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Unelma-ammatissa? 

L A S S I  PA LO

SISÄLTÖ LEHDESSÄ 2/2015

lauottua
"Kun ammuin kilpaa, minusta tuntui siltä, 
että olin enemmän kiinnostunut vieressäni 
olevasta urheilijasta." 
Kevin Kilty kertoo, mikä sai hänet  
ryhtymään valmentajaksi  i sivut 18–19 

MAURI KÄHÄRÄN TYÖT 
alkoivat Sakolla 16.9.1968  
ja päättyivät 46 vuotta  
myöhemmin.  i sivu 20 46
l
ukuhakuammuntaa

K A N N E N  K U VA :  A R I  KO R K A L A

 

 

LAPUA A4 Urheiluampuja 2_2015.indd   1 13.4.2015   11:03:51

Henri Sorvo on onnistunut yhdistämään arjessaan mielenkiintonsa kohteet 
urheilun ja autot.

4041 0428 PEFC/02-31-162

47

SKEET-AMPUJA Henri Sorvo avaa Urheiluampuja-lehden uuden palstan, jonka nimi 
on Urheilija arjessa. Sorvon arki rullaa sulassa sovussa urheilun ja automyynnin parissa. 
21-vuotias Sorvo työskentelee automyyjänä lappeenrantalaisessa Auto-EeKoossa sekä 
ajoittain ja tarvittaessa myös yrityksen toisessa liikkeessä, jonka nimi on Auto-Ripatti. 

Autot ja niiden tekniikka ovat kiinnostaneet ampumaurheilijaa pienestä pitäen ja 
alan lehdet on plärätty huolella. Sorvo onkin todella innostunut ja kiitollinen saamastaan 
työmahdollisuudesta. Erityisen onnekasta on se, että työnantaja suhtautuu myönteisesti 
ja joustavasti alaisensa lupaavaan urheilu-uraan ja siitä seuraaviin työaikajärjestelyihin.

– Kun kaiken rytmittää ja suunnittelee hyvin, asioilla on tapana järjestyä., Sorvo 
kertoo.

LASSI PALO

Lue lisää Henri Sorvon työn, urheilun ja arjen yhteensovittamisesta sivuilta 16–17.
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YHTEISTYÖSSÄ:

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 27.4.2015 AJANKOHTAISTA

LASSI PALO
viestintäpäällikkö / 

kommunikationschef

 Tulevaisuuden tähtäimessäsi? 
Tällä hetkellä treenaan kovaa, ja 
muut sitten päättäkööt mihin tu-
lokseni riittävät. Tavoitteenani ovat 
kesän EM-kilpailut Mariborissa.
 Millainen kilpailija olet? 
Varmaankin rauhallinen. Olen hyvä 
keskittymään, enkä hätkähdä huo-
noa laukausta, vaan unohdan sen 
ja alan miettiä seuraavaa.
 Mikä saa sinut ärsyyntymään? 
Selän takana puhuminen.
 Ikimuistoisin kisamatkasi? 
Moskovan YOG-kilpailut vuosi 

Vastaajana on  
16-vuotias kivääri-

ampuja MARIANNE 
PALO (Isonkyrön  

Metsästys- ja Ampuma-
seura).

kiperää6

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

Asko Terkola liittovaltuuston puheenjohtajaksi
Teksti ja kuvat LASSI PALO

sitten. Se oli eka iso kisani, ja 
Moskova oli iso paikka.
 Unelmasi urheilijana?  
Päästä olympialaisiin, yritän 
Tokioon 2020.
 Turussa maaliskuussa järjes-
tetyissä ilma-aseiden SM-kisois-
sa sanottiin, että sinulla oli nais-
ten sarjan painavin ilmakivääri. 
Oliko näin ja miksi? Jos asetta 
kevennetään, rupean huojumaan. 
Tuon painoinen (5,475 kg) tuntuu 
sopivalta minulle, ja se on hyvä. 
Tulokset puhukoot puolestaan.

Ampumaurheilun kiinnostus on vahvassa nousussa – se on 
ollut nousujohtoista viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan. 
Ja kun mennään luvuissa vielä syvemmälle, käy ilmi, että 

ampumaurheilu on kyseisellä ajanjaksolla parantanut sijoitustaan 
eniten kaikista lajeista. Laji on noussut peräti seitsemäntoista sijaa. 
Ampumahiihto on noussut toiseksi eniten eli yksitoista sijaa.

Nämä faktat käyvät ilmi Sponsor Insightin tutkimuksesta, jota 
varten helmikuussa haastateltiin 2050 vähintään 15 
vuotta täyttänyttä suomalaista. Ampumaurheilu on 
nyt lajien välisessä vertailussa 17. sijalla.

Menestys ja lajin näkyvyys ovat suurimmat selit-
täjät kiinnostuksen nousulle yleisellä tasolla. Tosin 
kahden viime vuoden aikainen suurin noste tullee 
ampumahiihdon kautta: sen suosio on suorastaan 
räjähtänyt paljolti Kaisa Mäkäräisen ansiosta, ja 
samassa nosteessa ampumaurheilunkin kiinnostus 
on kasvanut. 

Urheilun suurkuluttajat löytyvät yli 60-vuotiaista 
miehistä. Perinteiset lajit jylläävät vanhemmissa ikä-
ryhmissä. Kiinnostavimpien lajien kärjessä porskut-
tavat jääkiekko, yleisurheilu ja hiihto. Ampumahiihto 
on neljännellä ja F1 viidennellä sijalla.

Nuorissa kiinnostus urheiluun on sen sijaan 
hivenen laskussa, ja nuorten kiinnostuksen vaihtelu 
on suurempaa riippuen ajankohdan tapahtumista. Vapaiden tv-ka-
navien näkyvyys vaikuttaa vahvasti lajin suosioon. ”Diginatiivit” tosin 
eivät enää passiivisesti seuraa mitä televisiosta tulee, vaan hakevat 
mieleisensä lähetykset suoratoistona, Klaus Virkkunen Sponsor 
Insightista selventää.

Ampumaurheilun kiinnostuksen kasvuun vaikuttaa myös aktii-
vinen, avoin ja säännöllinen tiedottaminen. Ja kuten Virkkunenkin to-
teaa, olemme menestyshullu kansa, joten mitalit ratkaisevat paljon. 
Niitähän ampumaurheilussa tuli viime vuonnakin lukuisia!

Imagomme ja kiinnostuksemme ovat siis vahvassa nousussa. 
Nousujohteisen käyrän ylläpitämiseksi tarvitsemme jatkossakin koko 
jäsenkunnan apua ja samansuuntaisia viestejä. Ehkä kulunutkin 
mutta edelleen paikkansa pitävä totuus on, että meistä jokainen on 
lajimme markkinointipäällikkö.

Ampumaurheilun hyviä puolia kannattaa siis viestiä, ja niistä 
kannattaa puhua. Koko toimiala on nyt liikkeellä, sillä Ampumahar-
rastusfoorumi on tekemässä sen jäsenjärjestöjen lajeista medialle 
niin sanottua faktalaatikkoa. Sitä varten on mietitty yhteisiä viestejä 
ja näkökulmia. Lisäksi touko- ja syyskuussa pidettävien ampumaur-
heiluviikkojen aikana on hyvä mahdollisuus esitellä ja viestiä faktoja 
sekä vaikuttaa. Ampumaurheilu näkyy ensi kesänä televisiossa, kun 
Yle tekee olympialajien SM-kilpailuista koosteen. Lajin näkyvyys ja 
sitä kautta kiinnostuskin ovat siten varmasti jatkossa yhä parempia.

Tulevaisuuskin on turvattu iloisen jälkikasvun ansiosta, kuten 
tämän lehden Kultahippujutuista ja -kuvista voi havaita!

Ampumaurheilun 
kiinnostus nousussa

Asko Terkola valittiin Ampumaurheilu-
liiton liittovaltuuston puheenjohtajaksi, 
kun SAL:n liittovaltuuston kokous 

pidettiin 25. huhtikuuta Vantaalla. Terkola, 52, 
on Salon Seudun Ampujien puheenjohtaja ja 
SAL:n Lounais-Suomen aluejaoston puheen-
johtaja.

– Kova työ on edessä, mutta hyvällä yhteis-
työllä pääsemme eteenpäin. Ajatusmaailmani 
on se, että rakennetaan eikä tarpeettomasti 
pureta. Pidetään malttia ja tehdään yhteis-
työtä, Terkola sanoi kiitospuheessaan.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Tapio 
Hänninen Rovaniemeltä ja Jaana Parviainen 
Savonlinnasta. Hänninen on Lapin alueen 
puheenjohtaja ja Lapin Ampujien varapu-
heenjohtaja. Parviainen kuuluu Savonlinnan 
Metsästys- ja Ampumaseuraan ja toimii 
Kaakkois-Suomen alueen sihteerinä. Kaikki 
tehtävät ovat kaksivuotisia.

SAL:N LIITTOVALTUUSTO hyväksyi koko-
uksessaan vuoden 2014 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuu-
vapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
Ampumaurheiluliiton kulut olivat noin 2,3 
miljoonaa euroa, ja liiton tulos oli 30 455 
euroa ylijäämäinen. Toimintakertomuksen 
esitellyt toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi 
totesikin, että viime vuoden osalta myönteistä 
oli se, että liitto teki positiivisen tuloksen.

Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan 
myös vuoden 2016 talousarvion perustana 
olevat maksut. Jäsenmaksuihin ja lisenssei-
hin ei tullut muutoksia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kokouksessa esiteltiin myös SAL:n 
pidemmän aikavälin suunnitelmat, jotka 
koskevat vuosia 2015–2016. Yksi toiminnan 
painopisteistä on viestinnän ja yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen kehittäminen niin SAL:n 
toimesta kuin Ampumaharrastusfoorumin 

Asko Terkola (keskellä) valittiin liittovaltuuston puheenjohtajaksi. Jaana Parviainen 
ja Tapio Hänninen ovat varapuheenjohtajat.

kanssa yhteistyössä. Pääpainopistealueita 
ovat muun muassa ampumaurheilun imagon 
ja hyväksyttävyyden kehittäminen, ampuma-
ratojen toiminnan turvaamiseen ja kehittämi-
seen vaikuttaminen, EU:n ampuma-asedirek-
tiivin valmistelutyöhön vaikuttaminen sekä 
kotimaiseen päätöksentekoon ja viranomais-
työhön vaikuttaminen. 

VAIKUTTAMISVIESTINTÄÄ miettinyt 
 Ampumaurheiluliiton hallituksen jäsen 
Veikka  Gustafsson piti kaiken toiminnan 
lähtökohtana yhteistyötä.

– Me tiedämme lajimme hyvät asiat. 
Meidän on nyt vain käännyttävä enemmän 
ulospäin. Kun me kerromme hyviä ja positiivi-
sia viestejä, muutkin lähtevät mukaan. Meillä 
on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa 
parempi tulevaisuus, kun teemme asioita 

jatkossa yhdessä 
paremmin, Gus-
tafsson sanoi.

– Me itse teem-
me muutoksen eli 
jokainen meistä 
on paremman 
laji-imagon luoja. 
Teho syntyy yksin-
kertaisia viestejä 
toistamalla. 
Urani tärkeimpänä 
oppina pidän yhteistyötä. Jokaisen meistä 
pitää katsoa siltä osin peiliin. Se vaatii välillä 
joustamista ja välillä omien hankkeiden lyk-
käämistä. Se on kuitenkin ainoa keino, miten 
itse toimin, Gustafsson linjasi.

Aiheesta lisää sivulla 15.

Veikka Gustafsson.

Intresset för sportskytte ökar kraftigt – det har ökat de senaste tio 
åren. Och vid en närmare titt kommer det fram att sportskytte under 
denna tidsperiod är den idrottsgren som förbättrat sin placering 

mest med så mycket som 17 platser. Skidskytte har förbättrat sin 
placering näst mest med 11 platser.

Dessa fakta framgår ur en undersökning som gjorts av Sponsor 
Insight, där man i februari intervjuade 2050 över 15-åriga finländare. 

Sportskytte ligger nu på 17:e plats i en jämförelse 
mellan de olika idrottsgrenarna.

På en allmän nivå förklaras det ökade intresset 
närmast med idrottsgrenens framgång och synlig-
het. Under de två senaste åren har dock det största 
uppsvinget troligtvis orsakats av skidskytte, vars 
popularitet har skjutit i höjden, detta till stor del tack 
vare Kaisa Mäkäräinen. Detta har även lett till ett 
ökat intresse för sportskytte.

De största konsumenterna av idrott är över 
60-åriga män. Bland äldre personer är det traditionel-
la idrottsgrenar som gäller. De mest intressanta idrott-
sgrenarna är ishockey, friidrott och skidåkning. På 
fjärde plats kommer skidskytte och på femte plats F1.

Bland ungdomen har intresset för idrott däremot 
minskat en aning. Variationen är dessutom större 
då föremålet för ungdomarnas intresse påverkas av 

aktuella företeelser och evenemang. Synlighet i de fria tv-kanalerna 
inverkar stort på en idrottsgrens popularitet. Digitalt begåvade ung-
domar följer dock inte längre passivt det som visas på teve, utan söker 
upp sändningar som de kan strömma, förklarar Klaus Virkkunen från 
Sponsor Insight.

Till det ökade intresset för sportskytte bidrar även en aktiv, öppen 
och regelbunden informationspraxis. Liksom Virkkunen konstaterar 
är vi finländare tokiga i framgång, och därmed spelar medaljer en stor 
roll. Sådana kammade vi ju i sportskytte hem i mängder förra året!

Vår image är på uppåtgående och intresset för vår idrottsgren ökar 
alltså kraftigt. För att hålla trenden behöver vi även i fortsättningen 
alla medlemmars hjälp och gemensamma budskap. En kanske nött 
men fortfarande aktuell sanning är att var och en är marknadsförings-
chef för sin idrottsgren.

Det är alltså väl lönt att prata om sportskyttets goda sidor. Just nu 
är hela branschen i rörelse då Ampumaharrastusfoorumi håller på att 
för median framställa en såkallad faktaruta om sina medlemsorgani-
sationers idrottsgrenar. För detta har man funderat ut gemensamma 
budskap och synpunkter. Därtill kommer vi under sportskytteveckorna 
i maj och september att ha en fin möjlighet att informera och påverka. 
I sommar kan man följa med sportskytte på teve, då Yle gör en översikt 
över FM-tävlingar i OS-grenar. Härmed kommer säkert vår idrottsgren i 
fortsättningen att få njuta av ännu mera synlighet och intresse.

Även framtiden är tryggad tack vare vår glada följande generation, 
vilket ni kan bevittna i denna tidnings Kultahippuartikel och -bilder!

Ökande intresse 
för sportskytte
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jatkuu

Montenegron Barissa 
sijaitsevalta Todon val-
mennusklinikalta löytyy 
muun muassa 50 metrin 
sisärata ja elektronisin 
laittein varustettu 10 
metrin rata (yllä).  

Karri Turunen on  
harjoittelun lomassa  
ottanut myös  
rennosti ja  
nauttinut  
Montenegron  
maisemista. 

N
urmeslainen Karri Turunen, 20, 
oli ainoana suomalaisena mies-
pistooliampujana ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa maaliskuussa 
Hollannin Arnhemissa. Hän kil-

paili ensimmäisen kerran arvokisojen mies-
ten sarjassa. Ilmapistoolissa heltisi 43. sija. 
Nurmeksen Ampumaseuraa edustavan Tu-
rusen tulos oli 563 (92+92+97+95+92+95). 
Finaaliraja oli 579, joka on sama kuin hänen 
viime joulukuussa ampumansa ennätys. 

Turusen viime hetken valmistautumi-
nen ei sujunut ihan parhaalla mahdollisella 
tavalla, sillä kisamatka Montenegrosta Ar-
nhemiin kesti todella kauan. Kuin ”loppusi-
lauksena” kyydit lentokentältä kisakaupun-

kiin tökkivät pahemman kerran, ja yöunet 
jäivät vähiin.

Turunen sanoi, että hänen EM-kisan jäl-
keinen fiiliksensä oli hyvä, vaikka tulos oli 
kauden huonoin.

– Suorittamistaso oli parhaimmillaan, ja 
hyvä rytmi oli päällä. Ihan käsittämätöntä 
on, kuinka monta 9,7–9,9 pisteen tulosta voi 
samaan kisaan saada. En tiedä, mistä johtui 
se, että ysejä tuli niin paljon. Kaikki tuntui 
samalta kuin treeneissä Montenegrossa.

Turunen oli harjoitellut ennen EM-kisoja 
parin viikon ajan Montenegron Barissa, jon-
ne hän palasi heti Arnhemista. Hän harjoit-
telee Montenegrossa Ampumaurheiluliiton 
pistoolilajien päävalmentajan Zeljko Todo-

rovicin johdolla ja tulee takaisin Suomeen 
toukokuussa. Turunen ei osallistunut Turus-
sa järjestettyihin ilma-aseiden SM-kisoihin, 
jossa ilmapistoolin mestaruuden voitti ko-
kenut Kai Jahnsson.

ENNEN EM-KISOJA Suomen valmennus-
johto arveli Turusen yltävän sijoille 10–25.

– Kymmenes sija olisi jo erinomainen 
suoritus, Karri on vielä niin nuori ampuja. 
Karrin pääpaino ei ole EM-kisoissa, vaan 
kesän maailmancupissa, Ampumaurheilu-
liiton valmennuksen johtaja Per-Ole Lin-
dell sanoi Ylen EM-kisojen ennakkohaas-
tattelussa.

Maailmancup on tärkeä, sillä kuten tie-

Pitkä ulkomaanleiri
Suomalaiset pistooliampujat ovat kirjaimellisesti vaihtaneet maisemaa 
kevään aikana – heistä Karri Turunen pisimmäksi aikaa. Kolme kuukautta 
Montenegrossa on sujunut nopeasti ja kovaa harjoitellen.

Teksti LASSI PALO Kuvat ARI KORKALA, ZELJKO TODOROVIC, KARRI TURUNEN

detään, hyvillä sijoituksilla Turunen voi 
ampua itsellensä olympiapaikan Rio de Ja-
neiron vuoden 2016 kesäolympialaisiin.

– Olympiapaikan saavuttaminen on se 
isoin tavoite tällä hetkellä. Se on kova, mutta 
realistinen tavoite. Karri on lahjakkain pis-
toolipuolen suomalaisampuja tällä hetkellä, 
Lindell jatkoi.

Turunen teki viime vuonna 50m pistoo-
lissa ennätyksensä 546 pistettä.

NAS:n kasvatti Turunen on keskittynyt ja 
keskittyy vielä hetken aikaa Montenegrossa 
ainoastaan ammunnan harjoitteluun. Pro-
jekti alkoi 15. helmikuuta maajoukkueleiril-
lä, kun Turunen saapui sinne Ari Huhtamä-
en, Anna Anttilan, Ritva Karrin ja Anette 
Källin kanssa. Viikon kestäneen leirin jäl-
keen Anttila lähti ensin takaisin Suomeen 
ja sitten oli Huhtamäen vuoro palata kotiin 

muutama päivä myöhemmin. Ritva Karri 
lähti pois 2. huhtikuuta, ja Konsta Kivi 
tuli Turusen seuraksi kuukaudeksi huh-
tikuun 3. päivänä.

Turunen palaa takaisin kotiin 10. 
toukokuuta Tshekin Plzen GP -kilpai-
lun jälkeen, koska hänellä on pääsyko-
keet seuraavana päivänä. Pistooliam-
pujien matkustaminen ei lopu tähän, 
sillä Källi menee vielä takaisin muuta-
maksi päiväksi Montenegroon Turu-
sen tultua Suomeen. 

Tulevaisuus onkin syytä taata, sillä 
pelkällä ammunnalla on vaikea lyödä 

rahoiksi.
– Kisoissa ei oikeastaan edes jaeta raha-

palkintoja. Vanhemmat ovat Karrin suu-
rimmat sponsorit, ampujan isä Matti Turu-
nen naurahti Ylen haastattelussa.

MITEN KAIKKI SAI ALKUNSA? Kuka eh-
dotti mitä ja milloin? 

– Porin maajoukkueleirillä viime kesänä 
ennen Granadan MM-kilpailuja. ”Todo” 
(Todorovic) lähestyi ajatuksella, että voi-
sin tulla pidemmäksi aikaa Montenegroon 
valmennettavaksi, kun saan asepalveluksen 
suoritettua Kainuun prikaatissa. 

Turusella oli tuoreeltaan jonkinlainen 
kynnys lähteä. Ensin hän ajatteli, että 
"no, pitää katsoa", mutta sitten kun hän 
oli keskustellut perheensä, ystäviensä ja 
muiden hänen ampumaurheiluaan tu-
keneiden kanssa, mieli muuttui. 

– Tajusin itsekin paremmin, että 
kyllä tämmöinen tilaisuus pitää 

käyttää hyödyksi, hän sanoo 
nyt.

Harjoitusolosuhteet 
ovat olleet hyvät. Hyvä 
on myös ollut asua ja 
elää arkea. Suomalais-
ten asuntona on ollut 
”ihan hyvän kokoinen 
kämppä”, jossa he ovat 
vuokralaisina. Kaksi 
makuuhuonetta, kaksi 
keittiötä, kolme kyl-
pyhuonetta/vessaa, iso 
olohuone ja iso terassi, 
Turunen luettelee. 

Päävalmentaja ”Todon” Barissa sijaitse-
va valmennusklinikka on armeijan tiloissa, 
joissa pystyy ampumaan 10m, 25m ja 50m 
sisätiloissa. Radalla ovat kahvio, huolto-
huone ja varastohuone. 10m radoilla on 
kymmenen Siuksen elektronista laitetta ja 
tule luo -laitteita kolmisen kymmentä. 25m 
ammutaan pahvitauluihin. Pienoiskivääriä 
voi ampua Siuksen elektronisiin laitteisiin, 
mutta 50m pistoolilla ammutaan pahvitau-
luihin.

– Kaikkia pystyy ampumaan yhtä aikaa, 
mutta siten, jos vain me suomalaiset olem-
me paikalla. Iltaisin radalla on paikallisia 
ampujia ja paljon 10–16-vuotiaita nuoria. 
Ampumakoulun tapaista toimintaa pyörii 
siinä taustalla. Myös jousiampujia käy iltai-
sin. 

HERÄTYS ON kahdeksan aikaan aamulla, 
ja radalle suomalaiset lähtevät aina puoli 
kymmeneltä. He tulevat takaisin ”kämpille” 
yhden aikaan iltapäivällä. 

– Teemme ruoan ja latailemme akkuja 
illan harjoitukseen. Menemme takaisin ra-
dalle kello 16.30. Olemme takaisin kotona 
yleensä puoli kahdeksalta illalla. Ruoka-
kaupassa käymme treenien jälkeen, jos on 
tarvetta. Supermarketit ovat matkan varrel-
la, mutta minimarketteja on asunnon lähei-
syydessä useita.

Turunen sanoo, että treenien jälkeen on 
jo aika väsynyt olo ja harvoin on enää ener-
giaa lähteä tekemään muuta fyysistä harjoit-
telua. 

– Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja 
perjantaisin meillä on kaksi treeniä, keski-
viikkoisin ja lauantaisin yksi treeni. Sun-
nuntai on vapaapäivä. Aamuisin ammumme 
ruutia ja iltaisin ilmapistoolia. 

Turusen mukaan kaikki on mennyt hy-
vin. Sairastelut eivät ole onneksi juurikaan 
vaivanneet. Tosin Turunen oli viikon poissa 
harjoituksista kuumeilun ja flunssan takia 
EM-kisojen jälkeen. Urheiluvammoja he 
ovat ennaltaehkäisseet käymällä fysiotera-
peutin luona erilaisissa hoidoissa. 

Suomalaiset ovat käyneet vapaa-ajallaan 
salilla, lenkillä tai ottaneet ”ihan vaan ren-
nosti terassilla auringonpaisteessa”. Heillä 
on ollut käytössään ”Todon” hankkima pie-
ni musta Fiat Bravo. Kovin pitkälle he eivät 
ole sillä vielä päässeet – ovat vain pyörineet 
”tässä lähialueilla”. Aluksi he olivat jalkamie-
hinä ja -naisina, sillä he saivat auton vasta 
noin maaliskuun puolivälissä.

Turunen on ainoa, jolla on lupa ajaa au-
toa, koska siihen täytyi hakea Autoliitolta 
kansainvälinen ajokortti. Muilla kuin Turu-
sella ei siis ole kansainvälistä ajokorttia. 

Autokuskin tehtävien lisäksi Turunen on 
saanut vastuulleen myös pääkokin tehtävät.

– Minä tuolla keittiössä olen eniten ruo-
kaa laittanut, hahah! Konstan kanssa kok-
kaillaan yhdessä, ja Anette on yleensä hoi-
tanut tiskauksen.

TURUNEN MYÖNTÄÄ, että näin-
kin pitkä ja tiivis leiritys on 
ollut ”osittain raskaskin”.

Pistooliampujien 
vuokra-asunnon 
terassinäkymissä 
ei ole valittamista. 

Suomalaisampujia harjoittelemassa Montenegrossa: Ritva Karri (vas.), Anette Källi, Ari Huhtamäki, Anna Anttila ja Karri Turunen.
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Muista Pollari English Sporting -kilpailu 11.7.2015!

Kysy kauppiaaltasi!

Blaser F3 Game Competition, 
hinnat alkaen 5 852,00 €

Blaser F3 Super Sporter, 
hinnat alkaen 6 985,00 €

Nordis Oy Blaser F3_Pollari_Urheiluampuja nro2_2015_210x297.indd   1 10.4.2015   13:07:41

AMPUMAURHEILULIITTO teki kaksi vuotta 
sitten ainakin Rio de Janeiron olympialaisiin 
asti ulottuvan sopimuksen montenegrolaisen 
huippupistoolivalmentajan kanssa. Zeljko 
Todorovic otti pistoolilajien konsultoivan 
päävalmentajan tehtävät vastaan 
toukokuussa 2013.

Todorovicilla on ollut osa 
päävalmentajan tehtävistä, ja 
hän on vastannut kokonai-
suudesta, maajoukkuetoimin-
nasta, leireistä ja kilpailuista. 
Työnkuvaan on kuulunut 
myös yhteistyö suomalaisten 
valmentajien kanssa ja toiminnan 
linjaaminen nuorista ylöspäin. Hän 
myös kouluttaa valmentajiamme.

Todorovic on jatkanut tehtävänsä ohessa 
myös Kansainvälisen ampumaurheilulii-
ton ISSF:n pistoolilajien pääkouluttajana. 
Hänellä on 25 vuoden kokemus pistoolilajien 
ammattilaisvalmentajana. Hän on valmen-
tanut Tanskan ja Ranskan maajoukkuetta 
sekä toiminut myös Italian maajoukkueen 
seniorikonsulttina. 

Todorovicin valmennettavat ovat voitta-
neet muun muassa useita MM-mitaleja sekä 
kymmeniä EM-mitaleja ja maailmancupien 
palkintosijoja. Vuosina 2011–12 hän valmensi 
serbialaista Jasna Sekaricia, joka on voitta-
nut viisi olympiamitalia. 

Todorovic avasi kaksi vuotta sitten oman 
valmennusklinikan kotikaupunkiinsa Bariin. 
”Todo” on nyt erittäin tyytyväinen, että suo-
malaiset ovat harjoitelleet siellä. 

– Odotukseni ovat ylittyneet. Urheilijat 
ovat paitsi harjoitelleet 30 tuntia viikossa, 
myös toimineet kuten huippu-urheilijoiden 
pitääkin kaikissa asioissa. Lisäksi he ovat 
pärjänneet hyvin vieraissa olosuhteissa. Tämä 

on ollut todellinen läpimurto niille 
 urheilijoille, jotka ovat olleet muka-

na, hän kehuu.
– On ollut tärkeää tehdä 

pitkäjänteistä ja säännöllistä 
yhteistyötä urheilijoiden kans-
sa. Olen saanut seurata heitä 

nyt päivittäin, ja koska he ovat 
olleet ”irti” omasta arjestaan, he 

ovat voineet keskittyä harjoitteluun 
täysillä.

Todorovic sanoo Karri Turusesta, että tämä 
on erittäin määrätietoinen nuori ampuma-
urheilija, joka suhtautuu asioihin vakavasti ja 
ammattimaisesti. 

– Hän on kehittynyt erittäin paljon, mutta 
on vielä paljon asioita, joiden pitää parantua, 
jotta hän olisi aivan parhaimmillaan. Kaikki 
muutkin ovat kehittyneet, ja heiltä voidaan 
odottaa hyviä suorituksia jatkossa.

Todorovic on erittäin tyytyväinen 
myös kahteen muuhunkin asiaan: uusien 
ampujien rekrytointiin ja yhteistyöhön 
Ampumaurheilu liiton ja etenkin sen valmen-
nuksen johtajan Per-Ole Lindellin kanssa.

Entä mitä sanot Riosta tässä vaiheessa?
– Meillä on nyt käynnissä sukupolvenvaih-

dos, ja meillä on erinomaiset mahdollisuudet 
olla täysin valmiita Tokiossa 2020.

Todorovic: ”Suomalaisten asenne kohdallaan!”

– Välillä ei ole kroppa kestänyt, ja sitten 
on otettu vähän taukoa ja käyty ”fyssarilla” 
hieronnassa ja olkapäätä hoitamassa. Muu-
ten olen tykännyt tästä treenirytmistä, jota 
olemme pitäneet alusta lähtien. Se antaa ku-
van siitä, millainen treenimäärän pitää olla, 
kun halutaan huipulle. 

– Paha sanoa missä on tuntunut eniten, 
koska jokainen osa-alue on kehittynyt pal-
jon. Ainakin treenitulokset ovat nousseet 
hurjasti ylöspäin. 

Montenegron-leiri on vaikuttanut myös 
Turusen näkemyksiin tavoitteistaan ampu-
maurheilijana.

– Kovasti pitää töitä tehdä. Eikä se rii-
tä, että tekee pelkästään töitä. Eikä se, että 
ymmärtää saadut neuvot ja ohjeet. Ne pitää 
myös sisäistää ja toteuttaa itse, jotta niistä 
saa tarvittavan hyödyn. En voi sanoa vielä 
oikeastaan mitään maailman huipusta, kun 
en siellä vielä ole, mutta viimeiset kaksi kuu-
kautta ovat antaneet kuvan siitä, millaista 
harjoittelun pitää olla. 

Yksi iso hyöty on ollut myös se, että Turu-
nen on voinut tehdä tiivistä ja pitkäjänteis-
tä yhteistyötä valmentajansa Todorovicin 
kanssa. Turusen mukaan se on ollut ”ihan 
samaa valmentaja–urheilija -suhdetta” kuin 
aiemmillakin leireillä. 

– Mutta kun pitempään tekee työtä val-

Zeljko Todorovic (oik.) kävi Kevin Kiltyn 
kanssa kouluttamassa suomalaisia 
valmentajia Tampereella maaliskuussa. 
Huippuvalmentajilla oli Urheiluampujan 
kansikuvauksissa ilmeisen hauskaa.

mentajan kanssa päivittäin, niin valmenta-
jallakin on enemmän aikaa käsitellä ja val-
mentaa urheilijoita. 

On siis varmasti kannattanut kokea ja 
kokeilla tällainen mahdollisuus? 

– Kyllä! Yhtään en kadu, että lähdin tä-
hän projektiin mukaan. Yleisesti sanoen: 
treeneissä huomaa kyllä, että kehittymistä 
on tapahtunut kaikilla meillä. 

JÄÄTKÖ KAIPAAMAAN tällaista urheilijan 
elämää? 

– Kotiakin kaipaan. Saattaa kuitenkin 
olla, että tulen ensi vuonna uudelleen ennen 
EM-kilpailuja, Turunen vastaa.

"Yhtään en kadu, että lähdin 
tähän projektiin mukaan."
Karri Turunen
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Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) 
maailmancup-kilpailuissa on tänä vuonna 
erilainen säpinä, koska olympiamaapaikat 

ensi vuonna Rio de Janeirossa järjestettäviin olym-
pialaisiin ovat jaossa.

