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PISTOOLIN A-MAAJOUKKUEEN urhei-
lijoiden kimppakämpässä on puhutteleva 
teksti. Ari Huhtamäki ja Karri Turunen 
ovat kiinnittäneet televisionsa yläpuo-
lelle julisteen, jossa todetaan: ”1/2 tuntia 
sluibailua päivässä = 182 tuntia vuodessa 
= vapaaehtoisesti annettua etua kilpa-
kumppaneille! Onko just nyt aika jäädä 
sohvalle?”

Niin, onko? Kaverukset ovat kirjanneet 
julisteen alareunaan tekstin: ”Ei, mutta 
jäin.” Ja muutama raksi ruutuun. Huumori-
mielessä, tietysti.

Puoli tuntia päivässä on vuodessa noin 
seitsemää vuorokautta ”sluibailua” eli 
velttoilua. On helppo laskea, kuinka paljon 
tunti tai kaksi päivässä on vuositasolla.

Tasoitusta ei siis kannata antaa slui-
bailemalla ja televisiota liikaa tuijottaen, 
mutta ei myöskään käyttämällä liikaa 
mobiililaitteita. Urheiluampujan sivuilla 
kerrotaan laajasti mobiililaitteiden käytön 
aiheuttamista haitoista ja oireista. Viesti 
on yhtä selkeä kuin pistooliampujien 
julisteen: vältä mobiililaitteiden käyttöä 
leireillä ja kisamatkoilla, erityisesti kilpai-
lupäivänä.

Tämän lehden sivuilla käsitellään myös 
pian alkavaa uutta olympiadia. Trap-lajien 
päävalmentaja Pekka Maunula tiivisti 
tilanteen napakasti haulikkoampujien 
testileirillä Kisakalliossa:

– Ei mene kuin hetki, niin olympiapaik-
koja aletaan taas ampua. Urheilijoiden 
– ja valmentajienkin – on käännettävä 
katseensa Tokioon 2020 ja alettava tehdä 
ratkaisuja: kuka sitoutuu seuraavaan 
olympiadiin ja kuka aikoo pyrkiä sinne 
tosissaan? Eli mitä meinaa tehdä seuraavi-
en neljän vuoden ajan.

LASSI PALO
Lisää aiheista sivuilla 6–9 ja 22–23

41 Kirjaesittely: Keskittymi-
sen taito – 10,9
42 Mielipidesivu
43 i Tiedotuksia i Tapah-
tumia i Kilpailukutsuja
44 Svenska sidor
46 Radoilta kerättyä
i 10 napakkaa
47 Finaali Kai Jahnsson

l
ukuhakuammuntaa

"OLEN LUVANNUT ITSELLENI,  
että katson oikeasti, mihin rahkeet 
riittävät. Tokio ei ole iästä kiinni.” 
Pistooliampuja Ari Huhtamäki  
 i sivut 22–23

Älä anna 
turhaa 
tasoitusta!
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YHTEISTYÖSSÄ:

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 12.2.2016 AJANKOHTAISTA

Sami Heikkilä, 22, edusti Suomea 
edellisen kerran vuonna 2014 
EM-Moskovassa ja MM-Granadassa.

 Millaisia tavoitteita sinulla on 
täksi vuodeksi? Nousta takaisin 
Suomen joukkueeseen kilpaile-
maan arvokisamitaleista.
 Sinulla on pian opiskelupaik-
kakunnallasi Mikkelissä omat, 
uudet taululaitteet. Mikä fiilis?  
Olen tosi innoissani, koska treenien 
laatu tulee paranemaan varmasti. 
 Miten olet onnistunut yhdis-

Vastaajana liikkuvan 
maalin erikoismies  

SAMI HEIKKILÄ  
(Kymppi 64), joka on 

mukana ilma-aseiden 
EM:ssä Unkarissa. 

kiperää6

T a r k k a a  T V - t u o t a n t o a !

tämään opiskelun ja urheilun?  
Melko hyvin. Opiskelut rullaavat 
mukavasti ja harjoittelut etenevät 
suunnitelmien mukaan.
 Mitä ajattelit viime vuonna, 
kun edustustehtävät jäivät vä liin? 
Ottihan se koville. Katse kääntyi 
kuitenkin nopeasti tähän vuoteen.
 Millä kolmella adjektiivilla 
luonnehdit itseäsi? Määrätietoi-
nen, sosiaalinen, luotettava.
 Millaisin ajatuksin Unkariin? 
Viimeistelytreenien jälkeen olen val-
mis kamppailemaan EM-mitaleista!

Vuosisadan tarina

Unkarin Györissä 22.-28. helmikuuta järjes-
tettävät ilma-aseiden EM-kilpailut aloit-
tavat ampumaurheilun kansainvälisen 

arvokisavuoden. Suomen EM-joukkueeseen 
on nimetty yksitoista ampumaurheilijaa. 

Elokuussa pidettäviin Rio de Janeiron 
olympialaisiin Suomella on toistaiseksi kaksi 
paikkaa saavutettuna, ja trap-ampuja Satu 
Mäkelä-Nummela on jo nimetty Suomen 
olympiajoukkueeseen. Unkarissa jaetaan eu-
rooppalaisten viimeiset olympiapaikat Rioon.

– Uusi olympiadi alkaa, ja meidän ki-
vääriampujistamme suurella osalla parhaat 

EM-Unkari aloittaa arvokisa vuoden
Teksti & kuvat LASSI PALO vuodet ovat vasta tulossa. He ovat hyvin 

sitoutuneita ja he ovat tehneet töitä erittäin 
hyvin siihen nähden, missä he ovat omalla 
urheilijan polullaan. Se ei kuitenkaan enää 
riitä, jos haluaa päästä maailman huipulle, 
Ampumaurheiluliiton kiväärilajien pääval-
mentaja Juha Hirvi sanoo.

– Kansainvälinen huippu-urheilu etenee 
neljän vuoden sykleissä. Nyt viimeistään pitää 
alkaa harjoitella kovaa, sillä vuonna 2018 pitää 
olla huipulla, jos haluaa päästä Tokioon 2020. 
Suoraan huipulle ei voi vain hypätä, vaan 
polku pitää käydä ja kaikkeen pitää kasvaa, 
Hirvi painottaa.

Omalla urheilijanurallaan erinomaisesti 

RISTO AARREKIVI
SAL:n toiminnanjohtaja/ 
SAL:s verksamhetsledare

Suomen Ampumaurheiluliitto täyttää 100 vuotta kolmen vuoden 
kuluttua eli vuonna 2019! Miksi asiasta kirjoitetaan jo nyt. No, 
yksinkertaisesti siksi, että asia ja siihen valmistautuminen on 

niin iso juttu, että siihen tulee valmistautua hyvissä ajoin. 
Osaltaan haluamme, että se alkaisi herättää ajatuksia, mielenkiin-

toa ja jopa odotuksiakin – että se koskettaisi lopulta myönteisesti 
meitä kaikkia ampumaurheilun parissa toimivia eli niin kilpailijoita, 
harrastajia kuin seuratoimijoitakin, mutta myös suurta yleisöä. 

Toivoisin, että juhlavuosi näkyisi läpi koko Suo-
men ja tekisimme sen yhdessä yhteistyöllä. Meillä 
kotona, kun juhlia on tiedossa, niin paikkojen ”pu-
leeraus” ja kuntoon laitto aloitetaan jo hyvissä ajoin. 
Olisipa hienoa, jos näyteikkunamme eli ampumaur-
heilukeskuksemme ja ratamme olisi saatettu juhla-
kuntoon, eikös juu. Toisaalta, se olisikin hienointa, 
jos juhlavuonna 2019 vietettäisiin muutaman uuden 
radan vihkiäisiä tai ainakin juhlistettaisiin kuntoon 
saattamisia juhlatapahtumien kautta. 

TAVOITTEEMME onkin, että saisimme Teiltä, jotka 
olette asian ytimessä, ideoita ja toteutustapoja yhtei-
sille juhlillemme. Nyt meillä on erinomainen paikka 
kertoa ampumaurheilun olemuksesta, näyttää sen 
parhaat puolet, jopa kirkastaa ilmekin, mutta kertoa 
ennen kaikkea siitä, kuinka hauska ja hieno harrastus 
ampumaurheilu on ja voi olla myös tulevaisuudessa. Samalla pitää 
muistaa vaalia liittomme alkuun panijoiden perintöä ja juhlistaa 
loistavaa historiaamme.

Tiedän, että joukossamme on eri alojen upeita osaajia. On koru- ja 
mitalisuunnittelijoita ja -taiteilijoita, on graafikkoja ja on musiikin am-
mattilaisia... Nyt olisi erinomainen mahdollisuus osallistua vaikkapa 
juhlalogon tekemiseen, mahdollisen juhlamusiikin säveltämiseen tai 
esittämiseen, historian kirjoittamiseen tai omassa seurassa uudenlai-
sen juhlakisan tai avoimien ovien järjestämiseen. 

Tarvitsen Sinun apuasi! Tulisitko mukaan? Erilaisia juhlavuoteen 
liittyviä ideoita, toteutuksia ja jopa tietoa toteuttajistakin voit lähettää 
nykyisten nettisivujemme ”palaute-osion” kautta tai suoraan allekir-
joittaneelle sähköpostilla. Otan niitä mielelläni vastaan. 

Viime vuoden viimeisessä Urheiluampujassa Euroopan liiton 
pääsihteeri Alexander Ratner nosti oivallisesti esille asioita (rataolo-
suhteet, niiden siisteys, mainokset, kisa-asut jne.), jotka vaikuttavat 
mielipiteeseen ampumaurheilusta. Minusta ne sopivat nyt meillekin 
toteutettavaksi, kun suunnittelemme ulostuloja juhla- ja muihin 
tapahtumiin ja myös ihan arkipäivän toimintoihin. Eikös oteta hänen 
ajatuksensa todesta, puleerataan paikat ja toimintatapamme hienoon 
kuntoon? Aloitetaan se jo nyt, niin ei tule kiire! 

Käytetään mahdollisuudet hyväksemme ja tehdään, nykyistä 
liittovaltuuston puheenjohtajaa lainatakseni, vuosisadan tarina: 
mahdollistetaan uusi vuosisata ja tulevaisuus lapsillemme ja tuleville 
lastenlapsillemmekin!  

Om tre år, år 2019, fyller Finska Sportskytteförbundet 100 år. 
Varför skriva om det redan nu? Helt enkelt för att det, liksom 
de dithörande förberedelserna, är en så stor sak att vi bör ta 

itu med det i god tid.
Vi vill gärna se det väcka tankar, intresse och till och med för-

väntan – att det sist och slutligen positivt skulle beröra oss alla som 
är verksamma inom sportskytte, det vill säga såväl tävlande och 
hobbyutövare som aktiva inom föreningarna, men därtill även den 

stora publiken. Jag önskar att jubileumsåret syns i 
hela Finland och att vi samarbetar och tillsammans 
förverkligar det. Hemma hos oss, när det ska bli fest, 
börjar vi polera och laga hemmet i ordning i god tid. 
Vore det inte fint om våra skyltfönster, det vill säga 
våra sportskyttecenter och banor, skulle vara i fests-
kick? Å andra sidan vore det kanske ännu bättre om 
vi jubileumsåret 2019 fick uppleva invigningar av 
några nya banor eller åtminstone genom festlighe-
ter kunde fira förbättringar av nuvarande banor.

AV ER SOM STÅR i händelsernas centrum önskar vi 
få idéer till våra gemensamma fester och förslag till 
förverkligande av dem. Nu har vi ett ypperligt tillfäl-
le att berätta om sportskyttets väsen, visa dess bästa 
sidor och till och med friska upp dess utseende, men 
framför allt berätta hur roligt och fint sportskytte 

är som hobby och hur det också kan vara det i framtiden. Samtidigt 
måste vi komma ihåg att hedra deras arv som lade grunden för vårt 
förbund och fira vår jättefina historia.

Jag vet att det bland oss finns proffs från olika branscher. Vi har 
smyckes- och medaljdesigners och -konstnärer, grafiker, musikproffs... 
Det här är ett utmärkt tillfälle att till exempel delta i skapandet av en 
festlogo, i komponeringen eller framförandet av eventuell festmusik, 
i skrivandet av en historik eller kanske inom er egen förening i organi-
serandet av en ny sorts festtävling eller en öppna dörrars dag.

Jag behöver Din hjälp! Kommer Du med? Du kan skicka idéer, 
förslag till förverkligande och till och med information om personer 
som kan agera för jubileumsåret via länken för feedback, ”palaute”, 
på vår hemsida eller per e-post direkt till undertecknad. Jag tar gärna 
emot idéer och förslag.

I förra årets sista nummer av Urheiluampuja lyfte Europeiska skytte-
förbundets chefssekreterare Alexander Ratner klokt fram saker (banornas 
omständigheter och ordningen på dem, reklam, tävlingsdräkter m.m.) 
som inverkar på människors uppfattning om sportskytte. Dessa saker 
tycker jag vi kunde beakta såväl nu då vi planerar festligheter och andra 
evenemang som i vardagen. Låt oss höra på honom och polera både 
platser och verksamhet i skick. Vi börjar nu genast, så blir det inte bråttom!

Låt oss använda oss av våra möjligheter och göra, för att citera 
förbundsfullmäktiges nuvarande ordförande, århundradets historia: 
vi möjliggör ett nytt århundrade och en framtid för våra barn och 
kommande barnbarn!
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100 % metsästystä

menestynyt Hirvi muistuttaa myös, että urhei-
lijan tahtotilan pitää olla kohdallaan:

– Hänen on päätettävä, että hän ottaa 
olympiapaikan! Hänen on ajateltava, että hän 
menestyy niin hyvin, että paikka tulee. Jos oi-
keasti haluaa menestyä, ei voi olla kahdeksaa 
tuntia päivässä töissä tai opiskella täysipainoi-
sesti. Tai voi, jos aika riittää, mutta kapasiteetti 
ei välttämättä riitä, sillä levätäkin pitäisi. Lepo 
on myös treeniä.

ISSF:n lajeista liikkuvan maalin ampu-
jat kilpailevat MM-mitaleista heinäkuussa 
Saksassa.

Aiheesta lisää sivuilla 8–16

Suomen ilma-aseiden 
EM-kisoihin nime-
tyt kivääriampujat 
ja pistooliampuja 
leireilivät valmenta-
jineen Kisakalliossa 
helmikuun alussa. 
Kuvassa takarivissä 
Juho Kurki (vas.), 
Hanna Pitkänen, 
Marianne Palo, 
Saana Peltonen ja 
Anna-Maria Siivonen. 
Eturivissä Juha Hirvi 
(vas.), Pasi Wedman 
ja Kai Jahnsson.

Århundradets historia
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Teksti & kuvat LASSI PALO

N
äky on varsin tuttu: ampumaur-
heilijat räpläävät mobiililaittei-
taan kisapäivän aikana – niin 
aamiaisella, bussissa kuin ra-
dallakin hetki ennen kilpailun 

alkua. Näin ei kuitenkaan kannattaisi tehdä, 
asiantuntijat varoittavat.

Ratkaisevalla hetkellä ajatukset saatta-
vat karata epäolennaisiin asioihin, ja kes-
kittyminen häiriintyy. Ehkä tuhoisinkin 
seurauksin, koska koskaan ei voi tietää, 
millaisia viestejä mobiililaitteista tulee, Am-
pumaurheiluliiton kiväärilajien päävalmen-
taja Juha Hirvi tietää.

– Se voi olla joku kaveri, joka yrittää olla 
hauska, tai sitten se voi olla kilpakumppani, 
joka oikeasti haluaa häiritä, hän varoittaa.

– Juuri ennen kilpailua saattaa kilahtaa 
viesti, jossa kaveri kehottaa ottamaan ”sen 
olympiapaikan”. Tai sitten joku voi sanoa läpäl-
lä, että ”tuu pois sieltä”. Urheilija voi ymmär-
tää viestin väärin ja ajatella, ettei edes ystäväni 
usko minuun, ja se voi lyödä mielen matalaksi.

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ vaikuttaa 
ihmisiin eri tavalla, mutta varmaa on, että 
se vaikuttaa – toisilla enemmän ja toisilla 
vähemmän. Hirvi on sitä mieltä, että niiden 
kanssa pitäisi olla tekemisissä mahdollisim-
man vähän leireillä ja kilpailumatkoilla. Ei 
mobiililaitteita kisa- eikä treenipäivänä, 
kuuluu hänen ohjeistuksensa.

Hirven mukaan urheilija voi ilmoittaa 
kotijoukoilleen, ettei ole tavoitettavissa päi-
vän aikana, vaan vasta illalla. Tai sitten vies-
tit voi tsekata kerran tai kaksi päivän aikana, 
muttei olla ”online” koko ajan.

– Urheilijan on tehtävä valintoja. Jos hän 
harjoittelee tuhat tuntia vuodessa jotain kisaa 
varten, sitä ei kannata pilata pienellä asialla, 
kuten tuijottamalla mobiililaitetta kisapäivänä 
– vaikka se ehkä vaikuttaa vain kymmenyksen 
verran. Kannattaa siis jättää pikkujutut omaan 
arvoonsa, jos on satsannut kilpailuun paljon 
aikaa ja vaivaa, Hirvi sanoo ja muistuttaa, että 
kilpailun jälkeen tulee ihan riittävästi yhtey-
denottoja, jos se on mennyt hyvin!

Historialliset kuusi kertaa olympialaisis-
sa kilpaillut ja olympiamitalinkin voittanut 
Hirvi tietää, ettei lehtijuttujakaan kannata 
lukea ennen kilpailuja eikä niiden aikana. Ei 
nettijuttuja, ei hotelliaamiaisella lehtiä eikä 
viestejä, joissa joku toimittaja voi kysellä 
kuulumisia.

– Kisaviikko on omaa aikaa, johon muita 
ei saa päästää mukaan.

Pitäisikö joukkueenjohdon ottaa känny-

pituusalueella tiedetään olevan monia hai-
tallisia näkö-, terveys- ja vuorokausirytmin 
säätelyyn vaikuttavia tekijöitä varsinkin, 
kun lyhytaaltoisen näkyvän valon energialle 
altistutaan liian pitkään tai väärään aikaan 
vuorokaudesta. 

Päällysaho kertoo, että valaistuspiireissä 
puhutaankin nykyään ”blue light hazard” 
-ilmiöistä ja sen terveysvaikutuksista. Hän 
piti muun muassa tästä aiheesta luennon 
ennen joulua visuaalista tarkastustyötä te-
keville insinööreille, jotka työssään joutuvat 
käyttämään sinisiä ledivaloja ja altistuvat 
niille jatkuvasti.

PÄÄLLYSAHON MUKAAN meidän kaik-
kien kannattaisi kokeilla sitä, että olisi il-
man mobiililaitteita jonkin aikaa. Tuolloin 
jaksaisimme keskittyä paremmin yhteen 
asiaan, joka esimerkiksi vaatii pidempää ja 
kokonaisvaltaisempaa keskittymistä. 

Maailmalla on tutkittu paljonkin digitaa-
listen laitteiden katselun aiheuttamia oireita. 
Silmät väsyvät, ja ne myös kuivuvat ja ärty-
vät. Se aiheuttaa myös niskakipuja, niskan 
jäykkyyttä ja pääkipuja.

Normaali katseluetäisyys on kirjaa luki-
essa yleensä 45–50 senttiä. Älylaitteita käy-
tettäessä katse-etäisyys on yleensä kuitenkin 

Ampujalla on hyviä syitä vältellä kännykkää

 ´ Liialliselta siniseltä valolta voi suojau-
tua samoin kuin liialliselta UV-valoltakin 
eli sopivan suodatusspektrin omaavilla 
linsseillä. 

 ´ Koska ledi-valojen yleistymisen myötä 
on tullut esille uusi ympäristöongelma 
”blue light hazardin” muodossa, ovat lins-
sitehtaat pyrkineet kehittämään keinoja 
suojata silmiä ledi-valojen aiheuttamalta 
voimakkaalta siniaallonpituuden energia-
piikiltä.

 ´ Linssitehtaat ovat kehittäneet mm. 
kirkkaita linssipinnoitteita, joita kut-
sutaan nimellä blue blocker tai blue 
control. Ne ovat täysin kirkkaita, kun 

silmään ei kohdistu lyhytaaltoista sinistä 
valoa. Mutta ledi-valojen ympäristössä 
linssien pinnat näyttävät hieman sinisiltä 
tai violetin värisiltä osoittaen, että linssi 
suodattaa valosta pois lyhytaaltoisen 
valospektrin osuuden heijastaen sen 
muualle ympäristöön.

 ´ Linssejä käyttävä henkilö kokee näke-
vänsä ledi-valoilla valaistun ympäristön 
hieman normaalia kellertävämpänä, jossa 
esimerkiksi mustavalkoisten kohteiden 
välinen kontrastiraja selvästi korostuu. 
Tämä auttaa ampumaurheilijaa esimer-
kiksi näkemään taulun mustan kohdeym-
pyrän selvästi terävärajaisempana.

Ampumaurheilija, vältä 
mobiililaitteiden käyttöä 
etenkin kisapäivänä!

kät talteen, jos muu ei auta?
– Jos tilanne ei muuten mene urheilijoille 

perille, niin sitten kyllä, mutta toivottavasti 
siihen ei tarvitse ryhtyä. Toivottavasti urhei-
lijat ymmärtävät oman etunsa. Mitään ei saa 
pilata jollain pikkujutulla.

Hirvi korostaa myös sosiaalisen puolen 
merkitystä. Hänestä olisi tärkeää, että kisavii-
kon aikana porukka olisi yhdessä ja asioista 
juteltaisiin. Eli kun ollaan treeneissä, kilpai-
lussa tai syömässä, pitäisi olla aidosti läsnä, 
eikä tuijottaa kännykkäänsä hartiat kyyryssä.

– Myönnän olevani vanha jäärä, se on 
selvä, ja myönnän, että käytän mobiililait-
teita liikaa itsekin. Urheilijan on kuitenkin 
tehtävä lukuisia tärkeitä valintoja menes-
tyäkseen. Mobiililaitteiden käyttö on yksi 
niistä. On toki hyvä, että ennen kilpailua on 
jotain muutakin ajateltavaa, mutta keskitty-
minen ei saa häiriintyä.

PISTOOLIAMPUJA ARI MEINANDER nos-
taa esiin myös sormien ja käsien herkkyy-
den, joka saattaa kärsiä mobiililaitteiden 
”pläräämisen” takia.

– Tämäkin asia pitää ottaa huomioon.
Ampumaurheiluliiton valmennuksen 

johtaja Per-Ole Lindell on puolestaan sitä 
mieltä, että jos muu ei auta, valmentajat al-

kavat ottaa kännykät talteen ennen kilpailua.
– Tiedän, että jotkut tekevätkin näin. 

Omaisille voi antaa tiedon, jonka mukaan 
urheilijoihin saa kisapäivänä yhteyden val-
mentajien kautta.

NÄKÖFYSIOLOGI JUHA PÄÄLLYSAHO tie-
tää myös hyvin, että nykymaailmassa ollaan 
koko ajan tekemisissä ”jonkin härpäkkeen 
kanssa”. Ne aiheuttavat pitkäjänteisen keskit-
tymisen puutetta ja pirstaloivat päivän ryt-
miä. Päällysahon mielestä asia mobiililaittei-
den käytöstä onkin mielenkiintoinen ja vaatii 
varmasti kannanottoa urheilijoiden piirissä. 

– Se ei liity pelkästään kännykän "räplää-
miseen", vaan myös siihen, minkälaiseen 
näyttölaitteeseen katsotaan kännyköitä 
räplätessä ja vieläpä usein hyvin lyhyeltä 
katse-etäisyydeltä.  

Kännyköitten näytöt voivat olla nykyään 
led- tai amoled-näyttöteknologiaan perustu-
via, hän selventää. Led-näytöissä on ongel-
mana se, että ledit ovat hohtodiodeja (puo-
lijohde-komponentti, joka säteilee valoa), 
jotka usein perustuvat ns. sinisen lediin.

– Sen näkyvän valon spektrissä on hyvin 
voimakas lyhytaaltoisen valon energiapiikki. 
Se on uusi ilmiö, jolle altistutaan pitkiäkin 
aikoja. Hyvin lyhyen sinisen valon aallon-

vain noin 30 senttiä. Tämä aiheuttaa lisää 
silmiin kohdistuvaa lihasten jännitystä ja 
rasitusta. Kun ampumaurheilija siirtää kat-
seen mobiililaitteesta kauas taululle, ei hän 
näekään enää tarkasti.

– Hänelle jää lähikatseluetäisyys ikään 
kuin päälle, eikä hän välttämättä näe kun-
nolla esimerkiksi taululle. On myös muis-
tettava sekin, että esimerkiksi kännykässä 
merkit ovat pienemmät kuin painetussa 
tekstissä, Päällysaho sanoo.

Ledien määrän lisääntyminen ja niille 
altistuminen myöhään illalla näkyy esimer-
kiksi melatoniinin määrän voimakkaana 
vähenemisenä ja kortisolin (stressihormo-
ni) määrän kasvuna, jolloin ihmisen vi-
reystila kasvaa. Päällysaho muistuttaakin, 
että oikeaan aikaan saatu valoaltistus pitää 
vuorokausirytmin oikeana, mutta jos iltaa 
vietetään entistä enemmän sinistä valoa lä-
hettävien näyttöjen ääressä, saattaa hyvä ja 
terveellinen riittävä yöuni jäädä saamatta.

– Ihminen väsyy, koska biologinen kello 
on jäljessä. Unenpäästä saa parhaiten kiinni, 
kun tuntia ennen nukkumaanmenoa lopet-
taa siniseen valoon katselemisen ja him-
mentää muutenkin valojen määrää.

SININEN VALO vaikuttaa muutenkin silmän 
verkkokalvoon voimakkaammin kuin muun 
väriset valot. Se siroaa silmän optisissa väli-
aineissa voimakkaasti ja siksi häikäisee hel-
pommin kuin pitkäaaltoinen valo.

Liialliselta lyhytaaltoiselta siniseltä va-
lolta voi nykyään myös suojautua – samoin 
kuin liialliselta UV-valoltakin sopivan suo-
datusspektrin omaavilla laseilla. Niitä ovat 
esimerkiksi nopeasti yleistyneet ns. ”blue 
control” -erikoispinnoitteet. Ne leikkaavat 

pois silmästä mobiililaitteiden näytöltä sä-
teilevää ylimääräistä sinistä valoa.

ONGELMIA VOI SIIS lievittää uusin teknisin 
keinoin ja apuvälinein, jos elämää ei muuten 
pysty muuttamaan. Kaikkea ne eivät kuiten-
kaan ratkaise, sillä jos on ongelmia pitkäai-
kaisessa keskittymisessä, uudet linssit eivät 
siihen välttämättä tepsi.

– Nykyään puhutaan elämän ja työn 
pirstaloitumisesta ja multitaskingista, jossa 
huomiota pitää siirtää jatkuvasti tehtäväs-
tä toiseen. Ampumaurheilijoilta vaaditaan 
pitkääkin keskittymistä, jolloin kaikki ulko-
puolinen on suljettava pois ja unohdettava 
kaikki muu. Jos tällaiseen ei ole tottunut jo 
lapsena ja nuorena, ei sitä aina osaa tehdä 
myöhemmälläkään iällä.

Päällysahon yksi vinkki on, että lukisi 
kerrankin yhden kirjan alusta loppuun il-
man häiriöitä ja katsoisi samalla, miten oma 
keskittymiskyky alkaa kehittyä ja parantua.

– Nykyinen mobiilimaailma ei tällaiseen 
opeta, vaan koko ajan hypitään tehtävästä ja 
asiasta toiseen. Jos tällaisessa ympäristössä 
elää ja toimii koko ajan, ei voi kehittyä men-
taalista kykyä käsitellä ulkopuolisia häiriöte-
kijöitä. Kilpailun aikana ei saisi olla häiriöi-
tä aiheuttavia laitteita, koska ne kaappaavat 
huomion muualle. Ihminen kun pystyy 
havaitsemaan vain sen, mihin huomio on 
kulloisellakin hetkellä kiinnittynyt.

– Tällöin ympäristössä olevien, keskit-
tymistä häiritsevien laitteiden olemassaolo 
hajottaa sen tehtävän, johon yrittää kiin-
nittää kaiken fokuksensa. Myös ympäristön 
haitalliset valonlähteet ja vääränlaiset valot 
voivat olla huomiota hajottavia häiriöteki-
jöitä, Päällysaho tiivistää.

Miten ampumaurheilija voi suojautua  
led-valojen aiheuttamilta ongelmilta?MUISTA 

Kun mobiililaitteiden  
käytön jälkeen ampuma-

urheilijan pitää katsoa hetken 
kuluttua kauas, ei hän näekään 
tarkasti. Hänelle jää lähikatse-
luetäisyys ikään kuin päälle, 

eikä hän välttämättä näe  
kunnolla taululle.

VASTAAJANA NÄKÖFYSIOLOGI JUHA PÄÄLLYSAHO
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S
uomalaisia huippuampumaurheili-
joita kokoontui muutaman päivän 
välein Lohjalla sijaitsevaan Kisa-
kallion urheiluopistoon. Helmikui-
sena viikonloppuna siellä leireilivät 

haulikkoampujat, ja seuraavalla viikolla sin-
ne kokoontuivat ilma-aseiden EM-kilpailui-
hin nimetyt kivääri- ja pistooliampujat. 

Samaan aikaan liikkuvan maalin ampujia 
pitivät kiireisinä omat SM-kilpailut.

Suomella oli ennen Unkarissa järjestettä-
viä ilma-aseiden EM-kilpailuja kaksi olym-
piapaikkaa elokuussa järjestettäviin Rio de 
Janeiron olympialaisiin. Ne olivat saavutta-
neet trap-ampujat Satu Mäkelä-Nummela 
ja Vesa Törnroos. Mäkelä-Nummela nimet-
tiin lokakuussa ensimmäisten urheilijoiden 
joukossa.

Unkarin Györissä järjestettävissä il-
ma-aseiden EM-kilpailuissa (22.–28.2.) on 
jaossa kaikkiaan kaksitoista paikkaa Rioon. 
Ne ovat viimeiset eurooppalaisille jaossa 
olevat paikat. Jaossa on kolme paikkaa kus-
sakin lajissa eli miesten ja naisten ilmakivää-
rissä sekä miesten ja naisten ilmapistoolissa.

Rioon lähtee siis vähintään kaksi suoma-
laista urheiluampujaa, toivottavasti useam-
pikin. Se selviää viimeistään tämän kuun 
lopussa, kun EM-kisat ovat ohi. Villi kortti 
-mahdollisuus on toki olemassa, mutta siitä 
tiedetään lopullisesti vasta kesän alussa.

KAIKKIEN MUIDEN huippuampujien aja-
tukset alkavatkin siirtyä jo uuteen olympia-
diin ja katse suunnataan Tokioon 2020.

Trap-lajien päävalmentaja Pekka Mau-
nula tiivisti tilanteen napakasti haulikkoam-
pujien testileirillä Kisakalliossa:

– Ei mene kuin hetki, niin olympiapaik-
koja aletaan taas ampua.

