan pyörittäneet samat henkilöt. Monissa muissa yhdistyksissä ongelmaksi muodostunut kahtiajako tekijät ja vastaanottajat näyttää valitettavasti jossain
määrin näivettäneen COWSinkin toimintaa. Ehdottoman tärkeätä olisikin
saada kaikki jäsenet aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan. Näin ei
tällä hetkellä ole ja jos tilanne jatkuu
samanlaisena on olemassa vaara, että
että jossain vaiheessa yhdistyksen
toiminta kuivuu kokoon.
Meillä on muutama vaihtoehto. Oma
väkemme on saatava toimintaan mukaan. On selvitettävä kunkin jäsenen
kiinnostuksen kohteet ja yhdistykseen liittyminen syyt. On mietittävä
miten saisimme kehitettyä toimintaamme YHDESSÄ niin, että jokainen

Winter 2000
liittymis- ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen tuntisi saavansa rahoilleen
vastinetta. Yksinkertaisuudessaan
asia on niin, että liittymis- ja jäsenmaksun maksaminen ei vielä riitä. Se
vain antaa mahdollisuuden lähteä
mukaan ponnistelemaan COWSin toiminnan kehittämiseksi.
Toinen vaihtoehto on houkutella aktiivista väkeä muista yhdistyksistä
edullisilla liittymis-maksuilla. Jolloin
löytyisi useita innokkaita liittyjiä, mikäli vain tällaisesta toisen kerhon jäsenistön ”joukkoliittymisen” ehdoista päästäisiin sopimukseen.
Kolmas vaihtoehto on ikävä kyllä se,
että toiminta tyrehtyy. Kourallisella
aktiivijäseniä ei kerta kaikkiaan pystytä läpiviemään ensi vuodelle suunniteltuja Cowboy Action Shooting-kilpailuja tai Western Weekendiä. Eli
otahan nyt asiaksesi kirjoittaa meille
muutama rivi joko postitse tai sähköpostitse tai soita. Haluaisimme kuulla, mitä odotat COWSilta ja miksi olet
liittynyt mukaan. Tärkeää olisi myös
tietää, oletko valmis aktiivisesti osallistumaan yhdistyksen toimintaan.
Tammikuun lopussa järjestetään Helsingissä matkailumessut jonne mennään lännenvaatteissa, Ähtärin
Lännenkylän osastolle mainostamaan
COWSia, lännenkylää, ensi kesän
Western Weekendiä ja CAS kilpailuja. Western Weekend ja CAS-kilpailut eivät myöskään järjesty itsellään,
vaan niiden eteen on tehtävä rajusti
työtä. Onko sinusta lähtemään mukaan näihin hankkeisiin?Ole hyvä ja
laita palautetta. Palautteen puutteen
tulkitsemme kiinnostuksen puutteeksi ja kiinnostuksen puute johtaa ennen pitkää toiminnan hiipumiseen.
Sitähän emme tietenkään toivo. Kun
nyt kerran on tällainen yhdistys saatu Suomeen aikaiseksi, niin koitetaan
ei vain pitää se pystyssä, vaan myös
viedä sitä eteenpäin. Kyseessähän on
meidän kaikkien yhteinen etu.
“Stockburn”