Maailmancupeja on tätä kirjoittaessa käyty 
kaksi haulikossa (Acapulco ja Al Ain). Luotilajeissa 
on ollut yksi kisa, joka pidettiin Etelä-Koreassa. 

Haulikkolajien maailmancupeihin olemme 
osallistuneet isoilla joukkueilla. Muutama haluaisi 
joka kerta mukaan ampumaan mqs-sarjassa. 
Osallistujia on kuitenkin ollut niin paljon, ettei 
mqs-ampujia mahdu kerrallaan mukaan kuin 
muutama per kilpailu.

Meksikon Acapulcossa onnistuivat parhaiten 
ne maat, joissa haulikkoammuntaa pystytään 
harjoittelemaan vuoden ympäri. Sama trendi oli nähtävissä toisessa 
maailmancupissa, mutta siellä tulivat jo vahvemmin mukaan euroop-
palaiset. Yllättäjiä ei tuloksista juuri löydy: ne, joilla on riittävän hyvä 
tulostaso aikaisemmilta vuosilta, ovat pärjänneet parhaiten. Skeet- ja 
trap-maajoukkueemme ovat aloittaneet harjoittelunsa tänä vuonna 
edellisiä vuosia aikaisemmin, ja harjoittelun määrää on lisätty. Monet 
ulkomaan leirit ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että kilpailuvalmius 
on ollut kaikilla hyvä. Tuloksemme ovat olleet hyviä ja paranevat var-
masti kesää kohti mentäessä, kun perustyö on tehty hyvin. Saa nähdä, 
kuka lunastaa ensimmäisenä olympiapaikan! 

ON HYVÄ MUISTAA, että kovat tulokset vaativat säännöllistä 
harjoittelua. Pelkästään maajoukkueleirit eivät riitä kansainvälisen 
tuloskunnon saavuttamiseksi. Odotan, että urheilijamme olisivat 
aloitteellisia järjestämään omia leirejä sekä kotimaassa että ulkomailla 
maajoukkueleirien lisäksi ja osoittaisivat siten sitoutumistaan tulosten 
kehittämiseen ja omistautumistaan lajille.

Kausi on tänä vuonna pitkä, ja tästä syystä fyysisen kunnon yllä-
pitäminen on entistäkin tärkeämpää. Olemmekin kannustaneet ja 
ohjeistaneet urheilijoita liikkumaan riittävästi: kilpailumatkojen välissä 
ja niiden aikana on liikuttava keskittymiskyvyn, vireyden ja suoriutu-
misen pitämiseksi maksimitasolla. Jokaisen maajoukkueurheilijan on 
syytä katsoa peiliin ja analysoida edellisiä testituloksia sekä miettiä, 
olenko tehnyt riittävästi töitä oman kunnon ja suorituskyvyn paran-
tamiseksi. Toukokuun aikana teemme seurantatestejä auttaaksemme 
urheilijoita toimimaan systemaattisesti ja kurinalaisesti.

Euroopan kisoihin Azerbaidzhanin Bakuun on Suomen Olympia-
komitea nimennyt kuusi ampumaurheilijaa. Viimeinen valintapäivä 
oli 29. huhtikuuta eli tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, onko joukku-

eeseemme valittu vielä muutama urheilija lisää – 
toivottavasti! 

Bakun kisoissa jaossa on yksi olympiapaikka per 
laji. Kilpailut myös televisioidaan, joka antaa lajeillem-
me hyvää näkyvyyttä ja ”mainosta”. Lisää näkyvyyttä 
saamme myöhemmin kauden aikana, kun YLE tullee 
kuvaamaan eri olympialajien SM-kilpailuja ja tekee 
niistä koosteen. Tv-näkyvyys lisää lajiemme tunnet-
tuutta suuren yleisön keskuudessa ja parantaa urheili-
joiden mahdollisuuksia saada taloudellista tukea sekä 
sponsoreita. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää aktiivi-
sesti, kun keskustelette omien tukijoidenne kanssa.

KEVÄÄLLÄ LÄHTEE käyntiin kuuden kilpailun 
ilma-asecup, jonka loppukilpailu on Kisakalliossa 
10.–11. lokakuuta. Kesän cup-kilpailu on kokeilu, jon-

ka jälkeen marraskuussa käynnistyy uusi cup-kilpailusarja. Tällä tavalla 
saamme ilma-asekilpailuja tasaisesti vuoden ympäri, sillä kotimaassa 
ei ole riittävästi kovatasoisia kilpailuja kauden aikana. 

Arvokilpailuja varten olemme tänä vuonna joutuneet pyytämään 
seuroja järjestämään erillisiä näyttökilpailuja. Cup-kilpailujen avulla 
uskon tilanteen paranevan niin, että erillisiä näyttökilpailuja tarvitaan 
nykyistä vähemmän. Ilma-asecupin lisäksi tarvitaan ensi kesäksi myös 
ruutiaseiden, kiväärin ja pistoolin kilpailusarja. Riittävä määrä hyvin 
järjestettyjä, laadukkaita kotimaisia kilpailuja kehittää merkittävästi 
urheilijoiden kilpailu-, keskittymis- ja suorituskykyä paineisessa tilan-
teessa. Näin kehitämme samalla koko kilpailujärjestelmäämme.

SAL JÄRJESTI maaliskuussa ISSF:n D-kurssin Tampereen Varalassa. 
Kurssilta valmistui peräti 42 valmentajaa (12 pistooli, 17 kivääri, 14 
haulikko). Kouluttajina toimivat ISSF Training Academyn meille tutut 
valmentajat Kimmo Yli-Jaskari, Kevin Kilty ja Zeljko Todorovic. 
Kurssi tarjosi lajien valmennuksen perusasiat, joista muodostamme 
valmennuksellisen linjamme pistooliin, kivääriin ja haulikkoon.

Osallistuminen oli aktiivista, ja valmennuksesta keskusteltiin avoi-
men rakentavasti ja innokkaasti. Koulutuksen yhteinen viesti oli ”Keep 
it simple” eli valmennuksen tulee olla selkeää, johdonmukaista ja yk-
sinkertaista. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin lähdetään tekemään 
muutoksia valmennukseen, mietitään huolella muutosten vaikutuksia 
urheilijaan ja hänen suoriutumiseensa: syntyykö muutoksen johdosta 
parempi ampuja. 

Viime numerossa kirjoitin, että tänä vuonna investoimme koulutuk-
seen. Toivon – ja odotan – että myös seurat ovat aktiivisia ja koulutta-
vat valmentajiaan. Valmentajien osaamisten laadulla on suora yhteys 
urheilijoiden tuloslaatuun.

Tavoitteena parempi ampumaurheilija

PER-OLE LINDELL
Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja
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 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm

 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 
 » saatavana myös vasenkätisenä

 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  
 » Beavertail-etutukki
 » säädettävä poskipakka

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg
 » saatavana myös tehtaan 
perusversio 3.100€

 » säädettävä kisko ja poskipakka
 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko, 
korkeus säädettävissä 
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm 
 » Paino: 3,85 kg 
 » Aseeseen saatavilla 
DTS-lisävarusteita 
(Dynamic Tuning System) 

  Saatavana myös Trap-versiona.

Summit Impact 
Sporting -malliin on 
mahdollista hankkia 
DTS-lisävarusteita. 
Lisävarusteet voidaan 
asentaa helposti itse.

Laadukas aselaukku ja erilliset 
samettiset suojapussit sisältyvät 
toimituksiin.

   DTS Kinetic Balancer vähentää 
rekyyliä, mukana tulevien painojen 
avulla voidaan säätää aseen tasapai-
noa. DTS Kinetic Balancer asenne-
taan tukin sisälle. 

   DTS Balancer -painoilla säädel-
lään aseen tasapainoa liikuttamalla 
painoja piipun suuntaisesti. 
DTS Balancerit asennettaan piippujen 
ventiloituun välikiskoon.

Temper Sporting -haulikko
Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap-versiona. 

Summit Sporting Custom -haulikko
Sporting-ase, joka ei ole umpiruma. 

Summit Black Impact DTS Sporting -haulikko
Kun rata-ampujana haet sitä pientä ylimääräistä etua.

 Kun perinteikäs
  laatu ja uusin  
 teknologia koh-
tasivat, aseteollisuuden 
sydämessä Bresciassa, 
syntyi Caesar Guerini. 

Nyt premium-luokan 
Caesar Guerinit saata-
vana myös Suomessa.

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.295€

hinta 3.410€

hinta 4.350€

15 vuoden 
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-lisävarusteet:

Caesar Guerinin haulikoissa on erittäin hienot ja aina 
käsityönä viimeistellyt kaiverrukset. Kaiverrukset tule-
vat erityisesti edukseen sivulevyllisissä malleissa. Caesar 
Guerini sivulevyhaulikoissa ei ole kaiverrusta häiritseviä 
tappeja tai ruuveja.

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen 
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedet-
täessä. 
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti sää-
dettävissä.

Caesar Guerinin PitStop-huolto-ohjelma tarjoaa Trap-, 
Skeet- ja Sporting-rata-ammuntahaulikoille yhden 
ilmaisen huollon maahantuojalla kahden vuoden aikana 
ostopäivästä.
Caesar Guerinin 15 vuoden takuu koskee aseen metalli-
osia. Takuuehdot luettavissa osoitteessa www.hjorth.fi .

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaaduk-
kaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla. 
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet opti-
moivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttu-
mista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa 
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke 
-vaihtosupistajajärjestelmä. 

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2015 asti.

EUROOPAN KISAT
12.–28.6. BAKU,  
AZERBAIDZHAN 
Ensimmäisen kerran järjestet-
tävät Euroopan kisat alkavat 
Bakussa runsaan kuukauden 
kuluttua. Suomen Olympia-
komitea on nimennyt kisoihin 
kuusi ampumaurheilijaa. 
Suomesta kisoihin osallistuu 
kaikkiaan noin sata urheilijaa.

TAUSTAA
Azerbaidzhanin pääkaupunki 
Baku isännöi 12.–28. kesäkuu-
ta järjestettäviä ensimmäisiä 

Euroopan kisoja (European 
Games). Monilajikilpailuihin 
odotetaan osallistuvan yli 6000 
urheilijaa, jotka edustavat Eu-
roopan olympiakomitean (EOG) 
kaikkia 49 jäsenmaata.

Euroopan kisojen idea on 
tarjota eurooppalaisille urheili-
joille samanlainen alueellinen 
suurtapahtuma kuin muillakin 
maanosilla on. Esimerkkeinä 
mainittakoon Aasian kisat ja 
Pan-American-kisat.

Seuraavat Euroopan kisat on 
tarkoitus pitää 2019. Isäntäkau-
punki valitaan tänä vuonna.

LAJIVALIKOIMA
Bakussa kilpaillaan mitaleista 
20 urheilumuodossa, joista 
16 kuuluu kesäolympialaisten 
ohjelmaan. Suoria kisalippuja 
Rio de Janeiroon 2016 jaetaan 
ampumaurheilussa (1/laji), tri-
athlonissa ja pöytätenniksessä.

TELEVISIONTI
Yle Areena esittää Euroopan ki-
soista noin 800 tuntia ohjelmaa. 
Lisäksi Ylen TV2-kanava näyttää 
päivittäin 1–2 tunnin kisakoos-
teet, alustavien suunnitelmien 
mukaan pääosin alkuillasta eli 

kello 18–20 välisenä aikana.

SUOMEN JOUKKUE
Kivääri: Juho Kurki (Kankaan-
pään Ampumaurheilijat)
Skeet: Marko Kemppainen 
(Suomussalmen Urheiluampu-
jat), Marjut Heinonen (Oulun 
Seudun Haulikkoampujat)
Trap: Satu Mäkelä-Nummela 
(Orimattilan Seudun Urheilu-
ampujat), Mopsi Veromaa 
(Sibbo Skyttegille)
Kaksoistrap: Sami Ritsilä  
(Ori mattilan Seudun Urheilu-
ampujat)

Kuusi ampumaurheilijaa Bakun Euroopan kisoihin
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J
ärvenpääläisellä Teemu Rintalalla on 
kivääripracticalissa taskussaan Euroo-
pan mestaruushopea, lukuisia Suomen 
mestaruusmitaleja ja moninkertaisen 
pistoolipracticalin maailmanmestarin 

Eric Grauffelin himoittu päänahka. Nekään 
eivät kuitenkaan riitä, kun puhutaan ampu-
jasta, joka lähtee joka kilpailuun ainoastaan 
voittamaan. 

Rintala, 33, on yksi niistä kivääriprac-
ticalin maajoukkuemiehistä, jotka valmis-
tautuvat kesäkuussa Unkarissa järjestettä-
viin EM-kilpailuihin. Juhannuksen jälkeen 
käynnistyvä arvokilpailu on tällä hetkellä 
päällimmäisenä SSG:tä edustavan Rintalan 
mielessä, ja siellä miehen tavoitteena on kir-
kastaa edelliskisojen hopea kullaksi.

– Totta kai tavoittelen aina voittoa, ei kil-
pailuun voi muuten valmistautua. Täytyy 
kuitenkin olla myös realisti. Raine Pelto-
koski menee tosi kovaa, ja Grauffel on var-
masti treenannut hullun lailla viime kesän 
jälkeen. Siksi olisin tyytyväinen muunkin 
väriseen mitaliin, Rintala toteaa. 

Kultaodotusten toppuuttelua on vaikea 
uskoa todeksi, jos katsoo kilpailutuloksia 
muutaman viikon takaa. Rintala kilpaili 
Virossa Vindimurdja-kiväärikilpailussa ja 
voitti lähes näytöstyyliin. Taakse jäi monin-
kertaisia Suomen ja Viron mestaruusmita-
listeja, ja vielä selvällä erolla. 

– Olin positiivisen yllättynyt ammun-
taani. Vauhtini tuntui hitaalta, mutta se oli-
kin aika kohdallaan. Perheen takia treeniin 

käytettävä aika on vähentynyt, joten olen 
tyytyväinen tähän, Rintala kertoo selvästi 
innoissaan omasta suorituksestaan.

Perheen, työn ja urheilun yhdistäminen 
luokin haasteita monelle urheilijalle, ja niin 
myös Rintalalle. 

– Se vaatii ainakin paljon luonnetta. Jos-
kus joutuu kestämään paljon negatiivista 
palautetta, kun ei vain yksinkertaisesti re-
peä kaikkialle. Onneksi perhe ja pomo ovat 
ymmärtäneet, että panostan tähän täysillä, 
mies jakaa tuntemuksiaan.

PERHESYISTÄ VÄHENTYNEEN treeniajan 
Rintala käyttää nykyään paremmin hyödyk-
si pysyäkseen kärjen kehittyvässä vauhdissa.

– Treenini on muuttunut tehokkaam-
maksi. Panostan radalla pieniin osa-aluei-
siin ja pystyn hiomaan niitä, koska koke-
muksen myötä perusasiat ovat kunnossa.  

Toinen asia, johon kesän 
kisojen mitalitoivo panostaa, 
on fysiikka. 

– Oheisharjoittelun määrä 
on kasvanut, ja olen tehnyt 
paljon kuntosaliharjoittelua. 
Minulla on personal traine-
rin tekemä harjoitusohjelma, jonka avulla 
pyrin hyvään fyysiseen kisakuntoon. 

Ja nopeuttahan ei Rintalalta puutu. Si-
poon ampumaradalla tehdyn haastattelun 
yhteydessä mies teki myös pienen har-
joituksen kiväärillään. Maalitaulut saivat 
kyytiä kylmenevässä illassa, ja maa täyttyi 
hylsyistä. 

– En ole kuitenkaan tällä hetkellä tyyty-

väinen ammuntaani. En ole siellä missä ha-
luaisin, en ehkä edes viime vuoden tasolla. 
Ja paljon korkeammalla pitäisi olla.

MISTÄ TÄMÄ, jopa viime vuotta kovempi 
taso sitten löytyy? Jos vanhat merkit pitävät 
paikkansa, todella läheltä, monivuotisen 
valmentajan ja seurakaverin treeniseurasta. 

– Mika Riste. Hän on vain niin kova pot-
kimaan eteenpäin. En olisi mitenkään saa-
vuttanut tätä kaikkea, jos en olisi treenannut 
hänen kanssaan. Kolme vuotta sitten tulin 
rankan työviikon jälkeen kotiin ja ajattelin 
ainoastaan levätä koko illan. Sitten Mika 
soitti, että nyt lähdemme radalle. Yritin 
kieltäytyä, mutta hän totesi vain, ettei näytä 
miestä EM-mitalit kiinnostavan. 

Rintalaa kuitenkin kiinnosti. Hän lähti 
silloin radalle, ja sama tahti jatkuu yhä.

– Kyllähän tämä touhu menee koko ajan 
hurjemmaksi. Aluksi kävin 
vain satunnaisesti radalla. Nyt 
mukana ovat saliohjelmat ja 
myös sponsoreita (GP-Ri-
fle, Swarowski, Aimpoint ja 
Spuhr). Tukea antaa myös 
Lapua, joka sponsoroi kivää-

rimaajoukkuetta. Nämä ovat isoja apuja, 
mutta en tiedä miten tämä päättyy, Rintala 
miettii kauhistunut hymy kasvoillaan. 

Jos asiat menevät niin kuin Rintala suun-
nittelee, kaikki päättyy maailmanmestaruu-
teen. Se on hänen tavoitteensa practical-am-
pujana. 

– Kyllä, se on suuri haaveeni, päättää Rin-
tala itsevarmana.

Tähtäimessä EM-kulta
Teksti & kuva SIMO PARTANEN

Teksti & kuva LASSI PALO

"Onneksi perhe ja 
pomo ovat ymmär-
täneet, että panos-
tan tähän täysillä."

Practical-ampuja Teemu Rintala:

Siirtymän jälkeen ampuma-
paikalle tulo on tärkeä osa-alue 
practical-ammunnassa.  
Teemu Rintala näyttää mallia.

A
ika hauska tilanne! Ei tällaista 
ole varmastikaan kovin usein ta-
pahtunut.” Näin sanoi Sebastian 
Långström maaliskuussa Turus-
sa, kun hän oli voittanut miesten 

ilmakiväärin SM-kultaa ja hetkeä aikaisem-
min hänen isosiskonsa Katarina oli napan-
nut naisten ilmakiväärin mestaruuden.

Todellakin, Turun Kupittaalla järjeste-
tyissä ilma-aseiden SM-kilpaluissa nähtiin 
hymyileviä Suomen mestareita, kun ilmaki-
väärin mestaruuksistaan iloitsivat Kyrkslätt 
Skytteföreningeniä edustavat sisarukset Ka-
tarina, 21, ja Sebastian Långström, 17.

– Voittaminen oli tietysti kivaa, ja muis-
tot kilpailusta ovat hyvät. Turusta jäi hyvä 
maku, kaksikko sanoi kuukautta myöhem-
min Masalan ampumaradalla, jota kevätau-
rinko mukavasti lämmitti.

Kumpikaan ei ollut tulokseensa tyyty-
väinen. Sebastianin peruskilpailun tulos oli 
615,1 ja Katarinan 408,7. ”Seba” voitti finaa-
lissa hopealle sijoittuneen Lehtimäen Am-
pujien Jaakko Björkbackan 3,1 pisteellä.

– Voitto oli pieni yllätys, mutta siihenhän 
sitä aina tähdätään. Finaalin tilanne oli tie-
dossani koko ajan. Syke nousikin lopussa ja 
vähän ”pomputti”, mutta ei kuitenkaan lii-
kaa, nuorukainen sanoi kisan jälkeen.

Sebastian edusti Suomea aiemmin ke-
väällä Hollannissa järjestetyissä ilma-asei-
den EM-kilpailuissa poikien sarjassa. Hänen 
nimissään on Y20-sarjan Suomen ennätys 
618,9, jonka hän teki viime marraskuussa.

Katarinalle mestaruus oli ensimmäi-
nen laatuaan naisten sarjassa. Finaali oli 
jännittävä, sillä ennen viimeistä laukausta 
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran 
16-vuotias Marianne Palo johti kilpailua 
0,1 pisteellä. Kun Katarina tähtäsi viimeisel-
lä laukauksellaan 10,5 ja Palo 9,8 pistettä, oli 
”Katalla” syytä iloiseen kultamitalihymyyn.

ENTÄ MITEN sympaattiset, tuoreet Suomen 
mestarit sitten sanovat toisistaan paitsi am-
pumaurheilijana myös siskona/veljenä? Si-
saruksista vanhempi suoriutui kysymyksistä 
vaivattomammin kuin nuorempi. Annetaan 
sisarusten puhua.

Millainen sisko/veli on ampumaurheilijana 
ja sisaruksena?
Katarina: Seba ampuu nopeasti eikä kyttäile 
turhia. Hänellä on aika hyvät hermot. Velje-
nä hän on mukava. Meillä ei ole ollut paljon 
riitoja, koska meillä on sen verran ikäeroa. 
Hän on hauska ja menevä tyyppi!
Sebastian: Nyt tuli paha…! Kata on arvaa-
maton, häntä ei voi ottaa tosissaan missään 

Sympaattiset 
mestarisisarukset

asiassa. Totuus on usein päinvastainen asia. 
Hän on määrätietoinen urheilija, joka tekee 
asioita omalla tavallaan. Hän ei ole päättä-
nyt, että näin tehdään, vaan menee sillä mitä 
löytyy. 

Mitkä ovat siskosi/veljesi hyvät puolet?
Katarina: Hän ei hermoile turhia, ja vaikka 
niin tekisikin, hän pystyy suorittamaan. Se-
balla on myös hyvä itseluotta-
mus. Hän pystyy jopa jonkin 
verran pelleilemään kisan 
aikana. Hän ei ota sitä liian 
vakavasti.
Sebastian: Katalla asioiden 
ei tarvitse olla ihan justiinsa, 
vaan hän menee niillä, mitä 
on. Pikkuviilaus on jäänyt pois.

Mitä siskosi/veljesi pitäisi kehittää eniten?
Katarina: Seban pitäisi nostaa treenimää-
riään. Yksi hänen vahvuuksistaan on moni-
puolinen urheilutausta.
Sebastian: Katan pitäisi ottaa neuvoja vas-
taan useasta suunnasta ja kehittää siitä sitten 
oma kuva.

LÅNGSTRÖMIN SISARUKSET ovat harras-
taneet useita lajeja ennen kuin ampumaur-
heilu ja kivääri valikoituivat päälajiksi. Ka-
tan luonnehdinnan mukaan lajivalinta oli 
helppo, koska he harrastivat aiemmin muun 
muassa ampumahiihtoa.

– Pistooli ei tullut kysymykseen missään 
vaiheessa, hän sanoo.

Sisarukset kiittävät lämpimästi vanhem-
piaan saamastaan tuesta. Lennart-isä on 
KSF:n puheenjohtaja.

– He ovat kuljettaneet, kannustaneet ja 
kustantaneet. Äiti ei ole ollut ammunnassa 
niinkään mukana. Hän on ollut ”normaali” 
vanhempi, jota eivät tulokset ole kiinnosta-

neet, Kata sanoo.
Kata opiskelee filosofiaa 

Helsingin yliopistossa ja on 
asunut nyt kaksi talvea poissa 
kotoa. Seba on lukiolainen, 
joka ei vielä tiedä, mikä hä-
nestä tulee isona. Sisarukset 
kuuluvat KSF:n eliittiryh-

mään, jonka tavoitteena on saada yksi ur-
heilija Rio de Janeiron olympialaisiin 2016.

– Siihen pyritään eikä yhtään vähem-
pään. Se vaatii minulta tulostason nousua, 
Kata sanoo.

– Kiva tietysti olisi, jos ”nakki” napsah-
taisi! Voi tosin olla, että tavoitteeni ovat sitä 
seuraavissa kisoissa (Tokio 2020). Tällä het-
kellä haluan päästä ampumaan maailman-
cupissa ja kesän EM-kisoihin Mariboriin, 
Seba puolestaan arvioi.

Entä kumpi teistä on sitten ensimmäisenä 
oikeasti kansainvälisellä huipulla?
Katarina: Minä tottakai!
Sebastian: Vaikea sanoa, aika näyttää.

Sebastian ja Katarina Långström Masalan ampumaradalla huhtikuussa.

"
Meillä ei ole ollut 
paljon riitoja, 
koska meillä on 
sen verran ikäeroa.
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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.

Ilma-aseluotien aatelia
JSB valmistaa maailman parhaat ilma-aseluodit 
niin aktiiviharrastajille kuin Olympiatason tark-
kuusampujille. Tavoitteemme on auttaa sinua 
ylittämään itsesi joka laukauksella.

JSB kilpaluodit:
Match Premium Rifle
parhaasta valmistuserästä valikoidaan kerrallaan parhaat 
luodit (+-0,001g tarkkuudella) • yksittäispakattu muovirasia

Match Pistol ja Rifle
erittäin korkealuokkainen kilpa- ja harjoitteluluoti

Match S100
hieman raskaampi kilpa- ja harjoitteluluoti

JSB erikoisluodit:
Exact
JSB Exact on synonyymi huipputarkalle pitkän matkan  
luodille

Straton
yksinkertainen ja hyvän läpäisykyvyn omaava muotoilu

Predator Polymag
polymeerikärjen ansiosta erittäin tehokas ja läpäisykykyinen

Exact Beast
UUTUUS! • markkinoiden raskaimpia 4,5 mm luoteja • paino 
1,050 g

JSB-luoteja saatavana kaliibereissa:  
4,5 mm,  5,5 mm,  6,25 mm, 7,62 mm ja 8,90 mm

Petra Zublasing
maailmanmestari, Euroopan 
mestari, World Cup Granadan voit-
taja 2013, World Cup Münchenin 
finaalin  voittaja 2013,  
5 World Cup -mitalia 

Nicole Campriani
Olympiavoittaja, maailmanmes-
tari, Euroopan mestari, 18 World 
Cup - mitalia

maahantuoja:

Myynti: hyvin varustetut ase- ja urheiluliikkeet.  Katso lähin jälleenmyyjä  

osoitteesta www.hjorth.fi tai www.ase.fi

”Ammunnan puolella on kykeneviä urheilijoita.  
Lajissa on myös menestysperinteitä.”

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja 
Mika Kojonkoski viittaa mahdollisuuksiin Rio de 

Janeiron olympialaisissa  i Iltalehti 25.3.2015

VUODEN TARKIN LEIRI!
Suomen Ampumaurheiluliitto, Curlingliitto sekä Jousiammuntaliitto 
järjestävät yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa kesän coo-
leimman leirin. Leirin valmennuksesta vastaa lajiliittojen ammattilai-
set. Leirille osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla lajien harrastaja, vaan 
pelkkä kiinnostus lajiin riittää!  

Leirillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua eri tarkkuuslajeihin,
kokea uudenlaisia liikuntaelämyksiä illanviettoineen ja viettää kesälo-
man hauskimmat päivät ”tarkassa seurassa”.
 
Hinta 145 €/hlö.
sis. leiriohjelman, ruokailut (päivällinen x 2, lounas x 2, aamiainen x 2 
sekä iltapala x2), majoitus 3-6hh sekä leirivakuutuksen.

Kesän TARKIN leiri
10–16-vuotiaille

Kisakalliossa!8.-10.6.2015

sekä iltapala x2), majoitus 3-6hh sekä leirivakuutuksen.

Ilmoittaudu heti!

www.kisakallio.fi 

> kurssikalenteri

KISAKALLION URHEILUOPISTO • Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA 
Puh. 019 315 11 • myynti@kisakallio.fi  • www.kisakallio.fi 

Lisätiedot:
Elina Kaukojärvi
Myyntineuvottelija
+358 44 584 6518
elina.kaukojarvi@kisakallio.fi 

SAL

Teksti ja kuva LASSI PALO

Teksti ja kuva LASSI PALO

Liikkuva maali piti Suomen EM-mitalikannassa

LIIKKUVAN MAALIN ampumaurheilijat pi-
tivät Suomen mitalikannassa, kun ilma-asei-
den EM-mitaleista kilpailtiin maaliskuun 
alussa Hollannin Arnhemissa. 

Viime vuonna Moskovassa järjestetyis-
sä EM-kilpailuissa suomalaiset saavuttivat 
kymmenen mitalia, jotka kaikki tulivat 
liikkuvassa maalissa. Kaksi vuotta sitten 
Tanskan Odensessa tuli liikkuvan maalin 
mitalien lisäksi Juho Kurjen EM-pronssi 
ilmakiväärissä.

Arnhemissa nyt voitetuista EM-mitaleis-
ta neljä oli kultaisia, yksi oli hopeinen ja yksi 
pronssinen. 

Lapin Ampujien Mika Kinisjärvi voit-
ti poikien sarjassa kaksi henkilökohtaista 
mestaruutta. Suomen miehet ja pojat voitti-
vat sekajuoksujen kultaa. Pojat saivat lisäksi 
normaalijuoksuissa hopeaa. Kymppi 64:n 
Tomi-Pekka Heikkilä nappasi miesten se-
kajuoksujen EM-pronssia.

Muita suomalaismitalisteja olivat mies-
ten sarjassa Krister Holmberg (Raseborgs 
Skyttar) ja Heikki Lähdekorpi (Satakun-
nan Ampujat) sekä poikien sarjassa Topi 
Hulkkonen (Etelä-Saimaan Ampujat) ja 
Mika Heikkilä (Kymppi 64). Tyttöjen sar-
jassa Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuraa 
edustava Elli Räsänen nappasi sijat 5 ja 7.

Suomen liikkuvan maalin EM-joukkue kokoontui ryhmäkuvaan Papendalin urheilu-
keskuksessa.

Muissa lajeissa paras suomalaissijoitus 
oli Mira Suhosen 15. sija naisten ilmapis-
toolissa.

EM-Arnhemissa ei ollut jaossa olympia-
paikkoja ensi vuonna Rio de Janeirossa jär-
jestettäviin olympialaisiin.

Oheisen qr-koodin 
kautta pääset katso-
maan EM-kisakuvia 
Arnhemista. 

 ´ Mika Kinisjärven 
haastattelu sivulla 47.

Osallistu lukijakyselyyn!
SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO on uusinut Urheilu-
ampuja-lehtensä ja haluaa nyt kuulla sinun mielipiteesi. 

Mitä mieltä olet Urheiluampujan sisällöstä? Millaisia juttuja 
haluat lukea? Haluatko tutustua uusiin teemoihin, jotka syven-
tävät harrastustasi tai opettavat sinulle uusia taitoja? Ruusuja ja 
risujakin voi antaa. 

Voit osallistua kyselyyn Ampumaurheiluliiton kotisivuilta 
löytyvästä linkistä www.ampumaurheiluliitto.fi

Vastaamiseen kuluu aikaa viitisen minuuttia. Vastaathan  
31. toukokuuta mennessä! 

Tulokset julkaisemme seuraavassa lehdessä, joka ilmestyy  
2. heinäkuuta. Kaikkien vastaajien kesken arvomme kymmenen 
Viking Linen risteilylahjakorttia.
 
Kevätterveisin Risto Aarrekivi
Urheiluampujan päätoimittaja

AMPUMAURHEILULIITON liit-
tovaltuuston kokouksessa esitel-
tyjen pitkän aikavälin suunni-
telmien eräs painopistealue on 
seuratoiminnan tukeminen ja 
kehittäminen sekä erityisesti olo-
suhteiden ja osaamisen varmis-
taminen. Tähän liittyviä asioita 
ovat rata-asiantuntijan palkkaa-
minen, seurajohtajakoulutus, 
seuratoimijapäivät ja valmen-
nuskoulutus. Lisäksi tuetaan ja kehitetään seuroissa tapahtuvaa 
nuorisotoimintaa.

Tärkeää on myös huippu-urheilun ohjelman jatkaminen. 
Tavoitteena on menestyä olympialaisissa ja paralympialaisissa 
2016 ja 2020. Kansainvälisen menestyksen merkitystä painotti 
myös Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Pia Nybäck.