Ensimmäiset paikat ovat jaossa jo vuon-
na 2018 – elleivät valintaperusteet sitten 
muutu, kuten Euroopan ampumaurheilu-
liiton (ESC) pääsihteeri Aleksander Ratner 
viime syksynä pohti. Yksi vaihtoehto voisi 
hänen mukaansa olla se, että urheilijat va-
litaan olympialaisiin rankingin perusteella, 
kuten viime kesänä ensimmäisen kerran jär-
jestettyihin Euroopan kisoihin, jotka olivat 
Bakussa.

Oli miten oli, Tokion olympialaisiin on 
runsaat neljä vuotta aikaa, ja kuten kaikki 
tietävät, vuodet vierivät nopeasti. Aikaa ei 
ole hukattavaksi, vaikka tämä vuosi onkin 
muutamaa suomalaishuippua lukuunotta-
matta ehkä henkisesti hivenen helpompi 

kuin kaksi edellistä, jolloin Rion olympia-
paikkoja jaettiin.

– Urheilijoiden – ja valmentajienkin – on 
käännettävä katseensa Tokioon ja alettava 
tehdä ratkaisuja: kuka sitoutuu seuraavaan 
olympiadiin ja kuka aikoo pyrkiä sinne to-
sissaan? Eli mitä meinaa tehdä seuraavien 
neljän vuoden ajan, Maunula painottaa.

– Seuraavaksi valittavilla valmennusryh-
millä Tokio on oltava selkeänä tavoitteena. 
Nyt on siis pakko tehdä jotain ja mahdolli-
sesti vältettävä samoja virheitä, joita on teh-
ty. On esimerkiksi lisättävä harjoitusmääriä 
ja muutettava harjoitusrytmiä. Tokioon on 
löydettävä oikea tie!

Maunula korostaa myös sitä, ettei olym-
piapaikan perään kannata vain haikailla, 
vaan sen eteen on tehtävä rajusti töitä.

– Kyse on kokonaisuudesta, jossa kaiken 
pitää olla kunnossa. Ravinnon, levon, har-
joittelun ja tausta-asioiden. Nykytilanteessa 
pitää myös hakea itse yhteistyökumppanei-

ta, jotta talouskin saadaan siihen kuntoon, 
että harjoitusleireille voi lähteä.

MOPSI VEROMAA aloittaa uuden olympia-
din motivoitunein mielin ja jatkaa pitkää ur-
heilijanuraansa kohti vuotta 2020 ja Tokiota.

– En minä ole pois lähdössä, trapin A-maa-
joukkueeseen kuuluva urheiluampuja nauraa.

– Aion luoda tämän vuoden ajan pohjaa 
tulevia vuosia varten. Yritän saada virheitäni 
pois, jotta en aloittaisi taas seuraavaa vuotta 
samoilla virheillä, ja yritän olla oppimatta 
virheitä lisää.

Tämä vuosi ei ole kuitenkaan välivuosi 
Veromaan uralla. Henkisesti helpompi se 
kuitenkin on. Helpompi se on myös siinä 
mielessä, että jos viime vuonna pitkiä ulko-
maanmatkoja kertyi yhdeksän, tänä vuonna 
niitä on jokunen vähemmän. Veromaa edus-
ti Suomea Bakun Euroopan kisoissa viime 
vuoden kesäkuussa. 

Hän lähti monien muiden haulikkoam-

pujien tavoin kymmenen päivän leirille 
Malagaan helmikuun 12. päivänä. Maalis-
kuussa hän viettää melkein kolme viikkoa 
Kyproksella, missä on ensin harjoitusleiri, 
sitten GP-kilpailu ja taas leiri ennen kuin 
matka huipentuu siellä järjestettävään maa-
ilmancupiin.

Kyproksen lisäksi Veromaa osallistuu 
Bakun ja San Marinon maailmancupeihin. 
Parin muun ulkomaanmatkan lisäksi kalen-
teriin on kirjattu useita kotimaan kilpailuja. 
Kauden päätavoite häämöttää heinäkuussa, 
jolloin Italian Lonatossa järjestetään haulik-
kolajien EM-kilpailut.

– Toivottavasti tälle vuodelle tulee paljon 
osumia, hän hymyilee.

NUORET HAULIKKOAMPUJAT tekevät 
myös määrätietoisesti töitä päästäkseen 
jonain vuonna maailman huipulle. Ampu-
maurheiluliiton nuorten maajoukkueet on-
kin nimetty 2020-ryhmäksi. 

Eetu Kallioinen sivusi viime vuonna 
poikien skeetin maailmanennätystä (124) ja 
sijoittui Lonaton MM-kisoissa viidenneksi. 
Suomen joukkue oli joukkuekisassa hienosti 
hopealla. Poikien trapissa menestys ei ollut 
aivan yhtä huikeaa, mutta lähellä maailman 
kärkeä sielläkin oltiin. Ja kova työnteko vain 

”Kaikki te nämä asiat tiedätte, eivätkä 
ne ole mitään ihmeellisiä juttuja. 
Niistä on kuitenkin syytä aina ajoit-

tain muistuttaa, koska harva toimii ohjeiden 
mukaisesti.”

Näin totesi Ampumaurheiluliiton maa-
joukkueen lääkäri Esa Liimatainen haulik-
koampujien testileirillä Kisakalliossa. 

Liimatainen listasi kolme perusasiaa: 
rokotukset kuntoon, hygienia ja infektiot. 
Hygieniasta hän sanoi, että arkijärki on pi-
dettävä mukana. Jo sillä välttää sen, mikä on 
vältettävissä. On siis pestävä käsiä riittävän 
usein ja katsottava mitä suuhunsa laittaa. 

Urheilijat kertoivat Liimataiselle, millaisia 
sairauksia heillä on ollut kisamatkoilla ja 
leireillä: kurkkukipua, allergista nuhaa, silmä- 
ja korvatulehduksia, ruokamyrkytyksiä sekä 
flunssaa ja kuumetta.

– Suuri osa niistä on ennaltaehkäistävissä 
hyvällä hygienialla. Jos kerättäisiin urheilijoi-
den oireet viimeksi kuluneiden viiden vuoden 
ajalta ja otettaisiin lääkkeet niiden mukai-
sesti, saataisiin hoidettua yhdeksän tapausta 
kymmenestä, Liimatainen sanoi.

Matkoille on syytä ottaa lääkkeet mukaan 
kaiken varalta. Lääkkeitä otettaessa on tarkis-
tettava, että ne eivät ole Wadan kiellettyjen 
lääkeaineiden listalla, Liimatainen muistutti.

– Dopingtapauksissa vastuu on aina ensi-
sijaisesti urheilijalla. Hänen on tarkistettava, 
ettei lääke ole kielletty urheilussa.

Antidopingtoimikunnan valvontalauta-
kuntaan kuuluva Liimatainen painotti, ettei 

hän halua nähdä yhtään ampumaurheilijaa 
lautakunnan käsittelyssä.

– Huolehtikaa, ettei virheitä tule ja ettei 
teidän tarvitse vilkuilla olkanne yli. Dopingta-
pauksissa minimirangaistus on neljä vuotta, 
joten siinä menee yksi olympiadi hukkaan.

Haulikkoampujien leirillä päätettiin, että 
sairaustapahtumien perusteella kerätään 
valmentajille ja urheilijoille lääkkeet mukaan, 
kuten tähänkin asti on tehty, mutta vielä 
vastuullisemmin.

– Kerääminen aloitettiin heti ja jatkuu 
muiden lajiryhmien kanssa. Tämä asia on 
ollut nytkin hoidossa, mutta aina voi ja 
pitää parantaa. Usein ennaltaehkäisyssä on 
kiinni rutiineista ja viitsimisestä. Ihminenhän 
hakee apua vasta sitten, kun tauti on päällä, 
Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja 
Per-Ole Lindell toteaa.

KOHTI UUTTA OLYMPIADIA

jatkuu, jotta viime vuoden joukkuekisojen 
kuudes (EM) ja neljäs (MM) sija kohenisi-
vat. EM-mitali Lonatosta olisikin kova juttu!

– Olisihan se, myöntää poikien trapin 
päävalmentaja Kari Kopra.

Trap-poikien alkuvuosi on hengästyt-
tävän tiivis. He olivat tammikuussa lei-
rillä, jossa ammuttiin paljon ja keskityt-
tiin myös fysiikkaan. He ovat Veromaan 
tavoin Malagassa helmikuussa, maalis-
kuussa kymmenen päivää Kyproksella, 
huhtikuun alussa taas Malagassa ja kuun 
lopussa 17 päivän reissulla Saksassa, josta 
he kotiutuvat päiväksi Suomeen pesemään 
pyykkiä ja sitten taas kisamatkalle, tällä 
kertaa kohti Brnota.

– Viimeinen rypistys ennen heinäkuun 
EM-kisoja on Orimattilassa järjestettäväs-
sä kansainvälisessä Junior cupissa. Sitten 
on EM-näytöt annettu. Lonaton jälkeen on 
vielä Junior cupin finaali Italian Porpettossa, 
Kopra kertoo.

Teksti & kuvat LASSI PALO

”Ei mene kuin hetki, 
niin taas aletaan jakaa 
olympiapaikkoja.”

Maajoukkueen lääkäri: 
”Perusasiat kuntoon!”

Vili Kopra (vas.), Marika Salmi ja Miki Ylönen esittelevät Beretan uusia asuja Kisakalliossa järjestetyllä haulikkoampujien testileirillä.

Mopsi Veromaa jatkaa uraansa ainakin 
vuoteen 2020 asti. Kuvassa hän on Ba-
kun Euroopan kisoissa.

Trap-lajien päävalmentaja Pekka Mau-
nula (vas.) ja Ampumaurheiluliiton 
maajoukkueen lääkäri Esa Liimatainen 
keskustelemassa.



Oli hienoa nähdä haulikkovalmentajien 
yhteishenki konkreettisesti Kisakalliossa: 
jokaisella on positiivinen asenne, kaikilla 

on halu auttaa urheilijoita ja koko valmennustiimiä 
pääsemään parhaimpaansa, joustavuutta etsiä ja 
löytää sellaista tekemistä, jolla parannetaan yhtei-
siä asioita ja edistetään menestymistä. 

Kaikki toimivat hyvällä mielellä, kannustaen, 
rohkaisten, huumoria ja hauskuutta unohtamatta.

MENESTYMISEN JA ONNISTUMISEN ”kaava” 
on yksinkertainen: tahto + teot + osaamiset = 
tulokset. Yksilön onnistumiseen tarvitaan koko 
tukiverkoston ja joukkueen yhdenmukaista tah-
toa menestymiseen, samaan suuntaan johtavia 
tekoja, erilaista osaamista ja näiden kaikkien 
tehokasta yhteensovittamista – myös urheilijoi-
den kesken. 

Joukkue- ja tiimihenki syntyy siitä, että jokai-
nen haluaa parasta mahdollista itsensä lisäksi 
myös kavereille. Halun lisäksi pitää olla vahva si-
toutuminen toimintatapojen ja yhdessä sovittujen 
pelisääntöjen noudattamiseen sekä kannustavan 
ilmapiirin rakentamiseen.

Vaikka kaikki kilpailevat tosissaan myös jouk-
kueen sisällä toinen toistensa kanssa, niin siitäkin 
huolimatta eriomaisuutta synnyttävän joukkueen 
jäsenet tukevat, kannustavat ja auttavat toisiaan, 
iloitsevat kaverin onnistumisesta ja onnittelevat 
reilusti menestyksen hetkellä. 

Joukkue on aina juuri niin vahva kuin sen 
heikoin jäsen. 

TÄTÄ KIRJOITTAESSANI Rio de Janeirossa elokuus-
sa järjestettäviin olympialaisiin on aikaa 180 päivää. 
Kahden urheilijan kohdalla suunnitelmat Rioon on 
tehty ja valmistautuminen on alkanut hyvin. Viimeiset 
olympianäytöt annetaan helmikuun lopussa Unkarin 
Györissä järjestettävissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa. 
Niiden jälkeen tiedämme, millaisella joukkueella läh-
demme tämän vuoden merkittävimpään huippu-ur-
heilutapahtumaan. 

EM-kisojen jälkeen olympiapaikan ampuneilla ur-
heilijoilla valmistautuminen jatkuu suunnitelmien mu-
kaisesti. Jokainen päivä on merkityksellinen ja tulee 
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteiden 
saavuttamiseksi: systemaattisesti ja tinkimättömästi, 
vaivannäköä ja ponnisteluja säästämättä, intohimoi-
sesti ja ilolla. 

MUILLA URHEILIJOILLA alkaa valmistautuminen 
kohti seuraavia olympialaisia eli Tokion vuoden 2020 
kisoja. Kisat alkavat 24. heinäkuuta 2020, ja niihin on 
aikaa noin 1630 päivää. Kuulostaa pitkältä ajalta, jota 
se ei kuitenkaan ole. Pärjätäkseen karsinnoissa pitää 
urheilijan olla jo vuonna 2018 sillä tasolla, että on 
valmiudet kilpailla muiden maiden huippujen kanssa 
olympiapaikoista. 

Näin ollen jokaisen olympialaisista haaveilevan 
urheilijan on tehtävä vuosikohtainen kattava, moni-
puolinen ja välitavoitteilla rytmitetty pitkäntähtäimen 
suunnitelma. Jokainen päivä valintoineen on tärkeä, 
kun tavoitteena on menestyminen. Sillä tavoitteen ja 
haaveen ero on siinä, että tavoitteella on mittarit ja 
aikataulu.  

PER-OLE LINDELL
Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja
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Riista on korkealuokkainen metsästyksen erikoislehti ja 
Retki Suomen johtava outdoor-lehti.

6 numeron jatkuva kestotilaus maksaa 45 € (normaalisti 50 €). 
Tästä summasta 20 € käytetään nuorten tukemiseen.

Seuraavista 6 numeron jaksoista tilitetään aina 5 € nuorisotoimintaan 
niin kauan, kun tilaus on voimassa.

Tilaa Riista tai Retki sähköpostilla 
tilaajapalvelu@outdoormedia.fi  tai 

puhelimella 03-4246 5354. 

Liitä tilaukseen koodi: SAL

Tue nuorten ampumaurheilua 
tilaamalla 

Riista tai Retki erikoishintaan!
SAL on aloittanut yhteistyön Riista-lehteä ja Retki-lehteä julkaisevan 

Outdoormedian kanssa. SAL:n jäsenet voivat tilata lehdet 
erikoishintaan ja tilausmaksusta 20 € käytetään ampumaurheilun 

nuorisotoiminnan tukemiseen. 

Riista on korkealuokkainen metsästyksen erikoislehti ja 
R ki S j h d l h i

www.riistalehti.fi www.retkilehti.fi Löydät meidät täältä

OM_SAL-Tarjous.indd   1 8.2.2016   13.43.19

With Passion and Joy” – yhteishengestä 
ja sen merkityksestä

OLYMPIALAISET:
5.–21.8. Rio de Janeiro,  
Brasilia 

ARVOKILPAILUJA
Ilma-aseiden EM-kilpailut: 
22.–28.2. Györ, Unkari

Junioreiden EM-kilpailut 
(kivääri, pistooli): 13.–19.6. 
Tallinna, Viro
Haulikon EM-kilpailut: 

4.–14.7. Lonato, Italia
Liikkuvan maalin MM- 
kilpailut: 15.–23.7. Suhl, Saksa 
MAAILMANCUPIT 
Kivääri ja pistooli: 1.–9.3. 
Bangkok, Thaimaa
Haulikko: 17.–25.3. Nikosia, 
Kypros
Kivääri, pistooli ja haulikko: 
13.–25.4. Rio de Janeiro, Brasilia 
Kivääri ja pistooli: 19.–26.5. 
München, Saksa
Haulikko: 1.–11.6. San Marino

Kivääri, pistooli ja haulikko: 
17.–27.6. Baku, Azerbaidzhan
Kiväärin ja pistoolin MC- 
finaali: 4.–10.10. Bologna, Italia
Haulikon MC-finaali:  
11.–16.10. Rooma, Italia
Kivääri, pistooli ja haulikko, 
juniorit: 16.–23.9. Gabala, 
Azerbaidzhan
Kivääri, pistooli ja haulikko, 
juniorit: 29.4.–6.5. Suhl, Saksa 

Kisakalenteri

"Joukkue- ja tiimihenki 
syntyy siitä, että jokai-
nen haluaa parasta 
mahdollista itsensä 
lisäksi myös kavereille." 

Trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela nimettiin lokakuussa 
ensimmäisten urheilijoiden joukossa Rio de Janeiroon. Kuva 
on otettu viime kesäkuussa Bakussa pidetyissä ensimmäi-
sissä Euroopan kisoissa.
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Reetta Hynninen harjoittelemassa Helsingin Maunulan ampumaradalla. Ilmapistooli on ja pysyy Hynnisen ykköslajina.

R
eetta Hynninen huhkii Hel-
singin Vallilassa sijaitsevassa 
kuntosalissa. Käynnissä ovat 
kahvakuulaseura Lift Me Upin 
salikisat. Kilpailuaika on kym-
menen minuuttia, ja Hynnisellä 
on kädessään 18 kiloa painava 

kahvakuula. Siinä ajassa hän ensin työntää 
kuulan ylös 91 kertaa ja tuntia myöhemmin 
tempaa saman painoisen kuulan ylös 92 
kertaa. Kättä saa vaihtaa kerran aikarajan 
sisällä. 

Hiki puskee pintaan, ja syke nousee. 
Kova laji! 

– Vaikka osaan kaksi vaativaa lajia, on ar-
vojärjestykseni selkeä: olen ampumaurhei-
lija, ja vasta sitten tulee kahvakuulaurheilu, 
Hynninen selventää kisan päätyttyä. 

Hän edusti Suomea ilma-aseiden EM-kil-
pailussa kolme vuotta sitten. Hän sijoittui il-
mapistoolissa 39:nneksi Tanskan Odensessa 
järjestetyissä kisoissa. Samana vuonna hän 
oli mukana myös Münchenin maailman-
cupissa. Sitten seurasi tovi hiljaiseloa am-
pumaurheilussa, kunnes hän saavutti vuosi 
sitten ilmapistoolin SM-hopeaa Turussa. 

Kahvakuulaurheilua Hynninen on har-
rastanut nyt kahden vuoden ajan. Kehitys 
on ollut nopeaa, sillä hän voitti viime vuon-
na kahvakuulan Suomen cupin. 

– Kahvakuulaurheilu on auttanut minua 
pistooliammunnassa – kärsivällisyydessä 
ja keskittymisessä. Kahvakuulakisa kestää 
kymmenen minuuttia, ja se on yksitoikkois-
ta. Siinä ei kuitenkaan voi antaa lainkaan 
”siimaa” itselleen, vaan pitää keskittyä jo-
kaiseen suoritukseen huolellisesti. Kaikki 
on tehtävä ajatuksella, koska raskas kuula ei 
nouse itsestään ylös.

REETTA HYNNINEN aloitti kahvakuulaur-
heilun pistoolivalmentajaltaan Timo Mc-
Keownilta saamansa kirjavinkin perusteel-

la. Hän lähti liikkeelle nollasta, sillä hän ei 
osannut lainkaan nostotekniikkaa. 

– Olen edennyt pala kerrallaan eteenpäin 
ja siirtynyt vähitellen painavampaan kuu-
laan. Tykkään tästä siksi, että lihaskuntoni 
ja tasapainoni kehittyvät, ja samalla näen, 
mihin kroppani pystyy. Seuraavaksi kilpai-
len 20 kilon kuulalla, Hynninen kertoo. 

Kirsi Suomela toimii Hynnisen valmen-
tajana kahvakuulaurheilussa. Kuulatreenit 
kestävät tunnista puoleentoista tuntiin riip-
puen siitä, mitä ohjelmassa on. Kahvakuulaa 
on kolme kertaa viikossa ja pistooliammun-
taa radalla 5–6 kertaa viikossa, jonka lisäksi 
ohjelmaan on kirjattu pito- ja kuivaharjoit-
telua. 

Näiden lisäksi Hynninen lenkkeilee 
usein. 

– Juostessakin oppii sietämään epämuka-
vuutta, Hynninen naurahtaa. 

McKeown – tuttavallisemmin ”Mäkkäri” 
– on toiminut Hynnisen pistoolivalmentaja-
na viiden vuoden ajan. Hän on sanonut, että 
Hynninen voi harrastaa kahvakuulaa niin 
kauan kuin se ei vaikuta ampumaurheiluun 
negatiivisesti. 

Pistooliammuntaan se on varmasti vai-
kuttanut myönteisesti, kun asiat tekee oi-
kein. Kahvakuulaurheilu on parantanut 
Hynnisen ryhtiä ja tasapainoa, koska keski-
vartalon lihakset ovat vahvistuneet. 

– Kyllä tästä olisi ampumaurheilijoille 
hyötyä, hän vinkkaa. 

– Ammuntani ei ole kahvakuulan takia 
teknisesti muuttunut. Siinä on kuitenkin 
vielä paljon tekemistä.  Otan ampumaur-
heilun vakavasti.

Hynninen ei vuonna 2014 juurikaan am-
punut olkapäävaivojensa takia. 

– Ammunta alkoi taas tuntua mukaval-
ta viime vuoden keväänä, ja nyt minulla on 
menossa hyvä kausi, hän hymyili Tanhuvaa-
ran urheiluopistolla, kun siellä järjestettiin 
tammikuussa EM-näyttökilpailu Unkarin 
Györin kisoja varten.

ILMA-ASEIDEN EM-KISAPAIKKA jäi tänä 
vuonna Hynniseltä kuitenkin saavuttamat-
ta, mutta se ei positiivisen elämänasenteen 
omaavaa urheilijaa haitannut. Valinta oli 
melko lähellä, sillä hänen kauden paras tu-
loksensa on Kymi Openissa tehty 382 ja kau-
den keskiarvonsa noin 375 pistettä. 

– En miettinyt EM-kisoja, vaikka moni 

niistä minulta kysyikin. Toki ne olivat taka-
raivossani, mutta ajattelin niin, että ne tu-
levat jos tulevat. Eivät sitten lopulta tulleet. 

Hynninen myöntää, että Odensen 
EM-kilpailujen jälkeen hän on muuttunut 
urheilijana erittäin paljon – niin ajatuksil-
taan kuin harjoittelultaankin. 

 – Aina löytyy aikaa oikeasti tärkeille 
asioille, ja vaikka urheilun ottaa vakavasti, 
siitä voi myös nauttia ja se voi olla kivaa. 
”Mäkkäri” haluaa löytää jokaisesta treenistä 
jonkin hyvän jutun, mutta joskus sen löytä-
minen voi kestää kauan. 

McKeown on myös vaativa valmentaja. 
Hynnisen mukaan tämän yksi periaate on 
se, ”ettei ikinä saa selittää mitään”. Kaksikko 
jakaakin usein Facebookissa urheiluun liit-
tyviä lausahduksia. 

HYNNINEN KERTOO törmänneensä kahva-
kuulaharrastuksensa takia vanhakantaiseen 
ajatteluun, jonka mukaan voimaharjoitte-
lu ei sovi ampumaurheilijalle. Hän on sitä 
mieltä, että sopivilla treeneillä luodaan hyvä 
pohjakunto ja voimaharjoittelu sopivassa 
määrin on tärkeää lajissa kuin lajissa. 

– Mitä parempi kunto, sitä helpompaa 
ammunta on, hän perustelee. 

Kun Hynninen osallistui kahvakuulan 
puolimaratonkisaan, hänen keskisykkeen-
sä oli 170 (maksimi 190). Kilpailu kesti 30 
minuuttia. 

POLIISIEN AMPUMASEURAA edustava 
Hynninen, 32, asuu Järvenpäässä eikä hänel-

lä ole perhettä. Hän toimii Riitan Herkulla 
myymälämarkkinointipäällikkönä ja suorit-
taa parhaillaan Edupolissa johtamisen eri-
koisammattitutkintoa. Kaikesta huolimatta 
Hynninen sanoo, että hänen ajankäyttönsä 
on ”melko helppoa”.

 – Voin suunnitella työtäni paljon ennal-
ta, ja pääsen iltapäivällä kello neljän aikaan 
treenaamaan. 

Hynninen myöntää lähteneensä kahva-
kuulaurheiluun hivenen hullunrohkeasti 
mukaan. Hän osallistui lajin SM-kilpailui-
hin, jotka järjestettiin Tampereella 13.-14. 
helmikuuta eli juuri ennen tämän lehden 
painoonmenoa. 

– Kaksi lajia voi yhdistää, kun on järki 
mukana eikä hölmöile. Myös tavoitteiden 
pitää olla realistisia, jotta kaiken voi toteut-
taa ja kaikkeen on riittävästi aikaa. Minulla 
ei ole ollut lainkaan loukkaantumisia eikä 
vammoja, koska olen alusta lähtien nosta-
nut oikein. 

Kahden 
lajin 
huipulla

Teksti LASSI PALO
Kuvat JUHO PAAVOLA

Ampumaharrastus ja 
kahvakuula ovat vieneet 
Reetta Hynnisen sydämen, 
mutta toinen lajeista on se 
tärkein.

Reetta Hynninen 
 ´ SEURA: Poliisien ampumaseura
 ´ LAJI: Ilmapistooli
 ´ IKÄ: 32 vuotta

Reetta Hynninen on kahden lajin nainen.
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Teksti & kuva LASSI PALO

K
ankaanpään Ampumaurheilijoiden 
Juho Kurki riemastutti loppiaisena 
tekemällä Swedish cupissa mies-
ten ilmakiväärissä uuden Suomen 
ennätyksen. Uusi SE kirjattiin nu-

meroin 628,6. Kurki paransi nimissään ollut 
ennätystä 0,7 pisteellä. Entinen ennätys oli 
syntynyt toukokuussa 2013.

– Peruskilpailu lähti kulkemaan ihan 
mielettömästi. Sen jälkeen oli helppoa pau-
kuttaa, ja hyvältähän tuo ennätys maistuu, 
hän myhäili Sävjössä.

Se ei vielä riittänyt Kurjelle, joka matkus-
ti kolme viikkoa myöhemmin erittäin hy-
vässä vireessä ja kunnossa Saksan Münche-
nin kansainväliseen IWK-nimeä kantavaan 
ilma-asekilpailuun. Tammikuun 28. päivänä 
hän tähtäsi 630,2 pistettä. Taas uusi SE!

Nyt Kurki kohensi ennätystään 1,6 pis-
tettä.

– Ennätys ei säilynyt kauan, Kurki nau-
rahtikin kisan jälkeen tyytyväisenä.

Ampumaurheiluliiton kiväärilajien pää-
valmentaja Juha Hirvi sanoi, että Kurjen 
ammunta oli ”tosi hyvää”.

– Juhon pokka kesti hienosti alusta lop-
puun, ja hänen tekniikkansa säilyi kasassa 
ensimmäisestä laukauksesta viimeiseen, 
Hirvi kehui.

Kurjen SE-tuloksen sarjat olivat 
104,8 +104,8 +106,2 +105,3 +104,5 +104,6. 

– 630 pistettä oli sellainen maaginen raja, 
ja nyt se meni rikki. Tänään tuntui tosi hy-
vältä ampua, Kurki sanoi kilpailun jälkeen.

Pari viikkoa myöhemmin hän kertoi, 
että päällimmäinen tuntemus kilpailun jäl-
keen oli tyytyväisyys siihen, että hän ampui 
kilpailun alusta loppuun tasaisen varmasti, 
kansainvälistä huipputulosta tehden.

– On se hyvä tulos, ja hienoa oli tuo raja 
ylittää.

JUHO KURKI nimettiinkin itseoikeute-
tusti Suomen joukkueeseen ilma-aseiden 
EM-kilpailuihin Unkarin Györiin. Kivää-
riampujien viimeistelyleirillä Kisakallion 
urheiluopistolla helmikuun 9. päivänä hä-
nelle kuului pelkkää hyvää: ”Kuntoni on 
kova, ja tulokset ovat olleet sen mukaiset. 
Olen myös pysynyt terveenä.”

Kurki ei ollut suoranaisesti yllättynyt 

Anna-Maria Siivonen edustaa Suomea 
ensimmäisen kerran kansainvälisissä 
arvokilpailuissa, kun hän on mukana il-

ma-aseiden EM-kilpailuissa Unkarin Györissä.
Rauman Seudun Urheiluampujia edustava 

kivääriampuja myöntää, että kisamatka jän-
nittää. Eikä vain ison tapahtuman takia, vaan 
myös siksi, että hän matkustaa toisen kerran 
elämässään lentokoneella. Ensimmäinen 
kerta oli tammikuun lopussa, kun hän kilpaili 
Saksassa järjestetyssä IWK-kisassa.

– Tähän asti olen tottunut reissaamaan 
autolla ja laivalla, hän hymyili helmikuun 
alussa Kisakallion urheiluopistolla järjestetyllä 
EM-joukkueen leirillä.

Pientä takapakkia EM-kisojen alla toi se, 
että Siivonen joutui lähtemään kesken kaiken 
leiriltä pois sairastumisen takia. Kuumeinen ja 
flunssainen nuori ampumaurheilija matkusti 
toisena leiripäivänä takaisin kotiinsa Turkuun.

– On toisaalta hyvä, että flunssa iski nyt 
eikä EM-Unkarissa.

Murheita sen sijaan on tuonut se, että 
hänen valmentajansa Matti Sund on sairaa-
lahoidossa. 

”ANSKU” SIIVONEN on tähdännyt tämän 
aikana ilmakiväärissä uuden ennätyksensä, 
joka kirjataan nyt numeroin 413,6. IWK ei 
mennyt toivotulla tavalla, koska aseen kanssa 
oli ongelmia.

– Se temppuili, mutta nyt kaiken pitäisi 
olla kunnossa. Se on putsattu, ja olen saanut 
uuden tähtäimen. En kuitenkaan vielä luota 
aseeseeni ihan täydellisesti.

Siivonen täyttää toukokuussa 20 vuotta. 
Hän on muuttanut viime syksynä Raumalta 
Turkuun, ja toiveissa olisi saada ”vakiduu-
ni” vartijana, johon hän on saanut kolmen 
vuoden koulutuksen. Siivonen oli ollut 
helmikuun alkuun mennessä kuukauden ajan 
työttömänä.

– Olen tehnyt keikkahommia ja ollut 
järkkärinä festareilla. Viimeksi olin parin 
kuukauden ajan vartijana maahanmuuttokes-
kuksessa. Yötyöt ovat minulle tuttuja.

SIIVOSEN AMPUMAURHEILIJAN ura alkoi 
12 vuotta sitten, kun hän innostui ensin met-
sästyksestä ja sitten ampumaurheilusta. Kaikki 
on kuulemma ”iskän syytä”, Siivonen nauraa.

– Minua ei kuitenkaan harmita missään 
tapauksessa! Laukaisumäärät kasvavat koko 
ajan, ja aion jatkaa ampumaurheilua niin 
kauan kuin pystyn. EM-kisoihin on mukava 
lähteä. Meillä on tosi kiva maajoukkueporuk-
ka. Tykkään siitä, ja olemme hyvissä väleissä.