C.O.W.S

Arvoisa Classic Old Western Societyn
jäsen. On aika tehdä pieni yhteenveto missä nyt ollaan, miten tähän on
tultu ja miten tästä jatketaan. COWS
perustettiin tämän vuoden toukokuun puolessa välissä Somerolla, jonne Reijo Nieminen oli kutsunut kymmenen innokasta Villin Lännenharrastajaa. Aiemmin oltiin todettu
Suomessa olevan kasvavaa kiinnostusta CAS “Cowboy Action Shooting”ampumaharrastusta kohtaan, mutta
täältä puuttuvan taho, joka
organisoisi kyseistä toimintaa. Päätettiin itse kokoontua asian tiimoilta
ja katsoa, mitä saataisiin aikaiseksi.
Alusta lähtien oli selvää, että perustettava yhdistys ei tulisi keskittymään
pelkästään Cowboy-ammun-taan. Se
toki tulisi näyttelemään merkittävää
roolia yhdistyksen toiminnassa, mutta varsinainen toiminta-ajatus oli
koota yhteen Villistä Lännestä tavalla tai toisella kiinnostuneita ihmisiä.
Jo perustamiskokouksessa oli läsnä
laaja kirjo alan harrastajia. Ampujien lisäksi paikalla oli pikaveto- ja
gunplay-harrastajia, asekeräilijöitä,
ratsastajia, Western-tarvikkeiden
myyjiä, ase- ja ampumatarvike kauppiaita, historian tutkijoita jne. Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Nieminen ja varapuheenjohtajaksi Reino
Tuomilehto. Sihteerin tehtävän vastaanotti Väinö Halla-aho.
Yhdistyksen nimeksi valittiin Wild
West Club of Finland, mutta koska
pian selvisi, että sen niminen yhdistys oli jo olemassa, jouduttiin tilalle
keksimään uusi nimi. Monien ehdotusten joukosta valittiin Classic Old
Western Society of Finland, eikä vähiten sen nasevan lyhenteen ”COWS”
johdosta. Kesän aikana oli tarkoitus
pikku hiljaa saada yhdistykselle julkisuutta ja hankkia lisää jäseniä.
Ase-lehti julkaisi artikkelin yhdistyksen perustamisesta ja esitteitä jaettiin ahkerasti, mutta eniten julkisuutta toi varmasti Ellivuoren Gun Show,
jossa COWSilla oli näyttävä osasto ja
jossa yhdistys järjesti kaksi pienimuotoista Villin Lännen esitystä, joissa ammuttiin lännenvaatteissa paukku-patruunoilla ilmapalloja, heiteltiin
veistä, lassottiin ja paukuteltiin ruoskaa. Pienistä kommelluksista huolimatta palaute oli erittäin myönteistä
sekä yleisön, että järjestäjien taholta. Tilaisuuden järjestäjät ehdottivat
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Kokous marraskuun lopulla Jurvassa Reino luona,
jolloin pidettiin sääntö-määräinen syyskokous.
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kut, kaulaliina, liivi ja etenkin
western hattua jota usein kutsutaan “stetsoniksi” mikä on sikäli
hiukan väärin, koska se on tuotemerkki. Mutta kaikesta huolimatta
ajatus että kävelen asiakkaan luokse cowboy asussa, tuntuu jollekkin
varmaankin hullulta, mutta itse
otin sellaisen asenteen “paskat
muiten mielipiteistä ja olenhan vain
oma itseni”. Näin jälkeen päin olen
tullut siihen tulokseen että on ollut enemmän positiivisia kokemuksia kuin huonoja, eipä tule mieleen
edes yhtään huonoa tapausta, joten ihmiset kyllä arvostavat sitä näköjään että uskaltaa olla oma itsensä. Asuni on vuosien kuluessa
muuttunut yhä autentisemmaksi ja
yritän saada enemmän “sitä aitoa”
fiilistä tähän wester niin, koska
olemme saaneet hiukan väärän kuvan Villistälännestä Hollywoodin
elokuvien myötä. Elämäni on muutekin muuttunut siihen suuntaan
että voin sanoa olevani ns. “elämäntapa cowboy” . Aseet myöskin ovat
aina minua kiinostaneet, joten ei
siinä kauan nokka tuhissut, kun
tuli hankittua alkuun käytetty