– Meidän on varmistettava se, että olemme jatkossakin us-
kottava huippu-urheilulaji. Syksyyn asti painetaan täysillä, ja 
sitten katsotaan, että olympiapaikan saavuttaneilla on kaikki 
mahdollisuudet valmistautua Rioon parhaalla mahdollisella 
tavalla, hän viittasi olympiamaapaikkojen jakoon tänä vuonna.

Haulikkolajien olympiapaikat jaetaan tämän vuoden aika-
na. Viimeinen mahdollisuus saavuttaa olympiapaikka on il-
ma-aseiden EM-kilpailuissa ensi helmikuussa Unkarissa.

Suomalaiset ampumaurheilijat saavuttivat viime vuonna 
ISSF-/IPC-lajeissa 23 arvokisamitalia. Ei-ISSF-lajeissa tuli 
kaikkiaan 17 henkilökohtaista EM- ja MM-mitalia.

”Jatkossakin uskottava 
huippu-urheilulaji”

Pia Nybäck.
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Teksti & kuvat LASSI PALO

S
keet-ampuja Henri Sorvo saa 
kunnian avata Urheiluampuja-leh-
den uuden palstan, jonka nimi on  
Urheilija arjessa. Sorvon arki on 
sitä, että hän ajaa aamuisin kotoaan 

Luumäeltä Lappeenrantaan, missä hän toi-
mii EeKoon automyyjänä.

Aina yhtä kohtelias Sorvo ottaa vieraansa 
vastaan Auto-EeKoossa uutuuttaan kiiltävi-
en autojen keskellä. Hän näyttää hivenen eri 
mieheltä kuin haulikkoradalla, sillä hänellä 
on puku päällä – ei kuitenkaan kravattia. 

Kahvi maistuu heti aamusta. Ilmassa on 
jännitystäkin, sillä onhan Sorvo nyt työpai-
kallaan kertomassa työstään eikä tutulla ra-
dalla antamassa kommentteja kisan jälkeen. 
Vanhemmat kollegat seuraavat haastattelu- 
ja kuvaustilannetta läheltä ja pomokin istuu 
melkein kuuloetäisyydellä.

HENRI SORVO PÄÄTTI viime vuoden kesä-
kuussa hakea töihin Auto-EeKoohon, koska 
autot ovat aina kiinnostaneet häntä. Mutta ei 
niiden ”tuunaaminen”, vaan tekniikka.

– Olen lukenut autoalan lehdet aina hy-
vin tarkasti pienestä pitäen, hän naurahtaa.

Sorvolla on useiden vuosien työkokemus, 
vaikka hän on vasta 21-vuotias. EeKoossa 
syyskuussa työt aloittaneelle Sorvolle oli 
karttunut aikaisempaa työkokemusta Pris-
man ja Wild Sport Finlandin myyjänä opis-
kelujen ohessa. Hän on valmistunut auto-
maatioasentajaksi, vaikka opiskelun aikana 
huomasi, ettei se olekaan hänen ”juttunsa”. 
Nuorukainen ei kuitenkaan jättänyt koulua 
kesken, vaan punnersi sen sisulla läpi. 

– Yksi syy oli se, että koulu mahdollisti 
urheilemisen, Sorvo hymyilee.

Onko Sorvo sitten synnynnäinen myyjä? 
Sitä hän ei suoraan myönnä, vaan viittaa tai-
pumuksen tulevan ”verenperintönä”. 

– Olen saanut mallia myyntityöhön pik-
kupojasta lähtien, sillä vanhempani ovat ol-
leet kaupan alalla töissä. Tämä on mukavaa 
työtä, jossa saa olla tekemisissä erilaisten 
ihmisten kanssa. 

Sorvon ensimmäinen kuukausi EeKoossa 
meni toimintaan tutustuessa, mutta sen jäl-
keen kauppa on käynyt mukavan tasaiseen 
tahtiin. Nuori automyyjä kertoo tehneensä 

”muutaman kaupan viikossa”. Sorvon myy-
miä Mazdoja ja Peugeoteja on siis ajettu Ee-
Koon ovista ulos kymmeniä.

– Myyjän pitää osata helpottaa asiakkaan 
päätöksentekoa kuuntelemalla ja kyselemäl-
lä. Kun hänen kanssaan alkaa jutella, hän al-
kaa kertoa toiveistaan itse. Kahden ison koi-
ran omistaja tuskin haluaa pientä sedania.

– Autojen tehot eivät kiinnosta kaikkia 
asiakkaita, läheskään kaikki eivät hae no-
peinta autoa ja monet ovat erittäin merk-
kiuskollisia, Sorvo luettelee kaupanteon 
aakkosia.

Sorvon sanoin "kaikki asiat lutviutu-
vat hyvin työn ohessa", sillä autokaupan 
johtaja Jari Anttila suhtautuu Sorvon 
urheilemiseen myönteisesti. Huippu- 
urheilijan leiriviikot ja kisamatkat on saa-
tu sovitettua kalenteriin vaivatta.

– Urheilemiseni ei EeKoota haitannut, 
sillä minut otettiin tänne töihin. EeKoo on 
kiinnostunut lajista, jota harrastan. 

Niin, se on skeet, jossa Sorvon voidaan 
katsoa kuuluvan jo lajinsa parhaimmistoon. 
Kansainvälistäkin menestystä on jo tullut, 
sillä Sorvo on sijoittunut maailmancupissa 
parhaimmillaan seitsemänneksi ja sivunnut 
junioreiden maailmanennätystä (121). Vii-
me vuonna hän oli SM-kisoissa kolmas.

Sorvo kilpailee nyt ensimmäistä vuottaan 
miesten sarjassa. Hän sanoo lähteneensä 
kauteen ilman paineita. 

– Perustekeminen ei muutu miksikään, 
sillä ei se kiekko sen kummallisemmin ai-
kuisten sarjassa lennä kuin nuortenkaan, ja 
säännötkin ovat samat. Sarja vain vaihtui, ja 
kilpailu koveni. 

SORVO KUULUU Ampumaurheiluliiton 
skeetin A-maajoukkueeseen, ja Olympia-
komitea on myöntänyt hänelle 5 000 euron 
valmennus- ja harjoitteluapurahan, joka on 
tarkoitettu sellaisille nuorille urheilijoille, 
jotka kansainvälisten näyttöjen sekä urhei-
lu-uran kehityksen perusteella arvioidaan 
tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.

Sorvo suhtautuu apurahan aiheuttamiin 
”paineisiin” varsin realistisesti:

– Kun hommaan on lähdetty mukaan, 
kyllä sen tietää, mitä tämä on. Olin viime 
kauteeni tyytyväinen, vaikka mitään päätä-
huimaavia tuloksia ei tullutkaan. Huomasin 

Skeet-ampuja 
ja automyyjä
”Se on hyvinkin mahdollista.” Näin vastaa Henri Sorvo 
kysymykseen, onko hän nyt unelma-ammatissaan, kun 
hän toimii myyjänä lappeenrantalaisessa Auto-EeKoossa.

URHEILIJA ARJESSA

EeKoon autokaupan johtaja Jari Anttila 
oli Henri Sorvon palkatessaan tietoinen 
tämän erittäin aktiivisesta urheilemisesta 
ja sen mukanaan tuomista leireistä ja 
kisareissuista. Ne eivät kuitenkaan olleet 
palkkaamisen esteenä.

– Työntekijän valintaan vaikuttaa eniten 
persoona itsessään ja kyky tehdä kauppaa. 
Kun tämän linkittää ”Henkan” urheilutaus-
taan, löytyy useita hyviä puolia, kuten se, 
että huippu-urheilijalla on luontainen voit-
tamisenhalu ja säännölliset elämäntavat. 
Myyntityössäkin on kova kilpailu, ja myös 
siinä haetaan voittoja, Anttila sanoo.

Kun Sorvo on sovittanut menonsa työ-
rytmiin, ei ongelmia ole syntynyt. Anttila 

sanoo kuitenkin suoraan sen, ettei siitä tuli-
si mitään, jos työntekijä olisi poissa useita 
päiviä joka viikko.

– ”Henkan” leirit ja matkat ovat olleet 
tiedossani hyvissä ajoin. Hän on tehnyt vii-
konloppuja ja kerännyt itselleen vapaata. 
Ja vaikka hän ottaa myös ”omaa lomaa”, saa 
hän ahkeralla työnteollaan kasaan vaadit-
tavat työtunnit.

Anttila tietää myös sen, että huippu-ur-
heilija työntekijänä kiinnostaa asiakkaita. 
Se tuo paitsi julkisuutta myös jutunjuurta 
myyntihetkellä. 

– Harrastuksella on siis paljon positiivi-
sia vaikutuksia työhön. Ja jos kaverilla on 
tuollaiset mahdollisuudet menestyä, työn-

antaja joustaa ja tukee häntä. Positiiviset 
puolet painavat siis enemmän. ”Henkalla” 
kaikki on lähtenyt hyvin käyntiin.

Anttila paljasti haastatteluhetkellä myös 
sen, että Sorvon määräaikainen työsuhde 
muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Se 
vahvistettiin maaliskuun lopussa. 

Anttila ei ole aiemmin seurannut 
ampumaurheilua kovinkaan paljon. Satu 
Mäkelä-Nummelan nimi oli hänelle tuttu, 
mutta esimerkiksi skeetin salat eivät olleet 
auenneet hänelle ennen Sorvoa. 

EeKoossa ollaan asiasta nyt niin innos-
tuneita, että firma järjestää tyky-päivän 
skeetin parissa. Kukapas muu saa kunnian 
toimia päivän vetäjänä kuin Sorvo.

”Myyntityössäkin haetaan voittoja”
kuitenkin, että asioita oli tehty oikein, ja ko-
vin montaa huonoa tulosta ei tullut. Tasai-
suus alkaa löytyä.

OLETKO NYT UNELMA-AMMATISSASI?
– Se on hyvinkin mahdollista! Tykkään 

työstäni, jossa opin koko ajan lisää. 
Henri Sorvo on erittäin tyytyväinen au-

tomyyjän työhönsä, mutta myös urheilu on 
hänelle todella tärkeää. Mies luonnehtiikin 
ihannetilannettaan niin, että saisi olla autoja 
myyvä ammattiurheilija.

– Kun kaiken rytmittää ja suunnittelee 
hyvin, asioilla on tapana järjestyä. Avain 
onneen on työnantajan myönteinen suhtau-
tuminen urheiluuni. Ehdin kuntoilla aamui-
sin, ja iltapäivisin minulla on aikaa treenata. 
Hyvä kunto auttaa tässäkin lajissa, ja sen 
ansiosta minulla on reipas ja iloinen asenne.

EeKoon automyyjällä on siis kaikki oo-
koo.

1. Henri Sorvo työskentelee 
Auto-EeKoossa arkisin yhdeksäs-
tä kuuteen ja lauantaivuoroissa 
kymmenestä kahteen. Automyyjän 
työajat istuvat urheilijan rytmiin.

2. Sorvo edusti Suomea viime 
syyskuussa Espanjan Granadassa 
järjestetyissä MM-kilpailuissa.

1.

2.
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NOIN 20 KYSYMYSTÄ

Teksti LASSI PALO Kuva ARI KORKALA

Kevin Kilty koulutti  
valmentajia ISSF:n valmen-
nuskurssilla maaliskuussa 
Varalan Urheiluopistolla.

KEVIN KILTY:

"Keep it simple! 
Tekniikkaa yksin-
kertaistamalla 
ja keskittymällä 
perusasioihin 
tehdään menes-
tyvä urheilija."

Irlantilaista 
huippu-
valmennusta

I
rlantilainen Kevin Kilty toimii olympiatuella Ampumaurheiluliiton 
trapin konsultoivana päävalmentajana. Hän on myös Satu Mäke-
lä-Nummelan henkilökohtainen valmentaja. 

Kilty on alun perin opiskellut tietotekniikkaa ja toiminut talous-
palveluihin ja osakemyyntiin erikoistuneessa yrityksessä, jossa hän 

on edelleen mukana. Kymmenen vuotta sitten Kilty päätti kuitenkin 
ryhtyä tekemään ihan jotain muuta ja alkoi opiskella valmennusta 
ensin Irlannissa ja sitten Italiassa.

Kilty oli Irlannin trap-maajoukkueen valmentaja 2006–2012. Hän on 
ollut valmentajatehtävissä myös Italiassa, Etelä-Afrikassa, Omanissa ja 
Chilessä. Nykyään hän on ISSF:n valmentajien neuvoa antavan komite-
an puheenjohtaja ja ISSF:n valmennusakatemian haulikon opettaja.

Kilty on kotoisin Dublinista, mutta viettää paljon aikaa myös Italian 
Paviassa. Hän seurustelee, ja pariskunnalla on kissa.

– Olen 48-vuotias, mutta tunnen itseni paljon nuoremmaksi.

1 Kesä on melkein ovella. Mitä kuuluu?
Tammikuun alku meni leireillessä Gran Canarialla ja Malagassa. 

Meillä oli paljon henkilökohtaista valmennusta, koska halusin saada 
selville, missä urheilijat menevät ja mitä heidän pitäisi ehkä parantaa. 
Olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten he suhtautuivat uusiin ideoihin 
ja kuinka paljon heissä on kapasiteettia. Nyt on tärkeää muokata sitä, 
mitä urheilijat jo osaavat sekä hioa urheilijoiden suoritusta niin, että 
saadaan ”maksimit ulos”.  Tämä kaikki vie aikaa, ja koska elämme tär-
keää vuotta Rio de Janeiron olympialaisia ajatellen, meidän on mentä-
vä joissain kohdin ”oikopolkuja” pitkin ja keskityttävä melkein vain ja 
ainoastaan maailmancupeihin – mukana vähän irlantilaista onnea.

2 Entä mitä kuuluu Suomen trapin maajoukkueelle?
Olen ollut todella otettu siitä, millä tavalla ampumaurheilijat ovat 

tehneet töitä. Urheilussa ei pääse mihinkään, jos ei tee kovasti töitä, ja 
siksi on tärkeää, että urheilijat ovat sitoutuneita. Valmennus on kaksi-
suuntainen prosessi, jossa tarvitsen palautetta urheilijoilta, jotta voisin 
neuvoa heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Olen tehnyt paljon töitä 
saavuttaakseni urheilijoiden luottamuksen.

3 Kuinka luonnehdit alkukautta?
Satu Mäkelä-Nummelalla oli erinomainen vuoden alku, kun hän 

voitti trapin Qatarissa ja jäi vain yhden osuman päähän olympiapai-
kasta Al Ainissa. Suomalaiset onnistuivat hyvin Al Ainin ja Acapulcon 
monesti eurooppalaisille vaikeissa olosuhteissa. Sadun lisäksi muun 
muassa Marika Salmi oli hyvä. Kaiken kaikkiaan kauden alku lupaa 
hyvää suomalaisille haulikkoampujille. 

4 Olet toiminut ja toimit useissa eri valmentajatehtävissä. 
Millaista on ollut ja mikä motivoi sinua jatkamaan?

Yksi suurimmista motivaationi lähteistä on se, että voin kehittää 
lajiamme valmentamisen ja valmentajakoulutuksen avulla. Olen 
matkustanut ympäri maailmaa, mikä on auttanut näkemään asioita 
ja haastamaan omia toimintatapojani. Pidän aina silmät auki, ja olen 
avoin uusille ideoille, joita saan muilta valmentajilta ja muista lajeista. 

5 Miten luonnehdit itseäsi valmentajana? 
Näen itseni yksinkertaisessa roolissa ohjaajana ja opettajana. 

Valmennus on urheilijan ohjaamista oikealle polulle, jotta hän huomai-
si potentiaalinsa. En voi tehdä matkaa toisen puolesta. Urheilijan on 
myös ymmärrettävä, oliko hänen tekemänsä virhe vain pieni “moka” 
vai johtuiko se jostain tekniikkaan liittyvästä asiasta. Ja sitten hänen on 
osattava korjata se. Valmentaja ei voi ampua yhtään laukausta urheili-
jan puolesta. Jos saan urheilijan tekemään parhaansa ja käsittelemään 
luontevasti kilpailun aikana erilaisia tilanteita, olen tehnyt työni.

6 Mitä haluat sanoa suomalaisista trap-ampujista?
He ovat nyt alkaneet saada jalansijaa maailmancupeissa, ja 

heidän panoksensa on kasvanut nopeasti. Uskon vakaasti, että he ovat 
tulevaisuudessa erittäin vahvoja.

7 Entä millaisena näet tulevaisuuden, kun tähän projektiin on 
nyt alettu panostaa?

Tämä on erittäin tärkeä Ampumaurheiluliiton projekti, johon tuon osaa-
miseni mukaan – en vain urheilijoiden vaan myös valmentajien käyt-
töön. Teen töitä Pekka Maunulan kanssa, jotta tieto välittyy eteenpäin.

8 Leiki hetki ennustajaa: Kuinka monta ampumaurheilijaa  
Suomi saa olympialaisiin 2016 (haulikko, kivääri ja pistooli)?

Toivottavasti suomalaisia on mukana kaikissa lajeissa. Suomalaiset ovat 
lahjakkaita, mutta onko aika juuri nyt oikea, en tiedä. Olympiapaikoista 
käydään niin kovaa kilpailua, että ennustaminen on mahdotonta.

9 Rio de Janeiron olympialaisiin on noin 500 päivää aikaa. 
Missä mennään juuri nyt? 

Olympiapaikkoja on jaettu ja jaetaan pian taas Kyproksen maailman-
cupissa, jota varten olemme harjoitelleet ja leireilleet. Kalenteri on 
erittäin tiukka, koska osallistumme kaikkiin cupeihin emmekä lepää 
ennen kuin viimeinenkin kilpailu on päättynyt. Mutta projektimme 
tavoite on isompi kuin vain tämä vuosi: meidän on pyrittävä jatka-
maan samaa tahtia myös seuraavalla olympiadilla. Menestystä ei voi 

saavuttaa hetkessä, se vaatii kaikilta suuria uhrauksia. Olemme vasta 
pelin ensimmäisellä kymmenminuuttisella. Uskon, että meillä on 
menestykseen vaadittavaa lahjakkuutta.

10 Tämä vuosi on ratkaisevan tärkeä Rioa ajatellen.  
Kommenttisi kiireisestä ja tärkeästä vuodesta.

Koska haulikkolajien kaikki olympiapaikat jaetaan tämän vuoden 
aikana, vuosi on erittäin tiivis. Bakussa järjestettävät Euroopan kisat 
tarjoavat uuden mahdollisuuden saavuttaa olympiamaapaikkoja 
(yksi per laji). Meidän täytyy olla valmiita, jotta saisimme 
varmistettua näitä harvinaisia paikkoja.

11 Miten kehität itseäsi valmentajana?
Puhun paljon valmentajien kanssa, enkä vain 

ampumaurheilun vaan myös muiden lajien valmentajien. 
Monissa lajeissa on saman tyyppinen suoritus kuin ampu-
maurheilussa, mutta oma tapansa lähestyä asioita. Luen 
paljon ja perehdyn asioihin huolellisesti. Työni ISSF:ssä on 
erittäin hyödyllistä, koska tapaan jatkuvasti valmentajia 
eri puolilta maailmaa ja voin keskustella heidän kanssaan 
valmennus- ja tekniikka-asioista.

12 Mitkä ovat parhaat muistosi lajin parista?
Ensimmäisenä tulee mieleeni se, kun seurasin valmennetta-

vani Philip Murphyn kamppailua Michael Diamondia vastaan Kyp-
roksen MM-kisoissa 2007. Vaikka Diamond voitti tuolloin ja saavutti 
olympiapaikan, minua hymyilyttää, kun muistelen tuota kilpailua. 
Toinen mieleenpainuva asia on se, kun tapasin äskettäin Acapulcon 
maailmancupissa 22 valmentajaa, joita olin neuvonut ISSF:n valmen-
nuskursseilla. Olen ylpeä tällaisesta perinnöstä.

13 Miten luonnehdit suomalaisen ampumaurheilun tilaa?
Suomi on siitä onnellisessa asemassa, että sillä on tulevaisuu-

teen katsova johto. Olen viettänyt viimeiset seitsemän vuotta maa-
ilmalla muistuttaen siitä, että ampumaurheilun suosion lisäämiseksi 

on panostettava paitsi urheilijoihin myös valmennukseen. Äskettäin 
Tampereella pidetty ISSF:n valmennuskurssi oli hieno viesti siitä, että 
Ampumaurheiluliitto ja Olympiakomitea ovat sitoutuneet tähän 
periaatteeseen. Kaikki lähtee seuravalmennuksesta, koska se tuot-
taa tähtiä maailmalle. Uskon vakaasti siihen, että seuroissa tarvitaan 
parhaat valmentajat.

14 Miten rentoudut ja siirrät ajatuksesi pois urheilusta?
Pelkään olevani hivenen työnarkomaani urheiluasioissa. 

Ampumaurheilun ulkopuolella toimin Irlannin olympiakomitean 
rahastonhoitajana. Tämä tietysti pitää minut kiinni urheilussa, mutta se 
auttaa minua näkemään, miten asioita hoidetaan muissa lajeissa. Kun 
matkustan, olen innokas lukemaan. Jos aikaa on, luen kirjan viikossa.

15 Millainen on oma ampumaurheilutaustasi?
Aloitin sportingin parissa, mutta siirryin pian olympialajei-

hin. Vähitellen keskityin trap-lajeihin. Kilpailin maailmancup-tasolla 
sekä trapissa että kaksoistrapissa. Lopetin vuonna 2005. Valitettavasti 
minulla ei ole nyt juurikaan aikaa ampua, koska matkustan niin paljon. 
Minulla on kuitenkin aseet tallella, ja odotan sitä hetkeä, kun pääsen 
taas nauttimaan ampumisesta!

16 Milloin ja miksi päätit ryhtyä valmentajaksi?
Kun ammuin kilpaa, minusta tuntui siltä, että olin enemmän 

kiinnostunut vieressäni olevasta urheilijasta – kuinka hän valmistautuu 
suoritukseensa, käsittelee asettaan ja hioo tekniikkaansa. Analysoin 
mielessäni kilpakumppaneitani ikään kuin ennustaakseni miten 
heidän käy. Epäilenkin, että minussa on aina asunut pieni valmentaja. 
Lopullisen päätöksen ryhtyä valmentajaksi tein 2005 Brasilian maa-
ilmancupin jälkeen. Vaikka pärjäsin ihan hyvin, tiesin saavuttaneeni 
rajani urheilijana. Saman vuoden lopussa osallistuin ensimmäisen 
kerran ISSF:n valmennuskurssille.

17 Mitä harrastat?
En ole tästä kovin usein puhunut, mutta perheeni on erittäin 

musikaalinen. Monet heistä ovat kitaristeja, joten minua kehotettiin 
hakeutumaan rumpujen pariin, kun olin 10-vuotias. Soitinkin useissa 
eri bändeissä countrya, rockia ja jazzia parikymppiseksi asti, kunnes it-
ala vei minut mukanaan. Jos olen radalla ajatuksissani, ei ole tavaton-
ta, että rummutan sormillani kuin tapaillakseni rumpusooloa. Tai sitten 
kuuntelen musiikkia korvanapeistani.  Olen myös erittäin mieltynyt 
valokuvaamiseen. Sain erittäin hyviä kuvia esimerkiksi Lontoon olym-
pialaisten päättäjäisistä (Kannattaa katsoa: flickr.com/scoop-irl) 

18 Onko sinulla jokin urheiluun liittyvä slogan 
tai filosofia, jota pyrit noudattamaan?

"Keep it simple!" Olen vuosien aikana nähnyt, kuinka 
jotkut valmentajat yrittävät jättää ”sormenjälkensä” 
urheilijan tekniikkaan tai hioa sitä. Olen sitä mieltä, että 
tekniikkaa yksinkertaistamalla ja keskittymällä perusasioi-
hin tehdään menestyvä urheilija. Käytän usein myös brit-
tiläisen soutajan Ben Hunt-Davisin kirjan otsikkoa "Will it 
make the boat go faster?" Minkä tahansa muutoksen me 
teemme, on kyseessä sitten uusi tekniikka tai harjoitus-
muoto, sen pitää parantaa suorituskykyä. Kysymys pakot-
taa miettimään, onko jokin muutos tarpeellinen vai ei.

19 Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp… Kaikki nämä 
vai ei mikään näistä?

Vain WhatsApp. Pidän yksityisyydestäni, ja koska minulla on it-tausta, 
tiedän missä mennään. Haluan edelleen käyttää vanhoja luotettavia 
välineitä eli sähköpostia, tekstiviestejä ja puhelinta. 

20 Terveisesi suomalaiselle ampumaurheiluväelle?
Suomella on ampumaurheilussa hienot perinteet, ja teillä on 

hyvä tulevaisuus edessänne. Tarttukaa tilaisuuteen ja tehkää kaikki 
mahdollinen, jotta lajilla ja urheilijoillanne on mahdollisuus kehittyä 
niin hyviksi kuin mahdollista! Olen ylpeä siitä, että minulla on kunnia 
tehdä töitä suomalaisen ampumaurheilun hyväksi, ja toivottavasti 
voin osaltani tehdä suomalaiset ylpeiksi.
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Teksti PEKKA SUURONEN  Kuva LASSI PALO

Sakon aseseppä  
Mauri Kähärä eläkkeelle

N
uori mies astui Riihimäen ase-
malaiturille 2.9.1968 vähän en-
nen seitsemää aamulla. Hän oli 
lähtenyt edellisiltana kotoaan 
Viitasaarelta, ja yö oli kulunut 

junassa. Taskussa oli metallipuolen am-
mattikoulun päästötodistus Äänekoskelta. 
Miehen askeleet suuntautuivat kohti Sakon 
asetehdasta. Kotipuolen työnvälitystoimisto 
oli ilmoittanut että siellä olisi metallimiehen 
paikka avoinna. Kävelijällä oli oikea alan 
koulutus. Kaksikymppisen miehen nimi oli 
Mauri Kähärä.

Sakolla sovittiin, että työt aloitetaan 
16.9.1968. Tuskinpa nuori mies pystyi ar-
vaamaan, että hän tulisi sekä asumaan että 
tekemään töitä Riihimäellä yli 46 vuotta. 

Kähärä jäi eläkkeelle 30. huhtikuuta.

46 VUOTTA JA 7 KUUKAUTTA saman työn-
antajan palveluksessa on Suomessa harvi-
naista joskaan ei tavatonta. Mieleen tulee 
ajatus, että Sako Oy on ollut miehen mieleen.

– Kyllä, Mauri vastaa. Painottaa vielä, että 
”laita se lehteen isoilla kirjaimilla”.

– Tämä on ollut minulle unelmatyö ja 
työnantaja. Oikeastaan se ei ole ollut työtä, 
vaan osa elämääni. Siis elämäntapa.

Entä tekisitkö kaiken samoin, jos kalen-
teria käännettäisiin 46 vuotta taaksepäin?

– Kyllä varmaankin, jos lähtökohdat ja 
opiskelumahdollisuudet olisivat samat kuin 
vuonna 1968.

KUN KÄHÄRÄ TULI SAKOLLE, se oli puh-
taasti kivääritalo. Niinpä hän teki monen-
laisia tuotannon työvaiheita, kuten viilaus-
töitä, patruunapesien kalvamista, tähtäinten 
juottamista, kiinnivetoa, rynnäkkökiväärien 
kasausta ja perushuoltoa. M78-pienoiski-
väärin valmistuksen aikoina hän kokosi yh-
den miehen soluna kokonaisia aseita alusta 
loppuun.

1980-luvun lopulla suomalaiset aseval-
mistajat Sako, Tikka ja Valmet yhdistyivät 
saman katon alle. Italiasta tuotiin Fabar-
min valmistamia haulikoita, muun muassa 
päällekkäispiippuisia, rinnakkaispiippuisia, 
itselataavia ja pumppuja. Ne markkinoitiin 
Tikka nimellä. Haulikoita ei Riihimäellä kos-
kaan valmistettu muutamia protokappaleita 
lukuunottamatta. 

Näihin aikoihin Kähärä siirtyi haulikoi-
den huoltopuolelle. Kun Valmet 412-tuotan-
to siirrettiin Italiaan, hän kävi opastamassa 
marocchilaisia Valmetin kokoamiseen.

Vuonna 2000 tilanne keikahti ympäri, 

Sakon aseseppä Mauri Kähärä on jäänyt eläkkeelle pitkän työrupeaman jälkeen.

kun Beretta osti Sakon. Luon-
nollisesti muut italialaismerkit 
korvattiin Berettalla, jonka maa-
hantuojaksi Sako ryhtyi. Van-
hojen merkkien Valmet, Tikka 
ja Lanber huolto säilyi, mutta 
lisäksi tulivat Beretta, Franchi ja 
Stoeger/Vursan. Berettan tuotekoulutus vei 
Kähärän Italiaan muutamaan otteeseen. Nyt 
oppia haettiin eikä viety.

Berettan tulon jälkeen Mauri Kähärä on 
ollut puhtaasti haulikkomies. Alue kiin-
nosti häntä ja haulikoiden mallikirjo on 
laajempi. 

Suuri yleisökin tuntee Kähärän ja Sakon 
huoltovaunun noin 300 käydyn kilpailun 
huoltotapahtumista. Kilpailuja on ollut sekä 
SAL:n että SML:n lippujen alla.

Mitkä ovat suunnitelmasi eläkepäiville?
– Olen luvannut tehdä Sakolle projekti-

hommana muutamat erämessut ja kilpai-
lutapahtumat tämän vuoden aikana. Siitä 
eteenpäin ei suunnitelmia ole. Tämä eläk-
keelle jääminen on vielä niin tuore juttu.

On Kähärää kyselty muihinkin yrityksiin 
huoltoja tekemään, mutta toistaiseksi mies 
ei ole ehdotuksista innostunut. 

– Asehuollon yrittäjäksi en kuitenkaan 
rupea! Byrokratia, työtilan vuokrat, lupavii-
dakko ja lupamaksut ovat sitä luokkaa, että 
ajatus ei hurmaa.

– Pehmeä lasku eläkkeelle on nyt harjoi-
tuksen tarkoitus. Voin tänä kesänä vaikka 

katsoa kisojakin! Siellä ovat ys-
tävät ja tuttavat ampumassa.

Lopuksi imuroidaan tietoa 
Kähärän 46 vuoden asekoke-
muksesta. 

Mikä on tärkein neuvosi  
aseiden huoltamiseksi?

– Pidä ase kuivana, puhtaana ja hyvin 
voideltuna. Poista vanhat ja likaiset voite-
luaineet, koska hiekka ja ruudin palamis-
jätteet takertuvat öljyyn ja rasvaan. Käytä 
hyvälaatuisia synteettisiä öljyjä ja vaseliineja 
voiteluun. Älä unohda tukkia. Kyllästä tukit 
tukkiöljyllä (ei aseöljyllä!) ettei puu pää-
se turpoamaan ja sitä kautta halkeamaan. 
Lakkapintaista tukkiakin voi öljytä. Öljy 
imeytyy esimerkiksi karhennusten ja piip-
pukourun kautta. Imeytymätön öljy vain 
pyyhitään lakkapinnalta pois. 

Kiitokset
Nyt eläkkeelle siirryttyäni haluan kiittää 
kaikkia lukuisia asiakkaitani hyvästä 
yhteistyöstä vuosien varrelta. Haluan 
myös kiittää Sakoa ja Berettaa siitä, 
että ne ovat tarjonneet minulle hyvän 
työpaikan ja mukavat työtoverit. Kuten 
työvuodet kertovat: töihin lähtö ei ole 
ollut vastenmielistä.
Mauri Kähärä

Kokeneelle Mauri Kähärälle riittäisi kysyntää asehuoltajana vielä eläkepäivinäkin.

"Pehmeä lasku 
eläkkeelle on 
nyt harjoituk-
sen tarkoitus."
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Ampumakouluissa 
riittää innokkaita

Jouni Kröger ja seuran tunnus.