Turussa on hyvät harjoitusmahdollisuudet, 
sillä kuten hyvin tiedetään, Kupittaalla on 
monipuolinen rata. Siivonen käy ampumassa 
ruutiaseilla Mynämäellä.

Ennätysten tammikuu
Oli se huikea kuukausi”, 
muistelee Juho Kurki 
tammikuuta, jolloin hän 
kohensi ilmakiväärin 
Suomen ennätystä kaksi 
kertaa. Toisella kerralla 
ylittyi ”haamurajakin”.

tavaisin mielin. Kaikki on ookoo. 
Kurki on porukan ainoa mieskivää-

riampuja.
– Olisi tietysti ollut mukava lähteä ki-

soihin tiiminä, mutta valitettavasti muita 
valintakriteereihin mahtuvia ampujia ei 
nyt ollut.

tammikuun kovista tuloksistaan:
– Olin osunut leireillä hyvin, ja nyt sain 

kaiken kulkemaan kisoissa erittäin hyvin. 
Saksan IWK-kilpailu oli opettavainen ta-
pahtuma, josta sain rutkasti itseluottamusta. 

Saksa on tullut Kurjelle muutenkin tu-
tuksi tämän talven aikana, sillä hän kävi 
kilpailemassa kolme kertaa Bundesliigassa. 

– En ihan vielä päässyt niissä kisoissa 
omalle tasolleni, mutta erilaisia kisoja ne 
olivat. Paineensietokykyä sieltä haettiinkin. 
Jatkoa täytyy vielä miettiä, mutta voi hyvin-

kin olla niin, että kilpailen siellä uudestaan.
Kurki ei ole juurikaan muuttanut harjoit-

teluaan edellisiin vuosiin verrattuna. Uusia 
asioita sen sijaan ovat ase, asu ja valmentaja. 

– Uusi ase ja asu näyttävät toimivan hy-
vin. Tulokset puhuvat puolestaan, Kurki hy-
mähti Kisakalliossa.

– Uusi valmentajani on Pasi Wedman, 
joka aloitti kanssani alkusyksystä. Olen saa-
nut häneltä uusia ideoita etenkin henkisellä 
puolella.

Wedman on entinen huippuampuja, ja 
hänet tunnetaan myös Ampumaurheilulii-
ton kiväärin nuorten olympiavalmentajana.

Kurki, 24, on nuoresta iästään huolimat-
ta jo kokenut urheilija. Neljä vuotta sitten 
hän jäi niukasti ulos Lontoon olympialai-
sista, kun viimeiset olympiapaikat jaettiin 
Vierumäen EM-kisoissa, ja kolme vuotta 
sitten Tanskan Odensessa hän voitti upeasti 
ilmakiväärin EM-pronssia. Lisäksi hän on 
sijoittunut maailmancupeissa useita kertoja 
kahdeksan parhaan joukkoon.

SEURAAVA ISO KOITOS on taas jo ihan 
oven takana:

– Lähden Unkarin EM-kilpailuihin luot-

”Ansku” ensimmäisiin 
arvokisoihinsa

Anna-Maria Siivonen kuvattuna EM-jouk-
kueen leirillä Kisakalliossa.

Anna-Maria Siivonen
 ´ SYNT: 10.5.1996, Rauma
 ´ KOTIPAIKKA: Turku
 ´ SEURA: Rauman Seudun Urhei-

luampujat
 ´ VALMENTAJA: Matti Sund
 ´ AMMATTI: vartija/turvallisuus-

valvoja
 ´ ASEET: Feinwerkbau 700 -ilmaki-

vääri, Walther KK300 Alutec –pie-
noiskivääri

 ´ VARUSTEET: Kurt Thune
 ´ ENNÄTYKSIÄ: ilmakivääri 413,9 

(2016), pienoiskivääri 3x20 ls 571 
(2014), pienoiskivääri makuu 40 ls 
392 (2012)

Teksti & kuvat LASSI PALO

Ilma-aseiden EM-kilpailut  
22.–28.2. Györ, Unkari

Suomen joukkue:

Ilmakivääri (5)
Miehet: Juho Kurki  
(Kankaanpään Ampumaurheilijat)
Naiset: Hanna Pitkänen  
(Turun Seudun Ampujat)
Tytöt: Marianne Palo (Isonkyrön Metsästys- ja 
Ampumaseura), Saana Peltonen (Keuruun 
Seudun Ampujat), Anna-Maria Siivonen  
(Rauman Seudun Urheiluampujat)

Ilmapistooli (1)
Miehet: Kai Jahnsson  
(Poliisien Ampumaseura)

Sius Ascor taululaitteet nyt edullisesti!
Suomen Urheiluopisto myy osan Sius 
Ascor -taululaitteista pois. Paketissa 20 
kpl 25/50m ja 20 kpl ilma-asetaululait-
teita, jalustat sekä 2 ohjauspöytää (10 
laitteelle). Lisäksi 20 kpl ilma-asetaulu-

laitteita ja liikkuvan maalin radat. 
Katso tarkemmat tiedot liiton 

nettisivujen Myydään-palstalta: http://
www.ampumaurheiluliitto.fi/ilmoitukset/
myydaan/
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Liikkuvan maalin iso vuosi

L
iikkuvassa maalissa on alkanut tärkeä vuo-
si. Tai kuten lajivalmentaja Ville Häyrinen 
luonnehtii, ”iso vuosi”. Ensin ovat helmi-
kuussa järjestettävät Unkarin EM-kilpai-

lut.Sitten heinäkuussa odottavat Saksan Suh-
lissa järjestettävät MM-kilpailut. 

– Tavoitteita tälle vuodelle siis riittää, hän 
sanoo.

– EM-kilpailut ovat nyt ikään kuin kauden 
alkupala, ja pääresurssit (leirit ja kansainväliset 
kisat) käytetään MM-kilpailuihin, mutta toki 
EM-Unkariinkin mennään menestymään.

Niin, menestymään! Sitä ovat suomalaiset 
liikkuvan maalin ampujat viimeksi kuluneiden 
vuosien ajan tehneetkin. Miehet ja pojat ovat 
saavuttaneet ison läjän arvokisamitaleja niin 
EM- kuin MM-kisoistakin. 

Liikkuvan maalin MM-kilpailut ovat Suhlissa 14.–23. heinäkuuta. 
Edellisen kerran kisat järjestettiin Ruotsissa vuonna 2012.

LIIKKUVAN MAALIN kausi alkoi leireillä marras- ja joulukuussa. 
Häyrisen mukaan miesten ryhmään on jopa tungosta ja taso on ”aika 
kova”. Ilma-aseiden EM-kisojen valintarajatuloksen saavutti seitsemän 
miestä, joista kolme lähtee mukaan. 

– Tomi-Pekka Heikkilä olisi ollut selvä lähtijä, mutta hän aloitti 
juuri vakinaisessa työssä, joten katsoimme, että hän panostaa kesään. 
Muillakin urheilijoilla ovat muutosten ajat menossa, koska he eivät ole 

Teksti ja kuva SIMO PARTANEN

K
annattaako kylmillä ulkoradoilla 
virua, kun muunlaistakin harjoit-
telua on tarjolla? Practicalin Suo-
men mestarit kertovat omasta tree-
naamisestaan kylmien kuukausien 

aikana. 
Keuruun Seudun Ampujien Jarkko Lau-

kiaa lumi ja kylmyys eivät ole ikinä hätkäh-
dyttäneet. Viime talvena hän harjoitteli ul-
koradalla päivittäin, ja se näkyi myös kesän 
tuloksissa. Ankara talviharjoittelu palkitsi 
Laukian Suomen mestaruuden haulikko-
practicalin Standard-divisioonassa.

Laukia pitääkin talviharjoittelua tärkeä-
nä elementtinä kauteen valmistautumisessa, 
varsinkin fyysisten ominaisuuksien osalta. 
Kaudelle 2016 hän onkin muuttanut talvi-
kuukausien harjoitusohjelmaansa enemmän 
fysiikkapainotteiseksi. 

– Teen tällä hetkellä paljon lihaskunto-
liikkeitä, kuten selkä- ja vatsalihasharjoituk-
sia. Teen myös kahvakuulatreenejä keski-
vartalon lihaksiston vahvistamiseksi. Kelien 
salliessa pyrin käymään myös mahdollisim-
man paljon hiihtämässä ja juoksemassa sau-
vojen kanssa muun muassa intervalliharjoi-
tuksia. Valoisuuden ja olosuhteiden salliessa 
teen tietysti ammuntaharjoitteluakin.

Laukialla myös ammuntaharjoittelusta 
on tullut monta kertaa talvella erittäin fyy-
sistä harjoittelua – olosuhteiden aiheutta-
mana.

– Harjoittelen hoitamattomalla radalla, 
joten esimerkiksi viime talvena kolasin rataa 
puoli tuntia tyhjäksi lumesta ennen jokaista 
ampumaharjoitusta. Siinä tuli aika monen 
tunnin edestä alkulämmittelyä, naurahtaa 
mies talvisista rataolosuhteistaan.  

LAUKIAN TAPAAN talviharjoittelun tärke-
yttä korostaa Marika Koskinen, pistooli-

practicalin Open-divisioonan naisten sarjan 
Suomen mestari. Eritoten Koskinen painot-
taa harjoittelussaan niin ikään fysiikkaa, ja 
sen osa-alueen kehittämiseksi nainen viet-
tääkin paljon aikaa kuntosalilla talven pi-
meinä tunteina. 

– Käyn salilla kolme kertaa viikossa, 
ja sen lisäksi juoksen peruskuntolenkkiä, 
Koskinen avaa voimapuolen harjoitte-
luaan. 

Keski-Suomen Ampujia edustava Koski-
nen ei kuitenkaan jätä ampumarataa täysin 
rauhaan talvellakaan. 

– On tärkeää säilyttää tuntuma aseeseen 
ja rekyylinhallintaan, joten talvella en tie-
tenkään voi unohtaa täysin lajiharjoittelua. 
Kovimmilla pakkasilla radalle en kuiten-
kaan mene palelemaan, silloin teen kuiva-
harjoittelua.

Talvinen harjoittelu on practicalissa ta-
sapainottelua henkisesti tärkeän lepäämi-
sen ja tarvittavan ylläpitävän harjoittelun 
välillä. Henkisesti tärkeä lepo ja lajitaitojen 
kehittämisen tarve ovat jatkuvasti pienessä 
ristiriidassa. 

– Ammunnassa henkiset ominaisuudet 
ovat isossa roolissa, joten pieni tauko tree-
naamisesta talvella tekee hyvää. Joitain pe-
rusammuntaharjoituksia on mielestäni pak-
ko kuitenkin tehdä, muuten ei pysy muiden 
perässä, Koskinen pohtii.

VAIKKA MONET KÄYTTÄVÄT koko vuoden 
hyödykseen harjoittelussa, on myös ampu-
jia, jotka eivät starttaa uutta kautta ennen 
kevättä. Yksi heistä on pistoolipracticalin 
Production-divisioonan Suomen mestari 
Pekka Kakkonen. Pohjois-Karjalan IPSC- 
ja siluettiampujia edustava Kakkonen sanoo 
ryhtyvänsä tositoimiin vasta sään lämmites-
sä ja lumien sulaessa. 

– Haen kisakuntoni yleensä kohdalleen 
huhtikuussa, jolloin pakkaset ovat jo hel-
littäneet. Talvella pidän taukoa, Kakkonen 
sanoo. 

Kakkonen on kokenut practical-ampuja. 
Hänelle on jo pitkään ollut selvää, miksi tal-
viharjoittelu kannattaa jättää vähemmälle, ja 
tulosten valossa taktiikkaa ei kannata moittia. 

– Tuntuman ammuntaan olen vuosien 
varrella jo saanut kohdalleen, joten talvella 
on parempi vain kerätä voimia kesää ja ki-
sakautta varten.

AMPUJILLA ON SELVÄSTI erilaisia lähes-
tymistapoja kauteen ja tuleviin haasteisiin. 
Yksi tapa ei varmasti ole ylitse muiden, eikä 
sen mikä sopii yhdelle, voi todellakaan olet-
taa sopivan toiselle. 

Siksi onkin erittäin mielenkiintoista näh-
dä, minkälaisen vauhdin Laukia, Koskinen 
ja Kakkonen saavat päälle, kun kesällä on 
aika puolustaa Suomen mestaruuksia.

Onko 
pakkanen 
este vai 
hidaste?
Kylmä tuuli puhaltaa 
ampumaradalla, lunta 
on satanut nilkkoihin 
asti ja sormia täytyy 
lämmitellä vieressä 
hyrräävässä autossa. Tätäkö 
on practical-ampujien 
talviharjoittelu Suomessa? 

Pakkanen ei pelota. Jarkko Laukia ulkoiluttaa kisa-aseitaan myös kylmällä.

38,90€

18,90€

8,90€

12,90€

500 ml

400 ml

150 ml

90 ml

Puhdistusvaah
to

UUSI
SUUREMPI

KOKO!

Forrest on Suomessa valmistettu ja kehitetty huipputuote-
aseiden puhdistukseen. Tuote on tehokkuutensa lisäksi 
erittäin helppokäyttöinen.

Forrest-puhdistusvaahto
• poistaa kuparijäämät aseen piipusta
• irrottaa ruudin palamisjätteet
• on myrkytön
• on riittoisa

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi .

täyssynteettinen Forrest-aseöljy
• Nato-hyväksytty (S-758/S-761)
• suojaa, voitelee ja puhdistaa
• jähmettymispiste -57 °C
• valmistettu EU:ssa

Hinnat voimassa sitoumuksetta 31.12.2015 asti.

Forrest tuotteet hyvinvarustetuista
aseliikkeistä kautta maan!

Hinnat voimassa sitoumuksetta 31.12.2015 asti.

enää koululaisia, vaan urheilu pitää suh-
teuttaa opiskeluun ja työntekoon, Häyri-
nen sanoo.

– Siinä joutuu valmentajakin oppi-
maan uutta ja miettimään asioita uudelta 
kantilta. Yhteiset leirit ja reissut ovat en-
tistä tärkeämpiä kovien harjoitusjaksojen 
takia.

Tomi-Pekka Heikkilän tilalle nimet-
tiin hänen pikkuveljensä Sami Heikkilä.

MAAJOUKKUETOIMINTA rakentuu tänä 
vuonna Häyrisen mukaan täysin MM-kil-
pailujen ehdoilla. 

– Lajin pienellä budjetilla ei voi tehdä 
sataprosenttista valmistautumista kah-
teen kisaan, mutta toisaalta urheilijat 
tekevät omalla kustannuksellaan paljon 
matkoja. 

Esimerkiksi Krister Holmberg oli Niklas Hyvärisen kanssa 
etsimässä kisatuntumaa Ruotsista helmikuisena viikonloppuna. 

– Ohjelma rakentuu urheilija keskiössä -periaatteella, eli mitä 
ja missä vaiheessa kautta harjoituksessa tarvitaan. Ulkomaan lei-
rit ovat tärkeitä, koska niiden aikana tehdään hommia muiden 
huippujen kanssa, eletään vain urheilulle ja vaatimustaso pysyy 
koko ajan kovana.

KANSAINVÄLISIÄ arvokisoja kohti mennään siis kovalla leirityk-
sellä, jossa tehdään alussa kovaa määräharjoittelua kovalla vaati-
mustasolla ja porukalla kisaten. Sitten määrä ehkä vähän laskee, 
mutta keskinäinen kilpailu pysyy mukana.

– Teemme paljon yhteis- ja pariharjoittelua, ammumme vain 
kymppejä ja opimme olemaan kovia tilanteessa kuin tilanteessa. 
Tämä tartutetaan vielä kavereihinkin. 

Häyrinen sanoo myös, että kansainvälisiä kisoja on pakko 
saada useita ”alle”, jotta tulee kokemusta onnistumisista kovissa 
kisoissa.

– Ensin opitaan voittamaan kotona, sitten ulkomailla ja sitten 
arvokisoissa. Esimerkiksi MM-kilpailuja varten tehdään kaksi 
viikon kestävää Euroopan kisa- ja leirireissua. Ne ovat touko- ja 
kesäkuussa. Kotimaassa leireillään kevään ajan noin kerran kuu-
kaudessa. 

SUOMI OLI edellisissä liikkuvan maalin omissa MM-kilpailuis-
sa paras maa mitalimäärissä. Nyt nuorten joukkueen puuttuessa 
samaan ei kenties päästä, mutta toisaalta miesten joukkueella on 
Häyrisenkin mukaan ”saumat mihin vain”. 

– Mika Heikkilä ja Elli Räsänen ovat omissa sarjoissaan lähel-
lä kärkeä, joten ihan hyvältä näyttää.

Häyrinen nostaa esiin myös Heikki Lähdekorven, joka lähes-
tyy miesten kansainvälistä kärkeä vauhdilla.

– Heikin ”kantti” on tällä hetkellä kova. Krister jätti varusteko-
keilut taakseen ja palasi ”vanhoihin”, joilla ampui viimeksi Mos-
kovassa 2014 (EM-kultaa). Elli on meidän arvoituksemme. Hänen 
taitonsa ja tasonsa riittävät tytöissä mihin vain, mutta kisassa tulee 
mustia hetkiä, jotka syövät tulosta. 

– Mutta yhteinen tekeminen, vaatimustaso, toisten esimerkki 
ja vastuun ottaminen itsestä tekevät Ellistäkin hiljalleen urheilijan.

Ilma-aseiden EM-kilpailut 22.-28.2. Györ, Unkari

Suomen liikkuvan maalin EM-joukkue:
Miehet: Sami Heikkilä (Kymppi 64), Krister Holmberg (Raseborgs 
Skyttar), Heikki Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat)
Pojat: Mika Heikkilä (Kymppi 64)
Tytöt: Elli Räsänen (Kuopion Metsästys- ja Ampumaseura)

Liikkuvan maalin lajivalmentaja Ville 
Häyrinen (vas.) ja Krister Holmberg viime 
vuonna Hollannin Arnhemissa järjeste-
tyissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa.
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Teksti & kuva MATTI ERKKILÄ

Sirpa 
Vesaselle 
Pro 
Urheilu 
-palkinto

M
ikkelin kaupungin vihe-
raluesuunnittelija Sirpa 
Vesanen (o.s. Ylönen) oli 
työpaikallaan viime mar-
raskuussa, kun kännykkä 

pirahti. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
pyydettiin tulemaan Helsinkiin vastaanot-
tamaan Pro Urheilu -palkintoa. Suomen-
nettuna se tarkoittaa tunnustuspalkintoa 
merkittävästä urheilu-urasta. 

Saman huomionosoituksen ovat saaneet 
pistooliampujat Väinö Markkanen vuon-
na 2000 ja Pentti Linnosvuo (1938-2010) 
vuonna 2002. Markkanen voitti olympia-
kisan Tokiossa (vapaapistooli) 1964, ja Lin-
nosvuo Melbournessa 1956 (vapaapistooli) 
ja Tokiossa 1964 (olympiapistooli). 

– Piti pariin kertaan kysyä, että paljonko 
se palkintoraha on! Yllätys oli aikamoinen. 
Urani on päättynyt kaksikymmentä vuotta 
sitten. Olen seurannut aiempaa harrastus-
tani epäsäännöllisesti Kauko-puolisolleni 
tulevan Urheiluampuja-lehden välityksellä, 
Vesanen kertoi.

Tunnustuspalkinto on 20 000 euroa rii-
hikuivaa. Sievoiselle summalle on käyttö-
tarkoitus jo ratkennut: uudet sukset heti ja 
loppu ”eläkerahastoon”.

VESASEN MENESTYKSEN huippuvuodet 
olivat 1982 ja 1986. Ensin hän voitti pie-
noiskiväärin 3x20 laukauksen Euroopan 
mestaruuden Roomassa ja samana syksynä 
makuuasennon MM-kultaa Caracasissa. 
Vuonna 1986 Ylönen, Leena Melartin ja 
Pirjo Peltola voittivat naisten ilmakivää-
rin joukkueiden MM:n Itä-Saksan Suhlissa. 
EM-kisan joukkuehopeaan he osuivat vuon-
na 1985 ja pronssiin 1984.

Caracasin voittoon hän laukoi siitä huo-
limatta, että laitteistovika keskeytti toviksi 
mikkeliläisen kilpailun.

Olympiakisoihin hän osallistui kahdesti: 
Los Angeles 1984 ja Soul 1988. Parhaiten 
hän menestyi Yhdysvalloissa sijoittumalla 
ilmakiväärillä kahdeksanneksi.

Vesanen oli määrätietoinen harjoittelija. 
Kun lisäksi apuna oli osaavia valmentajia, 
hän kehittyi voittajaksi.

– 1970-luvulla Siekkilän ampumaradal-
la Eero Kekkonen opasti Karkialammen 
varuskunnan alueella asuvia nuoria ampu-
maurheilun saloihin. Myöhemmin Ampu-
jainliiton leirityksien myötä tuli valmennus-
tukea muun muassa Esa Kerviseltä, Mauri 
Röppäseltä ja Mikko Mattilalta.

Vesanen vietti opiskeluaikanaan vuoden 
työharjoittelussa Turussa. Hän valitsi paikan 
Kupittaan sisäampumaradan takia. Sitkeä ja 
määrätietoinen harjoittelu toi tulosta. 

– Vuoden 1981 Titogradin EM-kisojen 
jälkeen Pertti Puhakka (Pohjois-Karjalan 
silloinen lääninlääkäri) opasti ja kannusti 
minua mentaaliharjoittelun aloittamiseen. 
Tein harjoituksia säännöllisesti, ja seuraavana 
huippuvuotena 1982 tuli Euroopan ja maa-
ilmanmestaruus ja kaksi Suomen ennätystä. 

– Ai synkin hetki? Vuonna 1982 läh-
dimme Atlantaan ampumaleirille ennen 
Venezuelan MM-kisoihin menoa. Atlantan 
lentokentällä huomasimme, että aselaatik-
ko oli kastunut. Suomessa oli lähtiessä kova 
räntäsade! Fort Benningissä ensimmäinen 
työ majoittumisen jälkeen oli laittaa aseen 
puutukki kuivumaan!

VESASEN PERHEESEEN syntyi Ville 
vuonna 1990. Kun lisäksi työ oli haastavaa, 

harrastus alkoi jäädä taka-alalle, vaikka 
ikänsä puolesta Sirpa olisi ollut ”iskussa”. 

1980-luvun alussa kärkinaisemme olivat 
parhaiden miestemme tasoisia. Yleiseen 
sarjaan saivat naisetkin osallistua. Vesanen 
oli useasti kiusaamassa menestyksekkäästi 
ilmakiväärillään miehiä.

– Harjoitusmielessä osallistuin useisiin 
ilmakiväärin kisoihin yleisessä sarjassa. 
Voittojakin tuli muutamia. Valitettavasti 
SAL päätti, että naiset eivät saaneet osallis-
tua yleiseen sarjaan.

Sirpa Vesanen oli pidetty pitkillä ampu-
mamatkoilla. Hänellä oli hymy herkässä ja 
piristävä sana toisen harmistuksen hetkellä.

AMPUMAVALMENTAJA Pirjo Peltolan 
menestyksekäs ura osui lähes yksiin Sirpa 
Ylösen uran kanssa. Joen suulainen ampu-
mavalmentaja kertoo maajoukkuetoveris-
taan näin: 

”Sirpa suhtautui rauhallisesti tuleviin 
kilpailuihin, ei muuta ainakaan ulospäin 
näkynyt. Hänen vuoden 1982 menestyksen-
sä antoivat itseluottamusta meille muillekin 
naiskivääriampujille. (Naisten kivääriam-
munta oli huonossa jamassa; eivätkä saa-
mamme kommentit aina olleet lainkaan 
kannustavia ja positiivisia.)

Ensimmäisissä arvokilpailuissani Sirpa 
kokeneena opasti meitä 'uusia' asetarkastuk-
sissa ynnä muissa asioissa. 1980-luvun alussa 
meillä ei ollut läheskään aina lajivalmentajia 
mukana. Suurtakin joukkuetta luotsasi vain 
joukkueen johtaja, joka ei voinut ehtiä joka 
paikkaan. Sirpa kokeneena neuvoi meitä.”

Viheraluesuunnittelija  
Sirpa Vesanen oli työ-
paikallaan viime marras-
kuussa, kun puhelin soi. 
"Yllätys oli aikamoinen." Menestyksekäs 

kivääriampuja 
Sirpa Vesanen 
palkittiin 
joulukuussa 
kolmantena 
suomalaisena 
Pro Urheilu 
-huomion-
osoituksella.

Alkku on Vuoden juniorivalkku

R
eijo Alkku toimii haulikkolajien val-
mentajana Tornionseudun Ampu-
jissa (TorSA). Hän sai vuoden 2015 
Valtakunnallisen juniorivalmentaja 
-palkinnon tammikuun 30. päivänä 

Oulussa järjestetyssä Pohjois-Pohjanmaan 
urheilugaalassa. Palkinnon on lahjoittanut 
Veikkaus.

– Tämä tuli minulle todellakin puskan 
takaa! Olin puulla päähän lyöty, kun kuulin 
valinnastani, yllättynyt valmentaja sanoo.

Valo ry:ssä on 630 sinettiseuraa, jotka 
voivat ehdottaa omasta seurastaan yhtä eh-
dokasta Vuoden valtakunnalliseksi juniori-
valmentajaksi. Juniorivalmentaja on valittu 
vuodesta 2009 lähtien. 

Valmentajan pitää olla innostava ja osaa-
va sekä valmentaa alle 18-vuotiaita. Palkin-
non myöntäminen on osa respect-ajattelua, 
jossa merkittävänä osana urheilukulttuuria 
on aito arvostus, joka kuuluu kaikille toi-
mijoille ja urheilijoille – nykyisille ja enti-
sille – kaikilla tasoilla. Tällaista kulttuuria 
jokainen seura voi omalla tavallaan edistää 
omassa seurassaan. 

ALKKUA kuvaillaan innostavaksi, sitoutu-
neeksi, epäitsekkääksi, ammattitaitoiseksi, 
luotettavaksi ja huumorintajuiseksi valmen-
tajaksi.  Hän valmentaa TorSA:ssa haulik-
koampujia aloittelijoista maajoukkueurhei-
lijoihin. Valintaperusteluissa todetaan myös, 
että Alkun ansiosta TorSA on ”vireä, kasvava 
ja tuloksekas seura”. 

TorSA:ssa on 
noin kaksisataa 
jäsentä, ja Alkun 
valmennettavat 
voittivat viime 
vuonna kaik-
kiaan viisitoista 
henkilökohtais-
ta SM-mitalia 
Ampumaur-
heiluliiton ja 
Metsästäjäliiton 
lajeissa. 

Alkku on 
perustanut Tor-
SA:n junioritoi-
minnan osaa-

misensa, ideoidensa ja tarmokkaan työnsä 
tuloksena. Hän on vetänyt seuran haulik-
koammuntakoulua kuuden vuoden ajan, ja 
lisäksi hänellä on seitsemän henkilökohtais-
ta valmennettavaa, jotka harrastavat Ampu-

maurheiluliiton lajeista skeetiä ja sportingia. 
Kaksi heistä on Alkun omia poikia (Riku ja 
Sami), ja muut ovat Jarkko Rissanen, Uk-
ko-Pekka Mäkinen, Roope Haimila, Olli 
Myllymäki ja Eetu Kaimio. Riku Alkku 
siirtyi täksi vuodeksi miesten sarjaan, muut 
ovat vielä juniori-ikäisiä. Sami Alkku, Ris-
sanen ja Mäkinen kuuluvat sportingin maa-
joukkueeseen.

– Nyt tuntuu siltä, että olen tehnyt jotakin 
oikein. Olen toiminut valmentajana kym-
menen vuotta. Huomionosoitus tuntuu mu-
kavalta paitsi itseni myös seurani kannalta. 
Olemme tehneet hyvää työtä, Alkku toteaa.

TorSA:ssa on hyvä tilanne, sillä siellä on 
nyt koulutettuja valmentajia. Alkku on suo-
rittanut Ampumaurheiluliiton II-tason val-
mentajakoulutuksen, ja kolme valmentajaa 
on käynyt läpi I-tason. 

SYNTYJÄÄN TORNIOLAINEN Alkku, 52, 
on harrastanut haulikkoammuntaa (skeet) 
TorSA:ssa vuosikymmenien ajan. 

– Voitin ”aikojen alussa” junioreissa 
SM-pronssia. Minulla ei ollut koskaan val-
mentajaa, joten halusin antaa omille pojille-
ni mahdollisuuden mennä niin pitkälle kuin 
haluavat ohjaamalla ja valmentamalla heitä. 
Kun onnistumisia alkoi tulla, aloin hakea li-
sää tietoa. Sillä tiellä olen edelleen.

TorSA ei ole pelkkää ampumaurheilua, 

vaan asioita katsotaan laajemminkin: sillä 
on neljä salibandyvuoroa viikossa. Ne on 
jaettu pelaajien tason mukaan. 

– Kiinnitämme huomiota urheilijoidem-
me fysiikkaan. Kilpaurheilijoille tehdään 
säännöllisesti testejä, ja he noudattavat heil-
le tehtyjä harjoitusohjelmia. 

ALKUN VALINTAPERUSTELUISSA tode-
taan myös se, että TorSA:n haulikkotoimin-
nan mallikas toiminta on antanut vetoapua 
muille seuran lajeille.  

– Alkku on myös levittänyt hyviä toimin-
tamalleja lähialueen seuroille.  Tämän myö-
tä alueen seuroille on syntynyt erilaisia yh-
teistyökuvioita, kuuluu yksi valintaperuste.

Alkun idea haulikkoammuntakoulusta 
heräsi ilma-aseohjaajakoulutuksen yhtey-
dessä. Hänellä kävi mielessä, että eikö hau-
likkoammuntaakin voisi opetella talvisin 
sisätiloissa.

– Niinpä pohdin asiaa Jukka Ponkalan 
kanssa ja ryhdyin etsimään tietoa simulaatto-
reista. Seuraavaksi teimme seuran johtokun-
nalle esityksen simulaattorin hankinnasta. 
Elettiin vuotta 2010. Siitä lähtien simulaattori 
on ollut aktiivisessa käytössä niin messuilla 
kuin harjoituksissakin Tornion squash-hal-
lissa. Simulaattori on varmasti yksi seuran 
historian parhaimpia investointeja!

Alkun haaveena on, että haulikkoam-
muntakoulussa käytettävän simulaattorin 
ansiosta harrastuspohjaa saataisiin nykyistä 
laajemmaksi. 

– Näin saataisiin maahamme enemmän 
huippuampujia. Simulaattorilla harjoitelles-
sa huomaa kehittyvänsä, jolloin kiinnostus 
säilyy. Kun sitten mennään radalle ensim-
mäisen kerran ampumaan, tulee sielläkin 
onnistumisia, koska esimerkiksi nostotek-
niikka on opeteltu oikein. Onnistumiset 
innostavat taas jatkamaan. 

