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KUN RIO DE JANEIRON skeetin maailmancup päättyi 24. huhtikuuta, katsoivat Timo 
Laitinen ja Eetu Kallioinen luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Valmentaja sijoittui 15:nneksi 
ja ensimmäisen kerran maailmancupissa kilpaillut nuori valmennettava 30:nneksi.

– Kaksi ja puoli päivää oli erittäin hyvää ammuntaa. Tekeminen oli viimeistä riskiä 
lukuun ottamatta maailman huipputasoa ja antaa edelleen uskoa menestykseen kauden 
arvokisoissa, Laitinen sanoi.

– Nyt on eka maailmancup ammuttu, ja tästä on hyvä jatkaa, Kallioinen, 17, puoles
taan summasi.

– Kisasta jäi ihan hyvä fiilis, vaikka mahdollisuuksia oli parempaankin. Nyt en vain 
pystynyt siihen. Viimeinen sarjani oli omaa heikkouttani, hän sanoi.

Laitisen lopputulos oli 119 ja Kallioisen 116. Finaaliraja oli 121.
– Kisasta jäi ihan hyvä fiilis, vaikka mahdollisuuksia oli parempaankin. Nyt en vain pys

tynyt siihen. Viimeinen sarjani oli omaa heikkouttani. En tuntenut väsymystä, hän sanoi.

Aiheesta lisää sivulla 12.

Timo Laitinen on nuoren Eetu Kallioisen valmentaja, ja tulosta on syntynyt.

i Palvelu hakemisto i 
Kilpailu kutsut
44 Svenska sidor
46 Radoilta kerättyä
i 10 napakkaa
47 Finaali Tom Alderin

l
ukuhakuammuntaa
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lauottua
””Vaikka en ollutkaan ensimmäinen, 
tuntui hyvältä, kun tein oman  
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IWA-messut: Steyrin uusi 
ilmapistooli on Evo 10. 
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YHTEISTYÖSSÄ:

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 4.5.2016

Välillä hyviäkin uutisia Ibland även goda nyheter

RISTO AARREKIVI
SAL:n toiminnanjohtaja / 
SAL:s verksamhetsledare

Vaikka vuosi on jo pitkällä, on hyvä vilkaista taaksepäin ja ker
toa hyviä uutisia viime vuodelta, kun niitä nyt on kerrottavana!

Vuotta sävyttivät ampumaaselain muutoshankkeet ja 
ampumaratalain valmistelut. Oman värinsä toivat EU:n aikomukset 
aselakien kiristämiseksi. Liitto otti asiassa aktiivisen roolin yhdessä Am
pumaharrastusfoorumin kanssa herättäen Euroopan Ampumaurheilu
liiton ja sen jäsenmaiden liitot lähettämällä niille julkilausuman asiasta. 

Prosessi jatkuu tänä vuonna, ja tarkkana on oltava. Kiitos Suomen 
poliittiselle johdolle, että se on kuullut harrastajien 
näkökulmia. 

Toinen merkittävä asia oli ampumaharrastusjär
jestöjen yhteisen rataasiantuntijan palkkaaminen. 
Ensimmäisen puolen vuoden aikana pystyttiinkin 
auttamaan pariakymmentä seuraa, ja lisäksi liitto 
antoi toistakymmentä lausuntoa. 

Nuorisopuolella nimettiin kaikkiin aluejaostoi
hin ns. Kultahippuvastaavat. Kultahipputoimintaa 
(8–14vuotiaat) järjestävien seurojen määrä kasvoi ja 
KHpassien menekki nousi jälleen. Koululaisvierailu
jen määrä kasvoi yli 5600:lla. 

Ilahduttavaa nuorten toiminnan vilkastumi
sen lisäksi on seurojen jäsenmäärän kääntyminen 
nousuun. Se kasvoi yli 1100 jäsenellä (+3,6%). Suurin 
kasvu näkyi miesten ja tyttöjen osalla. Kasvua näkyi 
myös harrastus ja kilpailutoiminnassa, sillä lisenssien 
määrä osoitti selvää kasvua. Pohjolan Malja kilpailussa pisteitä sai 172 
seuraa. Se lienee uusi ennätys. 

Urheiluampujamme menestyivät maailmalla saavuttaen tukuttain 
arvokisamitaleja – 44 henkilökohtaista mitalia! Menestyjien pääosas
sa olivat ns. eiISSFlajien urheilijat sekä ISSF:n lajeista liikkuvan maa
lin urheilijat. Olympiapaikkoja ei trapin lisäksi onnistuttu saamaan, 
vaikka uusintaan asti päästiin. Suomalaisia ampumaurheilijoita toki 
Riossa nähdään, olympialaisissa kaksi urheilijaa ja paralympialaisissa 
yksi urheilija. Pidetään peukkuja heille!

Ilahduttaviin asioihin kuului myös liiton talouden kääntyminen 
positiiviseen suuntaan, vaikkakin tilanne on yhä kireä. Liiton taseen 
omapääoma saatiin tavoitteen mukaisesti nostettua plussalle. Nam
mo Lapuan rinnalle liitto sai toisen merkittävän kumppanin Sako 
Oy:stä, kun sen kanssa tehtiin Berettaasusteista sopimus. 

Lisäksi liitto on saanut merkittävää tukea nuorisopuolelle Metsäs
tyssäätiöltä ja nuorten haulikkoampujien leiritoimintaan Kokkovuo
risäätiöltä. Iso kiitos! Yhteistyökumppaneiden saamiseen on kuiten
kin jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta liiton toiminnalle 
saadaan vahvat tukijalat sekä jäsen ja lisenssituottojen, komiteoiden 
että Opetus ja kulttuuriministeriön avustusten rinnalle. 

Kiitos menneistä kuuluu kaikille Teille, jotka olette puurtaneet 
lajimme eteen! Työ jatkukoon yhtä innostavana. Lajille on selvästi ky
syntää, ja siksi on aika kääntää katseet iloiseen kesään. ”Tuunataan” 
radat näteiksi ja pistetään tuulemaan, tulijoita on. 

Voimia ja tsemppiä alkavaan ulkokauteen!

Även om en stor del av året redan har gått är det bra att blicka 
bakåt och berätta goda nyheter från förra året, när sådana nu 
finns att berätta!

Skjutvapenlagens förändringsprojekt och förberedelserna för 
lagen om skjutbanor satte sin prägel på året, liksom även EU:s planer 
på att göra vapenlagarna strängare. Tillsammans med Ampumahar
rastusfoorumi tog förbundet en aktiv roll i ärendet och väckte Eu
ropeiska Skyttekonfederationen och förbunden i dess medlemsländer 

genom att skicka dem ett uttalande.
Processen fortsätter i år, och det gäller att vara 

skärpt. Tack ska Finlands politiska ledare ha för att de 
har hört utövarnas synpunkter.

En annan viktig sak var när man anställde en för skyt
teorganisationerna gemensam expert på skjutbanor. 
Under det första halvåret fick omkring tjugo föreningar 
hjälp, och därtill gav förbundet drygt tio utlåtanden.

På ungdomssidan utnämndes s.k. Kultahippuan
svariga till alla de regionala sektionerna. Antalet 
föreningar som ordnar Kultahippuverksamhet 
(8–14åringar) ökade, liksom även efterfrågan på KH
pass. Antalet elevbesökare ökade med över 5600.

Förutom att det skett ett uppsving i ungdomsverk
samheten gläder det oss att även föreningarnas med
lemsantal börjat stiga. Det ökade med mer än 1100 (+3,6 
%), mest bland herrar och flickor. Det ser också bra ut för 

hobby och tävlingsverksamheten, då antalet licenser klart pekade uppåt. I 
Pohjolan Malja fick 172 föreningar poäng. Det torde vara nytt rekord.

Våra sportskyttar kammade hem mängder av medaljer på elittäv
lingar utomlands – 44 individuella medaljer! De mest framgångsrika 
var idrottare från s.k. ickeISSFgrenar samt av ISSF:s grenar från rörligt 
mål. OSplatser lyckades man trots en omskjutning endast nå i trap. 
I Rio kommer vi att se tre finländska sportskyttar: två i OS och en i de 
paralympiska spelen. Vi håller tummarna för dem!

Till glädjeämnena hör även förbundets ekonomi som tagit en po
sitiv vändning, även om situationen fortfarande är svår. I enlighet med 
målsättningarna uppnådde man i förbundets balansräkning ett positivt 
eget kapital. Utöver Nammo Lapua fick förbundet även en annan viktig 
partner i Sako Oy, med vem man avtalade om Berettaaccessoarer.