– On kivaa tulla tänne, kun voi keskittyä vain yhteen asiaan ja unohtaa kaiken muun, Elli Räsänen iloitsee.

Onni Pirttimäki on harrastanut ammuntaa 2,5 vuotta,  
pikkusisko Liinu aloitti viime vuonna.

K
AMS:lla on vahvat perinteet, sillä 
seura on perustettu jo 1906. His-
toria kertoo, että seura oli ainoa 
sortovuosina perustettu ampu-
maurheiluseura. Siitä lähtien kun-

niakkaasti porskuttaneessa seurassa on nyt 
noin 750 jäsentä. Jouni Kröger on nähnyt 
seuran vaiheita läheltä 50 vuoden ajan. Pu-
heenjohtajana hän on nyt kuudetta vuotta. 

– Riistamaaliin meillä on radat viimei-
sen päälle kansainvälisestikin katsottu-
na. Liikkuvan maalin kaikki ratamme on 
elektronisoitu, joten yksinkin pystyy hyvin 
harjoittelemaan täyspainoisesti. Riistanhoi-
toyhdistyksen ampumakokeetkin voimme 
järjestää, Kröger sanoo.

Aktiivinen seuratoimija on myös Keijo 
Aalto, joka muutti Kuopioon kolme vuotta 
sitten Loviisasta Helsingin kautta. 

– Joulukuun 15. päivä oli muutto Kuopi-
oon, tammikuussa olin seuran jäsen ja hel-
mikuun lopulla olin jo hallituksessa, Aalto 
kertaa hymyillen nopeita käänteitä.

Toiminnan koordinaattorina hänelle 
mieluisaa puuhaa on junnujen valmennus 
ja ohjaaminen. Vetäjällä riittää tekemistä, 
sillä myös erilaisia kokeilijaryhmiä lähin-
nä koululaisista on kiitettävästi. Kuopiossa 
vuosittain järjestettävä Feel Your Movement 
-lajikokeilutapahtuma on tuonut ampu-
maurheilun pisteelle kiinnostuneita kokei-
lijoita jonoksi asti. 

– Meillä oli minuutti per junnu aikaa ja 
puoli tuntia jonotusta sillä ammuntarastilla, 
Aalto kertoo yläkouluikäisten liikuntapäivä-
näkin toimineesta tapahtumasta.

Myös ampumakoulut vetävät vuosittain 
hyvin porukkaa.

– Joka kerta, kun ilmoitamme niistä ke-
väällä ja syksyllä, on ollut tunkua. Niissä on 
ollut keskimäärin 30 oppilasta vuosittain.

ILAHDUTTAVAA ON myös yhteistyö alueen 
muiden seurojen kanssa. Kröger ja Aalto 
muistelevat lämmöllä yhteistyön voimaa 
muun muassa taannoin järjestetyissä Kul-
tahippukisoissa, joka oli viiden seuran 
projekti. Seura on myös aktiivinen kilpai-
lunjärjestäjä. Vuosittain se on järjestänyt 
parhaimmillaan lähes sata kilpailua. Seuran 
riistamaalijaosto tunnetaan arvostettuna 
kymmenien liikkuvan maalin SM-kilpailu-
jen järjestäjänä. 

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseurassa on lupsakkaan savolaistyyliin pistetty 
pystyyn vaikuttavat ammunnan harjoitusmahdollisuudet Heinjoelle.

Heinjoen ampu-
maurheilukeskus 
on KAMS:n 
talkooväen 
voimannäyte.

Elli Räsänen, 17, tutustui omakohtaisesti 
ampumaurheiluun seitsemän vuotta sitten. 
Tuolloin hän kävi isänsä mukana radalla, 
kaikki alkoi metsästäjäliiton lajeista.

– Sillä tiellä olen, Elli sanoo hymyillen.
Siilinjärveläinen nuori käy urheilulukiossa 

Kuopiossa, joten hänen on helppo piipahtaa 
keskustan tuntumassa olevalle ilma-aseradal-
le suoraan koulusta tai aamulla ennen koulua.

– Käyn noin 3–6 kertaa viikossa, riippuu 
harjoitussuunnitelmasta. Meillä on tosi 
mukava seura ja hyvät radat, hyvin pääsee 
harrastamaan. 

Ampumaurheilussa Elliä kiehtoo yksinker-
tainen asia:

– On kivaa, kun on tehnyt töitä ja sitten 
saa onnistumisia. 

Elli kuuluu liikkuvassa maalissa maajouk-

kueeseen, jossa hän viihtyy. Ampumaurheilu 
on ykköslaji, mutta hän ehtii harrastaa muu-
takin, kuten jalkapalloa ja ratsastusta.

– Liikkuva maali on melkein kaikista vai-
kein. Siinä tapahtuu koko ajan, ja se on vaan 
niin kivaa. Tavoitteeni on voittaa maailman-
mestaruus, sen lisäksi on tietysti pienempiä 
välitavoitteita, Elli sanoo ja näkisi mielellään 
lajinsa myös olympiaohjelmassa.

Liikkuvan maalin haastavuus kiehtoo Elli Räsästä

KAMS:n alkuvuosien menes-
tyksekkäin ampuja oli Iivo 
Väänänen, joka sai olym-
piapronssia hirviammunnan 
joukkuekilpailussa Tukholman 
olympialaisissa. 

Seuran paras ampuja kaut-
ta aikojen on Toivo Antikai-
nen. Hänellä on 19 Suomen mestaruutta, 11 hopeaa ja kahdeksan 
pronssia isopistoolilla ja vapaapistoolilla, ja Suomen ennätyksiä hän 
on parantanut useaan otteeseen. Hän oli ensimmäinen suomalai-
nen, joka on ampunut isopistoolin kuvio-osalla täydet 300 pistettä. 

Myös urheiluakatemia tuo paikkakunnalle huippuampujia, esi-
merkiksi Mika Kinisjärvi opiskeli ja harjoitteli Kuopiossa muutama 
vuosi sitten. 

– Saamme valmennustietoa ja hyviä ampujia tänne, kun paikat ja 
harjoitusmahdollisuudet ovat kunnossa, Keijo Aalto sanoo.

KAMS

SEURAN HISTORIA kertoo, että KAMS anoi 
1.6.1906 kaupungilta Saarijärveltä kolmen 
kilometrin päästä keskustasta maa-aluetta 
ampumaradaksi. KAMS saikin 10 hehtaarin 
alueen ensin kolmen markan vuosivuokralla 
ja sittemmin vuokratta. Rata palveli 1910-lu-
vulta aina 1960-luvulle asti ampumaseuran 
ja puolustusvoimain tarpeita, myöhemmin 
se kaavoitettiin asuinalueeksi. 

Vuodesta 1963 kotiratoina toimivat Ris-
salan lennoston kivääri- ja pistooliradat. 
Nykyään käytössä olevasta Heinjoen aluees-
ta kaupunki antoi vuosien 
odottamisen jälkeen KAMS:n 
käyttöön maata vuonna 2001. 
Samalla alueella sijaitsee moot-
toriurheilijoiden harjoitusalue.

– Kaupunki lupasi Saari-
järven ampumaradan jälkeen 
uuden radan kolmessa vuo-
dessa, mutta kolmenkymme-
nen vuoden päästä se lopulta saatiin alulle 
vuonna 2001. Sahasimme 300 kuutiometriä 
puuta laudoiksi. Sinne rakensimme talkoilla 
kaiken, noin 70 000 talkootuntia siihen käy-
tettiin. Ihmeesti meitä on vaan ollut raken-
tamassa, Kröger kertoo hymyillen innok-
kaasta ja sitoutuneesta talkooväestä.

RATATILANNE on tavalla tai toisella haaste 
monelle ampumaurheiluseuralle. Sitä se on 
myös Kuopiossa, sillä ilma-aseradat sijait-
sevat osin matkakeskuksen rakentamisen 

tieltä purettavassa rakennuksessa. Uuden 
sisäradan löytäminen ei ole helppoa.

– Se on toiminnan jatkamisen edellytys. 
Olen kiertänyt etsimässä sopivia paikkoja, 
mutta vuokrat ovat niin korkeita. Radan 
pitäisi kuitenkin olla vähintään bussiyhte-
yksien päässä, jotta nuorten on helppo tulla 
sinne, Aalto pohtii.

Kaksikko on kuitenkin toiveikas, että ti-
la-asiaan löytyy ratkaisu. Heinjoen suhteen 
seura on tehnyt kaupungin kanssa huolto-
sopimuksen. Talkootyöllä syntyneen am-

pumaurheilukeskuksen laajen-
taminen jatkuu seuran voimin 
lähivuosina – seuraava hanke 
on 50 metrin pienoiskiväärira-
ta. Noin viiden vuoden sisään 
Heinjoelle ovat tämän hetkis-
ten toiveiden ja suunnitelmien 
mukaan valmistumassa myös 
skeet-radat, sen jälkeen on tra-

pin vuoro.
– Haulikkoradat tuonevat seuraan pari-

sataa jäsentä lisää, Aalto uskoo.
Parantuneet fasiliteetit ja niiden eteen 

tehty työ ovat luoneet paineita myös jäsen-
maksun korotukselle.

– Täytyy miettiä, pitääkö liittymismak-
sua korottaa, kun pystymme tarjoamaan 
enemmän mahdollisuuksia, Aalto sanoo.

Käyttöä radoilla on. Heinjoella ammut-
tiin viime vuonna kaikkiaan 183 751 lauka-
usta, sisäradoilla oli vuodessa 3268 käyntiä.

Keijo Aalto ja Jouni Kröger etsivät KAMS:n uudelle sisäradalle paikkaa, jonne lasten 
ja nuorten olisi helppo tulla julkisillakin yhteyksillä.

KAMS:ssa on innokasta nuorempaakin väkeä kilpa-ammun-
nan parissa. Pirttimäen Onni, 13, käy ampumassa kerran 
viikossa, pikkusisko Liinu, 8, seuraa perässä.

Onni on päässyt jo käymään monissa kilpailuissakin, las-
kujensa mukaan ainakin 20 kertaa. Pokaalejakin on kertynyt.

Liinu on veljensä tapaan innostunut lajista. Isoveljen kisa-
kokemusta ei ole vielä kertynyt, mutta Liinu viihtyy kisoissa.

Vahvat 
perinteet
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Kari Laitinen (oik.) ja Markku 
Uusitalo ovat pyrkineet eroon 
raja-aidoista alueen ampuma-
seurojen välillä. Yhteistyö  
toimii hyvin.

Kimmo ja Niilo Seppänen, isä ja poika, ovat koukussa samaan harrastukseen.

T
oimintamme on laajaa ja perinteet 
ovat pitkät. Jäsenistömme ammatti-
taito on iso vahvuus. Meillä on hir-
veän kokeneita toimitsijoita ja tuo-
mareita monessa eri lajissa." Seuran 

puheenjohtaja Kari Laitinen on syystäkin 
tyytyväinen.

Merkittävä etu on myös se, että radat 
sijaitsevat seuran omalla maalla, jossa am-
pumaratoja on ollut 1950-luvun puolivälistä 
lähtien. KSA:lla on vuokralaisia ja yhteistyö-
tahoja, käyttävätpä talvisin ampujien majaa 
kahvi- ja taukotilanaan myös ympäröivästä 
latuverkostosta nauttivat hiihtäjätkin. 

Rata-alueen meluvalli syntyi Heikki Pie-
tikäisen puheenjohtajakaudella 90-luvulla, 
mikä ratkaisi sen, että radan käyttö ei päät-
tynyt ympäristölupaprosessin myötä 2008. 
Pietikäistä kehuvat vuolaasti sekä Laitinen 
että häntä edeltänyt puheenjohtaja Markku 
Uusitalo, joka tuli toimintaan mukaan viisi-
toista vuotta sitten.

– Me olemme tulleet tavallaan valmiille, 
kun radat ovat olleet valmiina. Saavutuksia 
on ollut ennen meidän aikaamme. Toki van-
hat ampujat pitivät Tikkakosken ilma-ase-
radan avautumista merkittävänä, monelle 
se on ollut vähän kuin olohuoneen jatke, 
Laitinen sanoo keväällä 2010 avautuneesta 
harjoituspaikasta.

NYKYÄÄN SEURASSA on noin 
300 jäsentä, joista monet ovat 
varsin aktiivisia ja idearikkaita 
toimijoita.

– Ilahduttavan moni haluaa 
osallistua tekemiseen. Se on 
hienoa, Laitinen kehuu.

Menestystäkin on tullut, 
viime vuosina kivääripainotteisesti. Para-
lympiavoittaja ja maailmanmestari Minna 
Leinonen on kansainvälisesti seuran nyky-
ampujista menestyksekkäin. Haulikkolajien 

Ammattitaitoiset jäsenet   ovat KSA:n voimavara
Keski-Suomen Ampujat 
on 95-vuotias perinteikäs 
ja menestyksekäs seura, 
jossa erityisesti practical 
kerää yhä enenemmän 
harrastajia. Haulikkoratojen 
lupa-asiat ovat vieneet 
resursseja, mutta 
jyväskyläläisseurassa 
luotetaan aikaa jäävän 
myös KSA:n kehittämiseen.

Teksti & kuvat HEIDI LEHIKOINEN

Kimmo Seppänen on paljasjalkaisena 
jyväskyläläisenä nähnyt Keski-Suomen 
Ampujien seuratoimintaa pikkupojasta 
lähtien. Isänsä mukana lajin aloittanut 
ja liikkuvaa maalia pitkään harrastanut 
mies käväisi välillä Turussa, mutta palasi 
kotikonnuilleen. Laji vaihtui sittemmin 
practicaliksi.

– Se on toiminnallinen ja monipuo-
linen, nopeutta vaativa laji. Ammunta-
harrastus on antanut kärsivällisyyttä, 
harkintakykyä ja tarkkuutta. Ammatilli-
sestikin laji on auttanut käden ja silmän 
koordinaation osalta, Kimmo sanoo.

Hän on harrastanut practicalia ja sa-
mankaltaista SRA-ammuntaa reilut kolme 
vuotta. 

– Keski-ikäiselle tämä on hyvä laji sik-
sikin, kun saa liikuntaa. Practical on urhei-
lullisempaa kuin perinteiset ampumalajit. 
Pärjätäkseen pitää ylläpitää myös fyysistä 
puolta. Taktiikkapuoltakaan ei pidä unoh-
taa. Rasti on aina erilainen, suoritustapoja 
on yhtä monta kuin suorittajiakin.

Osallistujia on paljon, joten Keski-Suo-
men Cupin SRA-kisat ovat olleet mielek-
käitä, samoin oman seuran viikkokisat 
pistoolipracticalin puolella. 

– Toukokuussa järjestämme pistoo-
lipracticalissa level III:n kilpailun, joka on 
saanut hyvän suosion, Seppänen kertoo. 

Vaikka laji on vaihtunut jo kertaalleen 
liikkuvasta maalista practicaliksi, ei uutta 
vaihdosta ole mielessä. 

– Tässä pysyn. Mahdollisesti laajen-
nan pistoolista kiväärin puolelle. Toki 

peruspistooliammunnan puolellakin voisi 
jonkun kilpailun käydä ampumassa, hän 
suunnittelee.

Niilo Seppänen aloitti ammunnan 
isänsä mukana 13-vuotiaana. Hän jäi niin 
sanotusti kerrasta koukkuun.

– Ajattelin, että onpa hieno laji. Moni-
puolinen, Niilo muistelee.

Ensikokeilusta harrastus eteni niin, 
että hän alkoi käydä ampumassa isänsä 
kanssa useammin. Kisoihin hän osallistui 
ensimmäisen kerran viime vuonna.

– Tavoitteenani on edistyä koko ajan ja 
pärjätä kisoissa, viime vuonna SM-kultaa 
voittanut Niilo sanoo. 

Nykyään hän harjoittelee kaksi kertaa 
viikossa radalla ja tekee lisäksi tekniikka-
harjoituksia kotona. 

– Vahvuuteni on keskittyminen.
Isältään Niilo kertoo saaneensa apua 

kiteytetysti kaikessa:
– Siltähän sitä on oppinut.
Isälle pojan ammuntaharrastus on 

mukava myös siksi, että kaksikko voi sitä 
tehdä yhdessä toisella tavalla kuin jos 
poika harrastaisi vaikka jääkiekkoa. Kim-
mo Seppäselle myös paras muisto lajin 
parista liittyy pojan SM-kultaan.

– Kun hopeamitalisti kuulutettiin, 
pulssini oli varmaan 180. 

Seppäsille kauden pääkilpailu on Wasa 
Match, jossa practicalin SM-mitalit 2015. 
Niilo puolustaa SM-kultaansa juniorien 
standard-luokassa, Kimmo lähtee paran-
tamaan omia suorituksiaan edellisvuo-
delta.

Practical on Seppäsille 
yhteinen haaste

harrastajia on haitannut, että vuodesta 2013 
lähtien haulikkoradat ovat olleet poissa käy-
töstä.

– Sitä myöten haulikkoampujat ovat jäse-
nistöstämme vähän vähentyneet. Se on tie-
tysti ymmärrettävää, kun omaa lajia ei pääse 
harrastamaan. 

Uusi ympäristölupahakemus on toimitet-
tu eteenpäin ja haulikkoratojen odotetaan 

avautuvan ”jollain aikataululla”, 
toivottavasti mahdollisimman 
nopeasti. Vaikka lupaprosessi on 
lisännyt ydinporukan yhteistä 
tekemistä ja yhteishenkeä, on se 
myös sitonut aikaa ja energiaa. 

– Toisaalta meille on myös 
vahvuus, että olemme lupapro-
sessin läpi käyneet. Monella se 

on vielä edessä tai kesken.
Haulikkoratojen avautumista odotetaan 

hartaasti, että seuran kehittyminen pääsisi 
taas raiteilleen.

– Ratoja pitäisi modernisoida ja saada 
käyttöön lisää suorituspaikkoja esimerkiksi 
practicalin osalta. Pistooli- ja kivääriradoille 
pitäisi saada elektroniset taululaitteet, joita 
tulevaisuudessa tarvitaan. Nuorisopuoli 
on meille myös selvä kehittämisen paikka, 
vuodesta 2007 seuran toiminnassa ollut Lai-
tinen listaa kehittämiskohteita.

Rakentamistilaa maa-alueella on vielä 
hyvin uusille suorituspaikoille.

KESKI-SUOMEN AMPUJAT tekee vahvaa 
yhteistyötä erityisesti Tikkakosken Ampu-
jien kanssa. Osana yhteistyötä Tikkakosken 
ilma-aserata on myös KSA:n käytössä. 

– Siellä olisi puitteet laajempaankin toi-
mintaan kuin tällä hetkellä on. Karstula 
esimerkiksi on hyvä osoitus siitä, että laajaa 
junioritoimintaa pystyy pyörittämään pie-
nelläkin paikkakunnalla. Meilläkin määrät 
voisivat olla huikeastikin suurempia, jos olisi 
aikaa ja resursseja tuohon käyttää, Laitinen 

miettii tulevien vuosien mahdollisuuksia.
Aiemmin ilma-aserata oli Jyväskylän kes-

kustan tuntumassa Kuokkalassa, joka hou-
kutteli lähistöllä asuvia nuoria. KSA:ssa on 
ylipäätään hienosti ymmärretty yhteistyön 
merkitys. Alueen muidenkin seurojen ja 
reserviläisjärjestöjen kanssa yhteistyö on tii-
vistä. Sen sujumiseksi KSA tekee kaikkensa.

– Yhteistyötä on pyritty systemaattisesti 
rakentamaan. Tällä alueella ei ole yhtään 
ampumaseuraa, jonka oma porukka riittäisi 
ison kisan pyörittämiseen. Alueen sisäinen 
yhteistyö pyörii, ilman sitä ei pyörisi mi-
kään, Laitinen ja Uusitalo sanovat.

Jyväskyläläisseurassa on hyvä pöhinä 
muutenkin. Markku Uusitalo kiteyttää seu-
ran moton Ruotsin nykyistä kuninkaan För 
Sverige – i tiden -mottoa mukaillen:

– Sama se on meillä: KSA:n ja ampu-
maurheilun puolesta koitamme touhuta, 
mutta ajan henki asettaa omat rajoitteensa 
valitettavasti.

"

Merkittävä 
etu on se, että 
radat sijaitsevat 
seuran omalla 
maalla.

KSA
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T
ällä kertaa kyseessä on 42:s IWA. 
Kävijämäärä ylitti ensimmäistä ker-
taa 40 000:n rajan. Kävijöitä tuli 123 
maasta. Näytteilleasettajia oli 1 383 
eli 40 enemmän kuin viime vuonna. 

Näistä Saksan ulkopuolelta tulleita näytteil-
leasettajia oli 79 prosenttia, joten IWA on re-
hellisesti kansainvälinen suurnäyttely. 

Yhdeksän messuhallin lattiapinta-alaa oli 
huikeat 86 000 m², siis lähes 20 jalkapallo-
kenttää.

Suomen Ampumaurheiluliiton hallituksen 
jäsen Veikka Gustafsson sai kunnian olla 
IWA:n avajaispuhuja. Hän kertoi puheessaan 
olevansa täällä ”tekemässä suomalaisia alan 
valmistajia tunnetuksi”.

ISSF-lajien asetarjonnassa ei ollut suuria 
uutuuksia. Aivan uusi ase oli Perazzi High 
Tech -haulikko. Walther LP400-E on ilma-
kiväärin versio elektronisella laukaisulla. 
Kilpailukiväärien valmistajat Anschütz Blei-
ker, Grüning & Elmiger, Keppeler ja Pardini 
menevät tutuilla malleillaan, samoin haulik-
kotalot Krieghoff ja Guerini. Browning esit-
teli B725-haulikostaan uusia trap-versioita. 
Beretta 690 Sporting/Trap Black on nyt siinä 
ja siinä onko se uusi haulikko vaiko versio 
692:sta. 

Haulikoissa uusia aseita olivat esimerkik-
si Benellin päällekkäispiippuinen haulikko 
828U sekä uudehko haulikkomerkki Brixia. 
Kivääripuolella Winchester XPR oli uutuus.

IWA:n uutuudet liittyivät etupäässä met-
sästysaseisiin, patruunoihin ja luoteihin. Uusi 
amerikkalaiskaliiperi 6,5 millinen 28 Nosler 
näki päivänvalon.

Seuraavassa muutamia poimintoja aak-
kosjärjestyksessä.

Aseet
BRIXIA (Italia) on ollut bisnek-

sessä vuodesta 2012. Tämä vuosi oli toinen 
esiintyminen IWA:ssa. Toistaiseksi ohjelma 
käsittää erilaisia metsästyshaulikoita. 

www.brixiashotguns.net 

BROWNING (Belgia) esitteli parin vuoden 
ikäisestä B725-haulikosta ProTrap-mallit 
matalalla ja korkealla kiskolla. Korkea kisko 
on säädettävä. Tukit on suunniteltu trap-am-

muntaan, mutta koneisto on tuttu B725. Vaih-
din on mekaaninen. B725:n Sporting-versio 
on esitelty Urheiluampujassa. 

Browning BAR-itselataavasta kivääristä 
esiteltiin evoluutioversio BAR Mk 3. Siinä on 
uutta mm. tukkien muotoilu, laukaisulaite ja 
uritettu piippu. Pyörähtävä sulku on erikoi-
nen 7-nokkainen.

www.browning.eu 

FEINWERKBAU (Saksa) kertoi, että 800-sar-
jan ilmakiväärit ovat lopullisesti syrjäyttäneet 
700-sarjan, jota ei enää ole saatavana. 800W 
on puutukkinen malli. FWB:n mukaan puu 
on jälleen tulossa muotiin. 800W on lisäksi 
0,5 kg kevyempi kuin 700 Alu.

Uusi takatähtäin on pienikokoisempi, ke-
vyempi ja kallistettavissa. Se voidaan asentaa 
jälkikäteen vanhempiin kiväärimalleihin.

www.feinwerkbau.de 

MERKEL (Saksa) oli takavuosina tekijä kiek-
koradoilla, mutta nykyiset omistajat (Caracal, 
Abu Dhabi) satsaavat metsästysaseisiin. Vuo-
den 2015 teema oli Lady Line DS (”Déesse” = 
jumalatar). Kyseessä ei ole uusi ase, vaan uusi 
erityisesti naisille suunniteltu tukkimalli ja 
-muoto. Lady-mitoittetuja tukkeja on saata-
vana sekä haulikoihin että kivääreihin.

Eräs perinteinen, taittopiippuinen suh-
lilaismallinen kertalaukauskivääri Lady DS 
painaa vain 2,4 kiloa. 

www.merkel-die-jagd.de 

PERAZZIN (Italia) uutuus oli nimeltään High 
Tech. Siitä tulevat mallit kaikkiin haulikkola-
jeihin sekä matalalla että korkealla kiskolla. 
Kyljet ovat kaksiväriset, musta/kirkas. Piiput 
ovat satiininmustat. Piipun mitat ovat vakio-
na 70, 72, 75, 78 tai 80 cm, mutta tilauksesta 
saa muutakin. Pesitys on aina 12/76. Supis-
tukset joko kiinteät 8/10 ja 10/10 tai vaihtosu-
pistimet.

Erikoisuutena asiakas voi valita iskureiden 
vauhdittajiksi kierre- tai lattajouset. Tehtaan 
toimitukset alkavat loppukesästä. Suomen 
hinnat ja saatavuus ovat vielä auki.

www.perazzi.it 

SAKO (Suomi) esitteli Carbonlight-kiväärin, 
jossa on nimensä mukaisesti hiilikuitutukki. 
Se on kotimaista tekoa ja hyvin kevyt. Tulok-

sena on 2,4 kg painava kivääri, kevein Sako 
koskaan. Hiilikuitu on kallista materiaalia, 
ja se heijastuu aseen hintaan.

www.sako.fi 

WALTHER (Saksa) toi LG 400-ilmakivää-
rin juuri Lontoon olympialaisiin. Nyt vali-
koimaan lisättiin elektronisella laukaisulla 
varustettu versio LG400-E. Eräinä etuina 
mainitaan laukaisukynnyksen muuttumat-
tomuus ja harjoituslaukausten helppous. 
Puristat vain liipaisinta, asetta ei tarvitse 
”virittää”. Pistoolin tapaan kiväärissäkin on 
ladattava akku irtoparistojen asemesta.

Kivääriä saa sekä Alutec-alumiinituk-
kisena että laminaattipuisena ”Anatomic” 
-mallina.

www.carl-walther.de
 www.carl-walther.com 

Lyijyttömät luodit

LUOTIMATERIAALIEN LYIJYTTÖMYYS on 
kuuma peruna. Haulikoissa lyijyttömyys on 
pidemmällä johtuen monestakin seikasta: 1) 
haulikolla ammutaan suuria laukausmääriä, 
2) haulikuorman paino on suurempi kuin 
luodin paino, 3) haulit leviävät laajalle alal-
le. Yhdessä kiekkopatruunassa on pyöreästi 
300 haulia.

Luotiaseissa tilanne on toinen. Siitä huo-
limatta on esitetty vaatimuksia, että lyijystä 
pitäisi luopua sekä metsästyksessä että ra-
ta-ammunnassa. Yhdysvaltain Kalifornia 
on tässä pisimmällä, mutta myös Saksassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa asia on ollut esillä. 
Niinpä patruunavalmistajien on ollut pakko 
kehittää lyijyttömiä luoteja. Pitkin hampain, 

sillä valmistajien mielestä lyijy on ihanteelli-
nen luodin sydänmateriaali. Se on edullista, 
kaikkialla saatavaa, helposti muovattavaa ja 
raskasta. Mitä raskaampi projektiili, sitä va-
kaampi lento.

Useilla luodinvalmistajilla oli esillä ku-
parisia tai messinkisiä luoteja. Lapua esitteli 
Naturalis-luodistaan jo kolmannen suku-
polven. Sen kerrotaan yhdistävän nopean 
ja keskinopeusalueen niin, että se avautuu 
luotettavammin hitaillakin nopeuksilla. Nyt 
esiteltiin 30-kal., 8 mm ja 9,3 mm luodit. Tä-
män vuoden puolella tulevat vielä 6,5 mm 
ja 338 sekä suosittuun 9,3 mm:iin uusia pai-
noluokkia.

Saksalainen RWS esitteli HIT-luo-
din. Sitä ei arvaa kupariseksi, 
koska RWS on niklannut ul-
kopinnan. RWS harjoit-

Kansainvälinen asenäyttely IWA Outdoors Classic 
pidettiin maaliskuun alkupäivinä Etelä-Saksassa 

Nürnbergissä, Baijerin ja Frankinmaan rajamailla.

Teksti PEKKA SUURONEN  
Kuvat MATTI ERKKILÄ, PEKKA SUURONEN, SEIJA VAARNA, VALMISTAJAT

Benelli esitteli totuttuun tapaa uutuushaulikkonsa 828U melkoisen show-meiningin saattelemana.

Merkelin tukkiseppä Ronald Schmidt on kehittänyt naisille 
oman perätukin muodon.

Mauro Perazzin poika Nicola, 19, 
debytoi IWA:ssa. Hän kantaa hau-
likkouutuutta Perazzi High Tech.

4. Browning esitteli B725 
mallistaan version Pro Trap. 
Tähtäinkisko on säädettävä.

RWS:n kuparisen HIT-met-
sästysluodin konstruktio 
käyttää muovitulppaa 
kärjessä monien muiden 
valmistajien tavoin.

Hasler on italialainen 
lyijyttömien luotien 
valmistaja.

IWA 2015 
– suurempi kuin koskaan

1.

2.

3.

4.

1. Feinwerkbau 800 W-ilmakivääri 
on puutukkinen. Sitä saa joko päh-
kinäpuun värisenä tai mustana.
2. Steyrin LG100 FT on tarkoitet-
tu suosiotaan kasvattavaan Field 
Target-ilmakivääriammuntaan. 
Ilmakiväärillä sekä lupa- että rata-
vaatimukset ovat kevyemmät kuin 
ruutiaseissa.
3. Steyr LP 10 on tällä hetkellä maa-
ilman menestyksekkäin ilmapistoo-
li. Kuusi kultamitalia kolmissa pe-
räkkäisissä olympialaisissa. Lisäksi 
kahden maailmanennätyksen ja 
neljien olympiaennätysten haltija.

Walther LG400-E ilmakiväärin 
elektronisen version tunnistaa 
punaisesta liipaisimesta  
ja kylkitekstistä.

jatkuu
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taa paljon niklausta; sillä on ilmeisesti 
hyvät laitokset tähän. HIT-luodissa on 

muovikärki, Noslerin vuonna 1984 
ideoima. Samantapaista käyttävät 
nykyään useat valmistajat.

Sakolla on umpikupariluoti ni-
meltä Copperhead. Saksalaisella Ja-

guarilla on suuri kirjo umpikuparisia 
ja messinkisiä luoteja sekä valmiita pat-
ruunoitakin. Jaguar tarjoaa 15:tä kupari- tai 
messinkiluotia erityisesti rata-ammuntaan, 
joten ilmeisesti jossain päin maailmaa on 
lyijy julistettu radallakin pannaan. Näiden 
sortimentti on kaliiperien .30 ja .50 välillä 
eli pienet kaliiperit puuttuvat. Italialainen 
Hasler ja eteläafrikkalainen Frontier tarjo-
avat samoin kuparia ja messinkiä.

Patruunat
ELEY (Britannia) esitteli kaksi uutta patruu-
naa, joka nostaa Eley 22 LR-patruunamal-
lien määrän kolmeentoista. Uutuudet ovat 
Force ja Contact. Ne on suunniteltu itsela-
taaviin kivääreihin. Niissä on tilkkasen pai-
navampi luoti (2,70 g).

Eleyllä on nyt neljä testausasemaa: Bir-
mingham (Englanti), Stuttgart (Saksa), 
Winters (Teksas, USA) ja Oslo (Norja). Bri-
tanniassahan vallitsee pistoolikielto, joten 
siellä ei voida testata pistooleihin sopivia 
patruunoita, muissa maissa kylläkin.