Teksti ja kuva LASSI PALO

Reijo Alkku sai arvokkaan 
palkinnon, kun hänet 
valittiin tammikuun lopussa 
Vuoden valtakunnalliseksi 
juniorivalmentajaksi. 

Vuoden 
valtakunnalliset 
juniorivalmentajat

 ´ 2015 Reijo Alkku, Tornionseudun 
Ampujat

 ´ 2014 Michel Saukkonen, Tapani-
lan Erä/nyrkkeily

 ´ 2013 Sari Vesalainen, JyväsLentis
 ´ 2012 Tatu Suontausta, Espoon 

Pesis
 ´ 2011 Paula Ritanen-Närhi, Kera-

van Uimarit
 ´ 2010 Marianne Korjus, Järven-

pään Voimistelijat & Pekka Nurmi, 
Kenttäurheilijat-58

 ´ 2009 Anu Kärkkäinen, Keski-Uu-
denmaan Sukeltajat & Christoffer 
Andersson, Östersundom IF

Vuoden juniorivalmentaja Reijo Alkku 
otti vastaan palkintonsa Pohjois-Poh-
janmaan urheilugaalassa. Vasemmalla 
gaalan juontaja Ari Stenius ja oikealla 
palkinnon jakanut valtion liikuntaneu-
voston jäsen Suvi Helanen. 

"Kiinnitämme  
huomiota  
urheilijoidemme 
fysiikkaan. Kilpa-
urheilijoille 
tehdään säännölli-
sesti testejä,  
ja he noudattavat 
heille tehtyjä  
harjoitusohjelmia." 
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Huhtamäen kauden paras tulos ilmapis-
toolissa on 576. Turunen on paukuttanut 
parhaimmillaan kolme pistettä enemmän. 
Kumpaakaan ei valittu ilma-aseiden EM-kil-
pailuihin Unkarin Györiin. Kisat pidetään 
22.–28. helmikuuta, ja niissä ovat jaossa ar-
vokisamitalien lisäksi eurooppalaisten vii-
meiset olympiapaikat Rion olympialaisiin.

EM-kisat olivat sekä Huhtamäen että Tu-
rusen ajatuksissa. Huhtamäki ei ollut lain-
kaan harmissaan, koska hän tiesi, että hänen 
näyttökilpailunsa olivat menneet huonosti.

– En olisi edes itse itseäni EM-kisoihin 
lähettänyt. Nyt minulla on rauhallinen mie-
li tehdä omaa juttuani. En yritä yhtään mi-
tään, vaan keskityn omaan suoritukseeni. 
Tulos tulee, kun on tullakseen.

Turusta sen sijaan valitsematta jättämi-
nen otti paljon enemmän päähän. Hän oli 
silminnähden pettynyt, kun asia tuli haas-
tattelun aikana puheeksi. 

Ilma-asekauden päätyttyä kumpikin 
aloittaa ruutiasekauden. Turusen ennätys 
vapaapistoolissa on 556, Huhtamäen 550.

KAKSIKKO ON päättänyt myös sen, että he 
jatkavat myös seuraavan olympiadin ajan 

ampumaurheilun parissa. Katseet on suun-
nattu neljän vuoden päähän eli Tokiossa 
vuonna 2020 järjestettäviin olympialaisiin.

– Olen luvannut itselleni, että katson oi-
keasti, mihin rahkeet riittävät. Tokio ei ole iäs-
tä kiinni, sanoo pian 40-vuotias Huhtamäki.

Huhtamäki ja Turunen sanovat, että 
kaikki muu matkalla kohti Tokiota ovat vä-
lietappeja. Kun lopullinen päämäärä on tie-
dossa, välietappeihin – olivat ne sitten MM- 
tai EM-kilpailut – ei lataa liikaa paineita, ja 

Valoisalla 
vapaalla, 
pimeällä töissä

URHEILIJA ARJESSA

Sama kämppä ja sama laji. Karri Turunen 
ja Ari Huhtamäki ovat kämppäkavereita.

Pistooliampuja Ari Huhtamäki  
työskentelee Keskon omistamassa 
Keslogissa terminaalityöntekijänä. 

A
mpumaurheiluliiton nimeämää 
pistoolin A-maajoukkuetta ei 
tarvitse tavoitella kovinkaan 
laajalta alueelta, jos asiaa on. 
Ari Huhtamäki ja Karri Turu-

nen nimittäin asuvat tällä hetkellä kimppa-
kämpässä Tampereen Lukonmäessä, minne 
Huhtamäki muutti viime kesänä, ja Turunen 
”roudasi” tavaransa sinne syyskuussa.

Miten tähän päädyttiin? Huhtamäki osti 
”poikamiesboksinsa” 4h+k viime vuoden 
kesäkuussa, kun hän erosi tyttöystävästään. 

Eräällä kisareissulla kävi ilmi, että Turu-
nen haluaisi muuttaa pois kotiseudultaan 
Nurmeksesta. Hivenen myöhemmin asia 
tuli uudestaan puheeksi, ja Turunen kysyi, 
että ”miten oikeesti olisi se muutto kimppa-
kämppään”. Huhtamäki vastasi, että tilaa on.

Pääajatus olikin, että he käyvät yhdessä 
harjoittelemassa, mutta tuo tavoite ei ole 
toteutunut. Huhtamäki kun menee yleensä 
töihin iltakuudeksi, ja hänen työvuoronsa 
päättyy kahdelta yöllä. Turunen puolestaan 
tekee töitä pääasiassa ”normaaliin” aikaan.

– No, tämä on nyt tällainen tilanne, he 
naureskelevat siistin kotinsa keittiössä. 

– Olemme tulleet hyvin toimeen eikä 
isompia riitoja ole ollut. Meillä on jääkaa-
pissa omat hyllyt, ja kokkaamme omat ruo-
kamme. Aikataulumme menevät niin ristiin.

ARI HUHTAMÄKI tekee töitä Keslogin ter-
minaalityöntekijänä. Työpaikka on kymme-
nen minuutin ajomatkan päässä kotoa. 

– Työni on sellaista yksinäisen suden hom-
maa.  Olen töissä, kun muut ovat vapaalla. Eli 
olen valoisalla vapaalla ja pimeällä töissä.

Huhtamäki myöntää, että päivävuoroa 
olisi välillä mukava tehdä, mutta kun il-
ta-yörytmiin on tottunut, ei se aiheuta on-
gelmia.

– Kaikkein tärkeintä on mennä heti nuk-
kumaan, kun tulen töistä kotiin. Seuraava 
päivä helpottuu kummasti. Päiväsaikaan 

saan hoidettua juoksevia asioita. Kavereita-
ni en juurikaan näe, koska viikolla työrytmit 
ovat tosiaankin ihan erilaiset ja viikonloput 
olen yleensä kisoissa. Herään aamuisin yh-
deksän, kymmenen aikaan, teen noin kolme 
varttia kestävän aamujumpan. Sitten syön 
aamupalan ja menen radalle treenaamaan. 

Kodin kattoon on kiinnitetty Huhtamäen 
itsensä suunnittelema ja isänsä avustuksel-
la valmistama isohko teline, jossa voi vetää 
leukoja ja tehdä monia muitakin harjoituk-
sia kehon omalla painolla. 

Huhtamäki edustaa Rauman Seudun Ur-
heiluampujia, mutta käy ampumassa P-HAn 
radalla, koska se on lähin rata. Huhtämäen 
valmentaja on Veli-Matti Torikka. Turunen 
treenaa Kangasalan Kymppi 64:n radalla.

KESLOGIN TILOISSA Huhtamäki huhkii 
5-6 asteen lämpötilassa ja lajittelee kauppoi-
hin meneviä tavaroita ja ruokia – kaikkea 
mitä ruokakaupoista löytyy. Työ on erittäin 
fyysistä. 

– Tiedän, että ruoka maistuu ihmisille. 
Sitä nimittäin liikkuu päivässä käsittämät-
tömiä määriä, hän nauraa.

– Tiedän sen itsestänikin. Syön useita 
kertoja päivässä, ja päiväni alkaa isolla kul-
hollisella aamupalaa. Jotkut ovat luulleet, 
että se on tarkoitettu tyyliin viidelle ihmi-
selle, mutta minä sen syön ihan yksin!

Aamupala, välipala, päiväruoka, töihin, 
eväät, ruokatunti kello 20.30, välipala. Huh-
tamäen päivä on tarkasti ohjelmoitu.

– Kun työt on tehty, syön taas. Teen niin 
fyysistä työtä, että minun on pakko syödä 
usein. 

Kotona on televisio, mutta Huhtamäki ei 
sitä katso. Television yläpuolella sen sijaan 
on käsinkirjoitettu juliste, jota pistoolin 
A-maajoukkueen ampumaurheilijat usein 
katsovat. Siinä muistutetaan kuinka monta 
tuntia vuodessa tekee se, jos sohvalla löhöi-
lee puoli tuntia päivässä. Se on muuten yllät-
tävän paljon, kannattaa laskea! 

Julisteessa todetaan puhuttelevasti myös 
se, että kannattaako tämäkin aika antaa ta-
soitusta kilpakumppaneille.

KESLOG on suhtautunut Huhtamäen ampu-
maurheiluun myönteisesti. Hän on saanut 
kisamatkoihin ja leirejä varten hyvin vapaa-
ta, mutta sitten onkin pohtimisen paikka, 
kun kaikki lomapäivät on käytetty. 

– Valinta maajoukkueeseen on auttanut, 
mutta silti on mietittävä, kuinka paljon per-
saus kestää reissata palkattomilla, kun lomat 
on syöty. Minulla ei ole ollut henkilökohtais-
ta lomaa kahteen vuoteen. Tämä oli yksi syy 
parisuhteeni kariutumiseen; parisuhteelle 
pitää olla aikaa, että se toimii kunnolla.

– Kaikki asiat menivät vähän yli, ja ero 
tuli. Oli työtä, opiskelua, taloremonttia, 
urheilua ja parisuhde. Asuimme remontin 
keskellä kolmen vuoden ajan, Huhtamäki 
kertoo.

ENTÄ SITTEN AMPUMAURHEILU? Tasa-
paksua, hän kommentoi ilma-asekauttaan. 
Hän sanoo jämähtäneensä ”tiettyyn tulosta-
soon”, mutta henkisellä puolella hän on men-
nyt eteenpäin. Maajoukkueen mentaalival-
mentajalta vuoden ajan saatu apu alkaa purra.

– Aikaisemmin elämä oli niin sekaista 
ja hektistä remonttien ja muun kanssa, et-
tei kunnolla treenaamisesta tullut mitään. 
Mutta nyt pystyn keskittymään oikeisiin 
asioihin. Minulla on vahva tunne siitä, että 
kun saan hanat ja henkiset lukot auki, tu-
losta alkaa tulla ja saan taululle kaiken sen, 
mikä minulla on nyt päässäni.

Teksti & kuvat LASSI PALO

Pistooliampuja Ari 
Huhtamäki pitää oudolla 
tavalla työrytmistään, joka 
on – kuten hän sanoo – 
yksinäisen suden elämää.

ne pystyy ampumaan ehkä rennommin. 
– Kisa pitää ampua kisana riippumatta 

siitä, mikä sen painoarvo on. Siinä on kui-
tenkin sama matka kuin kotiradalla, sama 
taulu ja samat säännöt. Miksi siis jännittää 
enempää kuin treeneissä? Treeneissä kui-
tenkin ampuu aina paremmin kuin kisassa. 
Kilpailuun on saatava vain oikea moodi: 
jännitystä ei saa olla liikaa ja pitää pystyä 
keskittymään oikeisiin asioihin. 

Turusella on takanaan useita kansainväli-
siä arvokisojen edustustehtäviä, mutta Huh-
tamäellä ei niitä vielä ole. Hän tietää syyn:

– Viime vuosi oli ensimmäinen syste-
maattinen vuoteni. Nyt minulla on paljon 
selkeämpi kuva kaikesta siitä, mitä pitää teh-
dä. Elin aikaisemmin niin väärin ammuntaa 
ajatellen, että oikein hävettää, hän naurahtaa.

– Vuosia meni hukkaan niin, etten tajun-
nut miten asiat voisi hoitaa paljon paremmin, 
suunnitelmallisemmin. Minulla on nyt vah-
vasti tiedossa tulevaisuudenkuva. Tätä varten 
täällä ollaan, ja tulen vielä näyttämään mitä 
osaan. Kun tietää vuosikalenterissa mitä on 
tulossa, se on kisastressistä pois. Sitä vaan 
sitten tekee miten on treenannut ja huomaa, 
että ohhoh, nyt sitä osuukin!

Ari Huhtamäki 
 ´ SYNTYNYT  25.5.1976, Ilmajoki

 ´ ASUINPAIKKA: Tampere

 ´ SEURA: Rauman Seudun Urheiluampujat

 ´ VALMENTAJA: Veli-Matti Torikka

 ´ AMMATTI: Terminaalityöntekijä (Keslog Oy)
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Teksti LASSI PALO
kuvat MATTI ERKKILÄ, LASSI PALO

Juhani Forsman on 
sekä ammattimuusikko 
että palkittu pistooli-
valmentaja.JUHANI FORSMAN:

”I
lman iloa ja nautintoa ei tule edistystä saatikka huippusuo-
rituksia. Niitä tarvitaan myös, jotta jaksetaan se raskas työ, 
mikä tarvitaan matkalla huipulle.” Näin sanoo pistoolival-
mentaja Juhani Forsman.

Piikkiössä asuva Forsman on ammattimuusikko. Päivä-
työ on Turun Filharmonisessa orkesterissa, alttoviulistina. Hän on 
runsaan 30 vuoden ajan opettanut lapsille ja nuorille viulunsoittoa.

Forsman, 51, on myös toiminut Ampumaurheiluliiton tehoryh-
män pistoolilajien valmentajana kahden vuoden ajan. Turun Seudun 
Ampujien (TSA) ampumaurheilukouluohjaajana hän toimi kym-
menen vuotta. Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokuntaan hän on 
kuulunut kahdeksan vuoden ajan, ja valiokunnan puheenjohtajan 
tehtäviä hän on hoitanut vuoden verran.

1 Vuosi 2016 on jo hyvässä vauhdissa. Miten vuosi on alkanut?
Henkilökohtaiset valmennettavani saavuttivat Swedish Cupissa 

kymmenen finaalipaikkaa, ja niistä tuli kaksi kultaa, kaksi hopeaa ja 
pronssi. Näiden lisäksi yksi heistä ampui nuorten miesten sarjassa 
finaalin Suomen ennätyksen. Eli hienoissa merkeissä vuosi alkoi.

2 Sait Vuoden kultahippuohjaajan palkinnon 2012. Tuolloin 
totesit, että opettaja, valmentaja ja ohjaaja eivät saa missään 

tapauksessa latistaa iloa ja riemua. Sama pätee ampumaurhei-
luun – ampui lapsi miten huonosti tahansa. Kommenttisi nyt.
No, mikään ei ole muuttunut. Valmentajan/ohjaajan yksi tärkeä teh-
tävä on ylläpitää valmennettavan iloa ja intohimoa lajiin varsinkin 
silloin, kun on vastoinkäymisiä eikä edistystä tapahdu, vaan saat-
taa olla jopa takapakkia. Rakkaus lajiin ja mielihyvä, jonka lajimme 
harrastajalleen tuottaa, on ainoa oikea tie niin tavallisen harrastajan 
hitaaseen mutta varmaan kehitykseen kuin voittoon olympialaisissa 
ja sen eteen tehtyyn vuosien valtavaan työmäärään. Mitä totisemmin 
ja enemmän työtä tehdään, sitä tärkeämmäksi muodostuu valmen-
tajan merkitys tuon ilon säilyttäjänä ja ruokkijana.  

3 Mitkä olivat kauden avainsanasi ja mitkä ne ovat tänä vuonna?
Jos saan laittaa kaksi lausetta? Eli: ”Tee vain ja ainoastaan sen, 

minkä osaat, ei yhtään sen enempää.” Ja: ”Kun pyrit pitämään suo-
ritukset osaamisesi ylärajoilla, niin edistyt parhaiten ja teet myös 
kisoissa parhaimmat tulokset.” Nämä pätevät vuodesta toiseen.

4. Olet aiemmin sanonut, että liian usein nuorille unohdetaan 
sanoa hyviä asioita ja että siinä olisi vielä opittavaa.” Onko 

tilanne tästä muuttunut?
Tehoryhmän vastuuvalmentajana kaksi vuotta toimineena olen tä-
hän pyrkinyt. Olen saanut kiitosta toiminnastani nuorten vanhem-
milta siitä, miten toimin nuorten kanssa leirerillä, mutta sinun pitäi-
si kysyä tätä ryhmäläisiltä ja heidän vanhemmiltaan ja mahdollisilta 
seuravalmentajilta. 

5. Miten luonnehdit itseäsi valmentajana? 
Olen koko sydämelläni mukana jokaisen valmennettavani val-

mennuksessa. Kuuntelen valmennettaviani ja pyrin ratkaisemaan 
asioita heidän lähtökohdistaan unohtamatta tiettyjä säännönalai-
suuksia, joita kaikkien tulee noudattaa saadakseen hyviä tuloksia. 

Olen myös tarvittaessa se henkilö, jolle voi purkaa sydäntään ar-
jen suruista ja huolista. Otan vastaan ja haen aktiivisesti koko ajan 
uutta oppia omaan valmennukseeni. Niin kauan kuin aikoo toimia 
valmentajana, täytyy olla valmis oppimaan uutta ja olla valmis jopa 
muuttamaan käsityksiään tilanteen niin vaatiessa. Valmentaja ei voi 
koskaan sanoa tietävänsä tai osaavansa riittävästi! 

6 Kerroit syksyllä 2012, että yksi parhaista palautteista, jonka 
olet kuullut, on se, kun eräs poika iloisesti kertoi paranta-

neensa ennätystään Kultahippufinaaleissa. Poikaa ei häirinnyt 
yhtään se, että hän sijoittui viimeiseksi noin 60 osanottajan 
joukossa. Tämä lämmittää edelleen mieltäsi?
Kyllä lämmittää. Voin kertoa toisenlaisen tapauksen parin vuoden 
takaa. Eräs valmennettavani oli ilma-aseiden EM-kisoissa Mosko-
vassa. Kisansa jälkeen hän soitti minulle ja hyvin kiihtyneenä selitti, 
kuinka naurettavia virheitä hän oli suorituksissaan tehnyt. Keskeytin 
hänen vuodatuksensa ja kysyin, että mikä hänen peruskilpailun tu-
los olikaan. Silloin hänkin vasta huomasi ampuneensa ennätyksensä 
peruskilpailussa ensimmäisissä arvokisoissaan. Liian usein kiinni-
tetään huomio vain ja ainoastaan huonoihin asioihin eikä niihin 
hyviin, mitä on onnistunut tekemään! 

7 Olet myös sanonut, että ampumaurheilussa haetaan voittoja 
liian nopeasti, vaikka tärkeintä on tasainen kehittyminen. 

Oletko edelleen samaa mieltä?
Kyllä. Tuo näkyy etenkin kultahipputoiminnassa. Toki matkan var-
rella saavutetut menestykset silloin tällöin pitävät motivaatiota yllä 
ja myös ruokkivat työntekoon.

8 Sinut palkittiin Vuoden kultahippuohjaajana, koska olit 
usean vuoden ajan jatkuneella uurastuksellasi saanut TSA:n 

ampumaurheilukoulun uuteen nousuun. Mikä on tilanne nyt?
TSA:n ampumaurheilukoulu voi yhä edelleen hyvin. Itse en ole 
muutamaan vuoteen enää ollut ohjaajana, vaan olen keskittynyt 
enemmän pidemmällä olevien valmentamiseen. Muutamien viime 
vuosien aikana meillä on ollut kuitenkin vain vähän hippuikäisiä 
noissa ampumaurheilukoulun ryhmissä. 

9 Valintaasi vaikutti myös se, että muutamat urheilijat ovat 
ohjauksessasi ja valmennuksessasi yltäneet SM-kilpailuissa 

mestaruuteen asti. Ketkä ovat nyt henkilökohtaisia valmennetta-
viasi?
Tarmo af Ursin, Maija Saarto, Elina Silver, Karri Turunen, Konsta 
Kivi, Ada Pekola, Leevi Sirén ja Esa Savola. Myös muutama muu 
oman seuramme ampuja on ohjauksessani, mutta en puhuisi vielä 
henkilökohtaisesta valmennuksesta.

10 Arvostit palkintoa erittäin paljon. Miten se on vaikuttanut 
työhösi valmentajana? 

Urheilijalle matkan varrella tulevat menestykset toimivat moitivoivi-
na ja innostavina. Samoin valmentajalla saavutukset ja tunnustukset!

11 Ohjenuorasi oli ainakin tuolloin ”ilon ja nautinnon kaut-
ta”. Se sopii luonteeseesi paremmin kuin hyvin?

Juuri näin. Ilman iloa ja nautintoa ei tule edistystä saatikka huippu-
suorituksia. Ilo ja nautinto tarvitaan myös, jotta jaksetaan se raskas 
työ, mikä tarvitaan matkalla huipulle.

12 Ampumaurheilu kiehtoi sinua jo pikkupoikana, mutta 
vasta armeijan jälkeen rohkaisit mielesi ja aloitit pistoo-

liammunnan hivenen alle kolmikymppisenä. Millaista on ollut?
Hyvin antoisaa. Kisatessani olen saavuttanut lähes aina sen, mitä 
olen halunutkin saavuttaa. Tavoitteen olen asettanut taitotasoni 
mukaisiksi. Viimeisten vuosien aikana oma ammuntani on jäänyt 
erittäin vähäiseksi, mutta se ei haittaa. Omien valmennettavieni ja 
tehoryhmän kanssa työskentely on erittäin antoisaa. 

13 Miten muuten kehität itseäsi valmentajana?
Aiemmin mainitsikin, että haen koko ajan tietoa lisää. Myös 

työskentely valmennettavieni kanssa kehittää taitoani valmentajana, 
koska aika ajoin tulee uudenlaisia tilanteita, joita tulee pohtia ja rat-
kaista. Välillä täytyy myös osata heittää ”vanhat, hyvät” keinot ros-
kakoppaan ja kehittää jotain aivan uutta. Olen myös runsaan vuoden 
ajan alkanut itse kehittää fyysistä kuntoani eri tavoin, jotta osaisin 
tässäkin asiassa paremmin neuvoa valmennettaviani.

14 Kun kalenterista löytyvät myös siviilityösi menot ja 
ammattiisi liittyvät luottamustehtävät, on tehtäviä vaikka 

muille jakaa. Oletko unohtanut käyttää sanaa ”ei”, kuten Mer-
ja-vaimosi on joskus todennut?
Viimeisen vuoden aikana olen tehnyt jo muutamia suunnitelmia ja 
sanonut tuon ”ein” muutamille asioille niin, että minulla olisi enem-
män aikaa valmennukselle. Eli kehitystä tapahtuu tälläkin saralla 
pikku hiljaa…

15 Vai onko intohimo voimavarasi, josta voi ammentaa pal-
jon, muttei kenties loputtomiin?

Intohimo tekemiseen, mitä rakastaa, on kaikille meille voimavara, 
kunhan me oppisimme tuota käyttämään. Mutta levätäkin pitää.

16 Voitko listata Top3-tavoitettasi ”koutsina”?
Tottakai jokaisella jo näin pitkälle päässeellä valmentajal-

la on tavoitteena onnistua valmentamaan joku valmennettavistaan 
aina olympiamenestykseen asti! Mutta tärkeintä on kuitenkin, että 
minusta on hyötyä ja apua jokaiselle valmennettavalleni – kuinka 
pitkälle kukin sitten haluaakin.

17 Mitkä kolme asiaa laittaisit kotimaisessa pistooliammun-
nassa ensimmäisenä kuntoon?

Ampumaurheilijoille tulisi järjestää palkattu ammattivalmentaja vie-
mään nuorten tasoa ylöspäin ja samalla kouluttamaan seuravalmen-
tajia huolehtimaan oikealla tavalla nuorista. Meillä on poten tiaalisia 
nuoria, mutta heihin ei uskota, ja suurimmalta osalta puuttuu riit-
tävä valmennus omassa seurassaan. Sama valmentaja voisi hoitaa 
myös sekä tehoryhmätoiminnan että nuorten maajoukkuetoimin-
nan ja myös kiertämisen seuroissa, kunhan toimi olisi kokopäivätoi-
mi. Tällä tavalla kasvattaisimme meille uusia työntekoon tottuneita, 
menestyviä pistooliampujia. 

18 Musiikin ja ampumaurheilun välillä on eroja, mutta myös 
paljon yhtäläisyyksiä. Miten tätä tilannetta hyödynnät 

ampumaurheilussa? Entä toisinpäin?
Muusikon ammatti on 95-prosenttisesti harjoittelua, joten kaikkea 
siinä oppimaani voin käyttää hyväksi ammunan harjoittelun suun-
nittelussa. Kilpaileminen ja esiintyminen ovat kaksi aivan samaa 
asiaa, joten… Ei tarvinne selventää!

19 Olet aina kehottanut nuoria viulistinalkuja ottamaan 
myös kotona viulun pois kotelosta ja käsittelemään sitä. 

Ohjeesi on kuulunut: varttitunnin ajan vähintään viisi kertaa 
viikossa, sillä vain näin soittoväline tulee tutuksi ja soittaminen 
helpottuu. Sama pätee esimerkiksi pistooliin. Säännöllisyys on 
tärkeää, kuten olet sanonut. Kommenttisi.
Säännöllinen, riittävä ja laadukas harjoittelu on kaiken edellytys. 
Lajimme on siitä pettävä, että sopivilla ominaisuuksilla varustettu 
henkilö voi päästä nopeasti kohtuuhyviin tuloksiin lajissamme vä-
hällä harjoittelulla, mutta tuo saattaa myös hämärtää käsitystä mitä 
menestys lajissamme vaatii! Eli se vaatii saman päivittäisen, runsaan 
työn kuin mikä muu laji tahansa. 

20 Mikä auttaa valmentajaa jaksamaan?
Voima, jonka saa valmennettavistaan.

Nautinnon ja 
ilon kautta"

"

Juhani Forsman opastamassa Turun Seudun Ampujien nuoria.
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SSG

P
erusteluja riittää. Siis miksi Sibbo 
Skyttegille (SSG) on Suomen yk-
kösseura: se on voittanut Pohjolan 
maljan kahdeksan kertaa peräkkäin 
ja kaikkiaan yksitoista kertaa. Se teki 

viime vuonna kilpailun ennätyspisteet (1156). 
SSG:llä on haulikkolajien maajoukkueis-

sa kahdeksan urheilijaa, ja sen viime syys-
kokouksessa palkittiin ennätysmäärä EM- ja 
MM-mitaleja saaneita urheilijoita. Mitalis-
teja oli yhteensä 13, joiden lisäksi kolme ur-
heilijaa sai erikoismaininnan muista hie-
noista saavutuksistaan.

Huh-huh! Ei olekaan mikään yllätys, että 
SSG:n puheenjohtaja Elof Juselius on saa-
vutuksista jopa hivenen ”pollea”.

– Olen porukasta ylpeä. Minulla on ollut 
kunnia olla mukana kehittämässä ja luomas-
sa tätä menestystarinaa. Tässä on nyt vuo-
sien työn tulos, hän sanoo.

ELOF JUSELIUS ON toiminut SSG:n pu-
heenjohtajana vuodesta 2003. Miehen mu-
kaan vuodet ovat olleet ”h-tin mukavia”.

– Olemme tehneet töitä viimeksi kulu-
neiden parin vuosikymmenen ajan. Mi-
nun oli helppo jatkaa toimintaa, vaikka 
aikoinaan isoihin saappaisiin hyppäsinkin. 
Seurassa on aina ollut hyviä vetäjiä – niin 
puheenjohtajina kuin jaostojenkin johdossa.

Vaikka aikaa kuluu runsaasti ison seuran 
luottamustehtävän hoitamiseen – kiireisen 
työn ohella – ja oma ampumaurheilu on 
jäänyt sen takia vähemmälle, ei ”Juse” ole 
harmissaan. 

Porukastaan 
ylpeä puheen-
johtaja
Sibbo Skyttegillen puheenjohtaja Elof 
Juselius on syystäkin porukastaan ylpeä.

– Olemme tehneet kaikki selvitykset ja 
lisäselvitykset viimeisen päälle. Rahaa on 
palanut kymmeniätuhansia euroja, mutta 
onneksi meillä on ollut siihen varaa. Olem-
me kyllä joutuneet vähän jarruttelemaan 
investointeja, mutta ei meillä ole tarkoitus 
isoja laajennuksia tehdäkään. Kehitämme 
kuitenkin rataa jatkuvasti, sillä tyytyväisyys 
on kehityksen loppu.

– Kyllä, perusasiat ovat ehdottomasti 
kunnossa. Ja hyvän perässä kannattaa juos-
ta, Juselius viittaa jäseniin, jotka tulevat 
radalle laajalta alueelta – Helsingistä, Es-
poosta, Vantaalta, Järvenpäästä, Keravalta, 
Porvoosta, Kirkkonummelta…

SSG muutti nykyiselle radalleen Nikkiläs-
tä vuonna 1982. Kun tuli ajankohtaiseksi uu-
sia ampumarata-alueen vuokrasopimus, tuli 
eteen toinenkin vaihtoehto ja seura ostikin 
70 hehtaarin kokoisen alueen itselleen 2006. 

– Se oli iso päätös, mutta se meni liuk-
kaasti läpi, Juselius muistelee ja palaa vielä 
ympäristölupa-asiaan:

– Onneksi meillä on meluavia naapurei-
ta, kuten kivimurskaamo ja motocross-rata. 
Lyhyen matkan päässä sijaitsevat vielä auto-
rata ja kaatopaikka. Ampujat ovatkin leik-
kimielisesti sitä mieltä, että motocrossarien 
melu häiritsee heidän toimintaansa!

No, leikki leikkinä. Vaikka yleiskaavassa 
alue on merkitty ampumarata-alueeksi, ym-
päristölupa on SSG:n isoin huolenaihe juuri 

nyt. On toinenkin: nuorten vähäinen määrä.
– Junioreita on tosi vaikea saada toimin-

taan mukaan. Olemme sitä yrittäneet. Olen-
kin hivenen kateellinen joillekin seuroille 
niiden junnuampujien määrän takia. Ehkä 
vanhojen pappojen pitäisi hakea nuoria 
vaikka kotiovelta ja järjestää heille kuljetus 
radalle, koska etäisyys ja liikkuminen ovat 
kieltämättä rajoittavia tekijöitä.

JUSELIUKSEN MUKAAN seuran jäsenet 
ovat aktiivisia, mutta talkoohenki ei ole hä-
nen mukaansa enää aivan samanlaista kuin 
se oli joskus aikaisemmin. Haastattelun ai-
kana SSG:n varapuheenjohtaja Alf Sjöblom 
näytti esimerkkiä ja kunnosti parin tunnin 
ajan haulikkopaviljonkia.