Därtill har förbundet på ungdomssidan fått ansenligt understöd 
av Metsästyssäätiö och av Kokkovuorisäätiö för lägerverksamhet för 
unga hagelgevärsskyttar. Tack så mycket! I fortsättningen måste vi fäs
ta särskild uppmärksamhet vid anskaffandet av samarbetspartner, så 
att förbundets verksamhet får starka stödben vid sidan av medlems 
och licensintäkter samt understöd från kommittéer och undervisnin
gs och kulturministeriet.

Tack ska alla Ni ha, som har arbetat för vår idrottsgren! Må arbetet i 
fortsättningen vara lika inspirerande. Det finns en klar efterfrågan för 
vår idrottsgren, och därför är det nu dags att vända blicken mot den 
glada sommaren. Vi piffar upp skjutbanorna och kör i gång, sedan 
gäller det bara att hålla dörren öppen. Ha en bra utomhussäsong!

100 % metsästystä





AJANKOHTAISTA

Heidi osallistui maaliskuussa 
ensimmäisen kerran maailmancu
piin. Kyproksen kisassa hän sijoittui 
29:nneksi tuloksellaan 65. Se oli 
hänen paras tuloksensa ulkomailla.

 Ennätyksesi on 67. Milloin 
uusi kymmenluku menee rikki? 
Uskon vahvasti, että kesän aikana.
 Mikä on skeetissä vaikeinta? 
Riippuu päivästä, ehkä kuiten
kin ajatuksen pitäminen kiekon 
rikkomisessa koko kierroksen tai 
kierroksien ajan.

Vastaajana on  
21-vuotias  

skeet-ampuja  
HEIDI HÄMÄLÄINEN  

(Sibbo Skyttegille).

kiperää6  Millä kolmella adjektiivilla 
luonnehdit itseäsi? Sosiaalinen, 
määrätietoinen ja positiivinen.

 Mitä teet mieluiten, kun 
vietät vapaa-aikaasi? Vietän aikaa 
perheen, poikaystävän ja kaverei
den kanssa ja käyn salilla. 
 Tämän vuoden tavoitteesi? 
EMkilpailut Italiassa sekä opiskeli
joiden MMkilpailut Puolassa. 
 Tulevaisuuden tähtäimessäsi 
urheilussa? Arvokisamenestys ja 
jonain päivänä olympialaiset!

Vesa Nissinen (oik.) kes-
kustelemassa Mikael Frimanin 
(vas.), Mikael Ekbergin, Timo  
Laurilan ja Teemu Lahden kanssa.

Ampumaurheiluliitolla oli tuloksellinen 
ja kasvun vuosi 2015. Olen siitä todella 
iloinen”, toiminnanjohtaja Risto Aarre-

kivi sanoi liittovaltuuston kevätkokouksessa 
huhtikuussa.

– Kun näin todetaan, on syytä kertoa myös 
perustelut: Jäsenmäärän kasvaminen 3,6 
prosentilla, lisenssien kokonaismäärän kasva
minen, Kultahippuseuroja on tullut lisää, am
pumaurheilukoululaisten määrä on kasvanut, 
kansainvälinen menestys – josta mainittakoon 
44 henkilökohtaista EM ja MMkisamitalia – ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostumi
nen sekä plusmerkkinen tulos.

SAL:n liittovaltuusto hyväksyi kokoukses
saan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja 

Tuloksellinen ja kasvun vuosi 2015
Teksti & kuva LASSI PALO tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Liiton 
kulut olivat noin 2,3 miljoonaa euroa, ja liiton 
tulos oli 43 624 euroa ylijäämäinen. 

Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan myös 
vuoden 2017 talousarvion perustana olevat 
maksut. Jäsenmaksuihin ja lisensseihin ei tullut 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Ampumaurheiluliitossa oli viime vuoden 
lopussa 33 985 jäsentä ja 301 jäsenyhdistystä.

Nykyiset pidemmän aikavälin linjaukset 
päätti vuoden 2014 liittokokous. Niitä on 
noudatettu 2015–2016. Ampumaurheiluliitto 
järjesti liittovaltuuston kevätkokouksen aat
tona työseminaarin, jota kutsuttiin strategian 
pohjatyöksi. Puheenjohtaja Pia Nybäck 
sanoi, että kyse on liiton toimintasääntöjen 
mukaisesta prosessista, joka liittyy pidemmän 
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”
aikavälin suunnitelmiin. 

– Ne lyödään syksyn liittokokouksessa 
kiinni, ja nyt niitä on hyvä pohtia isommalla 
porukalla. Mikä on oikea suunta liitolle? Luom
me suuntaviivat tuleville vuosille eli nyt katse 
eteenpäin ja miettimään, miten ampumaurhei
lua kehitetään, Nybäck evästi osanottajia.

Aineisto on se, minkä perusteella työ 
jatkuu, ja se esiteltiin pääpiirteissään liit
tovaltuustolle. Tulevien kuukausien aikana 
sitä ”jalostetaan”, ja syksyn liittokokouksessa 
asia tuodaan esille. Nybäck totesikin liitto
valtuuston kokouksessa, että Vesa Nissisen 
vetämässä työseminaarissa luotiin perusta 
strategiatyölle määrittämällä ne keskeiset 
ulkoiset ja sisäiset muutostekijät, jotka on 
otettava huomioon toiminnan linjauksessa ja 
suuntaviivoissa vuosille 2017–2019.
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Teksti & kuvat LASSI PALO

S
uomen Ampumaurheiluliitto täyt-
tää kunniakkaat 100 vuotta kolmen 
vuoden kuluttua eli 2019. Juhla-
vuoden suunnittelu on aloitettu, ja 
liittohallituksessa on jo keskusteltu 

odotuksista ja toiveista sekä listattu alusta-
vasti tehtäviäkin.

Liittovaltuuston puheenjohtajalla Asko 
Terkolalla on selkeä näkemys siitä, mitä 
juhlavuodelta halutaan. Avainsanat ovat yh-
teisöllisyys, ilmeen kohotus ja myönteinen 
profiilin nostatus sekä lapset ja nuoret.

– Nyt on hyvä paikka tulla esiin juhlatee-
man kanssa. Sen avulla voimme tuoda mo-
nia eri asioita ja eri tavoin. Teeman avulla 
voimme myös innostaa ja aktivoida omia 
porukoitamme, Terkola luettelee.

KYSE VOI OLLA pienistäkin asioista. Terko-
la on myös Salon Seudun Ampujien puheen-
johtaja, ja tässä roolissa hän lähetti jokin 
aika sitten jäsenkirjeen, jossa hän muistutti 
jokaisen osallistumisen tärkeydestä ja sen 
arvokkuudesta määrästä riippumatta.

– Pienelläkin vaivalla, esimerkiksi nos-
tamalla roskan maasta, voimme parantaa 
kaikkien viihtyvyyttä. Kun sen tekee jokai-
nen meistä, vaikutus on todella suuri ja nä-
kyvä, Terkola kirjoitti.

Sama pätee positiiviseen ulostuloon ja 
myönteiseen profiilin nostatukseen, hän 
korostaa.

– Juhlavuosi on meidän kaikkien juhla, ja 
jokaisen pienikin panos on tärkeä. Me har-
rastajat olemme liitto!

Terkola muistuttaa myös, että suomalai-
sen ampumaurheilun kunniakas historia on 
kaikkien tiedossa.

– Rakennamme nyt tulevaisuuden histo-
riaa, ja siihen tarvitsemme kaikkia harrasta-
jia. Me harrastajat muodostamme liiton, ja 
harrastuksestamme on syntynyt liiton tarve. 
Saamme uusiakin jäseniä, jos tulemme esiin 
kiinnostavasti. Emme saa olla liian vaati-
mattomia, Terkola sanoo.

TERKOLA TOIVOO ideoita joka tasolle ja 
joka tasolta – niin liittovaltuustosta, halli-
tuksesta, alue- ja lajijaostoista, valiokunnista 
kuin toimistostakin. 