Eleyllä on ollut parin vuoden ajan am-
pumahiihtopatruuna Tenex Biathlon. Näitä 
urheilijoita varten Norjassa voidaan jääh-
dyttää patruunat ja aseet -20 asteeseen.

www.eley.co.uk 

RWS (Saksa) esitteli kuuluisasta ja vanhasta 
Rottweil-haulipatruunasta uuden, nopeam-
man perheen Super HV Series. Lähtönope-
us on 405 m/s ja haulikuorma vakio 24 g. 
Nopeuden lisäyksestä huolimatta RWS 
kertoo, että rekyylintuntemus on pienempi. 
Tämä on saatu aikaan uudenlaisilla ruudeil-
la ja välitulpilla. Patruunat on kehitetty Sak-
san ampumaurheilujärjestön (DSB) kanssa.

Patruunasta on versiot Supertrap HV, 
Superskeet HV ja Superskeet Streu (hajoit-
tava patruuna).

www.rws-munition.com  

SK (Saksa). Brändin valmistaa Nammo 
Schönebeck GmbH nimensä ilmoittamal-
la paikkakunnalla. Tehdas valmistaa sekä 

Lapua- että SK-merkkiset 22 LR-patruunat 
eikä enää juuri mitään muuta. Nyt keskity-
tään tämän kaliiperin tuotteisiin ja vieläpä 
premium-luokkaisiin patruunoihin.

Lapualta ei ole uusia malleja, mutta 
 SK:lta tuli uutuus Biathlon Sport ampu-
mahiihtoon. Tämän jälkeen ohjelmassa on 
kuusi Lapua- ja yhdeksän SK-patruunaa.

SK uusi ulkoisen ilmeensä, pakkaukset, 
värit, logot ja kaiken IWA:n alla. Nyt kosis-
kellaan nuorempaa asiakaskuntaa.

www.sk-ammunition.com 

Tarvikkeet ja varusteet 
AHG (Saksa) esitteli monitoimisen am-
pumatuen, jota kivääriampujat voivat 
käyttää asentoammunnan kaikissa vai-
heissa. Kolmijalkatuki voidaan nostaa 
aina 190 cm korkuiseksi. Kiväärin 
tukitasossa on poterot patruunar-
asioille tai ilma-aseiden luodeille.

Tuki on rakennettu alumiini- ja lasi-
kuituputkista, joten se painaa ainoastaan 
1,33 kg.

www.ahg-anschuetz.de 

GEHMANN (Saksa) on ampujain tavarata-
lo, joka tarjoaa kaikenlaista mukavaa ra-
ta-ammuntaan, etupäässä kiväärilajeihin. 
Gehmannin bravuuri on omaa valmistetta 
olevat tähtäinlaitteet.

Tänä vuonna Gehmann halusi nostaa 
esille uuden kompressorin Omega AC-1. 

Laite on niin edullinen, että hankinta onnis-
tuu kerholle tai ahkeralle yksittäiselle ampu-
jallekin. Laitteen kapasiteetti on 10 l/min. Se 
liitetään valovirtaan 230 VAC, ottoteho on 
900 W. Ilmakiväärin säiliö täyttyy 2–4 mi-
nuutissa, pistoolin 1–2 minuutissa.

Kompressoria voi käyttää 200 ja 300 ba-
rin säiliöiden täyttämiseen. Kun painemit-
tari säädetään oikeaan arvoon, kompressori 
pysähtyy automaattisesti säiliön täyttyessä. 

www.gehmann.com 

CORSIVIA (Espanja) on maalikiekkojen val-
mistaja, jolla on visioita. 100-prosenttisesta 
luonnonmateriaalista eli männynpihkasta 
valmistetut Green Dream -kiekot ovat muu-

taman vuoden ikäiset. Näitä käytettiin 
Granadan MM-kisoissa viime vuonna. 

Mutta yrityksellä on vielä lennok-
kaampia ajatuksia.

– Tutkimme mahdollisuuksia laittaa 
älyä lentävään kiekkoon, Corsivian joh-
taja Enrigue Navarro kertoi.

– Ampujaa ja valmentajaa auttai-
si suunnattomasti tieto, miltä puolelta 
ja miltä etäisyydeltä ampuja pummasi. 
Tämä tieto voitaisiin välittää myös kat-
sojille. He voisivat nähdä katsomossa 
i-Phoneistaan, että kultamitali hävittiin 
10 cm marginaalilla, Navarro jatkaoi vi-
siotaan.

www.corsivia.com 

SIUS (Sveitsi) kertoi uudesta ”10 Lane 
Command Desk” -tulosjärjestelmästä, 

5. Eleyn uusin 22 LR-patruunamalli Force on suunniteltu itselataaviin kivääreihin.  6. Saksalainen RWS esitteli legendaarisen 
Rottweil-brändin alla uusia nopeampia ratapatruunoita Super HV.  7. Ahg-Anschüzin monitoimiteline sopii asentoampujille.  
Se muuntautuu moneksi.  8. 6,5-26 x 56 edustaa Leican 6 x zoom-malliston yläpäätä.

Susanna Paul edustaa neljättä sukupolvea helsinkiläisessä perheyrityksessä Magnus 
Paul Ky. Tämä tuo maahan mm. saksalaista Docteria. Kuvassa myös isä Göran Paul.

Ase Utran Kari Hirvonen toivoo, että 
urheiluammunnassakin ymmärrettäisiin 
äänenvaimenninten edut.

joka debytoi ilma-aseiden EM-kilpailuissa 
Hollannin Arnhemissa maaliskuussa. Tällä 
softalla voidaan näyttää katsojille 10 radan 
tulokset monella eri tavalla, suurella näytöllä 
ja välittää ne yhdelle PC:lle. Siihen liitetyllä 
lasertulostimella saadaan aikaan nopea tu-
lospalvelu esimerkiksi lehdistölle.

SIUS on ISSF:n virallinen tuloslaskenta-
järjestelmien toimittaja. Sillä on hyväksyn-
nät ISSF:n kaikissa vaiheissa (Phase I, II ja 
III).

www.sius.com  

Muuta
LAPORTE (Ranska) tunnetaan kiekoistaan 
ja heittimistään. Heittimessä 180C Rio on 
lisätty elektroniikan käyttöä. Seurauksena 
hintaa on voitu alentaa ja lisäksi:

– Tämä on maailman nopein heitin. Ih-
minen ei huomaa minkäänlaista lähtöviivet-
tä, Frédéric Laporte vakuuttaa.

Laporte on myös kehittänyt yksityisen, 
ampujille suunnatun sosiaalisen median, 
jonka nimi on Weshoot. Tällä on Frédéricin 
mukaan jo 40 000 jäsentä. 

 ´ www.weshootapp.com
– Tarkoituksena on luoda interaktiivinen 

ampujakeskeinen sähköinen yhteisö, ikään 
kuin yksityinen Facebook, jossa jäsenet voi-
vat jakaa uutisia, kokemuksia, videoita, va-
lokuvia jne. Myös organisaatiot, kuten val-
mistajat ja ampumaradat, voivat tehdä tänne 
ilmoitustaulunsa, Laporten internet- ja me-
diajohtaja Guy Basso kertoi innoissaan. 

www.laporte.biz 

MEC (Saksa) on käännättänyt saksankie-
lisen ilmakivääriampujan oppikirjan eng-
lanniksi. Otsikko kuuluu Air Rifle Training 
and Competition. Kirjoittajat ovat Heinz 
Reinkemeier ja Gaby Bühlmann. Kirja on 
päivitetty ja täydennetty painos edellisestä 
teoksesta nimeltä Air Rifle Shooting. 

Kirjaa voi tilata postimyynnistä Saksasta: 
 ´ shop.mec-shot.com
Hinta on 49,90 euroa plus lähetyskulut. 

www.mec-shot.de

Asealan näkymät 
lievästi positiiviset
IWA-messuilla tehtiin jälleen yleisöennätys. 
Positiivisuus nostaa päätään myös Suomessa.  
Sekä valmistajat että maahantuojat ovat ainakin 
varovaisen toiveikkaita tämän vuoden tuloksestaan.

Teksti ja kuvat MATTI ERKKILÄ

O
hessa on eräiden 
IWA:ssa olleiden suo-
malaisten valmistajien 
ja kotimaisten maa-
hantuojien ajatuksia 

kauppavuodesta 2015.

Nammo Lapua Oy

Nammo Lapua Oy:n myynti jatkaa viime 
vuoden tapaan vahvaa kasvuaan. Mark-
kinointipäällikkö Erkki Seikkula toistaa 
vuoden takaisen lauseensa: ”Kauppa käy 
kuin rajuilma.” Tälle on perusteensa, sillä 
.22-patruunoiden valmistuksen kapasi-
teetti on kuluvalle vuodelle myyty! Ky-
syntä on maailmanlaajuista. Lapuan sekä 
Vihtavuoren tehtaat saavat 
”venyä”, jotta pystyvät vastaa-
maan mieluisaan ongelmaan.

– Viime vuonna Lapua-, 
SK- ja VV-brändit tekivät 
kaikkien aikojen ennätykset 
liikevaihdon ja tuloksen suh-
teen. Tästä vuodesta teemme 
vielä paremman, Seikkula va-
kuuttaa.

Yhtiön patruunoissa ja luo-
deissa on paljon uutuuksia. 
Nimien perässä lukee usein Naturalis 
– kertoen tuotteiden täyttävän ajan vaa-
timukset tai olevan edellä. Hylsyistäkin 
löytyy uutuuksia.

Naturalis-tuotteet on suunnattu met-
sästykseen. SAL:n urheiluampujia kiin-
nostavat varmasti 7mm-08 Rem -hylsy, 
.300 AAC Blackout -hylsy ja 6 mm BR 
GB543 5,8 g/90 gr TM ScenarL -patruu-
na.

Yhtiö on perustanut ”Lapua Clubin”.
 ´ www.club.lapua.com/fi
– Tällä konseptilla pyrimme nosta-

maan asiakkaamme eksklusiiviseen ase-
maan. Heille tarjotaan juttuja, jotka ovat 
vain clubin jäsenten saatavilla.

Lapua on uudistanut koko SK-tuo-
teperheen ilmeen ja kohdistanut sen 
nuorille ampujille, jotka ovat asettaneet 
tavoitteensa korkealle.

 ´ www.sk-munitions.de
– Vihtavuori on nyt täyttänyt vuoden 

Nammo-perheen jäsenenä. Olemme in-
vestoineet tuotannon kehittämiseen ja 

Nammo Lapua 
saa venyä 
pystyäkseen 
vastaamaan 
luottopat-
ruunoidensa 
kysyntään. 

5.
6.

7.
8.

kapasiteetin parantamiseen, 
Seikkula kertoo. 

Vihtavuoren keskeiset 
tuotteet ovat haulikonpatruu-
nat ja ruuti. Yhtiöllä on myös 
uudet verkkosivut:

 ´ www.vihtavuori.com 
Huhtikuun 5. päivänä as-

tui voimaan siviiliräjähteiden 
identifiointi ja jäljitettävyysla-
ki sekä 1.6. CLP -määräyksiä. 

Ne yhtiö on jo huomioinut toimissaan.
.22 LR ja keskisytytteiset patruunat 

sekä niiden komponentit koskevat lä-
heisesti kilpa-ampujia. Seikkula sanoo 
yhtiön olevan maailmanlaajuisesti alan 
johtava toimija tällä sektorilla. Yhtiö 
panostaa myös jälleenlatausruutiin 
ja siihen liittyvään tuotekehitykseen. 
Markkinointi ja myynti tulevat olemaan 
suuressa roolissa seuraavina vuosina.

Nordis Distribution Oy

Yhtiö jatkaa voimakasta kasvuaan tänä 
vuonna. Edellisenä vuonna valikoimiin 
lisätyt uudet edustukset (Blaser-aseet ja 
vaatteet, Mauser-aseet sekä Nikon-op-
tiikka) tuovat arvokkaan lisän vahvaan 
tuoteperheeseen, jonka selkärangan 
muodostavat Lapua, Vihtavuori ja 
SK-tuotteet. Myyntiorganisaa-
tio on vahvistunut kahdel-
la henkilöllä.

Patruunakauppa käy kuin siimaa,  
Erkki Seikkula myhäili IWA-messuilla.

jatkuu
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– Nordis Oy:n laaja ja laadukas tuo-
tevalikoima takaa yritykselle entistä 

vahvemman aseman Suomen am-
pumaurheilu- ja metsästysmarkki-
noilla. Laadukkailla tuotteilla har-
rastaminen on sekä vaivatonta että 

tuloksekasta, markkinointipäällikkö 
Jani Virtanen lupaa.
– Päämiehillämme oli tänäkin keväänä 

mielenkiintoisia uutuuksia IWA:ssa. Tämän 
vuoden kuluessa tulemmekin esittelemään 
niitä suomalaisille ampujille ja metsästäjille. 
 

Teema Line Ltd Oy
 

Forssassa toimiva Teema Line -yhtiö on 
tunnettu erityisesti kivääriampujien asus-
teiden, takkien ja housujen valmistajana. 
Yhtiön viennin osuus on koko tuotannosta 
peräti 93 prosenttia. Suomessa yhtiön liike-
vaihto on noussut vain elektronisten ana-
lyysi- ja harjoittelun apulaitteiden kohdalla. 
Kivääriampujan asusteita viedään peräti 60 
maahan. Kansainvälisistä edustusampujista 
suomalaiseen laatuun luottaa noin 40 pro-
senttia ja Suomen maajoukkueampujista 
peräti 90 prosenttia.

– Analyysi- ja apulaitteiden trendin 
myötä kaikilla eteenpäin pyrkivillä suo-
malaisilla kivääri- ja pistoolijunioreilla on 
kohta elektroninen apulaite. Kehitys on 
positiivinen, koska ampujan kehittyminen 
vaikuttaa sujuvan 2-4 kertaa nopeammin, 
toimitusjohtaja Kurt Thune kertoo.

Asusteiden tuoteuutuuksiakin yrityksel-
lä on esittää. Ampuma-asun alle on valmis-
tettu uusi alusasu, malli X.9. Se on entistä 
ohuempi, ja sitä voidaan käyttää yhdessä jo 
olemassa olevien tuotteiden kanssa.

– Uudet ohutpohjaiset sukat tukevat en-
tistä paremmin pystyasennon tasapainoa. 
Sääriosan paksunnos lisää seisomismuka-
vuutta ja helpottaa polven mahdollista puls-
sireduktiota, Thune selvittää.

– Liipaisinkäsi on saanut uuden hans-
kan. Se lämmittää kylmällä ilmalla, ja läm-
pimällä se siirtää kosteuden pois käsinees-
tä. Ohut Clarino-materiaali kämmenessä 
antaa ampujalle vakaan otteen, jolloin hän 
pystyy puristamaan asetta tiukemmin ilman 
lisääntynyttä epämukavuuden tunnetta. 

Oy HW-Company Ltd

Toimitusjohtaja Esko Erkkilä uskoo yhtiön 
ylittävän viime vuoden tuloksen. Kokkola-
laisen perusteena on kokonaisennakkojen 
kaupan kasvu.

– IWA:ssa aika vierähti nykyisten pää-
miehien luona. Kehitimme yhteistyötämme 
heidän kanssaan. Paljoa en ehtinyt uusia 
juttuja katselemaan, Erkkilä kertoi mes-
suannistaan.

– Waltherilta saamme loppuvuonna uu-
den pienoiskiväärin KK400.

Antonio Zolin ratahaulikoiden ja Fiocch-
in, Cleverin ja Tunet-patruunoiden myynti 
on myös kasvussa. Pientä huolta aiheuttavat 

Yhdysvalloista hankittavat tuotteet, kuten 
ruuti, luodit, nallit ja pienoiskiväärin pat-
ruunat, koska niitä on vaikea saada.

AKU-metsästyskengät ovat yhtiön uu-
tena tuotemerkkinä. Tunetilla, Miragella ja 
Fiocchilla on uusia rata- ja metsästyspat-
ruunoita.

www.hw-hunt.fi

Teuvo Louhisola Oy

Toimitusjohtaja Nina Holmberg Teuvo 
Louhisola Oy:stä kertoo, että yhtiön edus-
tama Benelli tuo markkinoille mallin 828U, 
joka on valmistajan ensimmäinen päällek-
käispiippuinen haulikko. Sen paino on hie-
man alle kolme kiloa. Holmberg luettelee 
aseen uusia hienouksia:

– Progressive comfort -rekyylinvai-
mennus, säädettävä takatukin pudotus ja 

sivuvääryys, kylmäkäsitellyt Crio-piiput, 
vaihdettava perälevy ja poskipakka sekä ir-
rotettava laukaisukoneisto. 828U:sta löyty-
vät myös sisäpuoliset supistajat, teräksinen 
lukitusmekanismi ja vaihdettava hiilikuitu-
kisko.

Aseesta tulee kaksi versiota: 828U Black 
mustalla lukkorungolla ja 828U Silver val-
konikkeliviimeistellyllä ja koristekaiverre-
tulla lukkorungolla. Molemmissa versioissa 
piippuvaihtoehdot ovat 26” tai 28”. 

Aseen kaliiperi on 12/76, ja se esiteltiin 
ensimmäisen kerran Euroopassa IWA 2015 
-messuilla. Mallikappale 828U Silver saa-
daan maahan huhtikuussa, ja se on esille 
kevään ja kesän messuilla sekä esittelypäi-
villä (www.teuvolouhisola.fi/fi/asiakkaille/
tapahtumat). Ensimmäinen erä 828U Silver 
-mallia saadaan kauppiaille heinäkuussa. 
Musta versio tulee Suomeen aikaisintaan 
vuodenvaihteessa.  

Nordisin "myyntitykit" markkinointipääl-
likkö Jani Virtanen (vas.) ja toimitusjoh-
taja Marko Ala-Ketola.

Myyntisihteeri Katja Vierola piileskelee 
Teema Linen kansainvälisesti arvostettu-
jen kivääriampujan varusteiden keskellä.

Walther-aseiden Stephanie Baur esittelee Esko Erkkilälle LG 400-E -ilmakivääriä.

Teema Line Ltd Oy
 

Forssassa toimiva Teema Line -yhtiö on tun-
nettu erityisesti kivääriampujien asusteiden, 
takkien ja housujen valmistajana. Yhtiön 
viennin osuus on koko tuotannosta peräti 
93 prosenttia. Suomessa yhtiön liikevaihto 
on noussut vain elektronisten analyysi- ja 
harjoittelun apulaitteiden kohdalla. Kivää-
riampujan asusteita viedään peräti 60 maa-
han. Kansainvälisistä edustusampujista suo-
malaiseen laatuun luottaa noin 40 prosenttia 
ja Suomen maajoukkueampujista peräti 90 
prosenttia.

– Analyysi- ja apulaitteiden trendin myö-
tä kaikilla eteenpäin pyrkivillä suomalaisilla 
kivääri- ja pistoolijunioreilla on kohta elekt-
roninen apulaite. Kehitys on positiivinen, 
koska ampujan kehittyminen vaikuttaa suju-
van 2–4 kertaa nopeammin, toimitusjohtaja 
Kurt Thune kertoo.

Tuoteuutuuksiakin yrityksellä on esittää. 
Ampuma-asun alle on valmistettu uusi en-
tistäkin ohuempi alusasu, malli X.9.

– Uudet ohutpohjaiset sukat tukevat en-
tistä paremmin pystyasennon tasapainoa. 
Sääriosan paksunnos lisää seisomismuka-
vuutta ja helpottaa polven mahdollista puls-
sireduktiota, Thune selvittää.

– Liipaisinkäsi on saanut uuden hans-
kan. Se lämmittää kylmällä ilmalla, ja läm-
pimällä se siirtää kosteuden pois käsineestä. 
Ohut Clarino-materiaali kämmenessä antaa 
ampujalle vakaan otteen, jolloin hän pystyy 
puristamaan asetta tiukemmin ilman lisään-
tynyttä epämukavuuden tunnetta.

Hjorth Urheilutukku Oy

– Hjorth Urheilutukun tämä vuosi näyttää 
ampumaurheilun ja metsästystuotteiden 
kaupan osalta varovaisen positiiviselta, 
markkinointipäällikkö Mika Hjorth arvioi 
innostuneesti.

– Tuotevalikoimamme keskittyy tuttui-
hin tuotteisiimme ja merkkeihin. Uutuuk-
sista voi mainita Savage-aseet, saksalainen 
Dentler-pikajalusta, Knight and Hale -met-
sästyspillit ja Tenzing-metsästysreput. Myös 
JSB-ilma-aseluotien valikoimaan on lisätty 
uusia tuotteita niin lyhyen kuin pitkän mat-
kan ilma-aseampujille.

Mika Hjorth odottaa tuloksekasta vuotta. 
– Kauppiaiden kanssa ennakkokauppa 

on sujunut hyvin, ja etelän leuto talvi innos-
taa ampujia radoille jo tavallista aiemmin.

Asetalo Oy

– Olemme neuvottelemassa uutta haulikko-
merkkiä Suomen markkinoille. Siitä löytyy 
laadukas ja edullinen Sporting-mallikin. 
Enempää en voi kertoa tässä vaiheessa. Pää-
osin jatkamme kuitenkin tutuilla tuotemer-
keillä, joten isoja muutoksia ei tuotevalikoi-
maamme tule, kertoo toimitusjohtaja Timo 
Huikkala.

– Keskeiset tuotteemme ovat Glock-pis-
toolit, STI-pistoolit, Hull- ja Trust-haulikon 
patruunat, Magtech keskisytytteiset patruu-
nat ja Stefano Fausti -haulikot.

– Varsinaisina uutuuksina tarjoamme 
Magtechín edullisen 308 win kokovaippai-
sen, jälleenladattavan harjoittelupatruunan 
rata-ammuntaan. Chiappan FAS -ilma-
pistooleita saamme tänä vuonna kunnolla 
maahan. SRA-ampujillekin sopiva Glockin 
uusi Gen-4 -pistoolisarja on myös myyn-
nissä.

– Pitkien, vaikeiden vuosien aikana 
olemme pikkuhiljaa pystyneet nostamaan 
liikevaihtoa, ja toivomme, että myynti kas-
vaa edelleen tänä vuonna. Pistoolien ja re-
volvereiden myynti on hieman noussut.

Harrastajilla alkavat olla ne kahden vuo-
den mittaiset aktiivisesta harrastamisesta 
kertovat todisteet, jotka ovat edellytyksenä 
ruutiaseiden hankinnalle.

Huikkala on Asekauppiaiden liitto ry:n 
varapuheenjohtaja. Yhdistyksen tehtävänä 
on esimerkiksi valvoa ase-elinkeinon har-
joittajien yhteisiä etuja sekä parantaa alan 
yleisiä toimintaedellytyksiä. 

Urheilu & Kalastus Oy

Urheiluampujia kiinnostavat oululaisen 
tukkuliikkeen ja maahantuojan tuotteista 
eniten RC-haulikon patruunat. Löytyy ase-
kaupoista toki muitakin Pertti Huhtelan 
edustamia tuotteita. Sellaisia ovat esimer-
kiksi DDupleks-metsästyspatruunat, Bru-
nox-aseöljyt ja Wildin asepussit, patruuna-
vyöt ja -taskut sekä asehihnat.

– RC-patruunat ovat hintahaitarin kes-
kivaiheilla, mutta ne ovat olleet luotettavia. 
Niistä ei ole tullut reklamaatioita, Huhtela 
sanoo. 

Patruunoita käytetään ainakin skeetissä, 
trapissa ja sporting-lajissa. Uutuuksiakin on 
tulossa, mutta niistä kerrotaan myöhemmin. 

www.ukpallas.fi

Urheiluase Oy

Tuomas Tähtinen odottaa jo syksyä. Silloin 
tulee maahantuojalle myyntiin Perazzin 
trapin ja sportingin uusi malli High Tech. 
Odottaa hän toki alkavaa kevättäkin, joka 
perinteisesti saa aikaan vilskettä Helsingin 
Maneesinkadun varrella sijaitsevassa liik-
keessä.

Berettan ja Perazzin haulikot kiinnosti-
vat katsojia eniten. Kivääreistä Sako ja Blaser 
ovat suosittuja. 

– Tekstiilipuoli on voimakkaassa kasvus-
sa. Myös Swarovskin ja Zeissin optiikat kiin-
nostavat. Vuosi on alkanut hyvin, ja odotan 
ratojen aukeamista. Silloin selviää haulikko-
ratojen meillekin tärkeä käyttö.

Yritys toimii nyt kolmannessa polvessa. 
Matti Tähtinen perusti Urheiluaseen vuon-
na 1942. Timo Tähtinen ”peri” isänsä kau-
pan ja nyt isännöi Timon poika Tuomas.

www.urheiluase.fi

Sako Oy

Yhtiöllä on oman tuotannon lisäksi Berettan 
ja muidenkin yhtiöiden tuotteita merkittävä 
määrä. Erityisesti hemmotellaan metsästä-
jiä, mutta on ampumaurheilijoillakin tarvet-
ta avata yhtiön tuotteita myyvien kauppojen 
ovia. Tuotteista ja toiminnasta mainittakoon 
seuraavat:

– Brändiuudistuksen myötä iskulause 
kuuluu: Demand perfection – vaadi täydel-
lisyyttä.

– Tikka-aseet edustavat luokassaan laa-
dullisesti ja toiminnallisesti kärkeä. Tunnus-
lause on Second to None – omassa luokas-
saan.

– Vaatteistossa Beretta tarjoaa laajan 
malliston.  

– Aseuutuus on Beretta A400 Lite, jossa 
on vakiovarustuksena elektroninen lisälaite 
GunPod2. Se dokumentoi mm. metsästys-
reissun laukausten ajan ja määrän.

– Kiväärien uutuus on hiilikuitutukki-
nen Sako 85 Carbonlight – kevein koskaan 
valmistettu Sako-kivääri (2,4 kg). Uusi Sako 
TRG M10 soveltuu pitkänmatkan ja tark-
kuusammunnan aseeksi.

– Sako Cartridge -puolella tuotekehitys 
on tuonut useita uutuuksia patruuna- ja 
luotipuolelle.

– Berettan haulikon uudet 690-sarjan 
aseet täydentävät päällekkäispiippuisten 
metsästys- ja rata-malleja.

– Steiner tuo uuden Ranger-kiikaritäh-
täinmalliston. Siinä yhdistyvät huippuop-
tiikka ja hyvä valonläpäisy.

– Tunnetut Aimpointin punapistetähtäi-
met kuuluvat edelleen tuotevalikoimaan.

Lappeenrannassa avataan keväällä Suo-
men ensimmäinen ampumakino Sako 
Shooting Center. Se tarjoaa harjoittelumah-
dollisuuden simuloida realistisesti erilaisia 
metsästystilanteita.

Sako järjestää kumppaneidensa kanssa 
esittelypäiviä ja ampumaratatapahtumia 
ympäri maata. Tapahtumakalenteriin voi 
tutustua Sakon Suomen koti- ja facebook-si-
vuilla.

Asekauppa Erkki 
Lähdeniemi

Asekauppa Erkki Lähdeniemen tunnetuin 
kilpa-ase on huippuampujienkin suosima 
Pardini. Sen kauppa käy tasaiseen tahtiin. 
Toimitusjohtaja ei ollut tänä vuonna IWA:s-
sa. Kilometrien mittaiset päivittäiset kävely-
matkat eivät olleet miehen mieleen. Tulee se 
rauta tilaamallakin Hämeeseen!

– Pardinin myynti jatkuu vanhaan mal-
liin, vaikka poliitikot tekevät parhaansa ase-
myynnin kaatamiseksi. Katsotaan nyt, mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan, Erkki Lähdenie-
mi tuumii harmissaan. 

Hän toivoo, että uusi eduskunta ja hal-
litus olisivat asealalle nykyisiä myötämieli-
sempiä.
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Teksti & kuvat PEKKA SUURONEN

Kaksi asetta 
yhdellä perällä

2.

3.

4.

C
aesar Guerini on vuonna 2001 
perustettu italialainen aseval-
mistaja, joka on noussut no-
peasti kilpailemaan maailman 
halutuista kiekkohaulikkomark-

kinoista. Suomeen merkki rantautui 2011. 
Yksipiippuratkaisut ovat Yhdysvalloissa 

yleisiä, mutta Suomeen niitä on tullut vain 
satunnaiskappaleina. Jokaisella merkittäväl-
lä trap-haulikoiden valmistajalla on unsing-
le- ja/tai topsingle-malleja. Aika näyttää, 
uppoavatko suuren maailman opit suoma-
laisiin ampujiin. 

Kyseessä on useamman trap-lajin am-
muntaan tarkoitettu combo, johon kuuluu 
haulikon perä koneistoineen, yksi etutukki 
ja kahdet piiput. Toiset piiput ovat normaalit 
päällekkäiset, toinen on yksipiippuinen, jota 
kutsutaan Yhdysvalloissa nimillä unsingle 
(jos piippu on alapuolinen) tai topsingle (jos 
se ainukainen sijaitsee yläpiipun paikalla). 
Vakiintuneita suomenkielisiä nimityksiä ei 
ole, joten on tyydyttävä näihin.

Perushaulikko on Caesar Guerini Sum-
mit, joka on esitelty Urheiluampujan nu-
merossa 3/2011. Lyhyt kertaus: kyseessä on 
trap-urheiluun suunniteltu laadukkaan oloi-
nen ja näköinen ratahaulikko. Keskitasoi-
nen öljytty pähkinäpuutukki, jossa hienoi-
nen sivuvääryys oikeakätiselle. Säädettävä 

poskipakka DTS-järjestelmällä. Etutukissa 
Anson-painonappisalpa. Runsaskokoinen 
ja hienojakoisesti karhennettu puolipis-
tooliperä ilman päätylevykettä. Ventiloitu 
musta perälevy, paksuus 21–24 mm. Koris-
tekaiverrettu lukkorunko kullatuin tekstein. 
Ei-automaattinen varmistin. Selektiiviset 
ejektorit. Yksi kullattu liipaisin, jota voidaan 
liikuttaa 13 mm ees-taas.

Unsinglessä ei ole vaihdinta, vaan ala-
piippu laukeaa aina ensin. Topsinglessä on 
varmistimen yhteydessä poikittain liikku-
va vaihdin, jossa on kaksi tai yksi punaista 
täplää. Ammuttaessa topsingle-piipulla on 
muistettava laittaa vaihdin yhden täplän 
kohdalle. Muuten iskuri lyö alapiippuun, 
jossa on kiinteä klikkipatruuna. Kilpailussa 
tästä tulisi ohilaukaus.

KAIKKI PIIPUT OVAT vaihtosupistimilla. 
Mukana tulee viisi supistinta: LM (Light 
Modified), M (Modified), IM (Improved 
Modified), LF (Light Full) ja F (Full). Modi-
fied vastaa Suomen käytännössä puolikasta, 
Full on täyssuppea. LM on vähän puolikasta 
avarampi, LF sitten kolmevartin ja täyden 
välimuoto. Lisävarusteena on saatavana sekä 
kireämpiä että avarampia supistimia.

Supistinten tavaramerkki on MaxisCho-
ke, ja pituus 81 mm. Ulkoneva osuus on 

Esittelyssä haulikkoyhdistelmä eli combo trap-urheiluun. 
Tässä tulevat yhteen perään kahdet piiput, tuplat ja singlet.

mustattu, karhennettu ja pituudeltaan 20 
mm. Materiaali on ruostumaton teräs. Su-
pistimen kiinnittäminen vaatii supparista ja 
piipusta riippuen 10–14 kierrosta.

COMBOT TOIMITETAAN kaksilla piipuil-
la. Tuplapiiput ovat nimellisesti 32” pitui-
set, singlet 34”. Mitattuna ja millimetreissä 
piipunpituudet ovat 810 ja 860 mm. Piiput 
ovat mattamustat. Pintakäsittelyn nimeksi 
ilmoitetaan Invisalloy, jonka pitäisi kestää 
kulutusta ja sormenjälkikorroosiota. Pat-
ruunapesät ovat kaikissa 12/70. 