– Kaikki me hyppäämme koneen ohjai-
miin ja alamme puhdistaa rataa lumesta, 
koska haluamme pitää radan auki. Har-
joitusten laatu ei pakkasella ole sama kuin 
kesällä, mutta monet kaipaavat ruudin ha-
jua nenäänsä myös talvella, Juselius nauraa. 
(SSG:n radan pakkasraja on –10 astetta.)

– Tämä on myös sosiaalista toimintaa. 
Täällä istutaan ja jutellaan kaiken maailman 
asioista. Radalle tullaan erityisen mielellään, 
jos kotona on siivouspäivä!

Sosiaalisen toimintaan liittyy olennaisesti 
Cheryl Tamminen, joka on toiminut ampu-
maradanhoitajana 11 vuotta. Hänen lisäkseen 
SSG palkkaa kesäksi toisenkin työntekijän.

SSG:N PERIAATE ON ollut se, että se haluaa 
taata mahdollisimman hyvät ja monipuoli-
set harjoitusolosuhteet jäsenilleen. Ne tuo-
vat menestystä, ja menestys taas tuo uusia 
jäseniä seuraan. Juseliuksen mukaan tämä 
on ”kaiken aa ja oo”.

– Hyvät olosuhteet kannustavat ampu-
maan.

SSG auttaa urheilijoitaan myös kilpai-
luavustuksilla. Niitä jaettiin viime vuonna 
noin 25 000 euron arvosta, johon kuuluu 
myös ulkomaan kilpailumatkojen tukemi-
nen.

SSG on näkyvästi esillä muutenkin, sillä 
monet SSG:n jäsenet ovat aktiivisia niin liit-
to- kuin kansainvälisellä tasollakin. 

– SSG on luonut hallintomallin, joka 
toimii erittäin hyvin. Se perustuu jaostojen 
aktiiviseen ja asiantuntevaan toimintaan. 
Tämä luo vankan pohjan seuran toiminnal-
le. Jaostoissa on hyvät ja aktiiviset vetäjät, 
joita tällainen toiminta vaatii.

– En halua ryhtyä neuvomaan muita, ja 
muitakin aktiivisia seuroja on hyvin paljon. 
Sen voin kuitenkin sanoa, että SSG on teh-
nyt aikoinaan viisaita päätöksiä ja luonut 
mallin, joka toimii erinomaisesti.

Pohjolan maljan kylkeen kaiverretta-
neenkin ensi syksynä jo yhdeksännen ker-
ran peräkkäin Sibbo Skyttegillen nimi ja Ju-
selius ottaa liittokokouksen aluksi komean 
pokaalin vastaan tottunein ottein.

– Harrastan nyt urheilun järjestötoimin-
taa, hän naurahtaa.

– Kivaa on ollut! Olen kuitenkin valmis 
luovuttamaan tehtävän jollekin nuoremmal-
le. Toisaalta olen luvannut jatkaa niin kauan 
kuin on tarvis.

Ehkä on niin, että kun tuollainen lupaus 
on tehty, tarvis voi olla vielä vuosiksi eteen-
päin. Hyvää miestä kun aina tarvitaan. Juse-
lius jää kolmen vuoden kuluttua eläkkeelle. 
Hän työskentelee Borealiksen päätoimisena 
pääluottamusmiehenä. Yrityksessä on 430 
työntekijää, joten Juseliuksen puhelin soi 
tiheään tahtiin.

– Olen 30 vuoden ajan haaveillut, että 
aloittaisin metsästyksen. Ehkä vielä joskus, 
hän viittaa tuleviin eläkepäiviinsä.

VUONNA 1961 PERUSTETUN SSG:n talous 
on kunnossa, ja sen liikevaihto on 300 000-
400 000 euroa vuodessa. Muutkin tunnus-
luvut ovat varsin muhkeita. Sipoon keskus-
ampumaradalla järjestettiin viime vuonna 
noin 700 harjoitustilaisuutta, ja siellä oli yli 
10 000 kävijää. Radalla ammuttiin jo yksin-
omaan haulikkoradoilla noin 1,2 miljoonaa 
laukausta, ja kirjanpitäjälle toimitettiin kah-
deksan mapillista aineistoa työstettäväksi.

Kaksikielisessä SSG:ssä on 1100 jäsentä, 
joista miehiä valtaosa eli noin tuhat. Kil-
pailuosallistuminen on erittäin aktiivista, ja 
urheilijat paukuttavat vuosittain kymmeniä 
arvokisamitaleja ja satakunta SM-mitalia. 
SSG:n urheiluampujat voittivat viime vuon-
na muun muassa seitsemän MM-kultaa, 
kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin. 
Niiden lisäksi tuli kahdeksan EM-kultaa, 
kolme EM-hopeaa ja yksi EM-pronssi sekä 

iso tukku joukkuemitaleja. 
Palkittavia urheilijoita oli pitkä lista. 

Heistä mainittakoon Tomi ja Aappo Kor-
pi, Kim Leppänen, Teemu Rintala, Marko 
Nikko, Petri Savinainen… 

Mopsi Veromaa on trapin A-maajouk-
kueampuja, ja skeetin A-maajoukkueeseen 
kuuluvat Oskari Kössi ja Timo Laitinen. 
B-maajoukkueisiin kuuluvat trapissa Mirka 
Kyyrönen ja Jukka Takala sekä skeetissä 
Lauri Leskinen ja Krister Kärki. Nuorten 
maajoukkueessa on skeet-ampuja Heidi Hä-
mäläinen.

SIPOON KESKUSAMPUMARADAN ym-
päristölupa-asia on ollut vireillä vuodesta 
2010 lähtien. Puheenjohtajan mukaan sen 
suhteen kaikki on vielä auki.

Mopsi Veromaa, trap
”Se on Suomen paras!  SSG on voittanut 
Pohjolan maljan useita kertoja. Seurassa on 
rento ja mukava ilmapiiri, ja radalle on aina 
kiva mennä. Olen edustanut SSG:tä aina, 
vuodesta 1991 lähtien. Ei kukaan halua 
kuulua huonoon seuraan!”

Timo Laitinen, skeet
”SSG on toimiva ja hyvä seura. Siellä on 
erinomaiset harjoitusmahdollisuudet lähes 
kaikkia lajeja ajatellen. Ne ovat taanneet 
hyvän menestyksen, jota ei tule ilman 
laajaa harrastuspohjaa. Ampuma-ajat 
ovat joustavat, ja meillä on hyvät suhteet 
esimerkiksi kuntaan.”

Lauri Leskinen, skeet
”SSG on kaikin puolin mahtava seura. Siellä 
pystyy harjoittelemaan hyvin ja tekemään 
asioita monipuolisesti, ja se tukee urhei-
lijoitaan esimerkiksi stipendein. Se on 
kilpaurheilijan tuki ja turva.”

Teksti & kuvat LASSI PALO

”Mahtava 
seura!”
Urheiluampuja-lehti 
kysyi kolmelta SSG:n 
haulikkoampujalta mitä 
mieltä he ovat seurastaan.



28 URHEILUAMPUJA  1/2016 291/2016  URHEILUAMPUJA  

I
kaalisten Ampumaseuran ra-
dalla annettiin iloinen hyväk-
syntä otsikkoehdotukselle: ”Se 
sopii seuraamme hyvin, koska 
täällä ei kurttunaamaisia juurikaan 

ole!” 
Ikaalisten Ampumaseuran ilma-asera-

dalle kömpii väkeä paikalle huolimatta siitä, 
että on talven toistaiseksi pahin lumimyräk-
kä. Vanhemmat nauttivat kahvia, kun lapset 
ja nuoret alkavat valmistautua maanantai-il-
lan harjoituksiin. Samaan aikaan puheen-
johtaja Toni Ekman ja varapuheenjohtaja 
Marika Pitkänen istuutuvat pöydän ääreen 
ja alkavat kertoa IkA:n toiminnasta. 

Tarinaa riittääkin pitkälle iltaan asti. 
Pysäköintipaikalla autot ovat melkein peit-
tyneet lumen alle, kun Ikaalisten kirjaston 
alakerrassa sijaitsevan radan ovet vihdoin 
suljetaan.

Mitä Ekman ja Pitkänen ennen sitä sitten 
kertoivat? Illan vire oli positiivinen – eikä 
ihme, sillä Ikaalisissa ammutaan hyvän mie-
len osumia. Monestakin syystä.

IKA:N VUOSI oli lähtenyt hyvin käyntiin, 
ja johtoporras oli jo suunnannut katseensa 
ensi kesään, jolloin järjestetään kolmannen 
kerran Hyvän mielen osumat -leiri. IkA sai 
leiristä Ampumaurheiluliiton erikoismai-
ninnan vuoden 2014 juhlavassa päätöstilai-
suudessa Grande Finalessa.

Se on erityislapsiperheille (adhd ja as-
perger) tarkoitettu seikkailuleiri urhei-
luammunnan maailmaan. Heinäkuussa 
järjestettävän leirin tavoitteena ovat per-
heen yhteiset positiiviset kokemukset sekä 
mahdollisesti löytää erityislapselle uusi, 
taitoja kehittävä harrastus. Ekman ja IkA:n 
koulutusvastaavanakin toimiva Pitkänen 
listaavat urheiluammunnan harrastamisen 
positiivisia vaikutuksia. Niitä ovat muun 
muassa keskittymiskyvyn paraneminen, 
pitkäjänteinen suhtautuminen tavoitteelli-
seen toimintaan, oman kehon hyvä hallinta, 
tasapainon kehittyminen ja rauhoittuminen 
tarkkaan työskentelyyn.

Ensimmäinen leiri kesti kaksi päivää, toi-
nen kolme, ja ensi kesän toiveissa on jo vii-
kon leiri. Suosion kasvusta kertoo myös se, 
että perheiden määrä on kasvanut kuudesta 
ensi kesän viiteentoista. Pitkäsen mukaan se 
alkaa olla maksimimäärä.

– Leiri on onnistunut yli odotusten. Run-
kosuunnitelmat on taas tehty. Ensi kesänä 
lapsille on omat ohjaajat, ja vanhemmat 
pääsevät nyt myös kokeilemaan haulikko- 
ja pistooliammuntaa, Pitkänen kertoo.

MUTTA EIVÄT IKAALISTEN Ampujien hy-
vän mielen osumat tähän lopu, sillä runsaan 
220 jäsenen seurassa on mainio henki. Miel-

Ikaalisissa hyvän mielen osumia

Ikaalisten Ampujien nuoria kokoontui ryhmäkuvaan. Ylärivissä vasemmalta oikealle
Essi Pitkänen (vas.), Antti Taskila ja Mikko Vehnämaa sekä alarivissä Vili Liukkonen, 
Tero Jokinen ja Konsta Pitkänen.

tä nostaa sekin, että jäsenmäärä on kasva-
nut kolmessa vuodessa noin 60:lla. Ekmanin 
mukaan ansio kuuluu ampumaurheilukou-
lulle, jonka ansiosta toiminta kehittyy.

– Kilpailijoitamme ovat kaikki perintei-
set lajit aasta ööhön, kuten varmasti muual-
lakin, hän naurahtaa.

– Viikossa on vain seitsemän päivää, ei-

vätkä lapset ja nuoret voi olla joka hommas-
sa mukana, hän sanoo ja mainitsee esimerk-
keinä myös musiikin ja kuvataiteet.

– Se on kuitenkin selvä, että koulujen 
liikuntapäivien aikana lapset ovat innok-
kaimmin tutustuneet ilma-aseammuntaan 
ja haulikkosimulaattoriin. Aina joku heistä 
tulee sitten ampumaurheilukouluummekin, 
jota pyöritämme nyt neljättä vuotta. IkA:n 
maine on kaupungissa hyvä, ja saamme 
enemmän ja enemmän ”ovia auki” esimer-
kiksi koulujen suuntaan.

IkA:n ampumakoululaisten ikähaitari on 
viisivuotiaista 65-vuotiaaseen, koska seura 
ei ole halunnut asettaa ikärajoja. Periaate 
on se, että jos lapsen vanhempi haluaa myös 
toimintaan mukaan, on sillä ”kauaskantoi-
set vaikutukset”, kuten Ekman ja Pitkänen 
luonnehtivat.

– Yhdessä tekemisen meininki, he totea-
vat.

Seuran jäsenten keski-ikä on puheenjoh-
tajakaksikon arvion mukaan 40–50 vuotta. 
Kultahippuikäisiä eli 14-vuotiaita on pari-
kymmentä. Ilma-aseet ovat IkA:n päälajit, 
mutta kesäisin nostavat harrastajien keskuu-
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dessa päätään myös pienoispistooli, musta-
ruuti ja haulikko.

TONI EKMAN ON toiminut IkA:n puheen-
johtajana vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin 
hän toimi aktiivisena vanhempana, ja kun 
”nukkuva” seura piti saada uudestaan käyn-
tiin, oli Ekman valmiina, sillä hän tunsi ja 
tiesi seuran taustat. Hän on ollut toiminnas-
sa mukana jo vuodesta 1996 lähtien.

– Se oli pakkorako, ja asioita oli hoita-
matta, hän kuvailee alkuaan seurapomona.

Pitkänen puolestaan tuli ampumaurhei-
lun pariin neljä vuotta sitten, ja varapuheen-
johtajan luottamustehtävät kutsuivat saman 
tien.

IkA on perustettu marraskuussa 1981. 
Sen taustalla olivat metsästäjät ja reservi-
läiset, jotka halusivat harrastaa myös ur-
heiluammuntaa ja alkoivat kaivata yhteisiä 
tiloja. Seuran tulevaisuus on pyritty turvaa-
maan kouluttamalla valmentajia ja ohjaajia.

– Olemme valinneet tietoisesti tämän 
”tien”. Ikaalisista on pitkä matka joka paik-
kaan, joten valmentajia pitää löytyä omista 
riveistä. Juniorit on myös saatava toimin-

Martti Rantala on pukeutunut Porin 
kuninkaallisen jalkaväkirykmentin krena-
töörin asuun, joka peräisin Suomen sodan 
taistelusta 1808–1809.

– Minua on aina kiinnostanut histo-
ria. Olen harrastanut ampumaurheilua 
parinkymmenen vuoden ajan – pistoolia 
ja practicalia, mutta mustaruuti vain lähti 
menemään, Rantala hymyilee näyttävässä 
asussaan.

Kolmetoistavuotiaalla Antti Taskilalla 
on menossa kolmas vuosi ampu-
maurheilun parissa. Hänen lisäkseen 

IkA:n ampumaurheilukoulun ovat käyneet 
hänen isänsä ja äitinsä.

– Tämä on kivaa. Ampumaurheilussa 
täytyy keskittyä, Antti kertoo harrastuk-
sestaan.

Hän käy ilma-aseradalla kerran viikossa 
ja pelaa kaksi kertaa viikossa salibandya. 
Perhe asuu Hämeenkyrössä.

Miten kivääriammuntasi sujuu?
– Ihan hyvin, vaihtelevasti. Tässä näkee 

heti milloin en keskity, Antti vastaa.
Antin äiti Raila Talus pitää ampumaur-

heilua hyvänä vastapainona työlleen. Hän 
työskentelee erityisopettajana.

– Tässä on pakko keskittyä. IkA:ssa jär-
jestettiin avoimet ovet, ja Marika (Pitkä-
nen) sai houkuteltua meidät toimintaan 
mukaan. Tänne on matala kynnys tulla, 
Talus kehuu.

Antti on osallistunut kisoihin pari 
kertaa. Kultahippufinaaleissa hän ei ole 
ollut mukana.

– Treeneihin kyllä lähdetään, äiti 
kertoo.

Antin luokalla ei ole muita ampumaur-
heilijoita. Pojan innokkuudesta kertoo 
se, että hän on pitänyt ampumaurheilu-
aiheisen esitelmän terveystiedon tunnilla 
– mitä laji vaatii, varusteista ja niin edel-
leen. Mitä opettajasi sanoi? 

– En muista enää, Antti hymähtää.

IkA

Historia kiinnostaa 
mustaruuti ampujaa

IkA:n 
ampuma-
urheilu-
perhe

taan mukaan oikealla tavalla, ja heidän on 
saatava tietoa niin ampuma-asennoista kuin 
aseiden toiminnastakin. Meillä on toki myös 
yhteistyötä P-HA:n ja NoSA:n kanssa, Ek-
man kertoo.

Päänvaivaa sen sijaan aiheuttaa ratati-
lanne: lisää tilaa kaivattaisiin. Ilma-asera-
dan seinän takana olisi tilaa, mutta se toimii 
kaupungin varastona, eikä IkA ole ainakaan 
toistaiseksi saanut sitä käyttöönsä. Se tuplai-
si ratojen määrän.

– Joku muu kuin minä väsyy ensimmäi-
senä, Ekman viittaa pitkään odotukseen.

– Tämä kuuluu näihin mielipidejuttuihin: 
aina on joku vastassa jos ei muuten, niin pe-
riaatteesta. ”Paukkuarkuus” häviäisi, jos toi-
mintaamme tultaisiin rohkeasti tutustumaan. 
Tämä on turvallista ja ohjattua toimintaa, 
jossa on järki mukana ja joka sopii kaikille ja 
kaikenikäisille. Lisätilan ansiosta voisimme 
järjestää kisoja ja saisimme lisätuloja.

PIENI, TOIMIVA JA UUSIUTUVA. Ekman ja 
Pitkänen luonnehtivat seuraansa näillä kol-
mella adjektiivilla. Mitalien perään he eivät 
ainakaan vielä haikaile, vaan haluavat, että 
porukat saadaan liikkeelle ja ampumaur-
heilusta kiinnostuneet lähtevät pitämään 
hauskaa yhteisen harrastuksen parissa. 
Tanhuvaarassa huhtikuussa järjestettäviin 
ilma-aseiden Kultahippufinaaleihin lähtee 
5–10 lasta ja nuorta hakemaan  kokemusta.

Kaksi IkA:n nuorta urheilijaa kuuluu 
Ampumaurheiluliiton tehoryhmään. He 
ovat Essi ja Jani Pitkänen, jotka ovat Marika 
Pitkäsen lapsia.

Missä IkA sitten haluaa olla vaikkapa 
viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? 
Ekmanin vastaus tulee erittäin nopeasti: 
isommissa tiloissa ja entistäkin suuremman 
jäsenmäärän kanssa. Sinettiseura-asiaa on 
mietitty, mutta se on ainakin toistaiseksi 
vielä puhumisen asteella, Ekman kuvaa ti-
lannetta.

Kaiken hyvän mielen ja fiiliksen keskellä 
kummittelee kuitenkin yksi kysymysmerkki. 
Se on seuran avainhenkilöiden jaksaminen. 
Ekmanin tilalle ei ole helppo löytää uutta 
puheenjohtajaa, ja hänen mukaansa ”näyt-
tää pahalta”, että hän jatkaa johdossa myös 
seuraavan vuoden ajan. Toki hän sanoo tä-
män hymyssä suin, mutta fakta on, että lisää 
aktiivista väkeä kaivataan.

Myös Pitkäsen roolit ovat monet, eikä 
hän kiellä sitä, etteikö jaksaminen olisi ajoit-
tain koetuksella. Iso kysymys onkin, miten 
mahdollista vastamäkeä pystytään loiventa-
maan, kuten Ekman toteaa.

– Tämä ei saa olla pakonomaista toimin-
taa, vaan jokaisen pitää pystyä olemaan mu-
kana jaksamisensa ja voimavarojensa mu-
kaan, jotta mielekkyys ja iloisuus säilyisivät, 
puheenjohtaja Ekman painottaa.

Koska tärkeintä ovat ne hyvän mielen 
osumat.

Toni Ekman on Ikaalisten Ampujien  
puheenjohtaja.

Matti Rantala krenatöörin asussa.

Antti Taskila vanhempineen on innos-
tunut ampumisharrastuksesta.
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Ilmapistoolin kolme parasta: Teemu Lahti (vas.), Karri Turunen 
ja Kai Jahnsson.

S
avonlinnan lähellä sijaitsevassa 
Tanhuvaaran urheiluopistossa jär-
jestettiin tammikuun puolivälissä 
järjestyksessään toinen Grand Prix 
of Leppa.fi -niminen kilpailu. 

Tuttavallisemmin GP Leppänä tunnettu 
kisa houkutteli taas Suomen parhaimmis-
ton epäviralliseen cup-muotoiseen tapah-
tumaan, jossa kilpaillaan ilmakiväärissä ja 
ilmapistoolissa. Kummassakin lajissa on 
vain yksi sarja. Ilmakivääriin osallistui 35 
urheiluampujaa, ja ilmapistoolissa oli mu-
kana kolmetoista urheilijaa.

Musiikki soi erien aikana, ja yleisö kan-
nusti omiaan välillä varsin äänekkäästikin. 
Lisäksi kuuluttaja kommentoi urheilijoiden 
suorituksia. Siitä esimerkki.

Urheiluampujien sykkeitä mitattiin ta-
pahtuman päätöspäivänä. Ennen semifinaa-
lin viimeistä laukausta ne vaihtelivat 48–80 
prosentin välillä urheilijoiden maksimisyk-
keistä. Kai Jahnssonilla oli alhaisin ja Tee-
mu Lahdella korkein prosentti. Juuri ennen 
kisojen viimeisiä laukauksia finaaliampuji-
en sykkeet olivat: Aleksi Leppä 63%, Joni 

Osanottajat kehuivat toista kertaa järjestettyä  
GP Leppää. Tammikuussa järjestetty kisa  
houkutteli paikalle Suomen parhaimmiston.

”Virkistävä, 
tarpeellinen 
ja erilainen 
kilpailu”

Ilmakiväärin parhaat olivat Aleksi Leppä (vas.), Joni Stenström 
ja Anna-Maria Siivonen.

Komea rivi ampujia! 
GP Leppä houkutteli 
Tanhuvaaraan Suo-
men parhaimmiston.

mu Lahti kohtasivat ilmapistoolin finaalissa, 
kuten myös vuosi sitten. Tuolloin Lahti oli 
parempi, mutta tänä vuonna voitto ratkesi 
viidenteen laukaukseen: Lahti ampui vain 
2,8 pistettä ja Turunen meni menojaan. Tu-
runen oli lopulta parempi selvin numeroin 
99,1-87,7. 

– Viime vuoden revanssimme sai ikävän 
käänteen Teemun lipsahduksen myötä. Olisi 
ollut kiva ampua loppuun asti tiukka kisa. 
Ammuin finaalissa tapahtuman parhaan tu-
lokseni. GP Leppä on hyvä juttu. 

Turunen mietti samaa asiaa kuin monet 
jo vuosi sitten: joillekin finalisteille kertyi 
viikonlopun aikana 50 kilpailulaukausta, ja 
jokainen erä oli oma kilpailunsa, joten kes-
kittyminenkin vaati veronsa kaksipäiväisen 
kilpailun aikana. 

GP LEPÄSSÄ JAETTIIN myös palkintora- B 725 SPORTER ADJ

B 725 PRO TRAP ADJ. HI-RIB

B 725 SPORTER BLACK EDT.

info@gyttorp.fi 
www.gyttorp.fi

Browningin legendaarinen kestävyys

hoja. Molemmat voittajat saivat 600 euroa. 
Kakkoseksi sijoittuneet saivat 450 euroa, 
ja pronssimitalisteille (pistooli: Kai Jahns-
son, kivääri: Anna-Maria Siivonen) ojen-

nettiin 300 euron palkintosekki.
Viime vuoden tavoin Kilpa- ja huip-

pu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) testasi 
urheilijoita oikeassa kisatilanteessa, mitä 

Leppä ja muut valmentajat pitivät erittäin 
tärkeänä.

– GP Leppä on loistava juttu. Tällainen 
on erittäin hyvää harjoittelua kansainvälisiä 
kisoja varten, ja tällaisia kisoja tarvitaan, 
Olympiakomitean tarkkuuslajien lajiryhmä-
vastaava Kimmo Yli-Jaskari sanoi.

– Tämä on myös suunnannäyttäjä. Ki-
sojen ei aina tarvitse olla samanlaisia. Ne 
voivat myös haastaa urheilijoita oikein kun-
nolla, kuten nyt.

Poliisien Ampumaseuraa edustava pis-
tooliampuja Aleksi Pirttimäki oli samoilla 
linjoilla:

– Tosi virkistävä ja erilainen kilpailu. 
Yksi vastaan yksi -kilpailu on ”raaempi” 
kuin tavallinen kilpailu, ja se luo aivan eri-
laisen jännitysmomentin. Tykkään tästä 
sapluunasta, hyvä idea. 

Leppä on eniten huolissaan pistooliam-
pujien määrästä. 

– Täällä oli kuitenkin myös EM-näyttö-
kilpailu. Mikä on lajin tulevaisuus, jos siihen 
osallistui vain yksi poika eikä yhtään tyttöä? 
Yritän pitää pistoolin GP Lepän ohjelmas-
sa, sillä kannan huolta lajin tulevaisuudesta. 
Teen kaikkeni, jotta ilmapistooli ammutaan 
täällä myös ensi vuonna.

Stenström 72%, Teemu Lahti 62% ja Karri 
Turunen 64%. 

Tapahtuman isä ja toisena kuuluttajana 
toiminut Marko Leppä huomasikin, että ur-
heilijoiden sykkeet olivat ajoittain matalia. 
Hän epäili, että he eivät enää kuule kuulu-
tuksia, koska he ovat laittaneet ”eareja” jono-
na korviinsa. Ainakin Jahnsson kuuli tämän, 
koska häntä alkoi hymyilyttää. 

– Lahden syke on 80 prosenttia hänen 
maksimistaan. Hän siis kuluttaa paljon ben-
saa, kuten Bemari-miehen kuuluukin, Lep-
pä jatkoi.

Urheilijoilla ei siis ollut ”viivalla” aina 
ihan helppoa. Se onkin yksi GP Lepän 
ideoista.

LEPPÄ GP:N voittajina palkittiin Joni 
Stenström (Raseborgs Skyttar) ja Karri 
Turunen (Nurmeksen Ampumaseura). 
Stenström oli ilmakiväärin ja Turunen ilma-
pistoolin ykkönen. Tapahtuman formaatti 
oli lähes sama kuin viime vuonna. Nyt GP 
Lepässä arvottiin yksi urheilija mukaan sun-
nuntain neljännesfinaaleihin ja välieriin. 

– Tämä on hyvä tapahtuma. Minun pe-
lastukseni tuli arvalla, Stenström naurahti.

Turunen ja Lahden Ampumaseuran Tee-
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Heikki Huttunen mestaruuskilpailun 12:s.
Edustusammuntajoukkueemme hännän-

huippuna kiinnittää huomiota sellainenkin 
nimi kuin Lauri Pihkala. Häntä vain niukas-
ti parempana esiintyy ammunnan ensim-
mäinen Suomen mestari Huvi Tuiskunen. 

Helsingin Voitto V. Kolho kiilasi kuiten-
kin 3x10 laukauksella hienosti hopealle, ja 
johtajiston kilvassa saatiin suomalaisvoitta-
ja. Ernst E. Rosenqvist aloitti tuolloin hyvien 
kilpailujensa sarjan. 

Helsinkiläisaloitus oli tehty, opintomatka 
suoritettu ja tie aukaistu. Miehet kutsuttiin 
Kööpenhaminaan 1922.

HELSINKILÄISTEN TOINEN osallistuminen 
kisoihin 1922 Kööpenhaminassa onnistui-
kin vahvistuneella miehistöllä kerrassaan 
komeasti. Edustusammunnassa sijoituttiin 
Tukholman jälkeen kakkoseksi, ja joukkuet-
ta edelleen johtanut Ernst E. Rosenqvist otti 
henkilökohtaisesti saman sijan. Voittaja oli 
Tukholman Leon Lagerlöf, joka oli paras 
myös kolmiasentoisessa. 

Mestaruusottelun joukkuejärjestys oli 
sama: Tukholma ykkönen, Helsinki kak-
konen, isäntäkaupunki kolmas ja Oslo tällä 
kertaa peränpitäjä. Kalle Iisakki Sorri ylsi 
henkilökohtaisesti hopealle. Mestari, N. 
Röberg tuli Oslosta. 

10 laukauksella 600 m matkalta oli Veli 
Niemisen vuoro ensimmäisenä suomalaise-
na voittaa Sofie von Oxholm-Rosenfeldtin – 
Ampujainliiton silloisen sihteerin – kaunis 
kiertopalkinto. Jo edellisissä kisoissa väläyt-
tänyt Voitto V. Kolho oli paras uutena lajina 
ammutussa pystyasennon erikoiskilvassa. 
Tämä kilpailu, kuten mestaruus- ja edustus-
ammuntakin lauottiin 250 metrin matkalta 
10-renkaiseen tanskalaiseen tauluun, 3x5 

kolmiasentoinen taas kansainväliseen 300 
metrin tauluun.

Alkuvuosien aikana kilpailumuotojen 
kirjo oli värikäs ja vaihteleva. Aseet olivat 
avotähtäimisiä. Mutta Helsinki alkoi pärjätä. 
Joukkuekilvat käytiin tasaisina, ja helsinki-
läisiä näkyi kärkisijoilla jo useita.  

Kotiin palattiin hyvillä mielin ja tuumat-
tiin, että kolmen vuoden kuluttua, kun Hel-
sinki olisi järjestelyvuorossa, pantaisiin vielä 
paremmaksi.

Ei ihan turhaa tuumailua. Vuoden 1925 
kisa käytiin Kiffenin radalla Pohjois-Haa-
gassa Suomen lippujen liehuessa ja suureh-
kon katsojajoukon seuratessa tapahtumia 
taustalla. Tukholma oli edustusammunnassa 
edelleen selvästi niskan päällä ja voitti uu-
deksi upeaksi kiertopalkinnoksi asetetun, 
buurisotaan 1913 osallistuneen pohjois-
maisen vapaajoukon muistoksi lahjoitetun 
Skandinaviska Kårens vandringspris -po-
kaalin. 

HELSINKI JOUTUI VIELÄ tässä kilpailussa 
antamaan periksi myös Kööpenhaminalle, 
mutta vaihtoasein käydyssä mestaruusot-
telussa, jossa vuodesta 1937 alkaen on rat-
kaistu tuon arvokkaan pääpalkinnon halti-
ja, Helsinki tähtäsi komean voiton lyöden 
Tukholman 22 pisteellä. Se oli tärkeä voitto, 
avaus tulevillekin joukkuemestaruuksille.

Henkilökohtaiseksi mestariksi kohosi 
nyt Oslon Otto M. Olsen. Parhaat helsinki-
läisampujat olivat myös pistooliampujana ja 
myöhemmin joukkueenjohtajana kunnos-
tautunut Lennart W. Hannelius, joka nousi 
hopealle, sekä Veli Nieminen, jolle ojennet-
tiin saman kilvan ja myös kolmiasentoisen 
pronssi. Hannelius oli jakanut kolmannen 
sijan jo edustusammunnassa.  

Pohjoismaiden pääkaupunkien ampumakisat 1912–2013

Teksti PEKKA KURKINEN
Kuvat URHEILUMUSEO

Helsingin liikkeelle paneva 
voima oli Ampujainliiton 
puheenjohtaja Ernst E. 
Rosenqvist. Joukku-
eenjohtaja Rosenqvist 
oli myös erinomainen 
ampuja. 