– Jäsenien ei mielestäni pitäisi onnitella 
liittoa, koska se on itsensä onnittelemista. 
Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että jäsenis-
tö aktivoituu, jolloin laji näkyisi ja meistä 
alettaisiin olla kiinnostuneita. ”Liitto” ei ole 
jotain jossain korkealla vuorella, vaan se toi-

mii jäsenistönsä kanssa yhdessä. 
Terkola on myös sitä mieltä, että seurat 

eivät niinkään "kilpailisi" 100-vuotisjuhla-
vuonna toistensa kanssa, vaan haastaisivat 
näkyvyydessä ja kiinnostavuudessa muut 
lajit. 

– Se olisi sitä profiilin nostatusta! Nyt ta-
vallaan pelkäämme negatiivista julkisuutta, 
mutta nyt meidän pitäisi olla rohkeita ja tul-
la positiivisesti esiin. On myös muistettava 
tuoda esiin tulevaisuutemme toivot eli lapset 
ja nuoret. He ovat voimavaramme ja uuden 
satavuotiaan taipaleemme kantavat voimat. 

MILLAISTA JUHLAVUOTTA 2019 Terkola 
sitten toivoo? 

– Menneisyyttä kunnioittavaa, tulevai-
suutta rakentavaa, toiminnallista ja ak-
tiivista. Meillä on kaikki mahdollisuudet 
olemassa, koska meillä on hirvittävän isot 
voimavarat jäsenistössämme. Saamme pal-
jon aikaiseksi, jos jäsenistökin aktivoituu. 
Tehdään tästä meidän kaikkien juhla!

Myönteistä ilmeen ja 
profiilin nostatusta!
Ampumaurheiluliiton 
liittovaltuuston 
puheenjohtaja 
Asko Terkola toivoo 
100vuotisjuhlavuodelta 
yhteisöllisyyttä, ilmeen 
kohotusta ja myönteistä 
profiilin nostatusta. 

Ampumaurheilumme tulevaisuus eli nuoret kivääriampujat kilpailemassa huhtikuussa pidetyissä ilma-aseiden Kultahippufinaaleissa.

Asko Terkola.

"Rakennamme 
nyt tulevai
suuden  
historiaa, ja 
siihen tarvit
semme kaikkia 
harrastajia."
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Kalle Virtapohja, 53, valmistui liikunnan
opettajaksi 1989 ja väitteli journalistii
kasta vuonna 1998. Väitöskirja käsitteli 

urheilujournalismin historiaa. Urheilutoimit
tajan lähtökohdista, tekijä täsmentää.

Virtapohja on kokenut urheilutoimittaja 
ja urheiluhistorian harrastaja. Hän kuuluu 
Suomen Urheiluhistoriallisen seuran hallituk
seen, ja hän on perehtynyt urheiluun useiden 
työtehtäviensä ja harrastustensa ansiosta. 
Virtapohja on työskennellyt aiemmin muun 
muassa Keskisuomalaisessa, Savon Sano
missa ja Turun Sanomien urheilutoimituksen 
päällikkönä (200011) sekä Golfliiton viestin
täpäällikkönä (201114).

Hän on osallistunut Turun Urheiluliiton 
(TuUL) juhlakirjan ja Suomen Urheiluliiton 
(SUL) 100vuotishistoriikin tekemiseen. 

Virtapohjan kirjoittama Paavo Nurmen 
elämäkerta ilmestyy Suomen itsenäisyyden 
100vuotisjuhlavuonna eli 2017, jolloin tulee 
kuluneeksi 120 vuotta Nurmen syntymästä. 

Virtapohja on yleisurheilun kansainvälisen 
kilpailun Paavo Nurmi Gamesin Nurmiasian
tuntija. Hän perehtyi jo väitöskirjaa valmistel
lessaan myös Paavo Nurmeen.

Nurmen perhe on hyväksynyt ajatuksen elä
mäkerrasta ja ”avannut ovensa”  Virtapohjalle.

– Nurmi on minulle iso ja tärkeä projekti. 
Ajatuksenani on myös ollut koko ajan se, että 
olisi hienoa tehdä jonkin lajin merkittävä 
historiateos.

VIRTAPOHJAN TAVOITE toteutuu nyt, sillä 
Ampumaurheiluliiton hallitus on valinnut 
hänet liiton 100vuotishistoriateoksen kirjoit
tajaksi.

SAL:n hallitus valitsi Virtapohjan kuuden 
tarjouksen lähettäneen joukosta.

– On hienoa päästä tekemään tällainen 
teos! Ampumaurheilu oli ensimmäisiä organi
soituja kilpalajeja Suomessa jo 1800luvulla. 
Jo Ivar Wilskman kirjoitti ampumaurheilun 
historiasta. 

Virtapohja oli urheilutoimittajana haas
tattelemassa tuoreeltaan viimeisiä ampu
maurheilun olympiamitaleita voittaneita 
Satu Mäkelä-Nummelaa ja Henri Häkkistä 
Pekingissä 2008 ja neljä vuotta aikaisemmin 
Marko Kemppaista Ateenassa. Omaa ampu
maurheilutaustaa hänellä ei ole.

– Tämä vuosi menee ”ampumaasennon 
ottamisessa”. Pääsen vuoden aikana lajin pit
kään historiaan kiinni ja saan sen ikään kuin 
tähtäimeeni. Samalla kun kirjoitan Nurmikir

jaa, kerään myös ampumaurheilun historiaa. 
Millaisen ampumaasennon aiot nyt ottaa 

– polven, makuun vai pystyn?
– En ainakaan makuuasentoa, Virtapohja 

purskahtaa nauruun.
SAL:n historiateos julkaistaan vuoden 

2019 aikana. 

KUN KIRJAPROJEKTI ON nyt julkistettu, 
Virtapohja toivoo, että ampumaurheiluper
heissä kaivettaisiin laatikoista esimerkiksi 
isoisän vanhoja valokuvia. Hän tietää, että eri 
puolilla Suomea on runsaasti ampumaurhei
lun historiaan liittyviä valokuvia ja tietoja.

– Toivon, että ihmiset virittäytyisivät siihen 
ajatukseen, että ampumaurheilun historiaa 
kirjoitetaan nyt. Se on hieno asia, että SAL:n 
paperit on talletettu Urheilumuseoon ja Ur
heiluampujan kaikki vuosikerrat ovat tallessa. 
Liiton 75vuotishistoriikki on myös tukena 
työssäni.

Virtapohjaa kiinnostaa myös se, että 
ampumaurheilu on niin sanottu presidentti
laji. Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
vuonna 1937 järjestettyjen MMkilpailujen 
yhteydessä nähtiin kolme presidenttiä istu
massa vierekkäin. 

– On harvinaista, että kolme päämiestä 
saadaan samaan kuvaan muualla kuin Linnan 
juhlissa.

Lopuksi on kerrottava mielenkiintoinen 
yksityiskohta, jota voi kutsua myös saavu
tukseksi: Virtapohja on juossut 800 metriä 
ja 3000 metrin esteet kovempaa kuin Paavo 
Nurmi. Erot eivät tosin ole isot.

– Puhutaan ehkä sadasosista. Maalikame
rakuva ratkaisisi, Virtapohja nauraa.

K U V I T U S TA  K I R J A S TA  U R H E I LUA M M U N TA  S U O M E S S A

Paavo Nurmen jälkeen 
presidenttilajin pariin

Teksti & kuva LASSI PALO

Kalle Virtapohja 
on silminnähden 
innostunut kertoessaan 
työtehtävistään.

Ampumaurheilumme tulevaisuus eli nuoret kivääriampujat kilpailemassa huhtikuussa pidetyissä ilma-aseiden Kultahippufinaaleissa.

Kalle Virtapohja teki Asko Terkolaan 
erittäin myönteisen vaikutuksen. Ter
kola oli vaikuttunut erityisesti siitä, 

kun Virtapohja sanoi ”todella haluavansa 
tehdä tämän kirjan”.

– Kallen tuntevat ovat kehuneet häntä 
kunnianhimoiseksi ja tarkaksi kirjoittajak
si. Minäkin sain hänestä hyvän käsityksen, 
Terkola kertoo.

Terkola uskoo vakaasti, että historiate
os tulee olemaan kiinnostavaa luettavaa, 
ei pelkkä tilastokirja.

– Olen heittänyt ajatuksen ilmaan siitä, 
että se on vuosisadan tarina, eikä ”SAL 
100 vuotta”, Terkola hymähtää.