Suomen leijonanpäätä ei ole, koska hauli-
kot ovat jo Italiassa C.I.P.-hyväksytyt. Rans-
kan liljaa ei myöskään ole, mutta pakkauk-
sessa lukee ”Steel Shoot Proof Tested”. Antaa 
siis palaa teräshauleja, jos tarvitaan. Suo-
messa on pari rataa, jossa saa ampua vain 
lyijyttömiä hauleja ympäristöluvan vuoksi. 
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa lyijykielto 
on jokapäiväistä. Toistaiseksi Suomessa am-
mutaan valtaosin lyijyä. Itse asiassa, ISSF:n 
voimassa olevien sääntöjen mukaan skeet ja 
trap on ammuttava lyijyhauleilla!

NYKYMUODIN MUKAAN molemmista pa-
keteista tulee esille korkeakiskoiset haulikot. 
Koeampuja Petri Palon (SSG) mukaan am-
puja voi tällöin pitää päätään pystymmässä. 

– Kun pää on pystyssä, on koko näkö-
kenttä avoinna. Näet helposti, kun kiekko 
tulee esille, sitten vain poimit sen nokalle 
ja pum! Jos joudut painamaan poskeasi alas 
tukkiin, katsot maailmaa kulmien alta. Leik-
kaat pois osan näkökentästäsi, Palo valistaa.

Päällekkäispiippuisissa kiskon korkein 
kohta on 36 mm yläpiipun keskilinjan ylä-
puolella ja 26 mm yläpiipun yläpuolella. 
Topsinglessä numerot ovat samat, mutta 
unsinglessä ne ovat 60 ja 50 mm! Guerinin 
kiskot ovat korkeita.

Kiskojen leveydet ovat kaikissa piipuissa 
kapenevat 12 > 10 mm. Jyvätkin ovat saman-
laiset kaikissa. Nokalla on 3 mm valkoinen 
nuppi, keskellä 2 mm kiiltävä ”Lyman-jyvä”. 
Päällekkäisissä piipuissa ja topsinglessä on 
kiskoissa kannatinpalkit 60 mm välein, un-
singlessä 70 mm välein. Täten kiskot ovat 
jäykät ja tukevat korkeudesta huolimatta. 

Guerini käyttää kauppanimeä Dynamic 
Tuning System (DTS). Tällaiset säädöt löy-
tyvät sekä poskipakasta että tähtäinkiskon 
nokasta. Jälkimmäisessä on sormipyörä, jol-
la voidaan nostaa ja laskea kiskon etupäätä 
eli säätää osumapistettä.

Sormipyörän lukitus vapautetaan löy-
säämällä kuusiokoloavaimella jyvän alla 
olevaa lukkoruuvia. Sen voi jättää löysäksi 
kierroksen ajaksi, jolloin säätöä voi tehdä 
sen aikanakin. Kun sopiva kiskon korkeus 
on löytynyt, kiristetään ruuvi. 

Poskipakassa on Guerinin patentoima 
ja valmistama DTS-säätömekanismi. Pos-
kipakkaa voidaan siirtää kolmen akselin 
suuntaan. Toiminta perustuu kahteen sää-
tötorniin, joita voidaan liikuttaa sivusuun-
nassa. Niihin kiinnitettyä poskipakkaa voi-
daan nostaa ja laskea molempien suhteen. 
Säädöissä on asteikot.

TOPSINGLEN PERÄ painaa 2119 g, un-
singlen 2083 g. Erot saattavat johtua vaih-
dinrakenteen erilaisuudesta ja tukkipuun 
tiheyden vaihtelusta. Ilman suppareita 
topsinglen tuplapiiput painoivat 1619 g, 
unsinglen 1622 g. Topsinglen ykköspiippu 
painoi 1622 g, unsinglen 1737 g. Unsinglen 
etutukki painoi 337 g, topsinglen 348 g. Yksi 
suppari painoi 29 grammaa. Näistä voi las-
kea eri yhdistelmien kokonaispainoja. Pai-
not ovat aseyksilökohtaisia.

Topsinglen painopiste tuplapiipuilla oli 
noin 10 mm saranapisteen etupuolella, top-
singlepiipulla melko tarkoin saranapistees-
sä. Unsingle oli hieman nokkapainoisempi. 
Tuplilla painopiste noin 20 mm edessä, un-
singlepiipulla noin 15 mm edessä. Guerinil-
ta saa lisäpainoja sekä piippuun että perään. 
Guerini Summitin tähtäinkiskon rakoihin 
kiinnitettävät piippupainot eivät kuitenkaan 
toimi näissä korkeissa kiskoissa.

MOLEMMAT HAULIKOT toimitetaan Ne-
grinin osastoidussa kovassa laatikossa. Pe-
rälle ja piipuille on samettipussit. Pitkällä 
T-kahvaisella kuusiokoloavaimella irrote-
taan tarvittaessa perä, toisella yhdistelmä-
avaimella säädetään poskipakkaa. Pientä 
L-kuusiokoloavainta käytetään kiskon sää-
töön, pientä L-Torxia liipaisimen siirtoon.

Lisäksi laukusta löytyy suuhisavain, jossa 
kierteiden puhdistaja, kaksi piippuihin kiin-
nitettävää tarraa, suojalasien sivuvalosuo-
jukset, laukun avaimet ja käyttöohjekirja. 

Käyttöohjeessa on suomenkielinen osuus 
kuvineen. Tästä rispektiä sekä Guerinin 
tehtaalle että maahantuoja Hjorthille. Täh-
täinkiskon ja poskipakan DTS-säädöt ovat 
monipuoliset, joten on hyvä että nämä ovat 
selkeästi selostetut.

Täysi laukku painaa runsaat 11 kg. On-
neksi haulikkoampujalla on ”habaa”.

Guerini-tehdas haluaa itse hoitaa piip-
pujen sovituksen lukkorunkoon. Siten sing-
le-piippuja ei ole saatavana erikseen.

MOLEMMILLA COMBOILLA on sama 
suositushinta eli 6100 euroa. Paljon 
rahaa, mutta vielä alle Beretta DT11:n, 
Perazzin tai Krieghoffin yksillä piipuilla. 

Tällä hetkellä maassa on nämä kaksi 
malliasetta. Lisää saa tilauksesta. Toimi-
tusaikaa voi kysyä kauppiaalta (jäl-
leenmyyjien luettelo Hjor-
thin kotisivuilla).

1. Kuvassa Guerini 
topsingle combo. 
Ylimmäisenä verrok-
kina unsingle-piippu. 
Sen kisko on korkea 
ja kannatus toteutettu 
tukevasti. Piipun-
pituudet 32” ja 34”.
2. Poskipakan 
DTS-säätö on moni-
puolinen. Torneissa 
ja niiden alustassa on 
asteikot.
3. Etutukki on  
pyöreän ja majavan-
hännän väliltä.  
Anson-paino-
nappisalpa on 
helppo käyttöinen.

ASE-
ESITTELY

1.

Kirkas, koriste -
kaiverrettu lukkorunko on 

siistiä työtä. Saranatapit ovat 
asesepän vaihdettavissa.

4. Guerinin combojen mukana 
tulee viisi supistinta, jotka ovat 
sormin kierrettävää mallia. Suu-
hisavain perustuu kartiokitkaan. 
Avaimessa ja supistimissa ei ole 
koloja.

Caesar Guerinin haulikoilla on 15 vuo-
den rajoitettu takuu. Lisäksi kiekkohaulikoi-
hin kuuluu ilmainen kausihuolto (pit stop) 
kahden vuoden sisällä ostopäivästä.

www.hjorth.fi/ faktat/takuuehdot
www.ase.fi
www.caesarguerini.it

Termit unsingle ja topsingle saattavat 
olla suomalaiselle trapparille vieraita. 
Ne tulevat Yhdysvalloista, missä ATA 
American singles trap on eniten har-
joitettu kiekkolaji. Suomen kansallinen 
ykköstrap on sukua tälle. Yksi heitin, yksi 
kiekko, yksi laukaus, heiton sivukulma on 
muuttuva mutta korkeus ei.

Kun ammutaan yksi laukaus, mihin 
tarvitaan kahta piippua? Jos harrastaa 
useampaa trap-lajia eikä ole rahaa laittaa 
pyhitettyyn ykköstrap-haulikkoon, rat-
kaisu on combo. Yhteen perään sovite-
taan tuplapiiput ja yksittäispiippu. Usein 
singlepiippu on 34” pituinen. Näin paino 
ja painopiste pysyvät vertailukelpoisena 
tuplapiippujen kanssa.

Unsingle nimitys tulee sanasta 
”undersingle”. Kannattajien mukaan 
alapiippu aiheuttaa vähemmän lämpö-
väreilyä tähtäyslinjalle, puuttuva piippu 
tarjoaa laajemman näkökentän ja rekyyli 
suuntautuu suoremmin olkapäähän 
ilman piippua nostavaa vaikutusta.

Topsinglen kannattajat taas puhu-
vat näkymän säilymisestä samana kuin 
päällekkäispiippuisessa. 

Tämä on maku- ja tottumiskysymys.

Mikä ihmeen 
unsingle?

Uutuus Suomessa! 
Guerini Summit Trap Combo
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HENKILÖKOHTAISET KILPAILUT

10m ilmakivääri 20 ls 8IT: Aliina Heikkinen 
JjA 178 3x, Arwid Flemmich RS 197, Eero 
Kurunsaari IMAS 168, Eevi Lehtimäki IMAS 189 
8xX,2x10,9x9,1x8, Elias Ådjers KhjA 180 4x, 
Hanna-Mari Vähätalo KaA 200, Heidi Keitaan-
ranta KhjA 187 3x, Henna Keitaanranta KhjA 187 
6x, Janne Piirainen SodA 130, Joona Ojanperä 

HSA 183 6x, Juho Huhtaluhta HSA 186 3x, Kaius 
Helaste KeAmS 178 3x, Lassi Räisänen SodA 
179 4xX,1x10,9x9,6x8, Leevi Ylönen PiekSA 165, 
Liina Viinamäki LappjA190 8x, Marko Jussila 
IMAS 163, Neve Pöytälaakso IMAS 149, Olga 
Lähteenmäki SaSA 190 10x, Oscar Pakulla LappjA 
189 7xX,3x10,9x9,1x8, Oskari Wallin PuKu 182, 
Peetu Oikari KarMAS 172, Petrus Moilanen KhjA 
188, Samuel Ruusunen AsAs 186 7x, Siiri Niemi 

IMAS 183 6x, Tauno Mäki LamAS 161, Tuuli 
Riihimäki IMAS 180 5x, Veera Mäkelä LappjA 179 
1xX,5x10,9x9,3x8,2x7, Veeti Poikelispää KaA 187 
8x, Vinski Hyttinen HlAS 185.
10m ilmapistooli 20 ls 8IT: Aaro Peltoniemi KP-V 
185 3x, Eero Kurunsaari IMAS 174 2x, Iida Jylhä 
KP-V 185 4x, Jade Niemelä IU 161, Janne Piirainen 
SodA 97, Liina Viinamäki LappjA 191, Lilli Lappi 
KP-V 187, Marko Jussila IMAS 134, Neve Pöytä-
laakso IMAS 167 1x, Oscar Pakulla LappjA 174 
2x, Paavo Hirsilä IkA 160, Peetu Oikari KarMAS 
170, Samuel Ruusunen AsAs 176 väh. 4p, Valtteri 
Rantala IkA 167 0x, Veera Mäkelä LappjA 151.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 10IT: 1) Tiia Koivisto 
KA 200 20xX, 2) Juha-Pekka Vähätalo KaA 200 

19xX,1x10, 3) Sonja Myllys Hahlo 200 18xX,2x10, 
4) Siiri Wessman SaSA 200 18xX,2x10, 5) Edward 
Flemmich RS 200 17xX,3x10, 6) Jaakko Man-
tere HSA 199/18x, 7) Aleksi Kauppila KaA 199 
16xX,3x10,1x9, 8) Niko Elonen KaA 199/15x, 9) 
Nico Fresenius LAS 199/15x, 10) Aapeli Rinta-Kos-
ki IMAS 198/14x, 11) Taavi Lauttamus KA 198/13x, 
12) Anni Saarenpää LamAS 198 11xX,7x10,2x9, 
13) Ossi Härkönen YK 198 10xX,8x10,2x9, 14) 
Vilma Lähteenmäki SaSA 197/12x, 15) Nicole 
Kamila RS 197 11xX,6x10,3x9, 16) Jani Lehtinen 
VihA 197 10xX,7x10,3x9, 17) Pauliina Karonen 
KA 196/14x, 18) Santeri Kenola KaA 196/13x, 19) 
Ella Äijänaho HlAS 196/13x, 20) Kaapo Torkko 
IMAS 196/9x, 21) Leevi Intonen VamSA 196/8x, 

22) Oona Poikela SodA 195/13x, 23) Hermanni 
Kuoppala LappjA 195/13x, 24) Siiri Petäjäsaari 
MyA 195/11x, 25) Veeti Lehtimäki IMAS 195/10x, 
26) Lenniina Hangassalo IMAS 194 10xX,4x10,6x9, 
27) Miska Löytynoja HSA 194/10x, 28) Maija 
Eerola LamAS 194/9x, 29) Aatu Rintamäki IMAS 
194/9x, 30) Veeti Mäkelä LappjA 194/9x, 31) Eero 
Ala-Ikkelä KhjA 194/8x, 32) Iida-Maria Tuomainen 
AsAs 194/8x, 33) Lari Lehikoinen VihA 194/6x, 34) 
Mika Kärkkäinen KA 193/11x, 35) Eemil Valkama 
MA 193/10x, 36) Joni Yli-Parri PuKu 192/9x, 37) 
Kalle Suojanen PuKu 192/6x, 38) Leo Eronen VihA 
192/5x, 39) Usva Korkiatupa KA 191/10x, 40) 
Elias Ruusunen AsAs 191/9x, 41) Eetu Lehtimäki 
IMAS 191/8x, 42) Paavo Lehto NoSA 191/5x, 43) 

Urho Leppisaari IU 190/11x, 44) Sonja Nenonen 
Hahlo 190 7xX,6x10,4x9,3x8, 45) Oliver Pakulla 
LappjA 190/7x, 46) Samu Mäkinen IMAS 190/7x, 
47) Topias Hasala AsAs 190/3x, 48) Niko Antila 
HSA 189/11x, 49) Heikki Niemi IMAS 189/9x, 50) 
Jesse Riihimäki IMAS 189/9x, 51) Minea Terkola 
SaSA 189/8x, 52) Meeri Kurttila MA 189/8x, 53) 
Konsta Pitkänen IkA 188/7x, 54) Anni Korpikoski 
SodA 188 7xX,2x10,10x9,1x8, 55) Niko Neitola 
SodA 188 4xX,6x10,8x9,2x8, 56) Veera Piirainen 
SodA 187/6x, 57) Jere Vaaraniemi IMAS 187/6x, 
58) Vertti Tiensuu HlAS 185/8x, 59) Mikko Jussila 
IMAS 185 5xX,2x10,12x9,1x7, 60) Hilla Ollaan-
keto KarMAS 185/4x, 61) Niko Viinamäki LappjA 
185/4x, 62) Vilma Niemi IMAS 183, 63) Jonne 

Jälleen kerran nähtiin iloisia ilmeitä ja reipasta meininkiä, kun suomalaisen 
ampumaurheilun tulevaisuus kilpaili Kultahippufinaaleissa. ”Parasta ovat olleet 

ampuminen ja kaverit”, Ikaalisten Ampujien Vilhelmi Rantala, 11, kiteytti.

Ilma-aseiden Kultahippufinaalit
28.-29.3. Iittala, Hämeenlinna

Fiilis kohdillaan!

J
ärjestyksessään 22. ilma-aseiden Kultahippufinaa-
lit järjestettiin maaliskuun lopussa Hämeenlin-
nan Iittalassa. Hämeenlinnan Ampumaseura 
(HlAS) järjesti finaalitapahtuman nyt viiden-
nen kerran. Edellinen kerta oli viime vuon-

na. Toiminnanjohtaja Timo Hänninen toivoi, että 
lapset saisivat Kultahippufinaaleista hyviä muistoja 
elämänsä varrelle.

Toive on toteutunut ainakin kahden nykyisen 
huippukivääriampujan kohdalla eli Juho Kurjen ja 
Joni Stenströmin. Kankaanpään Ampumaurheilijoita 
edustava Kurki tuli Iittalaan lasten kanssa seuransa bussilla 
– omaksi ilokseen ja katsomaan millainen meininki on. Ensim-
mäisen kerran hän oli mukana Kultahippufinaaleissa vuonna 2002 
Hämeenlinnassa ja sijoittui 43:nneksi. Kurki näytti tuolloin otettua 
kuvaa, jossa hän poseeraa ampujalegenda Juha Hirven kanssa.

– En olisi tuolloin uskonut, että olisin joskus Juhan valmennetta-
vana, Kurki, 23, hymyili.

Hän on ollut edellisen kerran paikan päällä Kultahippufinaa-
leissa, kun hän voitti 14-vuotiaiden sarjan Härmässä. Kurki ampui 
tuolloin ilman tukea.

Raseborgs Skyttar -seuraa edustava Stenström, 20, osallistui 
 finaaleihin kaikkiaan seitsemän kertaa. 

– Oli hauska tulla nyt kannustamaan oman seuran junnuja ja 
muistelemaan menneitä! Parhaat muistoni ovat niistä kahdesta 
 finaalista, joissa voitimme jouk-
kuekilpailun.

Oli Iittalassa muitakin suoma-
laisen ampumaurheilun huippuja. 
Pistooliammunnan johtajana toi-
mi Kai Jahnsson, joka asuu Hat-
tulassa. Hän edusti Suomea vuon-
na 2012 Lontoon olympialaisissa, 
joissa hän sijoittui ilmapistoolissa 
upeasti kahdeksanneksi.

KANKAANPÄÄN kymmenvuo-
tiaat Juha-Pekka Vähätalo ja 
Aleksi Kauppila pitävät Kurkea 
idolinaan.

– Hän on hyvä, he huikkasivat 
ennen kuin menivät valmistautu-
maan omaan kilpailuunsa.

RS:n Arwid, 8, ja Edward 
Flemmich, 9, sekä Nicole Kami-
la, 9, pitävät Stenströmiä myös 
hyvänä ampujana.

– Jättebra, Kamila täsmensi.
Lappajärven Ampujia edustava Aleksi Heinonen 

kilpaili 14-vuotiaiden ilmakiväärissä ja -pistoolissa. 
Kultahippukisoihin hän on osallistunut vuodesta 
2012 lähtien. Heinonen on ampunut viime syk-
systä lähtien ilmakivääriä ilman tukea.

– On se tietysti pikkaisen vaikeampaa kuin tu-
ella. Pistoolia ammun vielä tuelta.

Aleksin tulos ilmakiväärissä oli 269, joka jäi hä-
nen ennätyksestään kahdeksan pistettä.

Ikaalisten Ampujien Vilhelmi Rantala osallistui fi-
naaleihin nyt kolmannen kerran. Toukokuussa kaksitois-

ta täyttävän pistooliampujan mielestä tapahtumassa parasta 
ovat ampuminen ja kaverit.

– Kivaa on ollut, neljän vuoden ajan ampumaurheilua harras-
tanut Vilhelmi hymyili värikkään joukkuekisan ollessa käynnissä.

TARKKUUTTA VAADITAAN, sillä esimerkiksi joukkuekilpailujen 
ilmakiväärissä pitää osua maalitauluihin, jotka ovat halkaisijaltaan 
kuuden, viiden ja neljän millimetrin kokoisia. Lapset seurasivatkin 
jännittyneinä miten kaveri osuu. Kun taulu ”putosi”, oli iloisen tuu-
letuksen paikka. 

– Kultahippufinaalit ovat tunnelmaltaan parhaat kisamme, eikä 
näin hienoa tunnelmaa muualla ole. Miten fiiliksen saisi siirrettyä 
muihinkin kisoihin, HlAS:n puheenjohtaja Antti-Pekka Pieskä 

naurahti.
– Yhteisöllisyys luo tunnel-

man. Täällä ei olla yksittäisinä 
ampujina, vaan joukkueina. 

Iittalassa oli mukana 323 
nuorta ampumaurheilijaa, 
jotka edustivat 49 seuraa. 
Lapset ja nuoret ampuivat 
kaikkiaan 395 kilpailusuori-
tusta.

Kultahippufinaalien jär-
jestelyvastuu siirtyi HlAS:lta 
nyt Mikkelin Ampujille, Piek-
sämäen Seudun Ampujille 
ja Savonlinnan Metsästys- ja 
Ampumaseuralle, joille Am-
pumaurheiluliiton nuoriso-
valiokunta on myöntänyt 
vuosien 2016–2017 järjeste-
lyoikeudet. Tapahtuma järjes-
tetään Savonlinnassa Tanhu-
vaaran urheilu opistolla.

Teksti ja kuvat: LASSI PALO

Juho Kurki ja 
Joni Stenström 
KaA:n ja RS:n 
ampujien  
kanssa.
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Välimäki KaA 181 4xX,2x10,10x9,3x8,1x7, 64) 
Jimmy Skogberg KSF 181 2xX,2x10,13x9,3x8, 65) 
Leevi Tanskanen AsAs 180/2x, 66) Mauri Hirsilä 
IkA 180/1x, 67) Jimi Henriksson K-UAS 178.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 10IT: 1) Juha-Pekka 
Vähätalo KaA 200, 2) Leevi Intonen VamSA 196, 
3) Tiia Koivisto KA 195, 4) Aleksi Kauppila KaA 
194/10x, 5) Jaakko Mantere HSA 194/8x, 6) Julia 
Teirikangas KP-V 194 8xX,7x10,4x9,1x8, 7) Aatu 
Rintamäki IMAS 194/8x, 8) Leevi Tanskanen AsAs 
194/5x, 9) Mika Kärkkäinen KA 193, 10) Santeri 
Kenola KaA 192, 11) Veeti Mäkelä LappjA 190, 12) 
Taavi Lauttamus KA 189 6xX,4x10,9x9,1x8, 13) 
Elias Ruusunen AsAs 189 1xX,10x10,7x9,2x8, 14) 
Peetu Tero AsAs 188/6x, 15) Veeti Lehtimäki IMAS 
188/3x, 16) Ella-Maria Huhtanen KarMAS 188/2x, 
17) Roosa-Maria Polso KP-V 187, 18) Niko Antila 
HSA 186/5x, 19) Pauliina Karonen KA 186/5x, 20) 
Iina Niemelä IU 186/1x, 21) Samu Mäkinen IMAS 
185/4x, 22) Lenniina Hangassalo IMAS 185/4x, 23) 
Anni Korpikoski SodA 183, 24) Sonja Nenonen 
Hahlo 182, 25) Urho Leppisaari IU 181/4x, 26) 
Ciia Fresenius LAS 181/2x, 27) Joona Holkko 
KAS 181/1x, 28) Kaapo Torkko IMAS 180/3x, 29) 
Meeri Kurttila MA 180/2x, 30) Veikko Heiskanen 
PiekSA 180/1x, 31) Oona Poikela SodA 179/3x, 
32) Heikki Niemi IMAS 179/2x, 33) Hermanni 
Kuoppala LappjA 178, 34) Nea Tastula KP-V 177 
4xX,1x10,10x9,2x8,3x7, 35) Veera Piirainen SodA 
177/1x, 36) Niko Neitola SodA 177/1x, 37) Emma 
Pitkänen IkA 176, 38) Jere Vaaraniemi IMAS 
175/1x, 39) Mikko Jussila IMAS 175/0x, 40) Vilma 
Niemi IMAS 173, 41) Miska Löytynoja HSA 170/1x, 
42) Hilla Ollaanketo KarMAS 170/1x, 43) Eemil 
Valkama MA 170/0x, 44) Viljami Niemenaho LehA 
168, 45) Oliver Pakulla LappjA 167, 46) Aapeli 
Rinta-Koski IMAS 161, 47) Vanessa Kiiskinen IkA 
159, 48) Jesse Riihimäki IMAS 157.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 12VT: 1) Aino Neno-
nen Hahlo 183, 2) Lauri Syrjä AsAs 181, 3) Niklas 
Moilanen KhjA 180, 4) Axel Hiidenheimo LamAS 
178, 5) Henri Karlsson K-64 177, 6) Jere Kukkola 
LamAS 176, 7) Joona Rantonen P-HA 172/2x, 8) 
Mira Terkola SaSA 172/2x, 9) Neea Vuorela K-64 
171, 10) Nea Lilja LamAS 170, 11) Annika Karlsson 
K-64 169, 12) Topias Teikari IU 168, 13) Onni Varila 
KP-V 166, 14) Lotta Kärnä HlAS 165, 15) Anette 
Sarastamo KhjA 164/2x, 16) Riina Ahvenus NoSA 
164/1x, 17) Teemu Turpeinen TiA 163, 18) Daniel 
Lukoperov YK 162, 19) Kaisa Rajala HlAS 161, 20) 
Daniel Kalintiv SaSA 159/2x, 21) Antti Turunen 
AsAs 159/2x, 22) Kim Siitonen Hahlo 155, 23) 
Vilppu Räsänen SaSA 154, 24) Onni Mäki-Hallila 
SsA 153, 25) Karin Holmberg RS 151, 26) Tuulevi 
Suomus VihA 150, 27) Arttu Lidman IMAS 149, 
28) Jami Lehtinen KaA 148, 29) Siiri Nenonen 
KitA 146, 30) Jimi Suokas NoSA 145/0x, 31) Emma 
Malinen KSF 145/0x, 32) Taru Niemelä K-UAS 
144/3x, 33) Joni Nahkala LappjA 144/0x, 34) Tiina 
Saukko KhjA 142, 35) Kalle Anttila KhjA 141/1x, 
36) Iida Alanoja HlAS 141/1x, 37) Joel Peltomäki 
KaA 141/0x, 38) Ella Hautamäki VamSA 137/1x, 
39) Konsta Intonen VamSA 137/0x, 40) Jesse 
Ojanperä HSA 136, 41) Juuso Vimpari HSA 135, 
42) Ida Pakulla LappjA 134/1x, 43) Tapio Itäluoma 
KhjA 134/0x, 44) Arno Leppisaari IU 128/1x, 45) 
Juho-Pekka Polso KP-V 128/0x, 46) Joonas Kivi-
niemi HSA 124, 47) Lasse Itäluoma KhjA 123, 48) 
Tero Jokinen IkA 122/1x, 49) Maria Jussila IMAS 
122/0x, 50) Reetta Wallin PuKu 120, 51) Leo Hieto 

HlAS 117 väh.2p, 52) Minja Sillanpää IMAS 113, 
53) Kasperi Laino KaA 77.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 12HT: 1) Rasmus 
Finne KuusA 198 17xX,1x10,2x9, 2) Santra Mauno 
KuusA 198 12xX,6x10,2x9, 3) Joel Palmgren MA 
197/16x, 4) Mika Viljakainen MA 197/15x, 5) Vilma 
Huhtanen YVA 197 14xX,3x10,3x9, 6) Antti Toi-
vanen SaSA 197 11xX,6x10,3x9, 7) Topi Juonoja 
KuusA 196 13xX,3x10,4x9, 8) Uki Torkko IMAS 196 
11xX,5x10,4x9, 9) Otto Rahikainen MA 194/12x, 
10) Essi Hakala KA 194/11x, 11) Iiris Lauttamus 
IMAS 194/10x, 12) Paavo Pulkkinen MA 193, 13) 
Hilkka Rinta-Koski IMAS 191 9xX,3x10,7x9,1x8, 
14) Veera Mustonen SiiLa 191 9xX,2x10,9x9, 15) 
Emmi Ahonen KA 190 9xX,2x10,8x9,1x8, 16) 
Vertti Sipponen MA 190 6xX,4x10,10x9, 17) Topias 
Nahkala KA 187, 18) Lauri Tylli KuusA 186/6x, 19) 
Jermu Korkiatupa KA 186/5x, 20) Elmeri Perälä 
KA 185, 21) Ville Ahonen KA 181, 22) Sonja Häkki 
IMAS 179.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14VT: 1) Riku Laiti-
nen HaaAS 290, 2) Elli Männistö PuKu 286, 3) Anni 
Sipola SodA 283, 4) Emma Keskinen K-64 282, 5) 
Kiia Hokkanen YVA 278, 6) Tuomas Olli LappjA 
277/12x, 7) Yaroslav Ishanov HlAS 277/11x, 8) 
Tuomas Tapper PAS 276, 9) Jonna Nahkala LappjA 
274, 10) Laura Norolampi IMAS 273, 11) Tomi 
Seppälä LamAS 272/10x, 12) Vilma-Liina Nuora 
KitA 272/6x, 13) Iida Tolvanen JA 271/7x, 14) Anna 
Liuska HaaAS 271/4x, 15) Aino Pulju IvUA 270, 16) 
William Skogberg KSF 269/9x, 17) Sirja Perttamo 
SodA 269/6x, 18) Luukas Koota ESF 269/4x, 19) 
Aleksi Heinonen LappjA 269/1x, 20) Jaakko Niemi 
IMAS 268, 21) Jani-Petteri 
Leppänen HlAS 
267/6x, 22) Vilma 
Sippola HaaAS 
267/5x, 23) Arttu 
Vaittinen KitA 
267/2x, 24) 
Mikko 
Helenius 
NoSA 
265/6x, 
25) 
Venni 
Härkö-
nen YK 

265/5x, 26) Jere Lehtinen VihA 264, 27) Aleksi Kasi 
IMAS 263, 28) Niko Halkola IU 261/2x, 29) Casper 
Friman RS 261/4x, 30) Sami Manelius SaSA 257, 
31) Aaro Wessman SaSA 256, 32) Sandra Moring 
KSF 253, 33) Venla Berg KarMAS 252, 34) Joel Ran-
tanen KuKu 251/4x, 35) Atte Kiikeri SaSA 251/4x, 
36) Arttu Katajisto KaA 250/3x, 37) Ville Ketolai-
nen IMAS 250/2x, 38) Melinda Moring KSF 250/1x, 
39) Paavo Kallioinen PuKu 249/3x, 40) Oliver 
Jansson KSF 249/3x, 41) Oskar Kotala HSA 240, 
42) Eetu Alakumpula HSA 239 väh.4p, 43) Miika 
Mäkelä LappjA 235, 44) Silja Hautamäki VamSA 
234, 45) Juho-Olli Nenonen KitA 233, 46) Kasperi 
Haarala YK 231, 47) Jaakko Peräniitty PuKu 230, 
48) Leevi Nahkala KA 229, 49) Tiia Yliketola HSA 
228, 50) Heikki Linnainmaa NoSA 220, 51) Atso 
Kahilainen MA 219, 52) Akseli Toivanen SaSA 
215, 53) Aarni Koponen MA 213, 54) Aapo Manni 
KarMAS 208, 55) Eetu Siikaniemi AsAs 201, 56) 
Arttu Viinamäki LappjA 199, 57) Anton Lähteen-
korpi KaA 178.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14HT: 1) Pinja To-
lonen PiekSA 300, 2) Roni Airo K-UAS 299/28x, 3) 
Essi Heiskanen PiekSA 299/27x, 4) Markus Suortti 
HAS 299 24xX,5x10,1x9/3 5) Eemeli Rinta-Koski 
IMAS 299 24xX,5x10,1x9/1 6) Arttu Lång KuusA 
298 26xX,2x10,2x9, 7) Viivi Kemppi KuusA 298 
23xX,5x10,2x9, 8) Ava Lind MA 297/24x, 9) Hen-
riikka Hölsö IMAS 297/21x, 10) Nea Valkonen HAS 
295/20x, 11) Roope Hyytiäinen K-UAS 295/19x, 
12) Severi Mauno KuusA 294, 13) Valtteri Repo 
ToU 288 väh.2p, 14) Eetu Mäkelä KuusA 287, 15) 
Mari Pihlaja KA 281/12x, 16) Oskari Laaksonen 

IMAS 281/7x, 17) Aapo Väisänen MA 264.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 12VT: 1) Aliisa Kun-
naspuro IU 182, 2) Uki Torkko IMAS 174, 3) Panu 
Laakso KA 173, 4) Viljami Norolampi IMAS 172/5x, 
5) Helmi Junnila TSA 172/0x, 6) Vili Lappi KP-V 
171, 7) Ella Hautamäki VamSA 169, 8) Hilja Holma 
IkA 166/2x, 9) Aino Rytkönen MA 166/2x, 10) Kia 
Etelämäki LappjA 166/0x, 11) Joni Nahkala LappjA 
165/1x, 12) Vilhelmi Rantala IkA 165/0x, 13) Jesse 
Holma KaA 160/2x, 14) Topias Teikari IU 160/1x, 
15) Niko Räisänen SodA 160/0x, 16) Chelsea Ro-
gersson TSA 158, 17) Konsta Intonen VamSA 157, 
18) Vertti Sipponen MA 156, 19) Teemu Kytöviita 
TSA 155/2x, 20) Eetu Jylhä KP-V 155/1x, 21) Saana 
Rannisto LappjA 155/1x, 22) Arttu Lidman IMAS 
153, 23) Aada Jokelainen PiekSA 152, 24) Arno 
Leppisaari IU 149 väh.2p, 25) Iiris Lauttamus IMAS 
146, 26) Iida Pitkänen IkA 145, 27) Vili Liukkonen 
IkA 144/0x, 28) Eppu Nyman AsAs 144/0x, 29) Ida 
Pakulla LappjA 138, 30) Emmi Ahonen KA 137, 
31) Iita Ihalainen PiekSA 133/0x, 32) Ville Ahonen 
KA 133/0x, 33) Topias Nahkala KA 132, 34) Minja 
Sillanpää IMAS 124, 35) Sonja Häkki IMAS 110.
10m ilmapistooli 30 ls sarja 14VT: 1) Laura 
Norolampi IMAS 280, 2) Anni Sipola SodA 270, 
3) Lauri Huhtanen KarMAS 269, 4) Jaakko Niemi 
IMAS 261, 5) Aleksi Heinonen LappjA 260/3x, 6) 
Tuomas Olli LappjA 260/3x, 7) Venla Berg KarMAS 
258, 8) Niklas Myllymäki NoSA 256, 9) Tino 
Tukiainen MA 255/2x, 10) Arttu Laulainen KeAmS 
255/0x, 11) Sampo Muhonen TiA 254 väh. 2p, 12) 
Mikko Lintunen MA 253/3x, 13) Linnea Uutela 
LAS 253/2x, 14) Jaakko Eerola LamAS 252, 15) 
Henriikka Hölsö IMAS 251/1x, 16) Leevi Nahkala 
KA 251/0x, 17) Sirja Perttamo SodA 250, 18) Aleksi 
Kasi IMAS 248/3x, 19) Jaakko Teirikangas KP-V 
248/2x, 20) Valtteri Karhunen LehA 248/1x, 21) 
Casper Corell KaA 247 väh.4p, 22) Niko Okkonen 
MA 245, 23) Joonas Holma KaA 244, 24) Niko Hal-
kola IU 243, 25) Oskari Laaksonen IMAS 242/1x, 
26) Matti Heiskanen PiekSA 242/0x, 27) Nina Holk-
ko KAS 242/0x, 28) Mari Pihlaja KA 237, 29) Arttu 
Vaittinen KitA 236, 30) Rami Ylilammi KaA 235, 31) 
Arttu Viinamäki LappjA 218, 32) Cristian Sario TSA 
215, 33) Silja Hautamäki VamSA 212, 34) Mikko 
Vehnämaa IkA 204 väh. 4p, 35) Eemeli Rinta-Koski 
IMAS 199/0x, 36) Ville Ketolainen IMAS 199/0x.