Helsingin joukkue matkalla ensimmäiseen pääkaupunkiotteluunsa Kööpenhaminaan. Mukana jouk-
kueessa oli muun muassa Lauri "Tahko" Pihkala.

SATA VUOTTA AMPUMAKISOJA

T
änä vuonna järjestelyvuorossa on 
Helsinki. Kilpailut tosin joudutaan 
järjestämään Lahden Ampumaseu-
ran avustuksella Hälvälässä, koska 
maamme pääkaupungilla ei ole tar-

jota tarkoitukseen sopivaa ampumarataa..
 Tässä ja muutamassa seuraavassa Ur-

heiluampujassa yritän katkelmin kuvailla 
tämän arvokkaan kisan vaiheita itsekin vii-
sitoista kertaa mukana olleena.

Tärkeänä aloitteentekijänä pohjoismais-
ten pääkaupunkien välisille mestaruuskil-
pailuille pidetään Stockholms Skytteför-
bundin puheenjohtajaa Harald Sohlmania. 
Toinen vaikuttajahenkilö oli 
Paulus Drews, joka jo vuonna 
1911 oli kutsunut tanskalai-
sen ampumaseuran Fynistä 
kilpailemaan Tukholmaan. 
Vuotta myöhemmin Koben-
havns Skytteföreningenin 
50-vuotisjuhlakilpailuun 
kutsuttiin mukaan myös nor-
jalaiset. 

Näistä ensimmäisistä pää-
kaupunkikisoista Kööpen-
haminassa ennen Helsingin 
mukaan liittymistä on käytet-
tävissäni varsin vähän tietoa. 
Vain sen verran, että mesta-
ruuskilpailun voitti Kristiana 
eli Oslo, toisena oli Kööpen-
hamina ja kolmantena Tuk-
holma. Henkilökohtainen 
mestari oli C. Wallenberg.

Kisojen taustalla vaikutti 
paitsi pohjoismainen yhteen-
kuuluvuus myös voimakas, 
vapaaehtoinen maanpuolustushenki. Kil-
pailut ammuttiin sotilaskiväärillä, joka oli 
yleisin ase jo nuoresta pitäen. 

Päälajina juhlakisassa Amagerin radalla 
oli tuo perinteeksi muuttuva 25 laukausta 
makuulta ohjein "hver skytte skyder med sit 
lands reglementerede folksgevär", eli kukin 

Kööpenhamina, Oslo, 
Tukholma ja Helsinki ovat 
kilpailleet keskenään 
urheiluammunnassa 
jo toistasataa vuotta. 
Satavuotiskisa käytiin 
2013 siellä missä 
ensimmäinenkin eli 
Kööpenhaminassa.

ampuja ampuu maansa säännönmukaisel-
la jalkaväenkiväärillä. Tämän edustusam-
munnaksi nimetyn kilpailun päälle lauot-
tiin kunkin kaupungin kymmenen parhaan 
ampujan kesken mestaruusottelu 4x10 ls 
vaihtoasein. Joukko muita lajeja täydensi 
kilpailuohjelmaa.

Onnistunut yhdessä kilpaileminen antoi 
sysäyksen jatkaa kanssakäymistä. Jo seuraa-
vana vuonna kokoonnuttiin Tukholmaan, 
jossa luotiin Pohjoismaisten pääkaupunkien 
Ampujainliitto ja määriteltiin tulevien kil-
pailujen puitteet. Ne päätettiin aluksi pitää 
kahden vuoden välein. Joukkueiden vah-
vuudeksi sovittiin viisi johtajaa ja 30 kilpaili-
jaa. Isäntäjärjestön tehtäväksi tuli huolehtia 
vieraiden majoituksesta ja muonituksesta 
kilpailujen aikana. Nämä määräykset ovat 
yhä voimassa – paitsi että 1919 kilpailujen 
järjestelyväli nostettiin kolmeksi vuodeksi. 
Aikojen saatossa se on vaihdellut kolmesta 
neljään.

OSLON KISA 1915 käytiin keskellä ensim-
mäistä maailmansotaa, mutta koska Poh-
joismaat onnistuivat pysyttelemään sen ul-
kopuolella, kilpailut kyettiin järjestämään. 
Tukholma oli paras edustusammunnassa, 
Oslo voitti toistamiseen mestaruusottelun. 

Kun palkinnot oli jaettu, kävi kutsu Tuk-
holmaan 1917, mutta siitähän ei mitään 
tullut sodan pahimmissa pyörteissä. Kisat 

siirrettiin vuoteen 1919.
Suomen itsenäistyttyä, 

ja kun lopullinen rauha 
saatiin maahan 1918, al-
koi pääkaupungissa in-
nokas yhteydenotto “ulos 
suureen maailmaan” 
myös urheiluammun-
nassa. Olihan maassa 
ampujia ja melkoisesti 
Helsingissäkin. Siellä piti 
majaansa maan vanhin 
ampumaseura, vuonna 
1865 perustettu Suomen 
Metsästysyhdistys, sekä 
talvella 1919 toimintansa 
aloittanut Suomen Am-
pujainliitto. 

Metsästysharrastus ja 
suojeluskunta-aate vauh-
dittivat kilpa-ammunnan 
kehitystä. Hämeenlinnas-
sa oli toukokuussa 1907 
järjestetty maan ensim-

mäiset ammunnan Suomen mestaruuskil-
pailut, joihin osallistui noin 80 ampujaa. 

Suomen Metsästysyhdistyksen 1914 
avatulla radalla Huopalahdessa pidettiin 
helmikuun talviurheilupäivien yhteydessä 
1919 Suomen suurimmat ampumakilpailut. 
Nelipäiväisissä kisoissa kilpailivat erikseen 

Tarvittavat toimenpiteet ja luvat saatiin 
selviksi, ja niin nähtiin Tukholmassa Stora 
Skugganin ampumaradalla 27.-30.8.1919 
täysimääräinen 30-miehinen Helsingin am-
pumajoukkue johtajinaan eversti V. Bran-
der, maaherra Ernst E. Rosenqvist, pankin-
johtaja Gustaf Forsgren, insinööri Magnus 
Wegelius ja arkkitehti Robert Tikkanen. Ro-
senqvist, Wegelius ja Tikkanen olivat myös 
joukkueen aktiiviampujia.

Tulosluetteloista tuolta ajalta näkee, että 
joukossa oli muitakin kunnianarvoisia suo-
malaisia ampumaurheilun uranuurtajia. 
Pisteet ja sijoitukset eivät olleet kovin mai-
rittelevia, mutta on otettava huomioon, että 
helsinkiläiset ampuivat kilpailunsa vierailla, 
Tukholman ampujien lainaamilla aseilla ja 
patruunoilla.

Tukholma oli kotikisoissaan kovassa ve-
dossa ja voitti jälleen edustusammunnan 
Mausereillaan selvin numeroin, joskin Köö-
penhaminan Olaf Sletten vei henkilökohtai-
sen voiton tasatuloksella Tukholman Bror 
Lindströmin kanssa. Kaikki muut henkilö-
kohtaiset voitot menivät Tukholmalle, mut-
ta mestaruusammunnassa Oslo (Kristiania) 
kukisti Tukholman 14 pisteellä. 

POHJOISMAISTEN pääkaupunkien mes-
tariksi leivottiin Tukholman Werner 
Jernström tuloksella 570. Hän oli jo Oslossa 
voittanut edustusammunnan. Helsinki piti 
perää molemmissa otteluissa. Helsinkiläis-
veteraani G.R. Nyman parhaana suoma-
laisena oli edustusammunnan kymmenes, 

Axxxxxx

OSA 1/3

Helsingissä kilpailut pidettiin ensimmäisen kerran 4.-6.elokuuta 1925 niin sanotulla 
Kiffenin ampumaradalla Pohjois-Haagassa.

metsästys- ja ampumayhdistykset sekä suo-
jeluskunnat.  Nyt osanottajia oli yhteensä 
liki neljä sataa. Helsingin suojeluskunnan 
Vihreän pataljoonaan pitäessä ampumakil-
pailunsa huhtikuussa osanottajia oli suun-
nilleen yhtä paljon. 

MUTTA SOTILASKIVÄÄREITÄ ei silloin ol-
lut, sellaisia, joilla olisi voinut johonkin kan-
sainväliseen kilpailuun osallistua. Itsenäisty-
mistä edeltäneiden vuosien aikana aseiden 
hankinta oli ollut vaikeaa. Kuitenkin Helsingin 
ampujaherroja halutti päästä muiden Pohjois-
maiden kanssa kosketuksiin. Olihan osallis-
tuttu jo olympiakisoihin 1908 Lontoossa ja 
1912 Tukholmassa, missä Nestor Toivonen 
ampui hirven 10 kertalaukauksella Suomelle 
pronssia. Ruotsin, Norjan ja Tanskan ampujia 
tunnettiin, yhteydet olivat kunnossa. 

Pääkaupunkiampujien yhteen kokoami-
seksi perustettiin Helsingin Ampujainpiiri 
- Helsingfors Skyttekrets. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin kenraalimajuri 
Harald Åkerman, joka hoiti tehtävää kuole-
maansa saakka.

KUN TUKHOLMASTA SAATIIN kutsu osal-
listua kesäkuussa 1919 järjestettäviin kilpai-
luihin, pani Suomen Ampujainliiton vasta 
valittu puheenjohtaja Ernst E. Rosenqvist 
tuulemaan. Ajatus yhteispohjoismaisesta 
ampumakisasta vastasi yleisiinkin yhteisyy-
den tuntoihin. Sitäkin selvemmin nyt kun 
maamme vastikään oli saavuttanut itsenäi-
syyden.
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Teksti PEKKA SUURONEN    Kuvat PEKKA SUURONEN, ANSCHÜTZ

ANSCHÜTZ 54.30 2.

1.  Ase avautuu "luistin" päällä 
olevaa salpaa painamalla molem-
milta puolilta.
2.–3. Luotipesä on hiukan hanka-
lasti ikään kuin poterossa. Luodin 
asetus vaatiikin sorminäppäryyttä.
4. Piipunsuu on sinkattu ja hyvin 
suojattu kolhiintumiselta.
5. Kahva on symmetrinen sekä 
oikea- että vasenkätisille.  
Kämmensyrjän alatuki on kiinteä.

ASE-
ESITTELY

– uusi tarkkuuskivääri 50 metrin lajiin
Anschützin tuntevat kaikki kilpa-ampujat.  

Yritys perustettiin jo vuonna 1856. 

Tästä kuvasta selviävät 54.30-kivääriin tehdyt uudistuk-
set verrattuna Match 54-malliin.

Piipun jatke, jonka nokalla centran etutähtäin. 
Etualalla mutkainen AV 4 mm kuusiokoloavain.

Anschützin 7020 takatähtäin 
on tarkkuusinstrumentti, 
joka maksaa yksistään noin 
600 euroa. Kuvassa lukko on 
vireessä, jolloin vireindikaat-
tori näkyy lukon perästä.

jatkuu

joustavaa muovia, että suljettaessa pitää pas-
sata huulitiivisteiden osumista kohdilleen.

– En minä tätä ainakaan lentokoneeseen 
laittaisi, Kiuru sanoo laukusta.

Laukun sisältä löytyy kivääri 54.30 perä-
rautoineen. Normaalisti ase toimitetaan il-
man tähtäimiä, mutta koeammuntaa varten 
maahantuoja toimitti Anschützin tähtäin-
setin. Tämä sisältää Anschütz 7020/"20er 
klick" takatähtäimen sekä centran tunneli-
etutähtäimen, jossa ovat akryylinen reikä-
jyvä ja vaakaviivan kallistuksen säätömah-
dollisuus. Tämä malli oli M18-kierteillä 
varustettu. 

Takatähtäimen napsut ovat täsmällisiä. 
Säätö käy sormin ilman työkaluja. Yksi nap-
su siirtää osumapistettä 1,1 mm/50m. 

Lisää tilpehööriä: etutukin mitta-as-
teikko, piipun jatke (kasvattaa tähtäinväliä 
max. 200 mm, mutta ei itse piippua), kaksi 
kuusiokoloavainta, yksi uraruuvimeisseli, 
peräkoukku ja kiinnitystarvikkeet asehih-
naa varten. Vielä varoitusnauha, että lukon 
pitää olla viritetyssä tilassa, kun se asetetaan 
lukonkehykseen ja että ase pitää puhdistaa 
säännöllisesti.

Testiase peräkoukulla, tähtäimillä, hih-
nakiinnikkeillä ja piipunsuun jatkeella 
painaa 5976 g. Naisilla 50m kiväärin mak-
simipaino saa olla 6,5 kg, miehillä 8,0 kg. 
Täten lisäpainoja voi asentaa mieltymyksen 
mukaan.

Takatähtäin kiinnitetään mukana tullee-
seen apukiskoon, joka kiinnitetään lu-

konkehyksen lohenpyrstöön. Apu-
kiskossa on asteikko 1–17, mikä 

• Lukonkehystä on lyhennetty 30 mm ja 
ulosheittoaukkoa on siirretty 30 mm taak-
sepäin. Tällä saadaan lataustoiminta lähem-
mäs ampujaa, jolloin tarvittavat liikeradat 
lyhenevät.

• Uusi lukonkehys on jäykempi, mikä pa-
rantaa tarkkuutta.

• Lukon pituutta on lyhennetty 30 pro-
senttia.

• Iskuria on lyhennetty ja kevennetty, 
mikä lyhentää lukkoaikaa.

• Uusi tiukkamittainen tarkkuuspatruu-
napesä.

• Piippu kiinnitetty kierteillä lukonke-
hykseen (aiemmin kiinnitetty sokkaluki-
tuksella).

• Uusi lukkopiippu voidaan istuttaa van-
hempiin tukkeihin, esim. 1907 ja 1913 (pyö-
reä lukonkehys).

Kiväärin arvioija ja koeampuja on Po-
liisien Ampumaseuran Matias Kiuru, 17. 
Iästään huolimatta hän on ampunut kilpai-
lumielessä jo kuuden vuoden ajan muun 
muassa kivääreillä Anschütz 2013/2018 eli 
esittelyasetta edeltävillä malleilla. 

KIVÄÄRI TOIMITETAAN Megalinen mustas-
sa laukussa, jonka mitat ovat 1200x350x120 
mm. Siinä on neljä salpaa, jotka suljetaan 
painamalla keskeltä ja avataan vetämällä ala-
reunasta. Yhdessä salvassa on lukko, johon 
on muovinen avain. Laukku on si-
sutettu munakennopehmus-
teella.

Laukku on sen verran 

Koeampujana toimi Poliisien Ampuma seuran Matias Kiuru, 17.

gossa tai tarkoituksella, tämä on sama kuin 
12-kaliiperin haulikossa. Siten haulikon 
puhdistusvälineitä voidaan käyttää. Sekä 
jatkon että kiinnitysosien materiaali on alu-
miini. Piipun näennäinen pituus jatkon kera 
on 865 mm.

ANSCHÜTZIN KÄYTTÖOHJE on vain cd-le-
vyllä. Kielet ovat saksa, englanti, ranska, es-
panja, kiina, venäjä vaan ei suomi. Samalla 
cd:llä ovatkin sitten kaikki Anschütz-aseet. 
Järkevää totta kai kun cd:lle mahtuu tavaraa.

Kun avataan englanninkielinen pdf mal-
leista 1907/1913/2007/2013/54.30, tulee lä-
hes kolme megaa ja 30 sivua. Tietokoneella 
olevan ohjeen etuna on, että kuvia voi hel-
posti suurentaa. Kolmeenkymmeneen si-
vuun sisältyy paljon ”amerikkalaismakuista” 
varoitusmantraa.

Puhdistusohjeen mukaan uuden aseen 
piippu pitäisi puhdistaa 1000 laukauksen 
välein aina 10 000 laukausmäärään saakka. 
Siitä eteenpäin vain 5000 laukauksen välein! 
Anschütz suosittelee aseen säilyttämistä 
piippu alaspäin.

Cd-kotelon kannessa on koeammunta-
taulu, jossa laukaukset ovat yhdessä reiässä. 
Ei ole kerrottu, kuinka monta laukausta, 
miltä ampumamatkalta tai millä patruunal-
la on ammuttu. Todennäköisesti kymmenen 
laukausta penkkituelta ja 50 metriä. Olisi 
nämä saanut mainitakin.

Jos cd joutuu hukkaan, käyttöohjeet, va-
raosaluettelot jne. löytyvät nettisivustolta 
jga.anschuetz-sport.com . 

A
sevalmistaja on tuttu kaikille kil-
pavalmistajille. Anschütz perus-
tettiin vuonna 1856 Zella-Meh-
lisiin, Suhlin naapuriin Preussin 
herttuakuntaan. 

Toisen maailmansodan jälkeen alue jäi 
Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle. An-
schütz aloitti uuden elämän Etelä-Saksan 
Ulmissa, Baden-Württembergin osavaltios-
sa, jossa se toimii edelleen perheyrityksenä.

Nykyinen toimitusjohtaja Jochen An-
schütz edustaa viidettä sukupolvea, mutta 
kuudennen sukupolven edustaja Max An-
schütz on jo bongattu IWA-messuilla. Hän 
opiskelee yliopistoissa sekä tekniikkaa että 
taloutta. Edellinen toimitusjohtaja Dieter 
Anschütz, 85, on eläkkeellä, mutta hänet 
nähdään jokaisessa IWA-näyttelyssä.

Anschütz valmistaa kivääreitä kilpa-am-
muntaan ja metsästykseen sekä ilmakivää-
reitä. Anschütz on valmistanut pistoolei-
takin, mutta on siirtänyt tietotaitonsa ja 
tuotteensa itävaltalaiselle Steyr Sportille, 
jossa Anschütz on osaomistajana. Suora-
vetolukkoinen Anschütz 1827 Fortner on 
ylivoimaisesti eniten käytetty kivääri ampu-
mahiihdossa.

Tutustumme vuoden 2015 uutuuskivää-
riin nimeltä Anschütz 54.30 im Schaft 1918 
Precise braun, Griff "M", KK-Matchgewehr 
Kal. .22 LR

MUUTOKSET esittelee Matthias Raiber, 46, 
Anschützin tuotekehitysteknikko, koeam-
puja ja 50m ja 300m kilvanampuja (mm. 599 
pisteen ampuja 300m makuulta):

viittaa senttimetreihin. Tämä kisko peittää 
lataus/ulosheittoaukkoa niin, että avoimeksi 
jää 40° verran. 

Koeampuja kertoo, ettei tämä merkit-
tävästi hankaloita patruunan asettamista. 
Aseessa ei ole lipasta, joten patruuna lai-
tetaan vain aukosta sillalle, josta lukonpää 
vie sen patruunapesään. Ulosheitossa hylsy 
ei osu tähän kiskoon, vaan lentää puhtaasti 
ulos.

Aseen piipussa ei ole lainkaan lohen-
pyrstöä, vaan etutähtäin kiinnitetään piipun 

jatkokappaleeseen (pituus 200 mm, paino 
149 g). Jatkon käyttö on siten tässä aseessa 
pakollista. Kivääri ei mahdu alkuperäiseen 
laukkuun, jos jatko on kiinni. Sen irrotta-
minen ja kiinnittäminen on jonkinlainen 
lisätyö. Toisaalta koeampuja kertoi, että jat-
koon kertyy ruuti- ja lyijyjäämiä ja se olisi 
puhdistettava jokaisen ammunnan jälkeen 
joka tapauksessa. Jatkoputken likaisuus ja 
paino vaikuttavat piipun värähtelyyn ja sitä 
kautta käyntiin.

Jatkon sisähalkaisija on 18,5 mm. Vahin-

ESITTELYASE 
54.30 + 1918 Precise-tukki,  
M/L Kahva 4490 e 
Vasenkätiselle sama hinta (kun-
han se tulee)

MUUT
54.30 + 1907-tukki 3430 e 
54.30 + 1914-tukki 4090 e
54.30 + 1913-tukki  
Supermatch 4280 e

54.30 + BR50-tukki 3380 e
54.30 pelkät raudat 2670 e

MAAHANTUOJA
Gyttorp Finland, Maalahti

Maahantuojan suositushinnat:
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Uusia patruunoita

ESITTELYASEEN TUKKI on puunväristä 
alumiinia. Etutukissa on 14 tuuletusreikää 
haihduttamaan piipun kuumuutta. Luon-
nollisesti piippu on reilusti irti tukista. Teh-
das kertoo, että alutukin pinnoituksessa on 
käytetty nanoteknologiaa.

Tukki kiinnittyy rautoihin kahdella kuu-
siokoloruuvilla. Ohjekirja kertoo, että nämä 
tulisi kiristää 6 Nm:n momenttiin. Aseen 
mukana tulee oudon näköinen AV 4 mm 
kuusiokoloavain (no. 4406). Siinä on kaksi 
mutkaa, joissa on merkinnät 5 kg ja 7 kg. 
Ohjekirja ei kerro tämän käytöstä mitään, 
mutta ilmeisesti tämä on joskus toiminut 
köyhän miehen momenttiavaimena. Ny-
kyisin Anschütz ehdottaa oikean moment-
tiavaimen hankkimista (no. 4506).

Erillistä etutukkipalikkaa käytetään vain 
pystyammunnassa. Ansun mukana tulee 
musta puutukki, 175 mm pitkä ja 49 mm le-
veä. Tässä ei ole mitään säätöjä pois lukien 
pitkittäinen liikkumavara etutukin kiinni-
tyskiskossa. Koeampuja piti tätä köyhäilynä 
joihinkin kilpailijoihin verrattuna.

PIIPPU ON tasapaksu heavy barrel, halkaisi-
jaltaan 23 mm ja rihlatulta pituudeltaan 660 
mm. Se on Anschützin omaa tekoa. Piipussa 
on 8 leikkuumenetelmällä tehtyä rihlaa, joi-
den nousu on 420 mm (16,5"). Pesitys on 22 
Long Rifle. Piipunsuu on huolellisen syvälle 
senkattu. 

Piipun suussa on pieni paksunnos, mis-
sä piipunjatko liitetään piippuun. Jatkon 
liitoksessa on indeksi, joka varmistaa, että 
etutähtäin asettuu aksiaalisesti aina samaan 
asentoon. Tähtäinväli on maksimissaan pe-
räti 1050 mm.

Malli 54:n lukkolaite on syntynyt 
1950-luvulla. Anschützin saavutuksia on 
mainittu vuoden 1958 Moskovan MM-ki-
soista lähtien. Kuvasta näkyvät 54.30-luk-
kolaitteen muutokset edelliseen malliin. 

Lukon runko on sylinterimäinen, kirkas 
ja 16 mm halkaisijaltaan. Jousikuormitet-
tuja ulosvetäjiä on kaksin kappalein. Ne on 
ajoitettu niin, että lukon liikkeen tietyssä 
vaiheessa vasemmanpuoleinen hellittää 
otteensa, jolloin oikeanpuoleinen nakkaa 
hylsyn pontevasti ulos. Lukon iskunpituus 
on 4,5 mm. Iskurin ollessa vireessä lukon 
takapäästä näkyy punainen vireindikaattori.

Lukon kampi on musta, kuten myös kam-
men nuppi, sileä ø 25 mm pallo. Magneetti 

tarttuu siihen niin kuin kaikkiin lukon osiin, 
siis terästä ovat. Lukon ulos näkyvät osat 
ovat mustatut.

Lukko huoltopuretaan kahdeksaan kom-
ponenttiin ilman työkaluja. Kokoonpano 
vaatii kohtalaista teknistä aptituudia tai 
käyttöohjeiden lukua. Kokoamisohje on 
kunnollinen vaan ei suomeksi. Kevennetty 
iskuri jousineen painaa 12 g. Keveydellä on 
pyritty nopeampaan lukkoaikaan.

Lukko sulkeutuu tyhjänä sutjakkaas-
ti, mutta patruunan ollessa pesässä täytyy 
käyttää hieman voimaa. Tämä kertoo tiu-
kasta sulkuvälistä, joka antaa aiheen odottaa 
aseelta hyvää tarkkuutta. Lukon avauskulma 
on napakka 40°. Lukon ees-taas-liikematka 
on 29 mm. Nämä yhdessä tekevät lukon 
käytöstä nopean ja minimoivat ampujan 
liikeradat. 

Lukonkehyksen vasemmalta puolelta 
löytyy varmistin. Se on uutena jäykkä, mut-
ta kilpailuaseissa sitä käytettäneen harvoin. 
Lukon vapautussalpa löytyy varmistimen 
etupuolelta. Sitä tarvitaan, kun lukko ote-
taan pois kehyksestä. Salpaa on syytä painaa 
myös silloin, kun lukko laitetaan takaisin 
paikoilleen. 

Kiväärin mukana ei tule puhdistuspui-
kon ohjainta. Se on lisävaruste.

LAUKAISULAITE ON luonnollisesti säädet-
tävissä kaikin mahdollisin tavoin. Useim-
pien säätöjen suorittaminen edellyttää 
pistooliperän irrottamista, mikä on yhden 
kuusiokoloruuvin (4 mm) juttu. Laukaisu-
laite on mekaaninen. Toistaiseksi elektronis-
ta ei ole tarjolla.

Tehtaan jäljiltä mitattiin etuvedon vas-
tukseksi 65 g ja laukaisukynnykseksi 120 g. 
Koeampuja oli tyytyväinen tehtaan säätöi-
hin sellaisenaan. 

Uritettu liipaisinkenkä on 8 mm leveä, ja 
siinä on ura punnituskoukulle. Liipaisimen 
asento on monipuolisesti säädettävissä. Lii-
kematkan ees-taas-säätömatka on 23 mm. 
Liipaisinkaari on edestä avonainen.

Erillistä harjoituslaukauskytkintä tai 
-salpaa ei ole. Ohjekirja neuvoo käyttämään 
ammuttua hylsyä patruunapesässä. Tämä on 
vaihdettava viiden laukauksen välein. 

Toinen vaihtoehto on hankkia An-
schütz-harjoituslaukausiskuri (014060) ja 
vaihtaa se lukkoon kuivaharjoittelusession 
ajaksi. 

RATAKIVÄÄRIEN PERÄLAITTEIDEN kehi-
tyksessä ollaan keritty n:nteen sukupolveen. 
Laskin peräraudasta, poskipakasta ja pis-
toolikahvasta 11 sormipyörää ja 12 kuusio-
koloruuvia. Tämä riittänee kertomaan, että 
säätöjä piisaa joka lähtöön.

Valmistajan kunniaksi sanottakoon, että 
lähes kaikki perän säädöt hoituvat yhdenko-
koisella avaimella eli AV 4 mm kuusiokolol-
la. Aseen mukana tulee tuo mainittu 4 mm 
kaksimutkainen No. 4406. Toisessa päässä 
on suora avain, toisessa päässä pallomainen, 
joka sallii vääntämisen kulmassa. Avain on 
175 mm mittainen, joka tekee taskussa kul-
jettamisesta hankalaa. Ampuja voi harkita 
taskukokoisen neljämillisen hankintaa. Sille 
tulee ahkeraa käyttöä.

Anschützin mukaan vetopituus on sää-
dettävissä 290–355 mm välillä.

SITTEN KATSOTAAN, miltä uusi Anschütz 
tuntuu ampujan käsissä. Matias Kiuru tekee 
vertailuja omaan Anschütz 2018:aansa ja 
kertoo muun muassa seuraavaa:

• Piippu on 30 mm lyhyempi ja profiilil-
taan 1 mm ohuempi.

• Lukkopiipun kiinnitys tukkiin vain 
kahdella ruuvilla, vanhassa neljällä.

• Etutukki on kapeampi ja kulma jyrkempi.
• Pistoolikahvan muotoilu on kaventunut 

leveyssuunnassa.
• Ulosheittoaukon pituus 30 mm, van-

hassa 38 mm.
• Pidennetystä tähtäinvälistä (piipun jat-

ko) on todennäköisesti hyötyä.
• Jatkoputken ruuvin kiristysmomentilla 

saattaa olla vaikutusta käyntiin.
• Jatkoputki vaimentaa hieman laukauk-

sen ääntä.
• Lukon lyhyemmästä liikeradasta on 

käytännön hyötyä.
Kiuru ampui Helsingin Maunulan sisä-

ampumaradalla hyvissä olosuhteissa nor-
maalista makuuasennosta muutamia kasoja. 
Patruunana käytettiin Lapuan Center-X:ää, 
mitä Kiuru piti hyvänä yleispatruunana. 
Se oikeahan löytyy vain testauksen kautta, 
mutta siihen ei ollut nyt mahdollisuuksia.

Kuvassa näkyvä taulu on ammuttu 
sisään ampumattomalla, tuunaamattomal-
la, pakasta vedetyllä aseella ja patruunoilla. 
Kiuru pitää tätä vallan hyvänä suorituksena 
sekä kiväärille että patruunoille. Kasan koko 
on noin 10 millimetriä. 

SAL/ISSF-puolella uutuuksia on rajalli-
sesti, joten olemme ottaneet mukaan 
täydennystä myös metsästyspatruunoi-

den puolelta. Etenemme valmistajittain ja 
aakkosjärjestyksessä.

HORNADY
Amerikkalainen Hornady esitteli uuden 308 
Win.-metsästyspatruunan Precision Hunt 
ELD-X, jossa on 11,5 g  muovikärkinen, 
lyijysydäminen luoti. Tämä on tarkoitettu 
pitkänmatkan metsästykseen (400 jaardia ja 
yli). Hornadyn mukaan tavalliset muovikärjet 
saattavat sulaa, kun nopeuksia nostetaan 
ja matkaa kasvatetaan. Hornadyn mukaan 
kärkimateriaali on valittu kuumuutta kestä-
väksi. Kauppanimi on Heat Shield (vaikkapa 
lämpökilpi). 

Hornady kehuu luodin omaavan tark-
kuusluodin lento-ominaisuudet. Ballistiset 
kertoimet ovat G1 = .535 ja G7 = .271.

Patruunan suositushinta on 3,30 e/kpl.
6,5 Creedmoor esiteltiin jo 2008, mutta se 

on vasta nyt tulossa Suomeen. Se suunnitel-
tiin alun perin tarkkuuspatruunaksi, mutta 
Hornady on ladannut sille myös metsästys-
luoteja. Sitä on rinnastettu patruunoihin 
30 TC, 6,5x47 Lapua, 6,5-284 Norma ja 260 
Remington. Luodin kaliiperi on 6,5 mm. Hor-
nady lataa sitä 7,78 g ja 9,07 g A-Max-luodeil-
la. Ensimmäisen V0 = 921 m/s, jälkimmäisen 
V0 = 860 m/s. 

  
NAMMO LAPUA
22 LR-puolella ei ole tarjolla uusia tuotteita, 
mutta hyvä uutinen 50m kivääri- ja 25-50m 
pistooliampujille on "merkittävä tuotanto-
kapasiteetin kasvattaminen" (Lapuan sanat). 
Patruunoista on ollut maailmanlaajuista 
pulaa.