Virtapohja  
teki suuren 
vaikutuksen

Kalle Virtapohja
 ´ AMMATTI: tietokirjailija, toimit-

taja
 ´ KOULUTUS: FT, LitM
 ´ SOTILASARVO: kapteeni
 ´ IKÄ: 53 vuotta
 ´ KOTIPAIKKA: Kerava

P. E.  
Svinhufvud,  

Kyösti Kallio ja 
C. G. Mannerheim 
Helsingissä 1937 

pidettyjen  
MM-kilpailujen 

avajaisissa.







 » 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 2.350€

hinta 3.440€

hinta 4.395€
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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 30.9.2016 asti.

maahantuoja:

P
istooliampujat etenevät Timo Mc-
Keownin johdolla kohti Tokiossa 
vuonna 2020 järjestettäviä olympia-
laisia. Hänet nimitettiin huhtikuun 
alussa Ampumaurheiluliiton pistoo-

lilajien päävalmentajaksi.
Konsultoivana valmentajana jatkaa mon-

tenegrolainen Zeljko Todorovic.
McKeownin kanssa tehty sopimus kattaa 

tämän vuoden, kuten myös Todorovicin.
– Roolini liittyy vahvasti Tokio 2020 

-projektiin. Minun tehtäväni on löytää po-
tentiaalisia urheilijoita sekä kehittää nykyi-
siä ja uusia urheilijoita huipulle, ”Mäkkäri” 
sanoo.

– Potentiaalisia urheilijoita on, mutta 
toki heitä toivotaan lisää. Iso kysymys on, 
miten saamme kultahippuikäisistä ”vapaal-
ta kädeltä” ampumaan siirtyvät pysymään 
lajissa mukana. Urheilijoiden kanssa ope-
tellaan tekemään töitä, ja kun he ovat sen 
oppineet, pyrimme kehittämään heitä am-
pumaurheilijoina.

Yksi iso kokonaisuus jatkossa ovat seu-
rakäynnit, joilla muun muassa kerrotaan, 
miten maajoukkue toimii ja millaista val-
mentaminen on. McKeown on jo käynyt 
Mikkelin Ampujien luona.

– Keskustelemme urheiluampujien ja 
valmentajien kanssa ja pyrimme antamaan 
heille uusia ajatuksia ja ideoita sekä moti-
voimaan heitä. 

HUHTIKUUSSA 51 vuotta täyttänyt McKe-
own on kokenut valmentaja ja kouluttaja. 
Ampumaurheilun parissa hän toiminut eri 
tehtävissä vuodesta 1978 lähtien, ja valmen-
nustehtävissä hän on ollut pian neljännes-
vuosisadan ajan. Valmentajan erikoisam-

mattitutkinnon hän suoritti 2013.
– Päävalmentajan tehtävät ovat taas yksi 

askel eteenpäin. Tavoitteenani on jo pitkään 
ollut toimia ammattimaisena valmentajana. 

McKeown ei pidä lainkaan mahdottoma-
na ajatuksena sitä, että Tokiossa olisi muka-
na kaksi suomalaista pistooliampujaa. Lon-
toossa 2012 heitä oli kaksi (Kai Jahnsson ja 
Mira Suhonen), mutta ensi elokuussa Rio 
de Janeirossa ei lainkaan.

– Potentiaalisia Rioon menijöitä ei täs-
sä kohdassa ollut. Vanhat ovat siirtyneet 
sivuun, eivätkä uudet olleet vielä valmiita, 
McKeown vastaa kysymykseen, oliko hän 
pettynyt siihen, että Riossa ei sinivalkoisia 
pistooliampujia ole.

TODOROVIC OTTI Ampumaurheiluliiton 
pistoolilajien konsultoivan päävalmentajan 
tehtävät vastaan toukokuussa 2013. Hänellä 
oli osa päävalmentajan tehtävistä, ja hän on 
vastannut kokonaisuudesta, maajoukkuetoi-
minnasta ja kilpailuista. 

– ”Todo” oli muutosjohtaja. Hänen toi-
mestaan toiminta saatiin oikeille raiteille. 
Läpinäkyvyyttä on tullut selkeästi lisää, eli 
nyt tiedetään miten maajoukkueeseen pää-
see ja miten siellä ollaan. Jatkossa ”Todo” 
auttaa rinnalla ja ”katsoo perään” sekä käy 
muutamilla leireillä. 

MCKEOWN ON nimitykseensä tyytyväinen.
– Nyt pääsen tekemään töitä oikeasti, hän 

myhäili.
Hän on valmentaja-nimikkeen lisäksi 

kahden muunkin roolin mies: autokoulun 
opettaja sekä tieturva-, työturva- ja tulityö-
korttikouluttaja. 

Nimestä huolimatta Ampumaurheilu-
liitolla on nyt pitkästä aikaa suomalainen 
pistoolilajien päävalmentaja. Todorovicin 
edeltäjä oli saksalainen Mathias Hahn.

Pistooliampujat Timo McKeownin 
johdolla kohti Tokiota
Teksti LASSI PALO

Timo McKeown
 ´ SYNT.: 20.4.1965, Espoo
 ´ KOTIKAUPUNKI: Lohja
 ´ PERHE: vaimo ja kolme lasta
 ´ POIMINTOJA AMPUMAUR-

HEILU-URALTA: aloitti ilmapistoo-
lilla 1978, aloitti practicalin 1987, 
puoliammattilaisena practicalissa 
1990–1994, moottoriurheilua 
1994–2001, practicalia 2001–2010. 
Kilpailijana mukana: kuudet EM-kil-
pailut 1989–2010, MM-kilpailut 1987, 
2005 ja 2008. Haulikkopracticalin 
EM-joukkuekulta 2006, pistoolip-
racticalin EM-joukkuehopea 2010. 
Useita Suomen mestaruuksia.

 ´ HARRASTUKSET: moottoriur-
heilu, enduro, road racing

Liikkuvan maalin ampujat pitivät Suomen 
mitalikannassa kiinni helmikuun lopussa 
järjestetyissä ilmaaseiden EMkilpailuissa. 
Suomi sai kisoista kaksi mitalia. Miesten 

sarjan 40 laukauksen joukkuekilpailussa 
Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi ja Sami 
Heikkilä sijoittuivat Venäjän kannassa toiseksi, 
ja henkilökohtaisessa kilpailussa Holmberg 
tähtäsi kolmanneksi voitettuaan kolmen 
miehen uusinnan pronssimitalista.

Suomalaiset urheiluampujat eivät kui
tenkaan pystyneet Györin EMkilpailuissa 
hankkimaan lisäpaikkoja ensi elokuun olym

piakisoihin Rio de Janeiroon. Juho Kurjelta 
sitä odotettiin eniten, mutta kankaanpääläi
nen jäi siitä reilun kahden pisteen päähän ja 
sijoittui ilmakiväärissä 25. sijalle tuloksellaan 
622,0. Hän on tämän vuoden puolella ampu
nut kerran jopa yli 630 pisteen erinomaisen 
tuloksen.

TRAPIIN ON SAAVUTETTU yksi olym
piapaikka naisten ja miesten lajeihin. Satu 
MäkeläNummela valittiin ensimmäisten 
urheilijoiden joukossa jo lokakuussa Suomen 
olympiajoukkueeseen. Suomen olympiakomi
tean viimeisin valintakokous oli 27. huhtikuu
ta. (Urheiluampujalehti oli tuolloin painossa, 

joten valintakokouksen tiedot eivät ehtineet 
lehteen.)

Suomalaisia kivääri ja pistooliampujia ei 
Riossa siis nähdä, ellei Suomelle myönnetä 
kesällä ns. villiä korttia. Edelliset kerrat, kun 
suomalaista pistooliampujaa ei ollut olympia
laisissa, olivat Sydneyssä 2000 ja Ateenassa 
2004. Ainoat kerrat, kun kivääriampujia ei 
ole ollut olympialaisissa, olivat Amsterdam 
1928 ja Los Angeles 1932. Amsterdamissa ei 
kilpailtu ampumalajeissa, ja Los Angelesissa 
oli vain kaksi lajia, joihin suomalaiset eivät 
osallistuneet.

Haulikossa suomalaisedustus on ollut joka 
kerta Meksikosta 1968 lähtien.

Liikkuva maali piti Suomen EM-mitalikannassa
Teksti LASSI PALO
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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 2.350€

hinta 3.440€

hinta 4.395€
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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 30.9.2016 asti.

maahantuoja:
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Nuoret näkyvästi esillä

VUODEN TARKIN LEIRI!
Suomen Ampumaurheiluliitto, Curlingliitto sekä Jousiammuntaliitto järjestävät yhteistyössä 
Kisakallion Urheiluopiston kanssa kesän cooleimman leirin. Leirin valmennuksesta vastaa 
lajiliittojen ammattilaiset. 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 kesäloman hauskimmat päivät ”tarkassa seurassa”.
 