Single Action Army replica tussari,
tietenkin villinlännen kuuluisa
“peacemaker” tyylinen oli ensimmäinen hankinta. Samoihin aikoihin, tai taisi olla hiukan ennen tätä
“elämänmuutosta” päätin lopettaa
tupakan polton, mitä olin harrastanut
jo
yli
10
vuotta.
Aatelin....paree on käryttää ne rahat, mitkä menee tupakkaan, niin
ruudinkatkuna ampumaradalla.
Joten ei ku tuumasta toimeen ja
aloin tosissani käymään radalla.
Ammuin TODELLA paljon alkuun,
monia tuhansia lyijjymurikoita on
kylvetty sinne penkkaan. Hyvin
pian tietenkin opettelin itse lataamaan panokseni, kun niitä “pateja”
meni aika perk.....sti, olisi tullut
pian liika tyyriiksi. Jossain vaiheessa myin ensimmäisen Single action
pyssykkäni pois, ja ostin uuden parin, jotta sain nyt opetella molemmilla käsillä ampumista. Hyvin pian
myös kivääri piti saada ja päädyin
“Henryyni”. Hevosetkin oli aina mielessä että jossain vaiheessa haluaisin oppia olemaan niidekin kanssa. Ajatus että “eihän se Cowboy ole
mikään” jos ei hevosella pääse. No
sitten kerran vein tyttöni ystäväni
Leena Kurikan oppiin ratsastus
tunnille ja sovimme Leenan kanssa
että voin itsekkin ottaa osaa ja kokeilla miltä se homma tuntuu ja
luonnistuu. NO ei muuta ku konin
selkään ja menoksi. Tää cowboy oli
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myyty ekan tunnin jälkeen ja
Leenakin totesi että ihan kuin olisin ratsastanut aina, kun homma
oli meikälle niin luontevaa, joten
päätin kun tämä nyt on niin kivaa
ja helppoa niin tottavie sitä jatketaan. On näin myöhemmin tullut
esille seikka, että minulla sattuu
olemaan onnea, kun tulen juttuun
hevosten
kanssa,
on
sitä
“hevoskuiskaajaksikin” haukuttu.
Tällä hetkellä meillä on pari omaa
hevosta ja niitä tulee myöhemmin
vielä lisääkin. Ratastusta, ampumista hevosen selässä, lassoamista,
kärryillä ajoa yms. kaikkea mitä hevosella voi tehdä on kokeiltu ja haluaisin joskus oppia myös ajamaan
ja kokemaan sitä tunnetta, kun sinulla on kuusi hevosta vaunusi
edessä
ja
pääset
nillä
pyyhältämään. Idea mikä on minulle tässä vuosien saatossa tullut,
että haluaisin tehdä, oppia ja kokea kaikkea mahdollista mikä liityi
tavalla tai toisella Cowboyn ja siihen aikakauden elämään. On sitä
tullut kumminkin jo aika pitkälle
tässä harrastuksessa, mutta paljon
on vielä tekemistä. Lassoaminen on
nyt tällä hetkellä opetuksen alla nimittäin ns. Ranch roping missä lassotaan karjaa “hellästi” että ne pysyvät ehjinä eivätkä vahingoitu.
Olen tuumannut tuoda tilallemme
pari nuorta nautaa jolloin voi kokeilla sitä “oikeaa hommaa”, mutta ensin perus asiat opetellaan kunnolla. Olen aina odottanut koska
saadaan tänne suomeen perustettua Wester nkerho.Olen käynyt
Ruotsissa jo muutaman vuoden hakemassa harrastukselle uusia ulottuvuuksia ja liitynyt kerhoon. Itse
en ajatellut olla vetämässä tämmöistä juttua, kun olen enemmänkin selläinen rivimies joka harrastaa, tekee näitä asioita, ei organisoi. Mutta joskua pitää uhrautua
jos meinaa saada jotain aikaiseksi
ja toivon että pääsen edellen mukaan ja tekemään kaikkea alaan
liittyvää, eikä organisointi vie kaikkea aikaa. Kyllähän tätä juttua
riitäisi mutta tässä nyt jotain, ja mikäli jollain on kysyttävää mikä liittyy erikoiseen harrastukseeme, niin
autan ja kerron mielelläni jos vain
tiedän ja kykenen. Olenhan pian
kokeillut melkein kaikkea. Joten
rohkeasti ottakaa yhteyttä ja
kyselkää......
Take care you all..... !