Naturalis-tuoteperhe on kasvanut, ja luo-
dista on menossa jo kolmas sukupolvi (3G). 
Naturalis on jo neljäntoista vuoden ikäinen. 

Lapua painottaa seuraavia etuja:
• Laaja toiminta-alue, 480-900+ m/s.
• Metsästysvarma jopa 400 m asti (308 

Win.).
• 20 % laajempi toiminta-alue edelliseen 

Naturalis-sukupolveen verrattuna.
• Parannettu ballistiikka, parannettu 

osunta.
• Riistaan ei mitään jäämiä – Clean Shot.
Naturalis-perhe käsittää nyt 7 luotikaliipe-

ria 6,0-9.3 mm ja 11 ladattua patruunaa. 9,3 
mm hirviluodin painoa on lisätty 14,3 > 16,2 
grammaan.

300m lajiin Lapua tarjoaa jo muutama 
vuosi sitten introttua 6,5x47 Lapua-kaliiperia. 
Sitä ladataan neljällä Scenarilla (7,8 g, 8,0 g, 
8,8 g ja 9,0 g). V0:t ovat haarukassa 820-850 
m/s.

NORMA
Ruotsalainen Norma on esitellyt kaksi uutta 
metsästysluotia. TipStrike on perinteinen, 
muovikärkinen, lyijysydäminen luoti, jota on 
alkuun tarjolla 11,0-grammaisena 30-kalii-
perisena. Ballistinen kerroin on .454. Sydän 
on mekaanisesti lukittu vaippaan. Luotia 
ladataan patruunakaliipereihin 308 Win. (V0 
= 800 m/s), 30-06 (V0 = 850 m/s) sekä 300 
Win. Mag. (V0 = 960 m/s). 

EcoStrike taas on muovikärkinen, nikke-
löity kupariluoti. Siitä on 9,1-grammainen 7 
mm versio, 9,7 g 30-kal., 10,4 g 8 mm ja 14,6 
g 9,3 mm. Valmiita patruunoita löytyy: 7x65R 
(V0 = 860 m/s), 7x64 (V0 = 910 m/s), 7 mm 
Rem. Mag. (V0 = 950 m/s), 308 Win. (V0 = 860 
m/s), 30-06 (V0 = 900 m/s), 300 Win. Mag. 
(V0 = 1000 m/s), 300 WSM    (V0 = 990 m/s), 
8 x 57JRS (V0 = 820 m/s), 8 x 57 JS (V0 = 850 
m/s), 9,3 x 62 (V0 = 805 m/s) ja 9,3 x 74R (V0 
= 780 m/s).

SAKO
Uusi kaliiperi Sakon paletissa on 300 BLK 
(metrisesti ilmaistuna 7,62x35). Patruuna on 

pituudeltaan "Arskaan" sopiva 7,62-luokan 
patruuna. Luoteina tarjotaan 6,0 g OTM, 8,0 
g FMJ ja 14,3 g OTM. Viimeksi mainittu on 
äliääninen patruuna. 

Sakolla on uusi 30-kaliiperin luoti 136A, 
11,3 g OTM. Tämä on suunniteltu pitkänmat-
kan tarkkuusammuntaan. Alkuun on tarjolla 
vain luotia, mutta Sako tulee lataamaan tällä 
kaliipereita 308 Win. ja 300 Win. Mag.

Uutta on myös Sako Indoor -sarja, joka 
on tarkoitettu esimerkiksi Shooting Cinema 
-ammuntaan. Suomeenkin saatiin sellainen 
keväällä 2015 eli Sako Shooting Center 
Lappeenrantaan. Näissä luodin lähtönopeu-
deksikin riittää vähempi, kun ampumamatka 
on tyypillisesti vain 15-25 metriä.

Tällä hetkellä Sako Indoor-kaliipereita on 
308 Win., 30-06 ja 9,3 x 62. Nämä on ladattu 
FMJ-luodeilla. 

VIHTAVUORI
Kotimainen ruutivalmistajamme Vihtavuo-
ri – nykyisin Nammo Lapuan omistuksessa 
– on uusinut jälleenlataustaulukkonsa sekä 
ulkonäön että sisällön osalta. Sisältö on 
englanninkielinen, mutta data kerrotaan niin 
metrisenä kuin englantilaisissa mittayksiköis-
säkin. Sisältö on jaettu osioihin Rifle Reloa-
ding, Handgun Reloading ja Cowboy Action 
Shooting. 

Taulukot löytyvät netistä osoitteessa www.
vihtavuori.com , App Storessa https://itu-
nes.apple.com/us/app/vihtavuori-reload/
id1071540632?l=fi&ls=1&mt=8 ja Google Play 
Storessa https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.Vihtavuori.VihtavuoriReload

Teksti PEKKA SUURONEN
Kuvat VALMISTAJAT

Esittelemme muutamia 
patruunoita ja 
komponentteja, jotka 
ovat uusia, uudehkoja tai 
vasta markkinoille tulossa 
tämän vuoden aikana.

Lapua Naturalis 3G 9,3 mm luodin painoa 
on nostettu 16,2 grammaan. Hirvestäjät 
kiittävät.

Sakon uudessa sisäratapatruunassa on 
pyritty myrkyttömyyteen ja miedompaan 
rekyyliin.

Vihtavuoren relo-ruutia 
saa kolmen kokoisessa 
pakkauksessa. Kotona saa 
säilyttää ruutia enintään 
kaksi kiloa.

Sakon uutuuskaliiperi 300 BLK sopii esi-
merkiksi "Arskan" aktioon ja lippaaseen 
sellaisenaan.

Matias Kiurun kylmiltään tuntemattomal-
la aseella ampuma kasa on kunnioitetta-
va, vain noin 10 mm.

Nykyaikaisen kilpailukiväärin perärauta 
säätömahdollisuuksineen on mykistävä 
juttu.

Kynän kärki osoittaa lukon salpaa. 
Sen takana on varmistin.
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TOTTA TOINENKIN PUOLI

- 
 

Koelaukaukset:

Kuka olet?
Valtteri Peura.

Minkä ikäinen olet?
11-vuotias.

Missä asut ja mitä koulua käyt?
Rovaniemellä ja käyn Ylikylän koulua.  

Mitä seuraa edustat?
Lapin Ampujat.  

Kuinka kauan olet harrastanut  
ampumaurheilua?
Kaksi vuotta. 

Mikä/mitkä ovat lajisi?
Ilmakivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
Mika Tikkanen.

Mitä muita harrastuksia sinulla on?
Salibandy. 

Miten aloitit ampumaurheilun?
Olin ampumaradalla ja tapasin Mikan. 
Hän kutsui minut ampumakouluun.

Minkälainen olet luonteeltasi?
Mukava, reipas.

Kisalaukaukset:

Miksi harrastat ampumaurheilua?
Koska se on mukavaa.

Mitkä ovat tavoitteesi?
Ei ole tavoitteita. 

Mikä on kivointa ampumaurheilussa?
Se kun saa ampua.

Millainen hyvä ampuja on  
luonteeltaan?
Kohtelias toisia ampujia kohtaan.

Mikä on unelmasi urheilijana?
Päästä parhaaksi ammunnassa.  

Minkälainen on hyvä valmentaja?
Kannustava. 

Kuka on esikuvasi ampuma-
urheilussa?
Pappani Atte Kananen. 

Mitä muuta toivoisit seurasi toimin-
nalta kuin ammuntaa?
Ei ole muuta toivetta. 

Finaali:

Tekniikka vai tahto?
Tahto.

Mukavin kouluaine?
Matikka.

Suosikkiohjelmasi televisiossa?
Ei ole.

Suosikkiyhtyeesi?
Ei ole.

Paras elokuva?
Minions.

Lempiruokasi?
Ei ole.

Mikä sinusta tulee isona?
En tiedä.

Mihin haluaisit matkustaa?
Miamiin.

Kenet haluaisit tavata?
En tiedä.

Revolverihaastattelussa Valtteri Peura Lapin 
Ampujista. Vastapuolella laukoo Markku Kallinen.

Intro: 

Kuka olet? Markku Kallinen, 46-vuotias rovaniemeläinen avainasiakas-
päällikkö.

Mistä olet kotoisin? Syntynyt Sodankylässä, asunut Rovaniemellä 40 
vuoden ajan.

Mikä on urheilutaustasi?  Seitsemän vuotta jenkkifutista, myös Vaah-
teraliigatasolla ja lähestulkoon kaikkea puulaakitasolla.

Miksi olet alkanut ohjata? 13-vuotias poikani Roope kärsi vakavan 
lonkkavamman neljä vuotta sitten ja etsimme tekemistä jääkiekon 
tilalle. Päädyimme kokeilemaan ammuntaa, ja tällä tiellä ollaan. Itse 
päätin käyttää ampumaradalla notkutun ajan hyödyllisesti ja aloitin 
ohjaamisen.

Varsinaiset biisit:

Mitkä ovat ampumaurheilijan  
tärkeimmät ominaisuudet?

Mielestäni hyvä keskittymiskyky sekä keski-
vartalon lihasten hallinta.

Mikä on suomalaisen ampumaurhei-
lun tila? Suomen kokoiseksi maaksi 
erittäin hyvä. Ja tulevaisuuskin on kun-
nossa, siitä hyvänä esimerkkinä oman 
seuramme Mika Kinisjärven voitokkaat 
edesottamukset niin nuorten MM- kuin 
EM-kisoissakin.

Mikä on SAL:n Lapin alueen ampu-
maurheilun tila? Erittäin hyvä. Alueella 

on paljon lahjakkaita, menestyneitä am-
pumaurheilijoita, joista suuri osa on vielä 

nuoria. Juniorituotanto on myös piristynyt koko ajan, ja ampuma-
koulujen suosio kasvaa kasvamistaan.

Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana? Olla helposti lähestyttävä ja tur-
vallisen tuntuinen. Mahdollistaa mahdollisimman monelle nuorelle 
tilaisuus kokeilla ammuntaa ja pitää siitä. Pystyä antamaan tarvittava 
tuki jotta ammunta tuntuisi heti hauskalta ja turvalliselta.

Mikä on ohjauksesi ohjenuora? Kertaus on opintojen äiti. Pystyt 
sataprosenttiseen suoritukseen vain, jos tiedät tarkalleen mitä olet 
tekemässä.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki? 9.

Millainen on vanhempien rooli seurassanne? Tarkkaileva. Van-
hemmat voitaisiin mielestäni rekrytoida tehokkaammin taustatyö-
hön.

Miten kehittäisit lasten ja nuorten ampumaurheilua? Veisin toi-
mintaa enemmän joukkuemaisen toiminnan suuntaan. Se parantaisi 
entisestään ryhmähenkeä ja lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Myös markkinoinnin rakentaminen helpottuisi. 

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? Perinteisin keinoin eli 
jäsen- ja osanottomaksut, sponsorit, kahviot kilpailuissa jne.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa? Mielekkyys, 
laatu, turvallisuus.

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi seurassanne? Uskoisin 
näin. Useimmat harrastavat myös muita lajeja.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? Hyvät. 
Käytössä ovat vanhat mutta asialliset tilat, vuoroja on tarpeeksi ja 
opastusta saa aina tarvittaessa.

Millainen on nuorten harrastajien tilanne seurassasi? Erittäin 
hyvä. Ampumakoulun jo suorittaneille nuorille on tarjolla harras-
tajaryhmät, joissa pyritään jatkojalostamaan ampumakoulussa 
saatuja oppeja. Käytössä ovat seuran aseet ja muut materiaalit aina 
kilpailutoimintaan saakka. Ja mikä tärkeintä, nuoren harrastaminen 
seurassamme on erittäin edullista, jolloin hinta ei muodostu esteeksi 
kenellekään.

Millainen on hyvä valmentaja? Johdonmukainen, selkeä, kouluttaa 
myös itseään voidakseen opettaa paremmin.

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä palkitsevinta? Tyytyväiset 
valmennettavat.

Entä haasteellisinta? Löytää aina oikea ratkaisu kuhunkin ongel-
maan.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? Ehkä juuri 
aiemmin mainitsemiani joukkue-elementtejä ja yhdessä tekemisen 
fiilistä yksilösuorituksen mausteeksi.

Kuka on hienoin ampumaurheilija, jonka tiedät? Ole-Einar Björn-
dalen.

Mikä on valmennusmottosi? Ei täällä olla hakemassa kokemusta 
eikä pistesijoja.

Bonusraita:

Mikä on onnellisen elämän avain? Omalla kohdallani perhe. Se on 
parasta mitä tiedän.

Markku Kallinen haluaa ohjaajana olla helposti lähestyttävä.   

TOTTA TOINENKIN PUOLI

1 2 3 4  5 6 7 8 9 9 8  7

Tuuletukse
n 

paikka:

Kerro vitsi tai motto. Voit 

myös lähettää terveisiä!

Yrittänyttä ei laiteta! Kaisa 

Mäkäräiselle terveisiä!  

Valtteri Peura on harrastanut ampumaurheilua 
kaksi vuotta.
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www.ampumaurheiluliitto.fi

Vuoden 2016 toinen  
Urheiluampuja ilmestyy 4.5.

Keskittymisen taito – 10,9

Vain yksi laukaus jäljellä. Kuinka on-
nistuisin vielä tässä? Saanko tehtyä 
kympin vai suttaanko yhdeksikön?

Näin aloittaa ruotsalainen mestariampuja 
Christina Bengtsson uutukaisen kirjansa 
10,9 – Konsten att fokusera. Onko edellä 
esitetty ajatus tuttu myös sinulle – olitpa 
maailmanmestaruuden tai henkilökohtaisen 
ennätyksen tavoittelija tai muutoin halukas 
onnistumaan? 

Maailmassa on monia, joilla on mahdolli-
suus mestaruustitteleihin, mutta mikä on se 
pieni juttu, joka ratkaisee voittajan? Se voi 
olla tekninen taituruus, se voi olla sattuma, 
mutta se voi olla myös kyky keskittyä kilpailu-
paineen alla perustekemiseen. 

Olla mikä olet! Tehdä se, minkä osaat! 
Toimia päättäväisesti! 

SOTILAIDEN MAAILMANMESTARUUDEN 
pienoiskiväärin makuukilpailussa Sveitsin 
Thunissa vuonna 2005 saavuttanut Christina 
Bengtsson julkaisi kirjan henkisestä kehit-
tymisestä viime joulumarkkinoille. Henkilö-
kohtaisen mestaruuden lisäksi Bengtsson oli 
voittamassa joukkuemaailmanmestaruutta 
Ruotsille yhdessä huippuampujien Linda 
Olofssonin ja Anne Normannin kanssa 
Kroatiassa 2009. 

Sotilaiden maailmanmestaruuksien 
arvoa tarkasteltaessa on muistettava, että 
monet kanssakilpailijattaret ovat maailman 
huippuja siviilissäkin, kuten saksalaiset Sonja 
Pfeilschifter ja Barbara Engleder. Lisäksi 
kamppailuissa ovat mukana myös venäläi-
set, kiinalaiset, itävaltalaiset ja monet muut 
maajoukkueampujat.

Kirja kuvaa laaja-alaisesti Bengtssonin 
viidentoista vuoden kasvutarinaa mielen 
hallitsijaksi ja mestariksi. Kirjasta välittyy luki-
jalle hyvin kirjoittajan alkuvaiheen henkiset 
päätökset kehittyä ensisijaisesti ihmisenä, 
mikä mahdollisesti nostaisi hänet maailman 
huipputasolle ja toisi lisäksi kenties joitain 
arvokisamitalejakin. 

KIRJAESITTELY

Näin kävikin, vaikka Bengtssonin alkuvai-
heen urheilijapolku oli karhean kivikkoinen. 
Kilpailutulokset olivat hyvästä ja kovasta har-
joittelusta huolimatta alkuvaiheessa alavireisiä. 
Mutta oivallus tukea jo hankittua, riittävän 
hyvää teknistä taitoa ja fyysistä suorituskykyä 
henkisellä kasvulla johdatteli hänet arvoste-
tuksi ja pidetyksi huippu-ampujaksi.

Yksinkertaistettuna Bengtsonin malli 
korostaa vallitsevan tilanteen hallintaa. 

Keskittyminen hetkeen onnistuu, kun 
kykenet irtautumaan suorituksessasi men-
neisyyden tapahtumista, koska et voi tuoda 
niitä mukanasi meneillään olevaan kilpailuun. 
Vastaavasti hulppea tulevaisuutesi ei ala suo-
rituksesi aikana; on turha miettiä edemmäksi 
kuin se laukaus, jonka juuri latasit ja jota olet 
mahdollisimman puhtaasti lähettämässä 
kohti taulua. 

Opettele olemaan siis läsnä! Ja läsnä voit 
olla vain sen taitoisena kuin oikeasti olet. 
Suoritustasosi ei ihmeen lailla voi nousta 
juurikaan korkeammalle kuin aiemmin olet 
harjoitellut tai kilpaillut. Vapaudu yliyrittä-
misen taakasta ja tyydy nauttimaan omalla 
tasollasi ampumisesta.

KIRJA ON suunnattu niille, jotka haluavat 
suoriutua hyvin silloin, kun sillä on merkitys-
tä, mutta myöskin niille, jotka toteavat, että 
vähemmälläkin yrittämisellä voi saavuttaa 
menestystä ja onnea elämässä. 

Kirjan tulisi kuulua jokaisen kehitysha-
luisen ampujan lukuelämyksiin. Nuorille 
ampujille kirja yhdistää hyvin myös mahdolli-
suuden harjaantua ruotsin kielessä. Mikäpä ei 
olisi mielekkäämpää kuin valmistautua näin 
esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin.

Mitä siitä sitten tuli? 10,9. Ja lisäksi sotilai-
den maailmanmestaruus!

10,9 – Konsten att Fokusera.  
Christina Bengtsson,  
Volante, Ruotsi 2015. 
ISBN 13 978-91-87419-90-4 (168 s).

Tilaukset: http://www.adlibris.com/se
Opastusvideo: http://urplay.se/Pro-
dukter/192504-UR-Samtiden-Hjarnda-
gen-2015-Konsten-att-fokusera.

MIKKO TAUSSI

C I S M

Mestariampuja Christina Bengtsson kirjoittaa mielen hallinnasta.

Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen 
tulee olla ennakkoon yhteydessä Am-
pumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutus-

päällikköön Timo Rautioon. Yhteydenotossa 
keskustellaan seuran tilanteesta ja verrataan 
sitä sinettikriteereihin. Tarvittaessa tehdään 
suunnitelma, jolla seuraa lähdetään kehittä-
mään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi.

Hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinetti-
seuraksi valinta edellyttää Ampumaurheilulii-
ton edustajan auditointikäyntiä, jonka jälkeen 
Ampumaurheiluliitto voi myöntää Valo-sine-
tin kriteerit täyttävälle seuralle. 

MIKÄ ON SINETTISEURA? Sinettiseurat 
tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten 
urheilun parissa. Toiminnan lähtökohtana 
on lapsen ja nuoren paras. Seurat tarjoavat 
jokaiselle mukana olevalle lapselle ja nuorelle 
kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Sinetin 
saaminen on seuralle kunnia-asia. Sinetti tuo 
seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. 

Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan 
kehittämisen apuvälineenä. Sinettiseura voi 
toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, 
jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimin-
taa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten 
harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttami-
seen. Useimmissa Sinettiseuroissa on sekä 
kilpa- että harrasteurheilutoimintaa.

SINETTISEURAKRITEERIT PERUSTUVAT 
lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin. 
Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantunti-

jajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun 
selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut 
kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollis-
tavia tekijöitä. 

Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet 
Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kil-
pa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) 
yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden 
kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikri-
teerien laadinnassa on otettu huomioon 
harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorga-
nisaationa.

Tällä hetkellä 44 eri lajissa on 627 sinetti-
seuraa. Ampumaurheilussa sinettiseuroja on 
kymmenen. 

Sinettiseuraksi hakuohjeet ja -lomake 
löytyvät SAL:n netistä: http://www.ampu-
maurheiluliitto.fi/nuoriso/sinettiseurat/

Ampumaurheiluliitossa sinettiseuratoi-
minnasta koskeviinkysymyksiin vastaa 
Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurhei-
luliitto.fi

Ampumaurheilun Sinettiseurat:
Haapajärven Ampumaseura (HaaAS)
voimassa 29.2.2016 asti
Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS)
voimassa 12.8.2016 asti
Härmän Seudun Ampujat (HSA)
voimassa 31.1.2017 asti
Kyrkslätt Skytteförening (KSF)
voimassa 19.11.2017 asti

Hae ampumaurheilun 
sinettiseuraksi!
Ampumaurheilun sinettiseurahaku päättyy 31. toukokuuta. 
Haku koskee uusia ampumaurheilun sinettiseuroja. 

SAL:n nuorisovaliokunta hakee 
seuraavaa ilma-aseiden Kulta-
hippufinaalin järjestäjää vuosille 
2018–2019.

Kaksipäiväiset ilma-aseiden 
Kultahippufinaalit järjestetään 
maalis-/huhtikuussa. Hämeen-
linnan Iittalassa 2015 pidettyihin 
finaaleihin osallistui 49 seuraa ja 
323 ampujaa, jotka ampuivat 395 
kilpailusuoritusta.

Joukkuekilpailussa oli mukana 
101 kolmehenkistä joukkuetta.

Vuoden 2016 Kultahippufi-
naalit järjestetään Savonlinnassa 
Tanhuvaaran urheiluopistolla 
9.-10. huhtikuuta.

Valtakunnallisia ilma-aseiden 

Kultahippufinaaleja on järjes-
tetty vuodesta 1994 lähtien. 
Ensimmäiset finaalit järjestettiin 
Pieksämäellä.

Hakemukset seuraavaksi 
ilma-aseiden Kultahippufinaa-
lien 2018-19 järjestäjäksi on jä-
tettävä 31. elokuuta mennessä 
sähköpostitse Timo Rautiolle 
Suomen Ampumaurheiluliit-
toon  timo.rautio@ampumaur-
heiluliitto.fi

Tiedustelut ilma-aseiden Kulta-
hippufinaalien 2018-19 järjes-
telyistä myös puhelimitse Timo 
Rautiolta puh. 040 820 2300. 

Seuraavan ilma-aseiden  
Kultahippufinaalin järjestäjää haussa

Ilma-aseiden Kultahippufinaalit järjestettiin Hämeenlinnan 
Iittalassa.

 ´ Liikkumista ja urheilua tukeva toimin-
taympäristö seurassa 
• organisointi ja toimintaperiaatteet
• osaamisen kehittäminen
• viestintä

 ´ Innostuksesta intohimoon – harrasta-
jien ja seuratoimijoiden innostuneisuus 
• miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset 
ovat toimintaan
• millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa 
on
• miten toimintaan pääsee osalliseksi

 ´ Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu 
 ´ Urheilulliset elämäntavat 
 ´ Kilpailemisen ja harrastamisen peri-

aatteet

Sinettikriteerit:

Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU)
voimassa 27.11.2016 asti 
Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA)
voimassa 17.6.2016 asti
Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa)
voimassa 29.2.2016 asti
Sodankylän Ampujat (SodA)
voimassa 31.10.2016 asti
Tornionseudun Ampujat (TorSA)
voimassa 27.10.2018 asti
Turun Seudun Ampujat (TSA)
voimassa 7.1.2017 asti
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TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA

Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöille ja  ampumaseuroille. 
Kerro ilmoituksessasi, onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. 
Esittele lyhyesti tuote, sen kunto, hinta ja yhteystietosi. Voit täyttää 
sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa: www.ampuma urheiluliitto.fi/
lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/

Ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen  
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen 
Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU.  
Julkaisemme ilmoituksen Urheiluampuja-lehdessä ja Ampuma-
urheiluliiton nettisivulla, kun olet maksanut 10 euroa 
Ampumaurheilu liiton tilille Nordea FI41 1328 3000 0421 57.

Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka 
seurat toimittavat Ampumaurheiluliittoon Pirjo Manniselle LEHDEN 
AINEISTOPÄIVÄÄN MENNESSÄ. Seurojen pitää varmistaa, että synty-
mäpäiväsankarit suostuvat merkkipäivätietojensa julkaisemiseen.

Merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen  
pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen  
Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU.

Asiantunteva 
hallitus ja jämäkkä 
valmennuksen johtaja
ILMA-ASEIDEN EM-VALINNOISSA ei olisi tällaista tapahtunut, jos 
meillä olisi asiantunteva hallitus ja jämäkkä valmennuksen johtaja.

Sanoin kaksi vuotta sitten julkisesti viimeisessä SAL:n liittoval-
tuuston kokouksessani, että meille on tulossa aivan väärä hallitus. 
Hallitukseen oli saatu raavittua lähinnä vanhoja ampujia ja heidän 
perheenjäseniään. Esitin silloin, että hallituksessa tulisi olla:

Yksi kansanedustaja, joka pitää SAL:n tietoisena siitä, mitä Ar-
kadianmäellä suunnitellaan. Lisäksi hän toimisi SAL:n äänitorvena 
kansanedustuslaitoksen suuntaan.

Kaksi lakimiestä, jotka auttavat meitä taistelussa byrokratiaa ja 
jatkuvasti kiristyvää harrastustoiminnan rajoittamista vastaan.

Loput saisivat olla niin sanottuja rahamaailman edustajia, jotka 
tuntevat liiketalouden kuviot ja joilla on hyvät verkostot.

Ei ole näkynyt. Tämä ei tarkoita sitä, etten arvostaisi niitä, jotka halli-
tuksessa ahertavat. Arvostan kyllä. Olen tehnyt töitä ja tuntenut muuta-
man jo 20–30 vuoden ajan, ja tiedän heidät hyviksi ihmisiksi, mutta silti 
hallitus on heillekin väärä paikka, jos mietin tuota omaa listaani. 

Mitä hallituksessa tekevät ”laji-ihmiset”? Mitä annettavaa heillä 
on hallitustyölle? Kuinka moni heistä on kansanedustaja, lakimies tai 
rahamaailman edustaja? Jos olen asian oikein käsittänyt, niin hallituk-
sen päätehtävä on strategia, sen suunnittelu ja liiton pitäminen siinä 
kurssissa. Pitkän aikavälin strategiassa 2013–2020 liitto muun muassa 
haluaa: ”Suomi on pysyvästi kahdeksan parhaan maan joukossa maa-
ilmassa” ja ”Olemme uuden Olympiakomitean prioriteettilaji ja pysym-
me jatkossa olympiamitalikannassa”. Emme ainakaan näillä valinnoilla. 
Jos hallituksen jäsenet pähkäilevät puolentoista tunnin ajan valintoja 
EM-kisoihin, on heidät briiffattu huonosti tai valmennuksen johtajan 
valintoihin ei luoteta.

Kun Leena Paavolainen oli valmennuksen johtaja, toimin SAL:n 
iso- ja vakiopistoolimaajoukkueen valmentajana. Kun keskustelimme 
valintapisteistä, ilmoitti Leena ykskantaan, että jos valinnat olisivat 
vain kolmen luvun yhteenlaskemista ja jakamista kolmella, voisi 
meidän valmennuksemme hoitaa SLU-talon vahtimestari. Ei Leena 
väärässä ollutkaan. Nyt tuntuu siltä, että valmennuksen johtajaa ja 
hallitusta vain kiinnostaa matematiikka. 

Oikea valmentaja tietää, kuka urheilija on nousukunnossa ja miksi. 
Hän myös tunnistaa, ketkä ovat potentiaalisia menestyjiä – välittämättä 
siitä, mitä jakolasku antaa tulokseksi. Oikea valmentaja huomioi myös, 
miksi esimerkiksi Norjassa lähes ”ammatikseen ampuva opiskelija” ei 
pääse Suomeen kaikkiin kissanristiäisiin, joita järjestelmä edellyttää. 

Huippuvalmentajamme hyödyntävät SAL:n leirityksessä mukana 
olevia mahtavia Kihun tutkijoita ja heidän tuottamaansa kovaa dataa. 
Näitä ei hyödynnetä millään tavalla, jos tuijotetaan pelkästään valinta-
rajoja, vaikka valintarajat eivät edes koskettaneet kaikkia.

Nyt ammuttavat EM-kisat ovat viimeinen mahdollisuus ampua 
olympiapaikka Rioon. Kahdellatoista Euroopan maalla on ik- tai 
ip-lajeissa molemmat paikat täynnä, koska maa voi saada olympia-
edustuksen vain kahdelle urheilijalle per laji. Siis meidän pahimmilla 
kilpailijoillamme ovat jo paikat täynnä. Pitää muistaa, että esimerkiksi 
Marjo Yli-Kiikka saavutti olympiapaikan Lontooseen sijalla 14. Tätä 
olisi pitänyt hiukan pohtia ennen joukkueen valintaa. 

On todella kiva nähdä, mikä tulos olympiapaikkaan riittää. Valitse-
malla Laineen, Turusen, Frilander-Soinin, Hynnisen, Karrin ja Le-
pän, olisimme olleet lähempänä hallituksen strategiaa. Nyt kahtatoista 
vapaata paikkaa metsästää vain kolme urheilijaa…

Valmentajalle ainoa selkänoja on valmennuksen johtaja. Paavo-
lainen valmennuksen johtajana tuki minua aikanaan ja varmisti sen, 
että se mikä oli valmentajien kesken puhuttu ja sovittu, piti ja meni 
sellaisenaan esitykseen. Nykyinen tehtävän hoitaja ei tätä tukea val-
mentajille anna.

Harva ihminen pystyy olemaan yhtä aikaa samaa mieltä kahden 

erilailla ajattelevan kanssa. Taito sekin.
Me voimme vaikuttaa tähän kaikkeen, minä esimerkiksi valmen-

tamalla paremmin. Eräs vaihtoehto on, että mietimme hallitukseen 
sellaisia ihmisiä, jotka antavat ammattilaisen hoitaa ammattitehtävät 
ja itse keskittyvät tärkeään strategiatyöhön. Painostakaa alueidenne 
liittovaltuutettuja tekemään hyviä esityksiä.

Marko Leppä, Hamina

SAL vastaa:
SAL:N ARVOKILPAILUJOUKKUEIDEN yleiset valintaperusteet 
on kirjattu vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan, jonka valtuusto on 
syyskokouksessaan 2015 hyväksynyt. Näiden lisäksi hallitus, valmennuk-
sen johtajan esityksestä, nimeää kilpailukohtaiset näyttökilpailut sekä 
vahvistaa nk. 30 % tulosrajat, joiden perusteella eri lajien urheilijoita voi-
daan verrata kansainväliseen tasoon (ja toisiinsa) oikeudenmukaisesti. 

Näin toimien valintaprosessi on mahdollisimman oikeudenmukai-
nen ja läpinäkyvä. Myös ilma-aseiden EM-kilpailujen osalta on toimittu 
edellä kuvatulla tavalla.

Viimeksi kuluneiden reilun viiden vuoden aikana SAL:n hallitus on 
johdonmukaisesti pyrkinyt selkeyttämään huippu-urheiluun liittyvää 
työnjakoa ja päätöksentekoa. Osana tätä työtä sekä valmennusryhmi-
en että arvokilpailujoukkueiden valinnoissa on korostettu ammatti-
valmentajista koostuvan valmennusorganisaation roolia ja vastuuta: 
valmennuksen johtaja tekee valmentajien kanssa käytyjen keskuste-
lujen perusteella valintaesitykset, ja tavoitteena on tehdä päätökset 
näiden esitysten mukaisesti.