Hinta 150 €/hlö, sis. leiriohjelman, ruokailut (päivällinen x 2, lounas x 2, aamiainen x 2 sekä iltapala x2), 
majoitus 3-6hh sekä leirivakuutuksen.

Malliesimerkki
 

MAANANTAI 13.6.2016
 
14.00  Saapuminen Kisakallioon ja majoittuminen
14.45  Luentotila, leiri-info
15.00  Tutustumisleikit Kisakallion ohjaajan kanssa
16.00  Lajit jakaantuvat: ammunta, curling, jousiammunta
18.00  Buffet-päivällinen
19.00  Illanviettoa uiden ja saunoen
 

TIISTAI 14.6.2016
8.00  Aamiainen
9.30  Lajit jakaantuvat: ammunta, curling, jousiammunta
11.00  Buffet-lounas
12.30-14.30 Liikunnallisia elämyksiä Kisakallion ohjaajan kanssa
14.30-16.00 Lajit jakaantuvat: ammunta, curling, jousiammunta
16.00  Buffet-päivällinen
17.00  Lajit jakaantuvat: ammunta, curling, jousiammunta
19.00  Nuotioilta
 

KESKIVIIKKO 15.6.2016
8.00  Aamiainen
9.30  Lajit jakaantuvat: ammunta, curling, jousiammunta
11.00  Buffet-lounas
12.30  leirikisat
n. 15.00  Leiripäätös
 

Kesän TARKIN leiri
10–16-vuotiaille

Kisakalliossa!13.-15.6.2016

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
Avainasiakasvastaava
+358 44 584 6518
elina.kaukojarvi@kisakallio.fi

SAL

Suomen joukkueen nuorin urheilija oli 
AlaHämeen Ampujien Eetu Kallioinen, 
kun Kansainvälisen ampumaurheilulii

ton (ISSF) maailmancup järjestettiin Rio de 
Janeirossa huhtikuussa. Kallioinen täyttää 18 
vuotta toukokuun 23. päivänä eli hän kilpaili 
cupissa vain 17vuotiaana. Hän oli siten yksi kaikkien aikojen nuo
rimmista Suomen virallisessa maailmancupjoukkueessa. 

Nuorin hän ei kuitenkaan ole, sillä kivääriampuja Tiia Törmälä 
kilpaili 16vuotiaana Fort Benningin ja Münchenin maailmancupeis
sa vuonna 2007 sijoittuen parhaimmillaan 15:nneksi. 

MUITAKIN MAAILMANCUPIN ensikertalaisia on ilahduttavasti 

nähty tämän kevään aikana. Kyproksen Larnakassa olivat naisten 
skeetissä Nina Aaltonen (Rauman Seudun Urheiluampujat) ja Heidi 
Hämäläinen (Sibbo Skyttegille). Aaltonen täytti huhtikuun alussa 20 
vuotta, ja Hämäläinen on 21vuotias.

Vili Kopra oli myös maailmancuptapahtuman ensikertalainen, 
kun hän oli Kyproksen trapissa mqsampujana. Hän täyttää elokuussa 
18 vuotta.

Cristian Friman osallistuu myös ensimmäisen kerran maailman
cuptapahtumaan, kun 
hän on mqsampujana 
mukana Münchenin 
maailmancupissa 
19.–26. toukokuuta. 
Esbo Skytteföreningenin 
16vuotias kivääriampuja 
sai pronssia miesten 
SMilmakiväärissä Turus
sa maaliskuussa. 

Samassa kilpailussa 
Poliisien Ampumaseuran 
Matias Kiuru, 17, sijoittui 
kuudenneksi ja Kuusan
kosken Ampujien Roope 
Pohjoisaho, 18, seitse
männeksi. Rauman Seudun Urheiluampujien Anna-Maria Siivonen 
oli kisojen tuplamestari, kun hän voitti SMkultaa naisten ja N20sar
jan ilmakiväärissä. Siivonen täyttää toukokuussa 20 vuotta.

ILMA-ASEIDEN SM-KISOISSA nähty nuorten esiinmarssi ilahdutti 
Ampumaurheiluliiton tehoryhmätoiminnasta vastaavaa Timo Rautiota.

– On aina erittäin mukavaa katsoa ja nähdä, kun nuoret haastavat 
vanhempia urheiluampujia ja menestyvät.

Ampumaurheiluliiton nuorten maajoukkueryhmiä kutsutaan 
2020ryhmiksi. Niillä viitataan Rion jälkeen alkavaan uuteen olympia
diin, jonka maalina ovat Tokiossa järjestettävät olympialaiset. Raution 
mukaan ”tuollaisia ryhmiä pitääkin olla”.

– Neljän vuoden aikana ehtii tapahtua paljon, ja ryhmällä luodaan 
uskoa tulevaan.

Esimerkiksi Kallioisen uskoa vahvisti varmasti myös se, että hän 
pääsi kilpailemaan tulevaan olympiakaupunkiin ja näki Rion paikkoja, 
kuten esimerkiksi olympiakylän.

Varmaa on, että Tokio 2020 on Kallioisen lisäksi vahvasti usean 
muunkin nuoren urheiluampujan ajatuksissa.

Teksti LASSI PALO
kuvat PER-OLE LINDELL, LASSI PALO

Anna-Maria Siivonen, ilmakiväärin 
SM-kisojen tuplamestari.

Skeet-ampuja Eetu Kallioinen sijoittui uransa ensimmäisessä maailmancupissa kol-
manneksikymmenenneksi.

Kun Eetu Kallioinen 
kilpaili Rio de Janeirossa 
järjestetyn maailmancupin 
skeetissä, tuli hänestä 
yksi kaikkien aikojen 
nuorimmista ISSF:n 
maailmancupiin 
osallistuneista 
suomalaisista.
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Teksti SIMO PARTANEN

URHEILIJA ARJESSA

V
uosina 2013 ja 2014 Visa Mah-
lamäki nappasi itselleen monien 
mielestä Suomen parhaan practi-
calin-ampujan tittelin, Open-di-
visioonan mestaruuden. Tuon hi-

moitun pokaalin saavuttaminen edes kerran 
on kova suoritus. Kaksi kertaa peräkkäin 
taas on jo harvinaisuus. 2000-luvulla tähän 
suoritukseen Mahlamäen lisäksi on pystynyt 
vain Raine Peltokoski vuosina 2009–2012. 

Viime vuonna Mahlamäen menestysput-
ki ei kuitenkaan saanut jatkoa, kun Kuopion 
Urheiluampumaseuraa edustava Mahlamä-
ki jäi mitalien ulkopuolelle neljänneksi. Syy 
pienelle takapakille on kuitenkin ilmiselvä. 
Kun radalle ei ehdi, se näkyy heti tuloksissa. 

– Kotona on kolme lasta, ja teen yli 
60-tuntisia työviikkoja. Siinä ei hirveästi ra-
dalle ehdi, kun totta kai vaimo haluaisi mi-
nun olevan mukana arkiaskareissakin niin 
paljon kuin mahdollista, Mahlamäki kertoo.

Mikä työ oikein vie viikosta kokonaisuu-
dessaan noin paljon aikaa? Vastaus on työ, 
joka vaatii omistautumista, keskittymisky-
kyä ja hienomotorisia taitoja. Eli aivan kuin 
practical-ammunta.

– Valmistuin kuukausi sitten verisuoni-
kirurgian erikoislääkäriksi ja erikoistun nyt 
vielä sydänkirurgiaan Kuopion yliopistol-
lisessa keskussairaalassa. Nyt töitä ainakin 
riittää, Mahlamäki naurahtaa. 

VUONNA 2013 Jyväskylästä Kuopioon 
muuttanut Mahlamäki viettää leikkaussalis-
sa tai erilaisissa päivystystöissä suuren osan 
viikostaan .

– Vaikka lotossa nyt sattuisin voittamaan, 
niin en vaihtaisi työtäni mihinkään. Pidän 
tästä hommasta niin paljon. Ja perheeni ym-
märtää haluni harrastaa, ja se auttaa paina-
maan eteenpäin, vakuuttaa Mahlamäki.