C.O.W.S
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“Mad Dog” Reno Tunstall alias
Reino Tuomilehto

Ajattelin aloittaa tämän esittely
palstan koska muutenkin satun
tässä julkaisussa pilkahtamaan
siellä täällä, ja jonkun on kuitenkin aloitettava...eli..... Olen 39 vuotias Vaasassa syntynyt 4 lapsen isä
ja aviomies. Ammatiltani olen ATKlaitteiden myyntineuvottelija tai
tittelini on kaippa tarkemmin
myyntipäälikkö. Vakava harrastus
westerniin alkoi joskus jaaa.. noin
7-8 vuotta sitten, aika tahtoo
rientää ettei oikein pysy aina mukana. Kait kaikki oli kuitenkin
muhinut tajunassa lapsesta asti,
mutta sitä oli niin kangistunut yhteiskunnan kuvioihin, että eletiin
tiettyjen “sopivien” kaavojen mukaan, Suurinpiirtein “niin kuin
kaikki muutkin tekee” kaavalla.
Myynti-ammatissani kuljin yleensä
aina suorat housut , nappipaita ja
kraka päällä, jopa vapaa aikanakin.
Jossain vaiheessa tuli lopulta sellainen tunne, että kyllä sitä elämältä pitäisi saada muutakin aikaiseksi
ennenkuin,
sitä
istuu
kiikustuolissa ja murehtii minne se
elämä loppujen valui ja paljon jäi
tekemättä. Tämä meitin “laina-aika”
täällä on loppujen lopuksi aika lyhyttä ja jos meinaa siitä ottaa kaiken irti, tai ainakin yrittää on ruvettava tosissaan häslään. Niimpä
muutin sivua totaalisti elämässäni.
Ensinnä vaatetus muutui kokonaan. Aloin käyttää western tyylisiä
asuja ja jopa työssäni, bootsit, far -
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TYÖLASSOAMINEN

“Swinging a rope is nice if Your head ain’t in it!”