Hallituksen näkemyksen mukaan tämä on oikea toimintamalli, ja 
lähes poikkeuksetta näin on käytännössäkin toimittu – siitä huolimat-
ta, että valinnat herättävät aina paljon intohimoja niin urheilijoiden, 
valmentajien kuin seuraväenkin keskuudessa.

Tämän periaatteen mukaisesti toimittiin tälläkin kerralla. Valmen-
nuksen johtaja toi kokoukseen valintaesityksen, joka oli ennakkoon 
ilmoitettujen ja hyväksyttyjen valintakriteereiden mukainen ja 
valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sekä liiton valmentajien että Olym-
piakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Kokouksessa keskusteltiin 
valintalinjasta ja myös siitä vaihtoehdosta, että valinnat tehtäisiin 
hyväksyttyjä kriteereitä väljemmillä perusteilla, osittain siksi, että liiton 
valmentajien keskuudessa oli ollut erilaisia näkemyksiä siitä, tuleeko 
valinnoissa noudattaa ennalta sovittuja valintakriteereitä. 

Hallitus päätti tehdä valinnat esityksen mukaisesti, tehden muutok-
sen ainoastaan koskien yhden urheilijan valintaa.

Ampumaurheilun tilanne on monista ulkoisista paineista johtuen 
erittäin haastava. Näkisin, että parhaiten lajimme tulevaisuutta edistää 
asiallinen ja rakentava keskustelu, tarvittaessa kritiikkikin. Asiaton 
loanheitto tai väärien huhujen levittäminen eivät edistä lajimme tilan-
netta eivätkä tuo urheilijoidemme tulokseen yhtään lisäpistettä. 

Mikäli valinnoista tai muista hallituksen päätöksistä herää kysy-
myksiä tai niistä halutaan keskustella, hoituu se helpoiten ottamalla 
yhteyttä joko allekirjoittaneeseen, muihin hallituksen jäseniin tai 
tuomalla asia hallituksen käsittelyyn. Itse olen vastannut saamiini 
tiedusteluihin koskien EM-valintoja ja pyrkinyt avoimesti kertomaan 
miten ja millä perusteilla valinnat tehtiin. Marko Leppä ei ole esittänyt 
tässä mielipidekirjoituksessa esiin tuomaansa kritiikkiä eikä kysynyt 
valintojen perusteista minulta eikä myöskään ole pyytänyt hallituksel-
ta kannanottoa asiaan. Mielellämme olisimme avanneet päätösproses-
sin kulkua ja taustoja ja keskustelleet asiasta asiallisesti.

On luonnollista, että lajin parissa koko sydämestään toimivien 
valmentajien, urheilijoiden, isien ja äitien sekä muidenkin lajiaktiivien 
pettymys on suuri, jos valinnat eivät vastaa omia odotuksia. Toivoisin 
kuitenkin koko liiton hallituksen ja henkilökunnan puolesta, että kes-
kustelua käytäisiin tosiasioiden pohjalta ja asiallisesti.

Urheilijoille haluamme toivottaa hyviä treenejä, onnea ja menes-
tystä EM-kisajoukkueelle sekä erityisesti sitkeyttä monen lahjakkaan 
urheilijan matkalle kohti maailman huippua.

SAL:n puheenjohtaja Pia Nybäck
SAL:n liittohallitus

6a open 2016  
12.–13.8.

TAVARAPÖRSSIONNITTELUT
60 VUOTTA
Lötjönen Hannu TUA 7.1.
Tenhunen Pentti K-UAS 13.2.
Ansamaa Tarmo TSA 22.3.
Ranta-Ylitalo 
Markku

AlavA 16.4.

Mäenpää Kari TSA 21.4.
Westerberg Hans K-UAS 23.4.

50 VUOTTA
Tengström Turkka SäSA 5.3.
Lairo Timo TSA 22.3.
Hallfast Juha ESF 31.3.
Juvander Tommi TSA 8.4.
Riiali Jaakko VarkA 14.4.
Aalto Jari SäSA 18.4.
Saari Esko ESF 19.4.
Marjanen Heikki SäSA 20.4.
Sassi Jukka HVA 30.4.
Huhtinen Pekka HVA 3.5.

Klassiset urheilupatruunat  
  uudenaikaisissa rasioissa !

info@gyttorp.fi www.gyttorp.fi

Kilpailun nimi: 6A Open 2016
Kilpailupäivät: 12.-13.8.
Kilpailun järjestäjä: Kuusankosken Ampujat
Alue: Kaakkois-Suomen alue
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Tyrrin ampumarata
Sarjat ja mahd. osallistumisrajoitukset: M, M20, M50, N, N20, N50
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
25m olympiapistooli, 25m pistooli, 50m pistooli, 25m isopistooli. 
Kuusankosken Ampujien nettisivuilla ja sähköpostitse.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 
Ilmoittautuminen 29.7. mennessä. Jälki-ilm. otetaan vastaan jos 
tilaa riittää. Ilmoittautumiset: petri.federley@pp.inet.fi, 050 592 0297
Alustava osallistumismaksu (oikeudet muutoksiin pidäte-
tään): 1. suoritus 20, 2 suoritusta 35€, 3 suoritusta 48€, 4 suoritusta 
59€, 5–6 suoritusta 70€ Maksut viimeistään 2.8. mennessä tilille tai 
käteisellä paikanpäällä. Jälki-ilmoittautuminen nostaa hintaa.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Petri Federley, petri.
federley@pp.inet.fi, 050 592 0297. 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asian-
tuntija: Kari Eskola 050 583 2574, ammunnan johtajat täydenty-
vät myöhemmin.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja 
varten: Petri Federley 050 592 0297
Opastus kilpailupaikalle: Utin ABC-aseman kohdalta opastus.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: On.
Kilpailun ravintola: Radalla on ravintola, joka tarjoaa ruokailun 
sekä kahvituksen sekä muita virvokkeita.

MIELIPIDE

MYYDÄÄN muutaman vuoden ikäinen Kurth Thunen 3-asento puku 
(malli Expert), koko 52 (maksanut uutena noin 1000 e), Thunen kengät 
kokoa 43, joissa lämpömuovautuvat pohjalliset, pohjan reuna muokat-
tu 5 mm. Alusasu Thune, uusi hanska koko M, oikaisuraudat kengille 
sekä käytetyt ampujalasit, kunto tyydyttävä. Koko setti kerralla 450 e 
noudettuna. Jos lähetän, rahti vastaanottajalle ja ennakkomaksulla. 
Ota yhteyttä: Tapio Koski, Orimattila 040 566 1512. (14.1.)

MYYDÄÄN Ilmasäiliöitä Walther, Hämmerli, Steyr,Morini. Kaikki 
mallit. Tehdas uusia. Huollan ja korjaan vanhoja säiliöitä. Kari Laurila 
040 515 1386 tai kari.laurila@kolumbus.fi (11.12.)

MYYDÄÄN AH-pienoiskivääri LR 22 Anschütz model 1403. Hyväkun-
toinen mm. tukki laitettu ja lukko uusittu lähes kokonaan, Ampuma-
hiihtovarusteilla diopteri, hihna ja käyttämätön varapatruunoiden 
pidike. Hintap. 550 €. Ota yhteyttä tapani.j@dnainternet.net, puh. 0400 
428582. (1.12.)

85 VUOTTA
Tuominen Taisto TSA 15.4.

75 VUOTTA
Rossi Ilpo TSA 17.4.
Hallgren Per-Erik ESF 19.4.
Jokela Pekka K-UAS 19.4.
Perälä Erkki AlavA 20.4.

70 VUOTTA
Jaakola Timo TSA 26.3.
Grönholm Martti TSA 1.4.
Nurmi Pekka HVA 3.4.
Isberg Ismo TSA 6.4.
Vähätalo Hannu TSA 7.4.
Lindberg Jukka TSA 14.4.
Korhonen Osmo J VarkA 26.4.

65 VUOTTA  
Henttunen Pentti VarkA 7.3.
Kolari Jorma VarkA 7.3.
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SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS)

ekenäs

SFS:are på världen

Landskampen på Falling Target mellan 
Sverige och Finland på luftvapen för juniorer 
och seniorer sköts i Västerby skyttecenter 
med Raseborgs Skyttar som arrangör.

Lagtävlingen på luftpistol vanns av 
det finländska juniorlaget med poängen 
121–104. På gevär var det svenska laget 
starkare och vann med poängen 136–107. 

I seniorklassen på luftgevär vann Sverige 
över Finland med 136–107. I lagen deltog 4 
skyttar från varje land.
Den individuella tävlingen var spännande 
och jämn och åskådarna hade lätt att följa 
med tävlingens gång, från grundomgån-
gen, till finalen i kamp om medaljerna.

JACK WUORINEN

S
FS:s skyttar har rest omkring i Eu-
ropa under hösten och i januari. De 
har tävlat med luftgevär, luftpistol 
och på rörligt mål. Framgång har 
det också kommit, bland annat en 

seger genom Cristian Friman, dessa vinster 
i internationella tävlingar är inte riktigt var-
dagsmat för SFS-skyttar. 

SFS-skyttarnas resande började i slutet av 
november. Då reste Kyrkslätt SF-skyttarna, 
Aina Kivi, Emma Numminen, Katarina 
Långström, Kirsi Rönnqvist och Sebas-
tian Långström till Bialystok i Polen för att 
tävla. Där nådde Katarina Långström den 
bästa framgången, i damernas luftgevär, när 
hon kom in på en fin sjätte plats. I grundse-
rien kom Katarina upp till resultatet 412,7 
poäng, hennes bästa resultat för säsongen. 
Aina Kivi var 26:e i samma klass med 402,3 
poäng. Tävlingen vanns av Juraite Cesy-
naite från Lettland. Brodern Sebastian Lå-
ngström kom in på en tolfte plats i herrarnas 
luftgevär. Sebastian sköt 612,3 poäng. Täv-
lingen vanns av Oleh Tsarkov från Ukraina, 
i grundserien sköt han dessutom fina 628,3 
poäng. I damernas luftpistol tävlade  Kirsi 
Rönnqvist och Emma Numminen. Rönn-
qvist var bättre än dessa två när hon sköt 369 
poäng, med det kom hon in på 21:a plats. 
Dottern Emma Numminen sköt 363 poäng 
och var 25:e. Tävlingen vanns av Klaudia 
Bres från Polen, som i grundserien sköt ett 
grymt resultat, 391 poäng. 

HUNGARIAN OPEN 
Under samma tid som dessa skyttar var i 
Polen, deltog Joni Stenström från Rase-
borgs Skyttar i Ungerska Györ i Hungarian 
Open. Första dagen kom Stenström in på 
en 15:e placering i herrarnas luftgevär, med 
617,1 poäng. Hela tävlingen vanns av Milu-
tin Stefanovic från Serbien, bäst i grundse-
rien var Istvan Peni från Ungern med fina 
630 poäng. Andra dagen fick Stenström inte 
allting att stämma och hans resultat landade 
på 613,4 poäng, med det var han 28:e.  Den 
dagens tävling vann Giuseppe Capano från 
Italien, Peni var igen bäst i grundserien. 

SWEDISH CUP 
Ett gäng SFS-skyttar reste efter nyårsfirandet 
till Sävsjö i Sverige för att tävla i luftvapentä-
vlingarna, Swedish Cup. Några framskjutna 
placeringar lyckades de också nå under alla 
tre tävlingsdagar. 

Kirsi Rönnqvist, Kyrkslätt SF hade klart 
bäst framgång av SFS:arna. Rönnqvist kva-
lificerade sig två gånger för final i damernas 
luftpistol, som bäst var hon femte. Femte 
platsen nådde Rönnqvist den andra dagen. 

Text  JONI STENSTRÖM

Då sköt Rönnqvist fina 377 poäng i grundse-
rien, med det var hon andra i grundserien. I 
finalen fick Rönnqvist inte riktigt samma flyt 
på utan hon föll ut som femte, landsvänni-
nan Elina Silver var bäst. 

Första dagen var Rönnqvist också i final. 
Då hade Rönnqivst 372 poäng i grundserien 
och var femte. I finalen var Rönnqvist sedan 
sjätte, Reetta Hynninen från Finland vann. 
Sista dagen nådde hon inte riktigt upp till 
samma nivå som de tidigare dagarna utan 
hennes resultat landade på 365 poäng med 
det var Rönnqvist 14:e, finalgränsen var då 
370 poäng, igen var en finländare bäst när 
Reetta Hynninen tog sin andra vinst. Allt 
som allt var nog ändå tävlingarna mycket 
lyckade för Rönnqvist. 

Sebastian Långström, KSF var som bäst 
femte i Swedish cup i pojkarnas luftgevär. 
Långström nådde denna placering första 
dagen, i grundserien sköt Långström 613,2 
poäng, han var sjunde bäst med det. I finalen 

fick inte Långström riktigt till det utan han 
föll alltså ut som femte. Henrik Larsen från 
Norge var bäst i både grundserie och final. 

De andra dagarna kom inte Sebastian Lå-
ngström upp till sin normala nivå. Andra da-
gen sköt han endast 600 poäng, med det var 
han 29:e. Denna gång var en annan norrman 
bäst, Benjamin Karlsen. Sista dagen skärpte 
Långström sig och sköt 609 poäng, med det 
blev han endast 0,3 poäng från finalen. Den-
na gång vann Ludwig Wässman från Sverige. 

I samma klass tävlade också Björn och 
Cristian Friman från Esbo SF. Björn Friman 
kom första dagen in på en 24:e plats med 604 
poäng. Andra dagen han sköt Björn Friman 
597,3 poäng, med det placerade han sig, som 
36:e. Tredje dagen nådde Björn Friman upp 
till 593,4 det berättigade honom till en 43:e 
plats. Cristian var sjuk de första dagarna 
kom till startlinjen bara den tredje dagen. 
Cristian Friman sköt då 605,9 poäng, med 
det var han 16:e. 

Joni och Robin Stenström, Raseborgs 
Skyttar deltog i herrarnas luftgevär i Swedish 
cup. Joni hade bättre framgång, första dagen 
sköt han 618,2 poäng. Stenström placerade 
sig på en 12:e plats, 2,5 poäng från final, Lars 
Örum Pedersen från Danmark vann. Andra 
dagen smällde Joni Stenström ännu högre, 
då sköt han 619,6 poäng. Nu placerade sig 
Joni Stenström på en 11:e plats, denna gång 
blev finalen två poäng i från. Steffen Olsen 
från Danmark var bäst den andra dagen i 
herrarnas luftgevär. Sista dagen klarade Joni 
Stenström inte av samma bedrift som de två 
tidigare dagarna, utan misslyckades en del, 

Stenström sköt 612,6 poäng och var 20:e, 
vann gjorde nu Håkon Sörli från Norge.  

Robin Stenström sköt sitt bästa resul-
tat den sista dagen, 608,5 poäng. Robin 
Stenström placerade sig då på en 28:e plats. 
Första dagen hade Robin Stenström 606,7 
poäng. Andra dagen hade Robin Stenström 
608,1 poäng, Stenströms placeringar var 
32:a respektive 31:a. 

Katarina Långström nådde aldrig rik-
tigt upp till samma nivå som i Polen. Lå-
ngström tävlade i damernas luftgevär. Bäst 
var Långström sista dagen när hon sköt 
408,6 poäng och placerade sig på en 29:e 
plats. Vann gjorde Apurvi Chandela från 
Indien. Andra dagen var Långströms näst 
bästa dag när hon kom in på en 38:e place-
ring med 405,2 poäng. Denna dags tävling 
vanns också av Apurvi Chandela från Indi-
en, som sköt 0,2 poäng över världsrekordet 
i finalen. Första dagen var Långström 42:a 
med 404,2 poäng, vann gjorde Malin Wes-
terheim från Norge. Finalgränsen var runt 
414 poäng varje dag.  

I samma klass tävlade också ESF:s Indré 
Zliobaité. Zliobaité kom in på en 58:e plats 
första dagen med 395,4 poäng. Andra da-
gen gick det bättre för Zliobaité, då sköt hon 
399,3 poäng och kom in på samma plats, 
som första dagen. Sista dagen sköt Zliboaité 
398 poäng, med det resultatet avslutade hon 
tävlingarna på en 52:a plats.  

Aina Kivi tävlade i flickornas luftgevär. 
Bästa resultat och placering nådde Kivi ock-
så sista dagen, då sköt hon 400,1 poäng och 
var 67:e, Marianne Palo från Finland vann 
den dagen. Första dagen sköt Kivi 394,1 po-
äng och kom in på en 80:e placering, Den 
dagen vann Jenny Stene från Norge. Andra 
dagen hade Kivi 393 poäng och var 87:e, 
vann gjorde Isabelle Edman från Sverige. 
Finalgränsen var ungefär 410 poäng varje 
dag.

 
GP OF PILSEN  
Krister Holmberg och Niklas Hyvärinen 
från Raseborgs Skyttar tävlade i Tjeckiska 
Pilsen i mitten av januari. De tävlade förstås 
på rörligt mål.  

Holmberg och Hyvärinen var inte rik-
tigt och snusade i den absoluta toppen. På 
blandloppet var Hyvärinen bäst av duon, 
han sköt 377 poäng och kom in på en sjätte 
placering. Hyvärinen var tredje bäst av Fin-
ländarna. Holmberg var tolfte med 367 po-
äng. Vann gjorde Heikki Lähdekorpi med 
385 poäng. 

På normalloppet var inte de finländska 
skyttarna lika mycket på hugget, Holmberg 

förbättrade ändå. Krister Holmberg var 11:e 
med 560 poäng. Hyvärinen var nu 13:e, hans 
resultat löd 556 poäng. Denna gång var Ma-
xim Stepanov bäst i grundserien med 579 
poäng. Stepanov vann också medaljmat-
chen. 

MEYTON CUP 
Det var i Meyton Cup i Österrikiska Inns-
bruck, som Cristian Friman knep en seger. 
Friman vann pojkarnas luftgevär, efter att 
han skjutit nytt finländskt rekord i finalen. 

Det var första dagen i Meyton Cup, som 
Friman segrade. I grundserien sköt Friman 
614,5 poäng och var fjärde. Finalen lyckades 
Friman alltså sedan vinna, Frimans finalre-
sultat löd 204,6 poäng. Finalen var mycket 
jämn, men med en 10,9:a på nästsista skot-
tet avgjorde Friman. Björn Friman kom in 
på en 30:e plats i samma klass, med 588,3 
poäng.  

Andra dagen var Cristian Friman 13:e 
med 608,3 poäng. Björn Friman var andra 
dagen 30:e på 590,7 poäng. Denna dag se-
grade Will Shaner från USA. 

IWK MÜNCHEN 
Sebastian Långström, Joni Stenström och 
Björn Friman tävlade i tyska München i de 
internationella luftvapen tävlingarna. Dessa 
tävlingar, som också kallas världens hårdaste 
luftvapen tävlingar levde upp till sitt namn. 

Långström och Friman  tävlade i pojkar-
nas luftgevär. Första dagen, var Långströms 
svagare dag. Sebastian Långström sköt 613,6 
poäng och med det placerade han sig på en 
41:a plats i det hårda startfältet. Friman sköt 
599,7 poäng och var 54:e. 

Andra dagen hade Långström bättre flyt. 
Långström sköt ett av sina bättre resultat för 
säsongen när han nådde upp till 617,8 po-
äng. Med sitt resultat var Långström 31:a, 4,4 
poäng från finalen. Friman förbättrade sitt 
resultat, men stannade på samma placering. 
Friman sköt alltså 604 poäng och var 54:e. 
Cristian Friman deltog inte för han var sjuk. 

Joni Stenström var, som bäst 64:e i her-
rarnas luftgevär, den platsen nådde han 
andra dagen. Stenström sköt då sitt näs-
tbästa resultat för säsongen, 618,9 poäng. 
Till tätplaceringarna hade Stenström ingen 
chans, finalgränsen var hela 629 poäng. 

Första dagen misslyckades Stenström, då 
sköt han endast 613,9 poäng. Med det var 
Stenström 79:e. I denna tävling sköt Juho 
Kurki, som första finländare över 630 po-
äng, alltså varje skott var i medeltal 10,5. 
Kurkis resultat löd 630,2 poäng och efter 
finalen var han tredje. 

 PISTOL JUNIORER 
1) Rebecka Andersson Sv. 2) Konsta Kivi Fi. 
3) Leevi Siren Fi. och Anna Anttila Fi. Gevär 
juniorer 1) Jenna Kuisma Fi. 2) Maria Bo-
densson Sv. 3) Luise Nilsson Sv. och Matias 
Kiuru Fi. Seniorer gevär 1) Albin Johansson 
Sv. 2) Frida Eriksson Sv. 3) Lisa Berglund Sv. 
och Jessica Karlsson Sv.

Lagtävling
JUNIOR GEVÄR
1 Sverige  138  2 Finland  123
Louise Nilsson  32  Jenna Kuisma  33
Johanna Jonsson  36  Aina Kivi  31
Emilia Bedoire  36  Matias Kiuru  33
Maria Bondesson  34  Essi Laitinen  26

JUNIOR PISTOL
1 Finland  121  2 Sverige  104
Emma Numminen  31  Josefine Thörnkvist  28
Konsta Kivi  27  Rebecka Andersson  32
Anna Anttila  28  Molly Hermansson  21
Leevi Siren  35 I da Abrahamsson  23

SENIOR GEVÄR
1 Sverige  136  2 Finland  107
Frida Eriksson  36  Jan Liljeberg  22
Lisa Berglund  37  Casimir Munck  29
Albin Johansson  30  Elin Liewendahl  29
Jessica Karlsson  33  Petra Liljeberg  27Landskamp på Falling Target 

avgjordes i Ekenäs 30.–31.1.

 Tävlingen på Fallande tavlor är i full gång i skyttehallen.
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 EKA ENNAKOIVA: Miten ja milloin am-
pumaurheilu-urasi sai alkunsa?
Se alkoi vuonna 2011, kun lähdin radalle velje-
ni ja iskäni mukana. Olin kysynyt iskältä, miksi 
minua ei oteta mukaan.
 TOKA TUNKEILEVA: Miksi juuri kivääri?
Alun perin siksi, etteivät voimani riittäneet 
pistooliin. Eikä se tuntunut lainkaan omalta. 
Meillä kaikki sisarukset ampuvat kivääriä.
 KOLMAS KOVISTELU: Millainen on har-
joitusviikkosi juuri nyt (tammikuussa)?
Sanoin juuri valmentajalleni, että nyt voisi olla 
kova viikko eli sellaiset 500 laukausta.  
Se jäänee kuitenkin alle tavoitteen.
 NELJÄS NALLITUS: Millä ammut?
Anshűtz 9003:lla.
 VIIDES VARMISTAVA: Mitä muuta 
harrastat?
Pyrin tekemään myös fyysisiä harjoitteita ja 
lenkkeilen. Ja tietty lukemista myös.
 KUUDES KUJEILEVA: Kuinka monta 
Facebook-kaveria sinulla on tai kuinka 
monta seuraajaa sinulla on Instagramissa?

Minulla on noin 300 Facebook-kaveria. ”Instas-
sa” minulla on 107 seuraajaa.
 SEITSEMÄS SIHTAUS: Millainen urhei-
luampuja nyt olet?
Hmm… Rauhallinen, päättäväinen. Sykkeeni 
olivat GP Lepässä noin 50–60 prosenttia mak-
simisykkeestäni. Olin niistä yllättynyt – minua 
ei vaan jännittänyt!
 KAHDEKSAS KULTAHIPPU:  
Mitkä ovat ennätyksiäsi?
Ilmakivääriennätykseni on 405,4. ”Piekkarin” 
makuussa olen ampunut 588 ja asennoissa 569.
 YHDEKSÄS YRITYS: Tulevaisuuden-
suunnitelmasi ampumaurheilun parissa?
Päästä maajoukkueeseen ja myöhemmin totta 
kai olympialaisiin, Tokioon 2020.
 NAPAKYMPPI: Mikä olisi tämän vuoden 
napakymppi?
Ammuin Swedish Cupissa uuden ilmakiväärin 
ennätykseni eli siihen vähän lisää pisteitä. 
SM-kisoja lähdetään tietysti voittamaan. Ja 
valkolakki!

LASSI PALO

10 napakkaa

60 VUOTTA SITTEN...

Seuraamme historiasarjassa 
Urheiluampujan vaiheita eri 
vuosikymmeniltä.

Tasan 60 vuotta sitten Ampu-
jainlehdessä julkaistussa jutus-
sa pohdittiin edustustehtäviin 
valittavien ampujien keskinäi-
sen paremmuuden määrittä-
mistä – ja esitetyistä seikoista 
voitiin kirjoittajan mielestä 
tehdä johtopäätös ampujien 
edustuskelpoisuudesta.

JUTUSSA puhuttiin siitä, kuka 
hallitsee olosuhteet parem-
min kotiradalla kuin vieraissa. 
Kirjoittaja mietti myös sitä, 
miten kilpailujen suuruus on 
vaikuttanut ”tulosten ryhmit-
tymiseen kellokäyrän eri osiin”. 
Jutussa todettiin myös se, 
että olympialaisten myöhäi-
sen ajankohdan (marraskuu) 
vuoksi ”nyt olisi erinomainen 
tilaisuus suorittaa valinta siten, 
että lopulliset matkaan lähtijät 
valittaisiin kesän kaikkien 
tärkeimpien kisojen tulosten 
perusteella”.

– Ainakin kirjoittajalle olisi 
tämän jälkeen selvää, että oi-

keat miehet ovat matkassa. - - 
Toivon tämän kirjoituksen tuo-
van esille muitakin ehdotuksia 

saadaksemme valmennuksen 
tehokkaammaksi ja sitä tietä 
autetuksi yhteistä asiaamme, 

kirjoittaja toteaa lopuksi. 
Elettiin siis Melbournen olym-
piavuotta 1956.

FINAALI

Kivääriampuja Mira Mäkelä, 18, edus-
taa Lappajärven Ampujia. Ampumaur-
heilun lisäksi aikaa vie juuri nyt koulu, 
sillä hän käy lukion viimeistä luokkaa. 
Edessä ovat siis ylioppilaskirjoitukset.

Kai Jahnsson on nimetty kolmen vuoden 
tauon jälkeen Suomen joukkueeseen 
ilma-aseiden EM-kisoihin, jotka ovat Un-

karin Györissä 22.-28. helmikuuta. Edellisen 
kerran hän oli mukana Tanskan Odensessa 
järjestetyissä EM-kisoissa.

Urheiluampuja-lehti tapasi Jahnssonin 
Lohjalla sijaitsevalla Kisakallion urheiluo-
pistolla, missä järjestettiin helmikuun alussa 
EM-viimeistelyleiri. Hän on erittäin koke-
nut ampumaurheilija, jonka paras saavutus 
on Lontoon olympialaisten ilmapistoolin fi-
naalin kahdeksas sija. Jahnsson edusti Suo-
mea myös Pekingissä 2008.

Tammikuussa hän näytti osaamistaan 
tähtäämällä 580 pistettä kansainvälisessä il-
ma-asekilpailussa Saksan Münchenissä. 

– Olen tyytyväinen, ”Kaitsu” sanoi heti 
kisan jälkeen.

– Ihan mukavasti meni ja rullasi. Jouduin 
tosin käyttämään paljon ”forsea” liipaisun 
ajoitukseen, mutta pari vanhaa juttua oli 
muistissa, sympaattinen urheiluampuja 
myhäili.

Jahnssonin nimissä oleva Suomen ennä-
tys 588 on Lontoon olympiavuodelta. 

OLEN URHEILIJANA rehellinen itselleni. 
Tämä liittyy harjoitteluuni ja sen sisältöön.

OLEN ONNISTUNUT YHDISTÄMÄÄN VAA-
TIVAN AMMATTINI JA URHEILUN hyvin. 
On se ollut ajoittain melko haastavaa, koska 
ajankäyttöni on ollut aika tiukkaa.

MINUA HARMITTAA tietynlainen yksinäi-
syys oman lajini edustajana – niin tulevissa 
ilma-aseiden EM-kilpailuissa kuin muuten-
kin. 
Kun Jahnssonilta kysyttiin vuosi sitten vuo-
den kohokohtaa, hän vastasi: ”Se olisi se, 
että meidän lajistamme joku ottaisi olym-

piapaikan Rio de Janeiroon 2016. Mieluum-
min joku muu kuin minä.” 
On se toki vieläkin mahdollista.

TÄMÄN VUODEN NAPAKYMPPI OLISI 
onnistuminen EM-Unkarissa.

URHEILU-URANI ON OLLUT hyvin 
antoisa. Olen saanut ystäviä ja koke-
muksia, olen kokenut ilon ja pettymys-
ten hetkiä. Skaala on laaja.

HALUAN ELÄMÄSSÄNI terveyttä ja 
pitkää ikää. Tämä on tosin aika klisee... 
Haluan mukavaa olemista!

MUISTELEN URHEILU-URANI 
PARASTA SAAVUTUSTA erit-
täin hyvillä mielin. Se oli tie-
tysti se isojen kisojen (Lon-
toon olympialaiset 2012) 
finaalin kahdeksas sija. 
Finaali oli tavoitteeni ja 
sen saavutin. Se oli hieno 
juttu! Sen voisi myös mai-
nita, että Pekingin (2008) 
ja Lontoon olympialaiset 
olivat jo saavutus sinän-
sä.

OLISIN TEHNYT TOI-
SIN sen, että jos olisin 
voinut tehdä jotain 
toisin, olisin kokeillut 
miltä tuntuisi olla ko-
kopäiväinen urheilija 
tyyliin 24/7. Olisi ollut 
ja olisi mielenkiintoista 
nähdä, mitä sillä voisi saa-
vuttaa. Nyt olen tehnyt aikalailla 
kaiken sen, minkä olen pystynyt 
tekemään.

Kai Jahnsson
 ´ SYNTYNYT: 25.1.1965, Helsinki
 ´ ASUINPAIKKA: Hämeenlinna
 ´ SEURA: Poliisien Ampumaseura
 ´ VALMENTAJAT: Paula Viitasaari, 

Matthias Hahn
 ´ AMMATTI: pintapelastaja/ylime-

rivartija
 ´ TYÖANTAJA: Rajavartiolaitos

 ´ PARHAITA SAAVUTUKSIA: ilma-
pistoolin SE 588 (2012), ilmapistoolin 
8. sija Lontoon olympialaisissa 2012, 
Lontoon MC 4. sija 2012, Fort Ben-
ningin MC 5. sija 2011, isopistoolin 7. 
sija EM-Osijekissa 2009 sekä lukui-
sia SM-mitaleja, mm. ilmapistoolin 
SM-kulta 2015.

RADOILTA KERÄTTYÄ
K

U
V

A
: 

LA
S

S
I 

PA
LO

Muistuuko 
mieleen? 

Teksti & kuvat LASSI PALO

EM-kisoihin kolmen vuoden tauon jälkeen