YHDISTELMÄKISA 

Ilmakivääri + ilmapistooli 8IT: Marko Jussila 
IMAS 297, Eero Kurunsaari IMAS 342, Veera 
Mäkelä LappjA 330, Oscar Pakulla LappjA 363, 
Neve Pöytälaakso IMAS 316, Peetu Oikari KarMAS 
342, Samuel Ruusunen AsAS 366, Liina Viinamäki 
LappjA 381. 
Ilmakivääri + ilmapistooli 10IT: 1) Juha-Pekka 
KaA 400, 2) Tiia Koivisto KA 395, 3) Jaakko Mante-
re HSA 393, 4) Aleksi Kauppila KaA 393, 5) Leevi 
Intonen VamSA 392, 6) Santeri Kenola KaA 388, 
7) Aatu Rintamäki IMAS 388, 8) Taavi Lauttamus 
KA 387, 9) Mika Kärkkäinen KA 386, 10) Veeti 
Mäkelä LappjA 384, 11) Veeti Lehtimäki IMAS 383, 
12) Pauliina Karonen KA 382, 13) Elias Ruusunen 
AsAS 380, 14) Lenniina Hangassalo IMAS 379, 15) 
Kaapo Torkko IMAS 376, 16) Niko Antila HSA 375, 
17) Oona Poikela SodA 374, 18) Leevi Tanskanen 
AsAS 374, 19) Hermanni Kuoppala LappjA 373, 20) 
Urho Leppisaari IU 371, 21) Anni Korpikoski SodA 
371, 22) Meeri Kurttila MA 369, 23) Heikki Niemi 
IMAS 368, 24) Niko Neitola SodA 365, 25) Miska 
Löytynoja HSA 364, 26) Veera Piirainen SodA 364, 
27) Eemil Valkama MA 363, 28) Jere Vaaraniemi 
IMAS 362, 29) Mikko Jussila IMAS 360, 30) Aapeli 
Rinta-Koski IMAS 359, 31) Oliver Pakulla LappjA 
357, 32) Vilma Niemi IMAS 356, 33) Hilla Ollanketo 
KarMAS 355, 34) Jesse Riihimäki IMAS 346.
Ilmakivääri + ilmapistooli 12VT: 1) Topias Teikari 
IU 328, 2) Joni Nahkala LappjA 309, 3) Ella Hau-
tamäki VamSA 306, 4) Arttu Lidman IMAS 302, 5) 
Konsta Intonen VamSA 294, 6) Arno Leppisaari IU 
277, 7) Ida Pakulla LappjA 272, 8) Minja Sillanpää 
IMAS 237.
Ilmakivääri + ilmapistooli 14VT: 1) Laura 
Norolampi IMAS 553, 2) Anni Sipola SodA 553, 3) 
Tuomas Olli LappjA 537, 4) Jaakko Niemi IMAS 
529, 5) Aleksi Heinonen LappjA 529, 6) Sirja Pert-
tamo SodA 519, 7) Aleksi Kasi IMAS 511, 8) Venla 
Berg KarMAS 510, 9) Niko Halkola IU 504, 10) Arttu 
Vaittinen KitA 503, 11) Leevi Nahkala KA 480, 12) 
Ville Ketolainen IMAS 449, 13) Silja Hautamäki 
VamSA 446, 14) Arttu Viinamäki LappjA 417, 15) 
Lauri Huhtanen KarMAS 269.

JOUKKUEKILPAILUT

Ilmakivääri 8IT: 1) Kauhajoen Ampujat (Heidi 
Keitaanranta, Henna Keitaanranta, Petrus Moila-
nen), 2) Lappajärven Ampujat (Liina Viinamäki, 
Oscar Pakulla, Veera Mäkelä), 3) Isonkyrön Metsäs-
tys- ja Ampumaseura I (Neve Pöytälaakso, Marko 
Jussila, Eero Kurunsaari), Isonkyrön Metsästys- ja 
Ampumaseura II (Tuuli Riihimäki, Siiri Niemi, Eevi 
Lehtimäki).
Ilmakivääri 10IT: 1) Kauhavan Ampujat (Usva 
Korkiatupa, Tuomas Pihlaja, Mika Kärkkäinen), 
2) Härmän Seudun Ampujat II (Jaakko Mante-
re, Miska Löytynoja, Niko Antila), 3) Raseborgs 
Skyttar (Nicole Kamila, Edward Flemmich, Arwid 
Flemmich), Kankaanpään Ampumaurheilijat I 
(Juha-Pekka Vähätalo, Hanna-Mari Vähätalo, Aleksi 
Kauppila), 5-8) SaSA, IMAS III, KaA II, AsAS, 9) KA II, 
10) IU, 11) PuKu, 12) IMAS II, 13) VihA, 14) IMAS I, 
15) LamAS, 16) LappjA, 17) IMAS IV, 18) HSA I, 19) 
SodA I, 20) SodA II, 21) HlAS.
Ilmakivääri 12VT: 1) Kauhajoen Ampujat (Anette 
Sarastamo, Niklas Moilanen, Tiina Saukko), 2) 
Asikkalan Ampumaseura (Antti Turunen, Pihla 

Tero, Lauri Syrjä), 3) Kankaanpään Ampumaurhei-
lijat (Jami Lehtinen, Joel Peltomäki, Kasperi Laino), 
Salon Seudun Ampujat (Vilppu Räsänen, Daniel 
Kalintiv, Mira Terkola), 5-8) KhjA II, HlAS, KhjA I, 
K-64, 9) LamAS, 10) LappjA, 11) IMAS.
Ilmakivääri 12HT: 1) Mikkelin Ampujat (Joel 
Palmgren, Otto Rahikainen, Mika Viljakainen), 
2) Kuusankosken Ampujat (Rasmus Finne, Topi 
Juonoja, Santra Mauno), 3) Kauhavan Ampujat I 
(Jermu Korkiatupa, Topias Nahkala, Essi Hakala), 
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Iiris 
Lauttamus, Hilkka Rinta-Koski, Topi Perttu), 5) 
Kauhavan Ampujat II. 
Ilmakivääri 14VT: 1) Lappajärven Ampujat I 
(Joona Nahkala, Tuomas Olli, Aleksi Heinonen), 
2) Punkalaitumen Kunto (Elli Männistö, Jaakko 
Peräniitty, Paavo Kallioinen), 3) Sodankylän Am-
pujat (Niko Räisänen, Sirja Perttamo, Anni Sipola), 
Haapajärven Ampumaseura (Vilma Sippola, Anna 
Liuska, Riku Laitinen), 5-8) IMAS I, HlAS, NoSA, 
KitA, 9) KSF, 10) MA, 11) KaA, 12) SaSA, 13) LappjA 
II, 14) YK, 15) HSA; 16) IMAS II, 17) IU.
Ilmakivääri 14HT: 1) Keski-Uusimaan Ampu-
maseura (Roni Airo, Roope Hyytiäinen, Rasmus 
Ritari), 2) Kuusankosken Ampujat (Severi Mauno, 
Arttu Lång, Viivi Kemppi), 3) Pieksämäen Seudun 
Ampujat (Essi Heiskanen, Niko Naumanen, Pinja 
Tolonen), Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 
(Oskari Laaksonen, Henriikka Hölsö, Eemeli Rin-
ta-Koski), 5) Mikkelin Ampujat.
Ilmapistooli 8IT: 1) Kaustisen Pohjan-Veikot (Lilli 
Lappi, Aaro Peltoniemi, Iida Jylhä), 2) Lappajärven 
Ampujat (Liina Viinamäki, Oscar Pakulla, Veera 
Mäkelä), 3) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 
(Neve Pöytälaakso, Marko Jussila, Eero Kurunsaari).
Ilmapistooli 10IT: 1) Kankaanpään Ampumaur-
heilijat (Juha-Pekka Vähätalo, Aleksi Kauppila, 
Santeri Kenola), 2) Kauhavan Ampujat I (Taavi 
Lauttamus, Mika Kärkkäinen, Tiia Koivisto), 3) 
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura I (Samu 
Mäkinen, Veeti Lehtimäki, Aatu Rintamäki), Iso-
joen Urheilijat I (Jade Niemelä, Iina Niemelä, Urho 
Leppisaari), 5-8) IMAS III, SodA I, LappjA, KA II, 9) 
HSA, 10) AsAs, 11) KP-V, 12) IMAS IV, 13) IMAS II, 
14) SodA II, 15) IkA.
Ilmapistooli 12VT: 1) Lappajärven Ampujat 
(Saana Rannisto, Kia Etelämäki, Ida Pakulla), 2) 
Mikkelin Ampujat (Meeri Kurttila, Vertti Sipponen, 
Aino Rytkönen), 3) Isojoen Urheilijat (Arno Leppi-
saari, Topias Teikari, Aliisa Kunnaspuro), Isonkyrön 
Metsästys- ja Ampumaseura (Arttu Lidman, Uki 
Torkko, Viljami Norolampi), 5-8) IU, MA, TSA, KA.
Ilmapistooli 14VT: 1) Sodankylän Ampujat (Niko 
Räisänen, Anni Sipola, Sirja Perttamo), 2) Lappa-
järven Ampujat (Tuomas Olli, Aleksi Heinonen, 
Arttu Viinamäki), 3) Kankaanpään Ampumaur-
heilijat (Rami Ylilammi, Casper Corell, Joonas 
Holma), Mikkelin Ampujat (Tino Tukiainen, Mikko 
Lintunen, Niko Okkonen), 5-8) KP-V, MA, SodA, 
LappjA, 9) IMAS III, 10) TSA.

Uudet Kultahippusäännöt tulevat voi-
maan 1.10.2015. Uudet säännöt on julkais-
tu seurojen tutustuttavaksi ja kommentoi-
tavaksi liiton verkkosivuilla. Kommentteja 
tulevista säännöistä voi lähettää 15.5. asti 
nuorisovaliokunnan puheenjohtajalle 
Juhani Forsmanille: juhani.f@gmail.com

Meri-Tuulia Leppänen, HlAS
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Koelaukaukset:

Kuka olet?
P: Paavo Kallioinen.
J: Jaakko Peräniitty.

Minkä ikäinen olet?
P: 13-vuotias.
J: Melkein 13-vuotias.

Missä asut ja mitä koulua käyt?
P: Punkalaitumella. Käyn Koskioisilla 
Pohjoisseudun koulua.
J: Punkalaitumella Koskioisten kylässä. 
Käyn Punkalaitumen Keskuskoulua.

Kuinka kauan olet harrastanut  
ampumaurheilua?
P: Viisivuotiaasta asti eli kahdeksan 
vuotta.
J: Vuoden.

Mikä tai mitkä ovat lajisi?
P ja J: Ilmakivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
P: Äiti.
J: Kaverin äiti.

Mitä muita harrastuksia sinulla on?
P: VPK, seinäkiipeily, uiminen ja frisbee-
golf. 
J: Paavon harrastusten lisäksi jalkapallo 
ja yleisurheilu. 

Miten aloititte ampumaurheilun?
P: Isoveljen ja -siskon kanssa.  
J: Siskoni on ampunut, ja kuljin kaverini 
mukana kisoissa, kunnes aloitin itsekin.  

Minkälainen olet luonteeltasi?
P: Sosiaalinen, levoton ja urheilullinen.
J: Rauhallinen, sosiaalinen ja urheilul-
linen. 

Kisalaukaukset: 

Mitkä ovat tavoitteesi?
P: Suomen mestaruus. 
J: Kehittyä koko ajan ja menestyä.

Mikä on kivointa ampumaurheilussa?
P ja J: Se kun on paras kaveri mukana. 

Millainen hyvä ampuja on  
luonteeltaan?
P: Sellainen kuin Jaakko.
J: Sellainen kuin naapurin Elli.

Minkälainen on hyvä valmentaja?
P: Pakkaa eväät. 
J: Kannustava.

Esikuvasi ampumaurheilussa?
P: Mäkelän Antti.

Mitä muuta toivoisit seurasi  
toiminnalta kuin ammuntaa?
J: Enemmän yhteistä toimintaa.

Finaali: 

Tekniikka vai tahto?
P: Tekniikka. 
J: Tahto.

Mukavin kouluaine?
P: Tekninen työ.
J: Tekninen työ ja liikunta.

Suosikkiohjelmasi?
P: Pirunpelto. 
J: Suomen huutokauppakeisari.

Suosikkiyhtyeesi?
P: Haloo Helsinki! 
J: Timmy Trumpet.

Paras elokuva?
P: Kummelin Kultakuume.
J: Hurjapäät 6.

Lempiruokasi?
P: Mummun tekemät perunamuusi  
ja makkarat. 
J: Perunamuusi ja lihapullat.

Mihin haluaisit matkustaa?
P: Saksaan. 
J: Uuteen-Seelantiin.

Mikä sinusta tulee isona? 
P: Rekkakuski. 
J: Maanviljelijä.

Kenet haluaisit tavata? 
P: Jari-Matti Latvalan.
J: Miss Suomen.

Revolverihaastattelussa Paavo Kallioinen (P) ja 
Jaakko Peräniitty (J) Punkalaitumen Kunto -seurasta. 
Vastapoolina laukoo Anni Kallioinen.

Intro: 

Kuka olet? Anni Kallioinen, Paavon äiti ja Jaakon naapuri.

Mistä olet kotoisin? Punkalaitumelta.

Mikä on urheilutaustasi?
Olen harrastepohjalta kokeillut eri lajeja lähinnä lasten har-
rastusten myötä. Sauvakävely ja uinti ovat tämänhetkisiä 
lajeja. Ammuntaa en ole harrastanut kuin lapsia tukien.

Miksi olet alkanut huoltaa ja ohjata?
Ampumaharraste on tullut mukaan vanhempien lasten 
kautta, lähinnä huoltajana, kuljettajana, valvovana aikuise-
na ja neuvonantajana.  

Hitit:

Ampumaurheilijan tärkein ominaisuus?  
Rauhallisuus ja hyvä keskittymiskyky, mutta jos 

lapselta nämä puuttuvat, ammunta harjaannuttaa 
niitä myös tosi paljon.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila? 
Se on ihan ookoo suhteessa muihin lajeihin. 
Harrastajia on varmasti vähemmän kuin joitakin 
vuosia taaksepäin.

Mikä on SAL:n Lounais-Suomen alueen  
ampumaurheilun tila?

Lounais-Suomen alueella on hyvin nuoria harras-
tajia, mutta uusia aloittajia kaivataan aina lisää. 

Mikä on suomalaisen kivääri-/pistooliammunnan tila?
Laji sitoo vanhempaa/huoltajaa aika paljon, joten ehkä on 
helpompi viedä lapsi esimerkiksi sählyyn, missä huoltajaa ei 
välttämättä tarvita. Ampumaharrasteen myötä olen tullut 
tutuksi muiden seurojen ampujien ja heidän vanhempiensa 
kanssa.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana?
Tukea poikia mahdollisuuksien mukaan ja auttaa heitä ke-
hittymään ampujina. Kaverin mukaantulo on kannustanut 
kovasti kumpaakin, ja kisamatkatkin sujuvat joutuisammin.

Mikä on ohjauksesi ohjenuora?
Ohjenuorana pidän aikuisen läsnäoloa, ja tärkeänä pidän 
yhteistä toimintaa. Jos lajin tarvitaan apuja, pyydämme 
kokeneempaa apuun. 

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki?
Varsinaista ryhmätoimintaa seurassamme ei paljoakaan 
ole, koska rata on pieni. Perheet käyvät omatoimisesti 
eri aikoihin harjoittelemassa, oman vanhemman kanssa. 
Seurassamme on kymmenkunta kultahippuikäistä aktiivista 
ampujaa.

Millainen on vanhempien rooli seurassanne?
Vanhemmat ampujat ovat lapsille esimerkkinä. Kun osutaan 
yhtä aikaa radalle, niin kuulumiset ja tulevat kisa-asiat käy-
dään läpi. Vanhempien rooli on iso, koska on kyse ampuma-
harrastuksesta ja harrastajat ovat lapsia ja nuoria. Valvontaa 
ja ohjausta tarvitaan. Radan ilmoitustaulu toimii tiedotuk-
sessa ja tarvittaessa sähköposti. Seuralla on ampumajaos-
ton liikuntavuoro liikuntahallille.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa?
Tärkeää on yhteinen hyvä fiilis, ei siis tiukkapipoista toimin-
taa. Näin lapsen on mukava käydä harrastuksessa. 

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi seurassanne? 
Mielestäni seuramme lapset liikkuvat hyvin. Lajeja on useita 
– löytyy uintia, pyöräilyä, ulkoilua ja frisbeegolfia. Varsinkin 
Jaakolla ja Paavolla ovat jalat usein liikkeessä.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? 
Radalla järjestetään kerran viikossa ampumakoulu uusille 
harrastajille. Kuusipaikkainen rata sijaitsee Punkalaitumen 
keskustassa kirjaston alakerrassa. Hiljattain radalle hankit-
tiin kaksi elektronista ammuntalaitetta. 

Millainen on hyvä valmentaja? Hyvä valmentaja kuunte-
lee lasta, tukee ja auttaa tilanteen mukaan, on läsnä ja on 
aikuinen. 

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä palkitsevinta? 
Lasten kokemat onnistumiset, esimerkiksi tulosparannus. 

Entä haasteellisinta? Haasteellisimpia ovat päivät, jolloin 
mikään ei suju. Silloin pitää vain saada ammuntafiilis päälle, 
ja tässä on kaverin tuki on erittäin hyvä. 

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? 
Jaakolla ja Paavolla ainakin tuntuu olevan toimintaa välillä 
liiankin kanssa.

Mikä on valmennusmottosi?  
Eteenpäin, sanoi mummo lumessa!

Jaakosta (vas.) ja 
Paavosta ampuma-
urheilun harrasta-
minen on oikein 
mukavaa, etenkin 
parhaan kaverin 
seurassa. 

Anni Kallioinen 
pitää ohjaajana 

arvossa läsnäoloa. 

TOTTA TOINENKIN PUOLI

1 2             7 8 9 9 8  7

Tuuletukse
n 

paikka:

Kerro vitsi tai motto. Voit myös 

lähettää terveisiä!

P: Kiitokset Pantselle ja Jarille 

sekä terveiset siskolle Turkuun!   

J: Kiitokset Jarille ja Pentille 

opastuksesta! Terveiset veljen-

pojalle Ahtolle!
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VALMENNUS

T
imo Keskisimonen loukkaantui va-
kavasti työtapaturmassa neljä vuotta 
sitten. Jalasta lähti iso osa pois, hän 
kuvailee vammaansa. Hän oli kotona 
parin vuoden ajan, toipui hitaasti ja 

totutteli elämään tekojalan kanssa sekä vietti 
aikaansa tietokoneen ääressä – kunnes kyl-
lästyi.

– Tylsistyin olemaan neljän seinän sisäl-
lä. Kaipasin vaihtelua niin, että olin heittää 
tietokoneeni ikkunasta ulos. Onneksi ikku-
na säilyi ehjänä, Keskisimonen kertoi huh-
tikuun puolivälissä juuri ennen matkaansa 
vammaisampumaurheilijoiden maailman-
cupiin Puolaan.

Ampumaurheilusta kiinnostunut Keski-
simonen etsi lopulta Ampumaurheiluliiton 
verkkosivuilta tietoa ja päätti hakeutua lajin 
pariin. Elettiin marraskuuta 2012, kun hän 
meni ensimmäisen kerran Raahen Ampuji-
en radalle.

Sillä tiellä Keskisimonen, 30, on edelleen. 
– Iso kiitos raahelaiselle ampumaurhei-

luväelle! Minulla on erittäin hyvät muistot 
siitä, miten minut otettiin vastaan. Poruk-
ka on rentoa, ja tulen hyvin juttuun heidän 
kanssaan.

Keskisimonen on alun perin Taivalkos-
kelta, missä hän harrasti aktiivisesti saliban-
dyä ja jääkiekkoa ennen vammautumistaan. 
Hän osallistui ensimmäisen kerran SM-kil-
pailuihin Merikarvialla kaksi vuotta sitten. 
Nykyään hän harjoittelee 3–6 kertaa viikos-

Teksti ja kuva: LASSI PALO

Teksti ja kuva: MATTI ERKKILÄ

Neljän seinän sisältä 
ampumaurheilun pariin

Timo Keskisimonen osallistui maaliskuussa ilma-aseiden SM-kilpailuihin Turussa. 

Faktaa
 ´ Ampumaurheilu sopii lähes kaikil-

le liikuntavammaisille.
 ´ Harrastuksessa alkuun pääse-

miseksi ei välttämättä tarvita omaa 
asetta tai apuvälineitä. Useimmissa 
ampumaseuroissa on koulutuskäy-
tössä aseita, joilla harrastuksen voi 
aloittaa. Liikuntavammaiset käyttävät 
samanlaisia aseita kuin vammattomat.

 ´ Alkuohjaus ja opetus tapahtuvat 
kuten vammattomillakin eli kiinteältä 
pöytätuelta. Kouluttajan tai ampujan 
ei tarvitse aluksi miettiä vammaluoki-
tuksia, apuvälineitä tai sääntöasioita.

 ´ Jos päädyt kilpa-ampujaksi, voit 
asettaa menestystavoitteet seuran 
mestaruudesta aina paralympialais-
ten kultamitaliin saakka!

sa ja harjoittelisi enemmänkin, jos siihen 
olisi rahkeita. Harrastus vie rahaa, ja kotona 
odottaa helmikuussa syntynyt esikoistyttö, 
”tuhiseva paketti”.

Keskisimonen osallistui viime vuonna 
yhteen maailmancupiin ja MM-kilpailui-
hin. Huhtikuussa hän kilpaili Puolan maail-
mancupissa, jossa hän tähtäsi ilmakiväärin 
R3-luokan makuun peruskilpailussa uudet 
SE-lukemat 628,8 pistettä. 

Keskisimonen on asettanut tavoitteek-
seen osallistua paralympialaisiin – johonkin 
niistä. Ne ovat ensi vuonna Rio de Janeiros-
sa, ja vuonna 2020 ne järjestetään Tokiossa.

Ampumaurheiluliiton vammaisampu-

maurheilun kehityspäällikkö Pirjo Peltola 
korostaa, että taito- ja tarkkuuslajit sopivat 
hyvin liikuntarajoitteisille. Hän toivoo heitä 
enemmänkin lajiin mukaan.

– Monet kuvittelevat, että ampuminen on 
helppoa, kun vain laittaa kamppeet päälle ja 
alkaa ampua. Se ei ole niin, Keskisimonen 
sanoo.

Vaikka kymppejä ei aina tule, ei Keskisi-
monen ole turhautunut ampumaurheiluun 
niin, että hänen olisi tehnyt mieli heittää il-
makivääri ikkunasta ulos. Ihmiset ovat mu-
kavia, ja laji kiehtoo ja viehättää.

– Ase laitetaan aina nätisti kiväärilauk-
kuun, hän hymyilee.

Minnat – taitava parivaljakko

Minna Leinonen saa tarvittaessa apua 
kaimaltaan Minna Rinta-Tassilta. 

IN MEMORIAMLeo Peltojoki
28.6.1944–24.3.2015

Erik Söderholm
29.9.1924–3.2.2015

Erik Söderholm, en av skyttesportens 
förgrundsfigurer i Borgånejden, är borta.

Inspirerad av, Sibbos ”Grand Old Man” 
Tor Krogell, såg han till att Borgå Skyttar-Por-
voon Ampujat grundades år 1969. Han fick 
hjälp med stadgarna av vicehäradshövding 
Berndt Böckelman från SFS.

Vi, som kände Erik personligen, kommer 
ihåg honom som en mästare att sätta igång 
verksamhet och motivera folk att komma 
med och förverkliga saker och ting. Han var 
med personligen och byggde två inomhus- 
och tre utomhusskjutbanor I Borgåtrakten. 
Den första, en 12 platsers luftvapenbana i 
Hindhår, som blev färdig 1972, gjorde det 
möjligt att skjuta även vintertid.

Erik Söderholm var medlem i SAL:s vilt-
måls- och ungdomssektion 1978–1989. Han 

var A-tränare och 
fungerade som 
tränare för junior-
landslaget och var 
dess lagledare vid 
alla landskamper 
och nordiska mäs-
terskapstävlingar. 

Erik satt med i 
SFS styrelse under 
åren 1977–2010 
och erhöll SFS:s stora förtjänsttecken nr 21 
år 1995, han utsågs sedan till förbundets he-
dersmedlem år 2010. Erik var också styrelse-
medlem i skyttestiftelsen från starten 1992– 
2014. Han var med som domare och arrangör, 
i de nationella- och SFS tävlingar som hölls i 
Borgå, i över 20 års tid. 

Erik var också tävlingsledare vid land-
skampen Finland-Sverige med luftvapen 
i Borgå 1977 och vid FM med luftvapen 
samma år. Förutom dessa uppdrag skötte 
han sekreterarsysslan i BSPA 1978–1994. För 
dessa insatser premierades han med SAL:s 
guldmärke samt Borgås idrottsmedalj nr 68.

Man kan gott säga att han alltid var med 
där någonting hände inom skyttesporten i 
Borgåtrakten. Information i skolor, på mässor, 
byadagar, regelbundna träningar. Ännu som 
90-åring var han med på krigsveteranernas, 
“soldatgossarnas”, skyttetillfällen.

Vi skyttar minns Erik Söderholm som en 
energisk, hjälpsam natur, som med glimten i 
ögat alltid hade tid för sina skyttevänner.                  
 
Bror Skogster

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran 
pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja 
Leo Peltojoki nukkui pois 24. maalis-

kuuta. Hän aloitti ampumaharrastuksensa jo 
1970-luvulla saavuttaen pistoolissa kilpailu-
menestystä. 

Peltojoki toimi seuran puheenjohtajana 
viisitoista vuotta 1992–2009 välisenä aikana. 
Samaan aikaan hän toimi myös Ampuma-
urheiluliiton Itäisen alueen puheenjohtajana 
ja Ampuma urheiluliiton liittovaltuuston 
jäsenenä 1994–2004 sekä ehdollepanotoimi-
kunnan ja alueen kehitystyöryhmän jäsenenä 
2000–02.

Pistooliammunnan lisäksi hän ehti har-
rastaa myös metsästystä ja kalastusta. Vielä 
menneenä talvena hän piti talviverkkoja 
järvessä. Hän oli I-luokan tuomari ja C-tason 
valmentaja.

Kun KAMS 
täytti 90 vuotta 
vuonna 1996, 
myönnettiin Pel-
tojoelle Suomen 
Ampumaurheilu-
liiton kultainen 
ansiomerkki. 
Vuonna 2005 hä-
nelle myönnettiin 
Suomen liikun-
takulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin 
ristein. Suomen Metsästäjäliitto on palkinnut 
hänet hopeisella ansiomerkillä.

Peltojoki oli yhtenä puuhamiehenä 
Heinjoen ampumakeskuksen rakentajana ja 
suunnittelijana. Koko puheenjohtajakautensa 
ajan hän toimi yhteyshenkilönä Kuopion 
kaupungin ja seuran välillä. Hänen aikanaan 

saatiin rakennettua talkoilla kaksi 50m ja 
100m liikkuvan maalin rataa, 100m luodikko-
rata ja 25m pistoolirata sekä huoltorakennus. 

”Nelipäiväisen rakentamisen kirjanpidon 
mukaan olemme tehneet noin 60 000 talkoo-
työtuntia tehdessämme nämä radat. Luvussa 
eivät ole mukana ne, jotka ovat olleet vain 
puoli päivää tai vähemmän töissä”, Peltojoki 
kertoi.  

Kun kerroin Peltojoelle, että aiomme tänä 
vuonna aloittaa pienoiskivääriradan rakenta-
misen, hän ilahtui ja oli valmis taas talkoisiin. 
Talkoita ei kuitenkaan hänen osalleen tullut, 
sillä perheen yhteiseltä hiihtomatkalta Lapis-
ta heidän piti palata kesken kotiin. 

Suomen Ampumaurheiluliitto ottaa osaa 
poismenon johdosta.

Jouni Kröger

Perhe, työ, ampumaharrastus ja meri. 
Siinä ovat tammikuussa kuolleen Tapio 
Virtasen elämän keskeiset tukipylväät. 