– Joskus vietän 24 tuntia putkeen sairaa-
lassa, mutta siihen täytyy vain tottua. Tämä 
on elämää, eikä minun omassani ole tällä 
hetkellä juurikaan valittamista. Luonnolli-
sesti minun tekisi mieli päästä radalle enem-
män, mutta kaikkeen ei aina voi vaikuttaa. 

KOSKA RATA-AIKA jää tulevana treenikesä-
nä aiempaa pienemmäksi, on Mahlamäellä 

yksinkertainen mantra, jolla kaudesta 2016 
tulee menestyksen sävyttämä. Tämä mantra 
on paluu perusasioihin, jotka voivat mo-
nien mielestä tuntua turhalta ja saman asian 
jankkaamiselta. Asia on kuitenkin täysin 
päinvastoin. Mahlamäen mielestä monien 
suomalaisten practical-ampujien heikkous 
onkin nimenomaan perusampumataito.

– Se on mielestäni iso ongelma. Monesti 
aletaan treenata vain nopeutta ja unohde-
taan perusjutut, etenkin liipaisu. Se pitää 
pystyä suorittamaan missä tilanteessa tai 
asennossa tahansa mahdollisimman hyvin. 
Siitä practicalissa on pohjimmiltaan kyse. 

– Teen jonkun verran oheisharjoitteita 
ja kuntosalitreeniä, mutta juuri noihin mai-
nitsemiini perusjuttuihin minun on keski-
tyttävä kauden aikana. Kun menen radalle, 
minulla on täysin valmis suunnitelma mihin 
osa-alueeseen keskityn. Treeneissä minulla 
ei todellakaan ole varaa vain ”haahuilla” 
ympäriinsä. Varsinkin jos haluan menestyä 
kauden kilpailuissa. 

Ja sitä Mahlamäki selvästi haluaa. Suo-
messa Open-divisioonan kärki on leventy-
nyt viime vuosina. Mitali SM-kilpailuista ei 
irtoa enää niin helpolla kuin ennen. 

– SM-mitali on ehdottomasti tavoitteeni. 
Minulla on niin paljon rutiinia vuosien ajal-
ta, joten pienelläkin harjoittelulla on mah-
dollista kehittyä. Mitään räjähtävää kehitys-
tä on tietenkin ihan turha odottaa. 

KUTEN KAIKKIEN pistoolipractical-ampu-
jien, myös Mahlamäen päätähtäin vuonna 

2016 on Unkarissa lokakuun alussa järjestet-
tävissä EM-kilpailuissa. Siellä 32-vuo tiaalla 
Mahlamäellä on täydet mahdollisuudet 
kymmenen parhaan joukkoon. 24 stagesta 
koostuva neljänä päivänä ammuttava kilpai-
lu on kuin luotu miehen vahvuuksille: erin-
omainen keskittymiskyky ja monipuolisuus. 
Nämä ominaisuudet auttavat miestä henki-

Kirurgintarkka 
liipaisinsormi
Kaksinkertainen pistoolipracticalin Opendivisioonan 
voittanut Visa Mahlamäki on tottunut viettämään aikaa 
ampumaradalla. Nyt joka treenistä on saatava kaikki irti. 

Visa Mahlamäki näkee practical-ammun-
nan tärkeimmäksi yksittäiseksi taidoksi 
puhtaan liipaisun joka tilanteessa ja 
asennossa.

Visa Mahlamäki tarvitsee tarkkoja sormia niin        ampumaradalla kuin työpaikallakin.
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PRACTICALISSA, KUTEN kaikissa muissa-
kin ammuntalajeissa, virhemarginaalit ovat 
erittäin pienet. Yksikin lipsahdus stagella, 
esimerkiksi osuma no-shoot tauluun, voi 
olla kilpailun tuloksen kannalta kohta-
lokas. Täysin samat asiat pätevät myös 
leikkauksiin, tosin jälkimmäisessä lipsah-
duksen seuraukset voivat olla ensimmäistä 
huomattavasti vakavammat. Siksi sormet 
täytyy pitää vakaina jatkuvasti ja paineen-
sietokyvyn täytyy olla hyvä. Mahlamäki 
näkeekin työnsä ja harrastuksen välillä to-
della paljon yhteistä. 

– Molemmat ovat hienomotorisia suo-
rituksia paineen alla aikaa vastaan. Vaikka 
molempien stressi syntyy eri syistä, ne tu-
kevat silti paljon toisiaan, Mahlamäki avaa 
analyyttisesti. 

Entä kumpi jännittää enemmän, leikkaus 
vai ampumakilpailu?

– Nykyään kilpailu jännittää melkein 
enemmän. Leikkauksia on tullut niin paljon, 
että siihen on muodostunut rutiini. Mutta 
kilpailuissa pitääkin jännittää. 

Ammunnassa kilpailu on kuitenkin ai-
noa paikka, missä Mahlamäki jännittää. 
Harjoituksissa jännitys on poissa ja tilalle 
on tullut rentous. Rentous, joka on vuo-
desta 2007 asti practicalia harrastaneelle 
Mahlamäelle täysin erilaista kuin missään 
muualla.  

 – Voisi sanoa, että ampumarata on mi-
nulle arjen keskellä jonkin asteinen pako-
paikka. Radalla minulla ei ole vaikeuksia 
unohtaa muita juttuja ja keskittyä ainoas-
taan tekemiseen. Tykkään ammunnasta 
erittäin paljon, sitä tehdessä saa tauon työ- 
ja kotihommista, Mahlamäki kertoo kuulos-
taen edelleen vakuuttavalta. 

JUURIKIN ERITTÄIN SUURI kiinnostus ja 
omistautuneisuus sekä tasaisen äänen takaa 
paistava mieletön lajirakkaus ammuntaan 
takaavat sen, että Mahlamäki on kaikkien 
vuosien jälkeen edelleen valmis kehittymään. 

– Motivaationi kehitykseen on edelleen 
todella suuri. Haluan tulla paremmaksi, 
enkä usko, että tulen ikinä lopettamaan am-
muntaa. 

Se on helppo uskoa. Mahlamäen ole-
muksesta huokuu varmuus ja ennen kaikkea 
halu jatkaa lajin parissa, vaikka työ syökin 
treeniaikaa runsaasti. 

Vaikka EM-kisat ovatkin tällä hetkel-
lä Mahlamäen mielessä päällimmäisenä, 
siintävät pinnan alla jo isommat tavoitteet 
– 2017 Ranskassa järjestettävä IPSC World 
Shoot. 

– Maailmanmestaruuskilpailuissa ha-
luaisin ehdottomasti olla mukana, jos vain 
pääsen joukkueeseen. Ne olisivat iso juttu it-
selleni. Vaimoakin olen jo vähän varoitellut, 
että tällainen reissu voi olla edessä, Mahla-
mäki sanoo hymy kasvoillaan. 

Jos Mahlamäki vain suoriutuu kesän kil-
pailuissa omalla aina luotettavalla tasollaan, 
on hän varmasti mukana myös ensi vuon-
na Suomen Open-joukkueessa. Ja miksei 
suoriutuisi. Onhan hänellä kirurgintarkka 
liipaisinsormi. 

lökohtaisessa sarjassa, mutta ne voivat olla 
myös ratkaisevia, kun Suomen Open-jouk-
kue tavoittelee harvinaista mitalia joukkue-
kilpailussa. 

– Kympin sakkiin olisi hieno päästä. 
Uskon mahdollisuuksiini, vaikka totta kai 
otan huomioon harjoitusmääräni tavoittei-
ta suunnitellessani. Meillä on myös erittäin 

hyvä ja kokonaisvaltainen joukkue syksyn 
karkeloihin. Meillä on ehdottomasti rea-
listiset mahdollisuudet mitaliin, ja haluan 
tehdä oman osani tämän tavoitteen eteen, 
Mahlamäki sanoo itsevarmasti.

Suomen Open-divisoonan maajoukku-
eessa ampuvat Mahlamäen lisäksi Hannu 
Uronen, Perttu Piironen ja Simo Partanen.

Visa Mahlamäki tarvitsee tarkkoja sormia niin        ampumaradalla kuin työpaikallakin.
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K
okkovuori-säätiö on jälleen kerran 
tukenut merkittävällä tavalla kahta 
haulikkojunioreiden ulkomaanlei-
riä.

Skeet-juniorit harjoittelivat hel-
mi-maaliskuussa Kyproksen Larnakassa ja 
trap-ampujat maaliskuussa myös Kyprok-
sella sekä huhtikuussa Espanjan Malagassa.