Winter 2000

mittainen vyyhti mahtuisi käteen. Dallyköydet ovat
enimmäkseen kierrettyjä poly-sekotteita mutta nylonia
ja jopa raakanahkaisiakin (4 punos) käytetään.
Meksikossa materiaalina on maquey, kierretty kasvikuitu.
Hardn’fast tyylissä pitkästä köydestä on vain
haittaa ja toinen pää on koko ajan kiinni satulanupissa.
Tämän tyylin kannattajat löytyvät tiloilta joissa
maaston peitteisyys, kuten osissa Teksasia, aiheuttaa
omat hankaluutensa lassonkäytölle. Köysi on yleensä
kierrettyä nylonia ja 3/8 tuumainen koska ohuempi
satuttaisi kiinniotettua äkkipysäyksessä enemmän ja
aina 35 jalkainen (n.10m) tai lyhyempi. Hardn’fast
miehet ovat cowboyta kun taas dallymiehet ovat joko
cowboyta tai buckaroos. (sanasta vaquero).
Molemmissa koulukunnissa hevoset oppivat erilaisiksi
joten dallymies joutuu hankaluuksiin jos joutuu
hardn’fast alueelle ja siihen oppineen hevosen selkään.
Työlassoamisessa on hyötyä mitä enemmän
erilaisia heittoja pystyy tekemään. Rodeoheitoilla joita
on kaksi joutuu manööveeraamaan hevosta enemmän
työtilanteessa kuin jos osaisi useampia heittoja joista
käytetään aina sitä mikä juuri siitä kulmasta ja
etäisyydestä on “taloudellisin” jolloin kaikki, karja ja
ratsukko, pääsevät vähemmällä. Karjaahan on
tarkoitus kasvattaa eikä juoksuttaa.
Vielä kymmenen vuotta sitten ainoa tapa oppia
eri heittoja oli “paikan päällä” mutta nykyään on jo
saatavilla hyviä videoita ja kirjoja joita listaan vielä
tähän lopuksi.
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Työlassoaminen Yhdysvalloissa ja pienessä
määrin muuallakin on kokenut renesanssin viimeisen
20 vuoden aikana, jona aikana vanhat kalifornialaiset
hevostaidot ja karjanhoitotavat ovat ovat tulleet
tunnetuimmiksi. Kun minulle nyt tuli tilaisuus
kirjoittaa tästä yhdestä suosikkiaiheestani, niin yritän
tässä ensimmäisessä osassa määrittää mitä työlassoaminen on ja miten se eroaa muusta lassonkäytöstä sekä mistä saa lisätietoja.
Lassonkäyttö voidaan karkeasti jakaa kolmeen
eri tyyliin, jotka nekin pitävät sisällään tietysti monia
eri vivahteita. Nuo kolme ovat: RODEO, KÖYSITEMPUT
ja TYÖLASSOAMINEN. Tällainen jaottelu on hieman
keinotekoista ja koskeekin lähinnä Yhdysvaltoja ja
Kanadaa. Meksikossa rodeot ovat aivan erilaisia ja
ovatkin tilaisuuksia missä työlassotaan temppuilemalla.
1.Lassonkäyttö RODEOISSA on ehkä suurelle
yleisölle tutuinta. Rodeoissa on useita eri kilpailulajeja
joista tavallisimmat lassolajit ovat vasikanlassoaminen
(calf roping) ja pareittain lassoaminen (team roping).
Molemmat ovat aikalajeja joissa siis nopein voittaa, ja
kun kilpailu on kovaa ja suuret rahat kysymyksessä,
on näistä molemmista kehittynyt aivan omia
ammattejaan tai urheilulajeja. Vasikanlassoamisessa
käytetään lyhyttä (alle 10m) köyttä joka on kiinni
satulanupissa. Parilassoamisessa, jossa toinen ottaa
mullin sarvet ja toinen takajalat, käytetään tavallisimmin vähän yli kymmenmetristä paksua (3/8")
nylonköyttä. Varsinkin se parista, joka yrittää
takajalkoja, käyttää erittäin jäykkää mallia.
2. KÖYSITEMPUT jaetaan kahteen ryhmään:
köydenpyöritys (spinning) ja varsinaiset kiinniottotemput (trick roping). Pyörityksessä riittää punottu
puuvilla köysi joka on yleensä korkeintaan 10 m.
Pyöritystemppuja on valtava määrä ja yleensä alan
harrastajat ja ammattilaiset käyttävät toista, pidempää
kierrettyä köyttä kiinniottotemppuihin. Suosituin köysi
jälkimmäisiin on ehkä meksikolainen maguey
(kasvikuitu). Muutamat näistä kiinniottotempuista ovat
käytännöllisiä varsinaisessa työlassoamisessa mutta
muuten ne vaativat hyvää ennakkoharjoittelua myös
kiinniotettavalta. Haastava harrastus eikä vaadi