Keuhkoveritulppa pysäytti aktiivisen ikämie-
hen kotiinsa.

Virtanen vietti nuoruutensa Porissa. Hän 
valmistui teknikoksi Porin Teknillisen koulun 
koneenrakennuksen opintosuunnalta 1967. 
Oy W. Rosenlew Ab:n Porin Konepaja ja Porin 
Voima tarjosivat tunnolliselle miehelle hänen 
ensimmäiset työpaikkansa. Voimassa hän 
toimi muun muassa hitsaus- ja asennustöi-
den valvojana ja mekaanisen kunnossapidon 
keskuskorjaamon työnjohtajana.

Laitilaan Virtanen muutti vuonna 1970 ja 
työskenteli siellä Laitilan ammattikurssikes-
kuksen opettajana. Neljä vuotta myöhemmin 
hän siirtyi Luvialle Polartherm Oy:n käyttö-
päälliköksi, mutta palasi vuonna 1976 Laitilan 

ammattikurssikes-
kuksen hitsausalan 
työnopettajaksi.

– Hän oli 
ammattitaitoinen, 
kärkipään hitsaaja. 
Rauhallinen, mu-
kava, itseään kiin-
nostaviin asioihin 
tarkkaan paneutu-
va henkilö, Mikko 
Nordquist muistelee rehtiä seurakaveriaan.

Porilainen ampujalegenda Jussi Nordquist 
sai Virtasen innostumaan ampumaurheilusta. 
Hän paneutui siihen yhtä tarmokkaasti kuin 
kaikkeen muuhunkin mikä häntä kiinnosti. 
Nordquistin ”isällisen” ohjauksen tuloksena 
olivat kolme kivääriammunnan Pohjois-
maiden mestaruutta vuosina 1963, 1965 

ja 1967. Olympiavalmennuksessa hän oli 
vuonna 1964. SM-mitaleita edustustehtäviin 
yltäneellä miehellä oli paljon. Porin parhaaksi 
urheilijaksi hänet valittiin vuonna 1965.

Ampumaharrastusta hän jatkoi viimeisiin 
elinpäiviinsä saakka Suomen Veteraaniam-
pujissa, reserviläisammunnoissa ja pitkään 
myös Laitilan Reservin Aliupseereissa. SAL:n 
seuroissa hän kuului Satakunnan Ampujiin ja 
Vakka-Suomen Ampujiin.

Meri oli Virtaselle rakas. Merikihu-vene 
seilasi usein avomerilaivuritutkinnon suoritta-
neen Virtasen turvallisessa ohjauksessa.

Ampumaurheilun harrastajat jäävät 
kaipaamaan miellyttävää ja rehtiä kilpakump-
paniaan. Lämmin osanotto perhekeskeisen 
miehen puolison ja lasten suruun.

Matti Erkkilä

Tapio Virtanen
22.3.1936–8.1.2015

Liikuntarajoitteisten kisa- ja harjoitustoiminta 
on ”joukkueurheilua”. Jyväskyläläisen huippu-
ampuja Minna Leinosen joukkuekaverina on 
Minna Rinta-Tassi. Leinonen tähtää ja liipai-
see ja Rinta-Tassi huolehtii paljosta muusta. 

– Kaisa on minulle erinomainen avustaja. 
Hänen vahvuuksiaan ovat näppäryys, käytän-
nönläheisyys, oma-aloitteisuus ja huumori. 
Meillä synkkaa hyvin, Leinonen kehuu.

Rinta-Tassi on Minna Leinosen kokopäi-
väinen avustaja. Työn ohessa hän opiskelee 
avoimessa yliopistossa varhaiskasvatustie-
teitä.

– Avustan aseen käsittelyssä, ampu-
ma-asennon löytämisessä ja säädöissä ennen 
kisaa. Kilpailun aikana lataan ja säädän 
tarvittaessa.
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Ampuma-aselain 
vaikutukset

TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA

TAVARAPÖRSSI

Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöille ja ampumaseuroil-
le. 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.

MYYDÄÄN  pienoiskivääri Valmet Champion 22 cal ja vapaaki-
vääri Sako 7,62 cal sekä alumiininen kahden aseen kantolaukku 
yhteishintaan 700 €. Aseet ovat hyväkuntoisia kilpailuaseita. Niillä 
on ammuttu useita SM-mitaleita. Mukaan laitan myös pikkutar-
vikkeita kuten kädenlämmittimen, erilaisia käsitukia, lisäpainoja, 
puhdistustuppoja ym. Ota yhteyttä:  Eino Mäkinen, 040 5281583 
tai  eino.t.makinen@elisanet.fi

MYYDÄÄN ilmakivääri Anschütz 9003 Premium Stabilator.  
Tähtäimissä kaikki mahdolliset säädöt. Hp 2000 €. Pienois kivääri 
Anschütz 1907 hp 3300 €. Molemmat aseet kuin uudet.  
Ota yhteyttä: Veijo Palmen, Pori 050 438 2370. 

MYYDÄÄN ampujan housut Simetra, naisten malli koko 46.
Erittäin hyväkuntoiset mustat ampujan housut, sopii kolmiasen-
toammuntaan. Vähän käytetyt, sopii hyvin niin aloittelijalle kuin 
aktiiviampujallekin. Hp 90 € +mahd. postikulut. Ota yhteyttä 
Aulikki Kanerva 044 308 2462 tai sannuli75@hotmail.com

MYYDÄÄN Vakiopistooli Benell MP90S  ja vapaapienoiskivääri 
Suomen leijona. Hyväkuntoiset. Hp pistooli 800 € ja kivääri 300 €. 
Ota yhteyttä Teuvo Ryynänen puh 040 567 8160.

MYYDÄÄN ampumapuku, Kurt Thune, Hybrid-Pro. Puku on ollut 
käytössä 176 cm/78 kg ampujalla. Puku on puolitoista vuotta van-
ha, vähällä käytöllä ollut. Uutena 1300 €. Hp 890 € tai tee tarjous. 
Ota yhteyttä Juha Lähetkangas, 85800 Haapajärvi, 044 257 3093.

MYYDÄÄN ilmapistooli Morini 162E sähkölaukaisulla. Kahva hie-
man muokattu, koko M. Huollettu maahantuojan huollossa sekä 
säiliö uusittu joulukuussa 2014. Mukaan Gehmann pumppu sekä 
+6000 luotia ja puhdistustarvikkeet. Ota yhteyttä sami.maki2@
luukku.com tai 040 834 9639.

MYYDÄÄN käyttämättömät ampujanlasit (Randolph, malli 
Ranger) kolmella linssivaihtoehdolla (oranssi, lila, polarmag). 
Säilytyskotelo ja 3 kpl sivuläppiä. Hinta 300 €. Ota yhteyttä Marko 
Vähäpesola 044 425 2474.

MYYDÄÄN Morini tarkkuuskahva Ruger Mark 1&II:een sekä 
Remington BR 7 mm hylsyjä. Tuotteen malli: Morini oikeakätiselle 
pienoispistooliin. Kahva uudenkarhea, säädettävä alatuki. Hp 60 €. 
BR 7 mm hylsyjä 7x20 kpl/lth, hp 20 €/ltk tai kaikki 140 hylsyä  
100 €. Ota yhteyttä mattir68@gmail.com

MYYDÄÄN skeet-haulikko Beretta 682 Gold Super Skeet. Noin 
20 000 laukausta ammuttu aito Gold. Hankintavuosi 1997, kunto 
uutta vastaava. Alkuperäinen tukki lähes käyttämätön kahdella 
vaihdettavalla poskipakalla. Mukaan Tuomiston tekemä tukki, 
laukku 2. liipaisin ja alkuperäiset kangaspussit. HP 1700 €. TARJOA! 
Ota yhteyttä 040 146 2227 tai kimmo.alakoski@elisanet.fi

ONNITTELUT
80 VUOTTA
Turtiainen Veikko PiekSA 3.5.
Ohenoja Leo HVA 9.6.
Aapola Aapo ESF 1.7.

75 VUOTTA
Sorri Olavi NoSA 31.3.
Vesanen Keijo HVA 12.5.
Nyholm Alf PAS 10.6.
Sjö Hans ESF 17.6.

70 VUOTTA
Salo Pekka NoSA 16.1.
Jarva Esko NoSA 20.3.
Lehto Matti TSA 14.5.
Riski Raimo PAS 14.5.
Karvinen Eero K-UAS 14.5.
Lempinen Lauri PAS 26.5.
Harju Matti MSA 31.5.
Lindgren Pekka K-UAS 10.6.
Ahola Sakari KuusA 19.6.
Veromaa Satu PAS 26.6.
Nikoskinen Boris MSA 27.6.
Juslin Henrik ESF 29.6.

65 VUOTTA
Koskela Matti NoSA 11.5.
Timonen Raimo KuusA 29.5.
Pennanen Jouni KuusA 2.6.
Hirvonen Esa NoSA 16.6.
Koivu Heikki NoSA 26.6.
Hakala Pekka NoSA 27.6.

60 VUOTTA
Blom Jukka NoSA 31.1.
Saxlin Olli NoSA 4.4.
Matikainen Jukka NoSA 26.4.
Vauhkonen Seppo KuusA 13.5.
Tusa Kari PAS 14.5.
Lehtonen Erkki TSA 15.5.
Kurjenniemi Eero HVA 16.5.
Immonen Petri K-UAS 17.5.
Syrjänen Jukka NoSA 17.5.
Tynys Veli-Matti KuusA 22.5.
Kütner Mia PAS 23.5.
Paloranta Pertti KuusA 4.6.
Ruotsalainen 
Pekka VarkA 14.6.
Mäntylä Matti TSA 23.6.
Rajasilta Markku NoSA 23.6.

50 VUOTTA
Leinonen Jukka NoSA 1.3.
Roos Markus KMY 7.5.
Hyriäinen Jouni NoSA 15.5.
Lindroos Reima NoSA 2.6.
Keskitalo Esa KuusA 7.6.
Tukiainen Markku HVA 8.6.
Ajolinna Kari HVA 18.6.
Helle Petri TSA 28.6.
Vähä-Salo 
Juha-Matti MSA 29.6.
Nurmi Simo TSA 3.7.

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.

oulu GP 30.–31.5.

kesämusketti 12.7.

Kilpailun nimi: Oulu GP.
Kilpailupäivät: 30.–31. toukokuuta.
Kilpailun järjestäjä: Oulun Seudun Haulikkoampujat.
Kilpailun luokitus: Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu.
Alue: Pohjois-Pohjanmaan alue.
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta.
Kilpailupaikka: Oulunsalon ampumarata.
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y15-70, N20, N, 
joukkueet Y, Y50, N.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
Skeet. Ohjelma ja eräluettelot julkaistaan 23.5. seuran nettisivuilla 
osoitteessa osh.sporttisaitti.com 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohjeet seuran sivuilla  
osh.sporttisaitti.com 1.5. alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään 
23.5. kello 12. Huom. vain korvaavat haulit!
Osallistumismaksu: Y-sarjat 60 €, naiset 45 € ja joukkueet 25 €. 
Voi maksaa kortilla tai käteisellä. Myös kulttuurisetelit käyvät.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Vajaat erät täytetään.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asian-
tuntija: Kj. Taavi Jarva, Ta Ismo Peltola, Aj Timo Haataja.
Tiedottajan yhteystiedot tiedusteluja varten: Timo Haataja, 
040 551 0029, timo.haataja@icloud.com
Harjoittelumahdollisuus: To ja pe kello 10–21.

PALVELUHAKEMISTO

ASEET JA 
AMPUMATARVIKKEET

Liikkeemme avoinna ma-pe 9.00-17.00
la sopimuksen mukaan

Maahantuonti-, tukku- ja vähittäismyyntiliike

Keskustie 5, 34800 VIRRAT
Puh. 03-4755371

Kotisivumme: www.asetalo.com
Sähköposti: asetalo@asetalo.fi 

Kotisivut: www.asetalo.com
Sähköposti: asetalo@asetalo.fi 

www.ampumaurheiluliitto.fi

Vuoden 2015 toinen  
Urheiluampuja ilmestyy 7.5.

Lehden 
numero

Varaus- 
päivä

Aineisto- 
päivä

Ilmestymis- 
päivä

1/2015 19.1. 2.2. 25.2.

2/2015 24.3. 12.4. 7.5.

3/2015 26.5. 9.6. 2.7.

4/2015 23.7. 7.9. 30.9.

5/2015 27.10. 17.11. 10.12.

Urheiluampuja 2015

Tampereella järjestettiin 17.–19. huhtikuuta Supermessut eli 
neljät messut saman katon alla. Ampumaurheilu oli esillä Out-
doorErässä. Kokeilemaan pääsi uutta SimWayHunt- ja Laser 
Shot -simulaattoria. Janne Hokkanen antamassa neuvoja.

T I M O  R AU T I O

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN, historian ensimmäinen Kesä-
musketti, ammutaan Orivedellä ennätyskelpoisena mustaruu-
tikilpailuna Loilon ampumaradalla sunnuntaina 12. heinäkuuta 
kello 9.00 alkaen 100 m:n lajeilla.

Kesämusketissa ammutaan seuraavat lajit ja sarjat:
Takaaladattava mustaruutikivääri
Minie
Whitworth
Walkyrie
Miguelet, Y ja Y60
Vetterli, Y ja Y60
Lamamora
Mariette/Colt, Y ja Y60
Kuchenreuter, Y ja Y60
Cominazzo

Ilmoittautuminen: Juha Niemelle 28.6. mennessä s-postitse 
juha.niemi@pp.inet.fi (tai hätätilanteessa puhelimitse numeroon 
040 526 3342). 
Maksut: 10 €/laji, maksetaan kilpailupaikalla.

Eräluettelot tulevat jaoston kotisivulle viimeistään kilpailuviikolla. 

Tervetuloa Orivedelle!

P.S. Muistakaa kilpailulisenssi.

EDUSKUNTA HYVÄKSYI 6. maaliskuuta uuden ampumaratalain ja 
muutoksia ampuma-aselakiin. Muutosten voimaantulon tarkka ajan-
kohta ei ole vielä tiedossa.

Lakiehdotuksen käsittelyn ja hyväksymisen aikana oli jossain mää-
rin erimielisyyksiä ampumaratojen määritelmissä olevan vähäisen am-
pumaradan laukausmäärästä. Keskustelun pohjana käytettiin Suomen 
ympäristökeskuksen 2001–2002 keräämiä tietoja ampumaradoista ja 
niiden toiminnasta. 

Suomessa arvioitiin tuolloin olleen 2000–2500 ampumarataa, joista 
selvitykseen löydettiin 1174. Näistä aktiivisessa käytössä todettiin 
olevan noin 650. Yli 50 prosenttia toiminnassa olevista ampumaradois-
ta oli pieniä, joissa vuosittainen laukausmäärä jäi alle 10 000 laukauk-
seen. Suurehkoja ja suuria ampumaratoja (vuosittainen laukausmäärä 
yli 100 000 laukausta) oli alle 10 prosenttia, jolloin keskikokoisten 
ampumaratojen osuudeksi saatiin alle 40 prosenttia.

Lakiehdotusta valmisteleva työryhmä oli yksimielinen siinä, että 
näiden pienten ampumaratojen toiminta on perustavan tärkeää seura-
toiminnan kannalta ja niiden toiminta pitää voida turvata helpotta-
malla, mikäli mahdollista, ampumaratojen perustamisessa, ylläpidossa 
ja käytössä vaadittavaa byrokratiaa. 

Työryhmä esittikin, että nämä ”vähäiset ampumaradat” voitaisiin 
perustaa ilmoitusmenettelyllä ilman vaativaa lupamenettelyä. Työryh-
mä oli yksimielinen myös siinä, että näiden ympäristövaikutukset ja 
häiritsevyys lähiympäristöön ovat vähäisiä. Ympäristölainsäädännön 
käsittely ei kuitenkaan kuulunut työryhmän tehtävään.

Lakiehdotuksessa oleva ampumaratojen jako kolmeen luokkaan 
perustuu siten ampumaratojen toiminnan volyymiin ja monipuolisuu-
teen, eikä sillä ole mitään tekemistä yksittäisten ampujien ammunnan 
määrän kanssa.
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NORMALLOPP
A: 1) Holmberg Krister RS 290+284=574, 2) 
Koskela Tarmo BSPA 293+278=571, 3) Wes-
terlund Mårten RS 289+275=564, 4) Hyvä-
rinen Niklas RS 289+271=560, 5) Holmberg 
Henrik RS 279+265=544, 6) Ristimäki Timo 
SSG 281+261=542, 7) Sonntag Jouni BSPA 
267+252=519.
A18: 1) Torsell Daniel SSG 248+206=454.
A50: 1) Koskela Tapani BSPA 180+169=349, 
2) Sved Tom SSG 185+158=343, 3) Malm-
berg Jan ÅSSF 166+167=333, 4) Salomaa 
Reijo SSG 162+141=303, 5) Stjernberg Peter 
SSG 154+131=285, 6) Torsell Kristian SSG 
124+115=239.
A60: 1) Mutka Jouko RS 176+166=342, 2) 
Skogster Bror SSG 175+148=323, 3) Holmström 
Bertel RS 171+151=322, 4) Holmberg An-
ders RS 156+148=304, 5) Mäkiniemi Erkki 
BSPA 144+121=265, 6) Backman Lars-Erik 
SSG 147+102=249, 7) Teränen Seppo BSPA 
110+64=174.
A70: 1) Stjernberg Torolf SSG 147+114=261.
A75: 1) Stjernberg Boris BSPA 110+71=181.

BLANDLOPP
A: 1) Holmberg Krister RS 190+191=381, 2) 
Holmberg Henrik RS 193+183=376, 3) Kos-
kela Tarmo BSPA 185+191=376, 4) Hyvärinen 

Niklas RS 189+180=369, 5) Ristimäki Timo 
SSG 186+175=361, 6) Westerlund Mårten 
RS 179+167=346, 7) Sonntag Jouni BSPA 
171+170=341.
A18: 1) Torsell Daniel SSG 125+159=284.
A50: 1) Koskela Tapani BSPA 180+171=351, 
2) Malmberg Jan ÅSSF 168+164=332, 3) 
Sved Tom SSG 164+145=309, 4) Salomaa 
Reijo SSG 146+152=298, 5) Stjernberg Pe-
ter SSG 125+138=263, 6) Torsell Kristian SSG 
102+138=240.
A60: 1) Mutka Jouko RS 167+166=333, 2) 
Holmström Bertel RS 154+168=322, 3) Sko-

gster Bror SSG 163+154=317, 4) Holmberg 
Anders RS 148+155=303, 5) Mäkiniemi Erkki 
BSPA 146+135=281, 6) Teränen Seppo BSPA 
112+120=232, 7) Backman Lars-Erik SSG 
116+114=230.
A70: 1) Stjernberg Torolf SSG 105+138=243.
A75: 1) Stjernberg Boris BSPA 123+113=236 SFS 
rek.

LAG NORMALLOPP
A50: 1) Sibbo Skyttegille (SSG), Tom Sved, Reijo 
Salomaa, Bror Skogster 969p, 2) Raseborgs Skyt-
tar (RS), Jouko Mutka, Bertel Holmström, Anders 
Holmberg 968p, 3) SSG 2, Lars-Erik Backman, 
Torolf Stjernberg, Peter Stjernberg 795p. 4) Borgå 
Skyttar Porvoon Ampujat (BSPA) Tapani Koskela, 
Erkki Mäkiniemi, Seppo Teränen 788p.
A: 1) RS Niklas Hyvärinen, Henrik Holmberg ja 
Krister Holmberg 1678p.

LAG BLANDLOPP
A50: 1) RS, Jouko Mutka, Bertel Holmström ja 
Anders Holmberg 958p, 2) SSG, Tom Sved, Reijo 
Salomaa ja Bror Skogster 9245 p, 3) BSPA, Tapani 
Koskela, Erkki Mäkiniemi ja Seppo Teränen 864 
p, 4) SSG 2, Lars-Erik Backman, Kristian Torsell ja 
Peter Stjernberg 733p.
A: 1) RS, Niklas Hyvärinen, Henrik Holmberg ja 
Krister Holmberg 1126 p.

SVENSKA SIDOR

SFS har hållit sitt vårmöte i Helsingfors

S
F

S Jack Wuorinen
Rabbe Österlund
SFS:s hemsida

Karisvägen 30, 10300 Karis
Östanpåvägen 17, 10600 Ekenäs
www.sfs.idrott.fi

0500 872 045
044 300 5748
   

e-post: jack.wuorinen@brev.fi
e-post: rabbe.osterlund@idrott.fi
   

SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS)

Kata & Seba

Det här har knappast hänt tidigare säger syskonen Katarina och Sebastian Långström och visar stolt upp sina guldmedaljer.

MÖTET HÖLLS på FSI kansliet den 24.3.  
På plats var 8 föreningar representerade 
med fullmakt och därtill representanter från 
två föreningar. 

Ordförande Georg-Peter Björkqvist 
öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. Han konstaterade att verksam-
hetsåret kommit bra igång med goda pres-
tationer av SFS skyttar i olika värdetävlingar.

Jack Wuorinen presenterade verk-
samhetsberättelsen som behandlades 
och sedan godkändes med ett par små 
anmärkningar.

Sedan var det bokslutets tur att grans-
kas. Det var uppgjort av kassören Anders 
Lindahl som också sköter FSI: kassör- och 
bokföringstjänster. Bokslutet visade ett 
minusresultat, men det blev också godkänt 
av mötet. 

Under övriga ärenden diskuterades en 
del aktuella saker som styrelsen sedan får ta 
till behandling.

Ordförande Georg-Peter Björk-
qvist och verksamhetsledaren 

Rabbe Österlund diskuterar.

Svenska Finlands Sportskytteförbunds Mästerskap
på Rörligt mål 10 m i Kokonhallen i Borgå 28.2.2015.

Text RABBE ÖSTERLUND  Foton LASSI PALO & MIKAEL FRIMAN

Krister Holmberg, dubbelmästare i  
A klassen.

Vårmöte

LUFTVAPENSÄSONGEN kulminerade i flera 
olika FM tävlingar under vilka förbundets 
medlemsföreningar gjorde mycket väl ifrån 
sig. Tävlingarna på gevär, pistol och rörligt mål 
ledde till en lavin av medaljer. Bland förenin-
gar, vilkas skyttar och lag gjorde synnerligen 
väl ifrån sig kan ESF, RS samt KSF nämnas:

ESF 11 medaljer (5 guld, 4 silver samt 2 brons)
RS  9 medaljer (1 guld, 4 silver samt 4 brons) 
KSF  6 medaljer  (3 guld, 2 silver samt 1 brons)

Bland skyttarna finns ett stort antal individuel-
la medaljörer, flerdubbla medaljörer, t.o.m. 
dubbla och tredubbla guldmedaljörer:

Luftsäsongen blev ett veritabelt medaljregn 
för SFSs medlemsföreningar

Tiina Aalto (ESF): 3 guld
Cristian Friman (ESF): 2 guld och 2 silver  
samt 2 finska rekord
Sebastian Långström (KSF): 2 guld
Katarina Långström (KSF): 1 guld
Ilmo Kinnunen (RS): 1 guld

Glädjande att se är att det vid sidan av de 
sedan länge beprövade toppskyttarna 
kommer även nya skyttar med bland FM 
medaljörerna. På bilden bredvid finns ESFs 
silverlag i H20 3*20 med blott 13 årige Luu-
kas Koota som nu var delaktig i silverme-
daljen tillsammans med två mera kända och 
beprövade juniorer.
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RADOILTA KERÄTTYÄ FINAALI

 EKA ENNAKOIVA: Millaista kesää  
odotat urheilijana? 
Osumarikasta! Odotan, että kansainvälinen 
kärki tulisi lähemmäksi tai miksei loppuun asti. 
Tarkoitukseni on menestyä kansainvälisissä 
kisoissa ja saada finaalipaikka.
 TOKA TUNKEILEVA: Paljonko jännität?
Paljon. Myönnän, että minua jännittää. Pystyn 
kuitenkin ampumaan sen kanssa. Jännitys tuo 
lisävirtaa ja hereilläoloa, kunhan se ei mene 
”överiksi”.
 KOLMAS KOVISTELU: Milloin kiroilet?
Aika usein, kun joku asia menee -tuiksi 
(naurua). En kuitenkaan kiroile lasten kuullen. 
Kiroilen yleensä ”sisäänpäin”, jottei tarvitsisi 
hirveästi ruveta mouhuamaan.
 NELJÄS NALLITUS: Millä ammut?
Perazzilla – eli sillä parhaalla aseella. Olen am-
punut nykyisellä aseellani neljän vuoden ajan. 
En ole ampunut kilpaa muulla kuin Perazzilla. 
 VIIDES VARMISTAVA: Mitä harrastat?
Ammuntaa, metsästystä, lenkkeilyä ja 
squashia. Koirien hoito käy jo puolittaisesta 

työstä, sillä tyttöystävälläni on neljä koiraa.
 KUUDES KUJEILEVA: Mikä saa sinut  
nauramaan?
Onnistuneet asiat sekä hyvät ja joskus vähem-
mänkin hyvät vitsit. Huumorini on aika kierou-
tunutta, joten nauran aika erikoisille asioille.
 SEITSEMÄS SIHTAUS: Kuinka paljon 
sinulle on kertynyt laukauksia urasi aikana? 
En osaa sanoa! Monessa kaveriporukassa on 
tosin käynyt ilmi, että olen ampunut eniten 
ohilaukauksia – perustuen laukaisumääriini.
 KAHDEKSAS KULTAHIPPU:  
Mikä on arvokkain tai kovin saavutuksesi?
Nyt heitit hyvän kysymyksen… Paras saavu-
tukseni on vielä edessäpäin.
 YHDEKSÄS YRITYS: Mitä tulee ensim-
mäisenä mieleen sanasta olympialaiset?
Meinaan olla jossakin niistä mukana.
 NAPAKYMPPI: Mikä olisi vuoden napa-
kymppi?
Olympiapaikka tai arvokisamitali – tai miksei-
vät molemmat. Olisihan se tietysti parempi 
niin! (LP)

10 napakkaa

Vastaajana on trap-ampuja Vesa  
Törnroos (Lahden Ampumaseura).

Seitsemän arvokisamitalin mies
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Mika Kinisjärvi
 ´ SYNTYNYT: 14.3.1995, Rovaniemi.
 ´ SEURA: Lapin Ampujat.
 ´ KOULUTUS: Metsätalousinsinööri (AMK).
 ´ ASEET: Feinwerkbau P70 RT -ilmakivääri, Anschütz 1808 RT -pienois-

kivääri
 ´ SAAVUTUKSIA: Joukkuemaailmanennätys 1708 (Mika Kinisjärvi, Jani 

Suoranta ja Heikki Lähdekorpi) EM-Moskova 2014; 2014: MM-1. 50m 
normaalijuoksut, MM-2. 10m nj, MM-2. 50m sekajuoksut, EM-2. 10m nj, 
EM-2. 10m sj 371; 2015: EM-1.10m sj, EM-1. 10m nj.

 ´ ENNÄTYKSET: 10m nj 571; 10m sj 383; 50m nj 582; 50m sj 388.

Muistuuko mieleen? 
50 VUOTTA SITTEN...

Seuraamme historiasarjassa 
Urheiluampujan vaiheita eri 
vuosikymmeniltä.

Ampujainlehden numerossa 
6/1965 julkaistussa jutussa ker-
rottiin värikkäin sanoin Ruotsis-
sa järjestetyistä PM-kilpailuista. 
Göteborgissa ollut kirjoittaja 
mainitsi, että ”mukavaa oli 
varmasti myös Eskilstunan ja 

Gyttorpin kisapaikoilla, mutta 
kun joka paikkaan ei ehdi, on 
tyydyttävä kertoilemaan siitä, 
mitä näki”.

Suomalaisten alkuotteet oli-
vat ”huolestuttavan kankeita”.

– Sotilaskiväärillä törttöili 
erityisesti pari kaveria, joiden 
nimet saanen jättää mainitse-
matta.

Kilpailut olivat lopulta onnis-

tuneet ja suomalaisten osuus 
”vähintäänkin hyvä”. Tunnelma 
oli lämmin ja pohjoismaisen 
tuttavallinen. 

– Hieman enemmän olisi 
kuitenkin toivonut järjestäjiltä 
ns. hohtoa. Kaikki oli vähän 
liian pientä ja vaatimatonta. 
Tunsi olevansa kuin joissakin 
reserviläisupseerikerhon iltakil-
pailuissa.

 ´ KOTIPAIKKA: Rovaniemi
 ´ VALMENTAJA: Ville Häyrinen.

Mika Kinisjärvi, 20, on menestynyt 
ampuja, vaikka takana on vasta 
kuusi vuotta aktiivista ampuma-

urheilua. Liikkuvan maalin erikoismies ”Kinis” 
on voittanut jo seitsemän henkilökohtaista 
arvokisamitalia – yhden MM-kultamitalin ja 
kaksi MM-hopeaa sekä kaksi EM-kultaa ja 
kaksi EM-hopeaa. Voittamiensa joukkuemita-
lien määrää hän ei edes muista. 

”Kiniksellä” on meneillään nyt kolmas 
vuosi maajoukkueessa. Varusmiespalvelus 
Helsingin Santahaminan Urheilukoulussa 
päättyy syyskuussa, jolloin hän aloittaa 
metsätalous insinöörin opinnot kotikaupun-
gissaan Rovaniemellä.

KAKSI EDELLISTÄ VUOTTA AMPUMA-
URHEILIJANA on ollut kehittävää ja me-
nestyksekästä. Olen tyytyväinen ja hieman 
yllättynytkin, mutta toisaalta olen treenannut 
kovaa ja päässyt asettamiini tavoitteisiin.

KUN AMPUMAURHEILU KYLLÄSTYTTÄÄ, 
menen kuntosalille. 

TÄNÄ VUONNA HALUAN voittaa! 
Kaiken? Ainakin pyrin siihen.

ERITYISEN TYYTYVÄI-
NEN OLEN SIITÄ, että 
kehitykseni ampuma-
urheilijana on jatkunut 
koko ajan.

OLEN erittäin itsevarma 
ja välillä vähän liiankin 
suorapuheinen, mutta on 
minulla heikkouksiakin. 
En halua niitä kuitenkaan 
paljastaa. Täällä (armeijassa) 
voisin joskus pitää naamani 
kiinni!

VARUSMIESPALVELUS ON 
OLLUT haastavaa ja rankkaa. 

Kyse on siis siitä, miten on saanut kaiken kul-
kemaan mukana – treenit, varusmiespalve-
luksen ja levon. Välillä mennään yhtä soittoa 
ja välillä pidetään taukoa.

HELSINKI ON OSOITTAUTUNUT LAPIN 
MIEHELLE sekavaksi kaupungiksi! Kävin äs-
kettäin keskustassa, eikä siellä edes navigaat-
tori osannut suunnistaa.

OLEN VIIHTYNYT LIIKKUVAN MAALIN 
PARISSA,  koska meillä on hyvä yhteishenki 
ja porukka. Liikkuva maali on kaikista 
ampumaurheilun lajeista 
haastavin, ja se 
sopii minulle. 

HALUAN 
SAAVUT-
TAA miesten 
maailman-
mestaruu-
den ja myö-
hemmin 

myös olympiamitalin, jos laji saa taas 
olympiastatuksen Tokioon 2020.

LIIKKUVAN MAALIN ARVOSTUS ON 
vähän kaksijakoinen. Se on viime vuosina 
laskenut suomalaisten junnujen menes-
tyksen takia, koska se on näyttänyt heidän 
ansiostaan helpolta. Menestys ei ole 
kuitenkaan koskaan itses-
tään selvää. 

Parhaimpana 
saavutuksenaan 
Mika Kinisjärvi 
pitää maailman-
ennätystä, jonka 
Suomen junnut 
ampuivat viime 
vuonna EM- 
Moskovassa.