Säätiön tuen avulla leirikuluista makset-
tiin urheilijoiden lennot, majoitus, ruokailut 
sekä harjoitus- ja patruunakulut. 

Larnakassa järjestetty leiri oli nuorten 
skeet-maajoukkueen ja Puolustusvoimien Ur-
heilukoulun perinteinen yhteisleiri – järjestyk-
sessään kymmenes. Leirillä oli mukana kym-
menen nuorta, ja se oli kevään ensimmäinen.

– Nuorten aktiivisuus sekä oppimisen ja 
menestymisen halu olivat vahvoja, ja heidän 
tasonsa on hyvä. Heitä ei tarvinnut kehottaa 
ampumaan, skeetin nuorten 2020-ryhmän 
valmentaja Pentti Saari sanoi.

– Olosuhteet olivat todella hyvät. Harjoit-
telimme pääasiassa Larnakassa, jossa meillä 
oli monta rataa käytössämme. Kävimme 
treenaamassa kaksi kertaa Nikosiassa. 

Nuorille kertyi harjoituspäiviä yhteensä 
yhdeksän. Nuoret ampuivat keskimäärin 
yhteensä noin 2500 kiekkoa leirin aikana 
per henki. Ohjelmassa oli myös kaksi leiri-
kilpailua, ja jokaisen päivän ensimmäinen ja 
viimeinen kierros oli niin sanottu kilpailu-

kierros. Treenipäiviin kuuluivat myös aamu-
lenkki ja pallopelejä.

Saaren lisäksi valmentajana toimi Tomi 
Aspholm Urheilukoulusta. Miikka Pelto-
nen oli myös mukana opastamassa nuoria. 

– Miikasta oli iso apu. Tekniikan hiomi-
sen lisäksi kiinnitimme erityistä huomio-
ta ampujan valmiuteen ennen suoritusta. 
Asenne oli oikea, ja usko osaamiseen oli 
vahva, Saari kehui.

SAL:n ja Urheilukoulun yhteisleirillä 
saatiin valmennuksellisia ”synergiaetuja”. 
Urheilukoulu vastasi omista kuluistaan.

TRAP-LEIRILLÄ joukkoja johti nuorten 
maajoukkueen valmentaja Kari Kopra. Päi-
väohjelma oli selkeä: aamuliikunnan jälkeen 
radalle ampumaan. Iltaisin oli vielä puntti-
salitreeni paitsi kilpailua edeltävinä iltoina. 
Kyproksella he harjoittelivat viitenä päivänä 
Larnakan radalla ja kolmena päivänä Niko-
sian radalla. Leirin jälkeen nuoret osallistui-

vat Kyproksen GP-kilpailuun.
– Leiri oli onnistunut ja hyvin järjestetty. 

Ammuin leirin aikana 1700 laukausta, ”tup-
latrappari” Miki Ylönen sanoi.

Malagassa tutuksi tuli Jarapalon rata. 
Siellä ammuttiin seitsemänä päivänä ja jo 
matkustuspäivänä 2–3 sarjaa. Muina päi-
vinä paukutettiin 4–12 sarjaa. Kopran mu-
kaan harjoitusolosuhteet olivat todella hyvät 
– niin keli kuin rataolosuhteetkin.

– Sain paljon laukauksia, ja onnistumisia 
tuli paljon, Eemil Pirttisalo summasi.

Lisäksi säätiön tuesta maksettiin Saaren 
ja Kopran lennot ja majoitukset. Kopra kiit-
tääkin Kokkovuori-säätiötä: 

– Ilman viime vuotista tukea menestys-
tä ei olisi tullut. Saamamme tuen ansiosta 
voimme tänäkin keväänä harjoitella hyvissä 
olosuhteissa. Aloitimme huhtikuun lopussa 
varsinaisen kilpailukauden Saksassa ja Tše-
kissä. Toivottavasti menestys jatkuu Junior 
cup -kilpailuissa myös tälläkin kaudella sekä 
pääkilpailussamme, joka on Italian Lonatossa 
heinäkuun alussa pidettävät EM-kilpailut.

Skeet-leirille osallistuivat:
SAL: Niina Aaltonen, Sami Aaltonen,  
Juho Auvinen, Heidi Hämäläinen,  
Eetu Kallioinen, Lari Lehtonen
Urheilukoulu: Aleksi Ahokas, Samuli Ahokas, 
Esko Tiainen, Timi Vallioniemi.
Trap-leireille osallistuivat:  
Eemil Pirttisalo, Vili Kopra, Niko Kopra,  
Miki Ylönen (kaksoistrap).

Teksti LASSI PALO
Kuvat PENTTI SAARI JA KARI KOPRA

Vili Kopra (vas.) Eemil Pirttisalo, Niko Kopra ja Miki Ylönen Jarapalon radalla Mala-
gassa.

Jumpalla auringon noustessa. Vili Kopra 
(vas.), Eemil Pirttisalo, Niko Kopra ja 
Miki Ylönen.

Nuorten trap-maajoukkueen harjoitukset 
käynnissä Larnakan radalla tuulimyllyjen 
alla.

Skeet-ampujat ryhmäkuvassa helmikuun 
leirillään.

Kokkovuori-säätiöltä tukea 
haulikkojunioreiden leireihin
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Kaksi joukkueellista Mäkelöitä

Teksti & kuvat LASSI PALO

E
sitellään aluksi Mäkelän perhe. Hei-
tä on kuusi: isä Marko ja äiti Vir-
ve sekä lapset Mira, 19, Miika, 15, 
Veeti, 10, ja Veera, 7. Vanhempien 
– etenkään äidin – ikää ei liene so-

veliasta kysyä tai julkaista. 
Urheiluampuja-lehden tekemässä pika-

gallupissa kukaan vastaajista ei tiennyt, että 
vastaavanlaisia ampumaurheiluperheitä oli-
si muitakin. Siis sellaisia, joissa kaikki kuusi 
myös ampuvat. 

Miten kaikki sitten sai alkunsa? Kah-
deksan vuotta sitten ystäväperhe vei lap-
sensa ampumakouluun ja pyysi Mäkelöitä 
mukaan. Mäkelät eivät lähteneet tuolloin 
mukaan, vaan vasta seuraavana vuonna eli 
2009. Miika hyppäsi lajin pariin ensimmäi-
senä, sitten Veeti ja lopuksi tytöt.

– Mira kysyi viimeisenä Kultahippu-
vuonnaan, miksi häntä ei pyydetä koskaan 
radalle mukaan. Veera on ollut jo kuusi ker-
taa Kultahippufinaaleissa mukana, nyt kol-
mannen kerran ampujana, Marko-isä kertoi 
Tanhuvaaran urheiluopistolla, kun siellä oli-
vat alkamassa KH-finaalit huhtikuussa.

Markolla ja Virvellä ei ole aiempaa laji-
taustaa ampumaurheilusta. Marko tosin in-
nostui kivääriammunnasta kaksi vuotta sit-
ten, ja kehitys on ollut nopeaa. Hän kohensi 
maaliskuussa viime vuoden SM-kisoissa te-
kemäänsä ilmakiväärin ennätystään peräti 
53 pistettä. Ennätys kirjataan nyt numeroin 
558.

– Tämän vuoden tavoitteeni oli, etten jää 
viimeiseksi. Olin kai 41:s eli kymmenen jäi 
taakseni, hän nauraa.

Jos parannat ennätystäsi ensi vuonna 
yhtä paljon, alat olla jo finaalissa?

– Kyllä!
Virve-äiti on jäänyt pistooliammuntaan 

”koukkuun” kokeiltuaan sitä.
– Osallistun ehkä joku päivä kilpailuun-

kin. Saa nähdä, mutta mukavaahan se on, 
hän naurahtaa.

Marko paljastaa, että Heikki Pääkkönen 

Lappajärven Ampujissa 
on perhe, josta saisi 
kaksi joukkueellista 
ampujia – naisten sarjaan 
yhden ja miesten sarjaan 
yhden joukkueen. 
Leikkimielisesti todettuna, 
sillä kuusihenkisen Mäkelän 
perheen nuorin on vasta 
7vuotias. 

on jo lähettänyt Virvelle harjoitusohjelman-
kin. Aika näyttää mihin se johtaa… Mainit-
takoon, että Pääkkönen on toiminut Miran 
valmentajana jo kahden vuoden ajan.