hevosta, mutta näyttävää showta.
3. TYÖLASSOAMINEN (ranch roping) on tiloilla
tapahtuvaa eläinten kiinniottoa vaikka siinäkin
nykyään järjestetään kisoja jotka ovat enemmänkin
tapaamisia ja eräällä tavalla kannanotto kaupallisiin
rodeoihin ja niiden eläinten käsittelyyn.
Työlassoamisessa on kaksi koulukuntaa: läntinen
dally-roping joka pohjautuu kalifornialaiseen
perinteeseen ja itäinen hardn’fast joka on uudempaa
(1800 luvulta) ja “amerikkalaisempi”.
Dallyroping tarkoittaa sitä että käytetään pidempää köyttä (mitä vain yli 35 jalkaa) jota ei ole valmiiksi
kiinnitetty satulanuppiin ja joka soveltuu paremmin
avoimeen maastoon. Dally tarkoittaa sitä, että kun
eläin on saatu kiinni, sen menoa säädellään kiepauttamalla tarvittaessa köyttä nupin ympäri eikä ratsulle
tai kiinniotettavalle tule äkkipysäystä. Kiinniotettua
käsitellään kuin urheilukalastajat “isoa” väsytettäessä,
joten yleensä köysikin on ohuempi (5/16 tuumaa) ja
myös jotta ehkä kuudenkymmenen jalan (n 20m)
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• There’s Roping to Do, Joe Wolter. Hyvä video, aloittelijallekin.
Myös hevosen valmistelusta. Oikea perusvideo isolla peellä
myönteisessä mielessä.
• Basics of Roping, Alfonso Aguilar. Vastaava kuin edellinen.
Joka heitto ensin maasta harjoitusmaaliin, sitten selästä
sama ja viimeiseksi selästä elävään maaliin.
• The Reata Roping of the Vaqueros, A. Aguilar. Paljon lisää
heittoja.
• Ranch Roping Video Set, Buck Brannaman. Kolmiosainen,
perusteellinen mutta ei hevosen valmistelusta joten ei ehkä
aloittelijoille ja kallis mutta tietysti pakollinen kiinnostuneille.
Myös hevosen kiinniottoheittoja, ja kenttätyötä.
• Ranch Roping Videos,1-3, Peter Campbell. Kuin ed mutta
halvempi. En ole nähnyt.
Kaikissa edellämainituissa videoissa on erittäin
vastuuntuntoista eläinten käsittelyä päinvastoin kuin
monissa rodeolassoamis-videoissa joita en tähän edes kirjaa
ja joita katsoessa ei yhtään ihmettele että Suomessa
lassoaminen on lailla kielletty.
Kirjoja:
• Team Roping, Leo Camarillo, Western Horseman Books.
Tästä yhdestä rodeolajista joten vain kaksi heittoa mutta ei
huono. Perusheitto takaa sarviin ja takajalkoihin.
• Calf Roping, Toots Mansfield, Western Horseman Books.
Uudempikin tästä rodeolajista on ilmestynyt mutta välttävä
jos haluaa oppia yhden perusheiton, takaa kaulan ympäri,
ja vasikan kaataminen maasta.
• Catch Rope, The Long Arm of the Cowboy, John R. Erickson.
Enemmänkin työlassoamisen historiaa mutta hyvää
keskustelua eri heitoista joita kirjoittaja vain ei osannut kovin
montaa. Sääli että hän ehti kirjoittaa kirjansa juuri ennen
kuin Brannaman ja Aguilar saivat videonsa valmiiksi.
• Will Rogers Rope Tricks, Frank Dean, Western Horseman
Books. Lassotemppuilun peruskirja, ei työlassoamisesta
mutta klassikko alallaan. “Pyörittäjille”.
Risto Vuoripalo
C.O.W.S # 35

W a n t e d
By Classic Old Western Society of Finland

MORE MEMBERS!
Cowboys, Cowgirls, Indians, Mountain mens,
Shooters, Gun collectors, Western riders,
Country dancers & artist ect...ect...
And all others who are intrested in Old Western!
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Eli kaikki jotka ovat kiinnostuneita Wanhasta Willistä Lännestä.
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Tule ja liity joukkoomme kehittämään toimintaamme suomessa!
High Point roundups : v.2000 Western weekend 29-30.7 Ähtärin Lännenkylässä & Millenium “CAS” (Cowboy Action Shooting) double-day kilpailut Elokuun lopulla.

Ota yhteyttä meihin niin kerromme lisää!
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