KUTEN KAIKKI TIETÄVÄT, kuusihenkisessä 
perheessä aika on kortilla. On vanhempien 
työ. On lasten koulut. Ja sitten Mäkelöiden 
tapauksessa vielä erittäin aktiivinen ampu-
maurheilutoiminta. Marko omistaa auto-
maalaamon, ja Virve pyörittää kasviviljely-
tilaa. Marko on paitsi kolmen nuorimman 
lapsensa valmentaja myös Ampumaurheilu-
liiton nuorisovaliokunnan jäsen ja alueensa 
Kultahippupäällikkö.

– Olen kyllä aika syvällä tässä lajissa! En 
olisi aikoinaan uskonut, että näin tapahtuu. 
Joskus on käytettävä työaikaakin näihin 
hommiin.

Mäkelöillä oli ollut huhtikuun puoliväliin 
mennessä kaksi täysin ampumaurheilusta 
vapaata viikonloppua tänä vuonna. Turku, 
Vaasa, Vierumäki, Savonlinna – kotimaa 
on tullut tutuksi. Jatkossa myös ulkomaat 
alkavat tulla tutuiksi, jos Miran ura urkenee 
kansainvälisille radoille asti. 

– Hyvää suunnittelua tämä vaatii. Jos 
viikonloppuna pitää lähteä esimerkiksi ete-
lään (lue: Etelä-Suomi), minun täytyy tehdä 
neljässä päivässä viiden päivät työt. Virve 
liikkuu yleensä kahden nuorimman kanssa, 
ja minä reissaan Miran ja Miikan kanssa. 
Haastavaa tämä on, mutta kivaa, Marko sa-
noo.

Virve painottaa myös sitä, että vanhem-
mat olivat esimerkiksi Tanhuvaarassa yh-
dessä kahden lapsensa kanssa. Kaksi van-
hinta lasta jäi viikonlopuksi kotiin.

– Yhteistä aikaa tämä kaikki on. Veera 
odotti tätäkin Tanhuvaaran-reissua, koska 
hotelliin oli kiva päästä. Tosin hän ilmoitti 
lopettavansa ampumaurheilun, jos emme 
käy syömässä, Virve kertoo.

Veeran mielestä hauskinta finaaleissa oli 
joukkuekilpailu. 

ENTÄ SITTEN SE vapaa-aika? Jos esimer-
kiksi Markolla on vapaa-aikaa, muut per-
heenjäsenet tietävät, mitä hän tuolloin tekee 
ja mistä hänet löytää. Hänellä on vuoden 
1965-mallinen Plymouth Fury -auto, jota 
hän innokkaasti kunnostaa. Eikä turhaan:

– Se on hyvä auto, Veeti kehuu.
”Etelän” kisamatkoja sillä ei kuitenkaan 

tehdä, sillä se tulisi perin kalliiksi. 
– Auto syö 13–14 litraa bensaa satasella, 

Marko sanoo.
Ilmakiväärin SM-kisoissa N20-sarjassa 

kuudenneksi sijoittunut Mira kirjoitti yliop-
pilaaksi ja saa pian valkolakin. Hän saattaa 
”lentää pois pesästä” syksyllä, jos hän pää-
see opiskelemaan Vaasan tai Rovaniemen 
oi keustieteelliseen tiedekuntaan. 

– Jos hän pääsee Vaasaan, sieltä on jo ra-
tavuorot hommattu. Tyttö ei todellakaan ole 
himmaamassa ampumaurheilua. 

Markon aikaa on vienyt myös kiväärila-
jien II-tason valmentajakoulutus, jonka vii-
meinen jakso on nyt toukokuussa. Samaan 
aikaan Virve pitää kalenteria yllä. Kiirettä 
pitää edelleen, vaikka nyt Kultahippufinaa-
leissa oli mukana enää kaksi lasta. 

Jokin aika sitten oli vieläkin kiireisem-
pää, kun kolme lasta ampui finaaleissa kaik-
ki lajit.

Nyt kun Mira ja Miika kiertävät isänsä 

Miika (vas.), Marko ja Mira Mäkelä ilma-aseiden SM-kilpailuissa Turussa maaliskuus-
sa.
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1)	10m		Megalink		4K187		10 kpl  hankittu  2006 ja uusittu 
valotekniikka 2015 näyttöpäätteineen. Hyvässä kunnossa oleva täydel-
linen järjestelmä. Laitteet ovat nyt 2:ssa taululaitekotelossa  (pyörien 
päällä) ja se sis. kauppaan. Varaosia tulee myös mukaan. Hp. 18 000€.

2)	25m		Megalink		4K560			5 kpl hankittu  2009, 
sis. valodiodi + taululaite+ näyttöpääte. Järjestelmä hyvässä kunnossa.  
Varaosia tulee myös mukaan.  Hp. 7 000€.

3)	50m		Sius	Ascor	SA	931   10 kpl hankittu 2002, 
sis. ohjainpöydän + taululaitteet + näyttöpäätteet + luotiloukut.  
Laitteet ovat toimivia. Hp. 8 000€.

4)	25m		Lindeman		2 sarjaa pistoolin paperitaululaitteet 
a’ 5 kpl kääntölaitteilla. Toimivat laitteet. Hp. Tee tarjous.

5)	50m		ei	tyyppiä  10 paikkainen toimiva pienoiskiväärirata, 
ei  elektroniikkaa. Painonapilla toimivat moottorit, mitkä liikuttavat  
paperitauluja. Hp. Tee tarjous.

AMPUMARATALAITTEITA  
MYYTÄVÄNÄ

Laitetekniikkaa koskevat 
 tiedustelut:         

Timo Jäärni, 050-4666410 
timo.jaarni@tanhuvaara.fi

Kirjalliset tarjoukset 
(30.5.2016, klo 16 mennessä)

Olavi Nolte,  
olavi.nolte@tanhuvaara.fi 

Tanhuvaaran Urheiluopisto 
pidättää itsellään oikeuden 
hyväksyä tai hylätä tehdyt 

tarjoukset.

Moinsalmentie 1042,  57230 Savonlinna

Tanhuvaaran  Urheiluopisto myy  
seuraavat ampumalaitejärjestelmät:

Kaksi joukkueellista Mäkelöitä
kanssa nuorten kisoja, usein käy niin, että 
kaksi Mäkelän-porukkaa kiertää eri puolilla 
Suomea. 

– Kun käymme etelässä, keikalla kertyy 
800–1000 ajokilometriä. 

YKSI VANKKA periaate perheellä on, eikä 
siitä jousteta: lapsia ei pakoteta harjoittele-
maan eikä kilpailemaan, vaan ampumaur-
heilussa edetään täysin lasten ehdoilla.

– Käymme ampumassa ja katsomme, 
miten siellä menee – ilman minkäänlaisia 
paineita. Olemme menneet hyvin eteenpäin 
Miran kanssa, ja hän tekee kovasti töitä, jot-
ta pääsisi vielä askeleen tai kaksi ylöspäin. 
Toivottavasti muidenkin lasten kanssa me-
nee yhtä hyvin, vanhemmat sanovat.

– Jokaista lasta pitää opettaa eri tavalla, 
ja eri asiat ovat heille vaikeita. Kun tyttöjä 
opettaa, he tekevät kaiken tarkasti, mutta 
pojilla vauhti on välillä kovempi, Marko 
naurahtaa.

– Ampumaurheilussa on tarjottava kai-
kenlaisia harjoitusmuotoja, jotta se pysyisi 
hauskana ja mielekkäänä. Perusasioita voi 
käydä läpi esimerkiksi leikkimielisissä ki-
soissa. On hienoa, että kaikki neljä lastam-
me ovat edelleen lajista innostuneita ja py-
syneet sen parissa!

Isä-Mäkelän ylpeydenaihe: Plymouth 
Fury 1965.

Marko ja Virve Mäkelä Kultahippufinaa-
leissa Tanhuvaaran urheiluopistolla.

Veera Mäkelä.Veeti Mäkelä.
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J
oensuun Ampujissa ollaan ylpeitä 
omista olympiamitalisteista, mutta 
satsataan täysillä nuoriin. Vuonna 
1924 perustetussa perinteikkääs-
sä seurassa nuorisotoiminta onkin 
melko virkeää.

– Syksyisin alkavassa ampuma-
koulussa on ollut vuosittain porukkaa pa-
rinkymmenen molemmin puolin, osa jatkaa 
kevätkaudella. Muutamat jäävät sitten lajin 
pariin. Olympiamitalin jälkeen ampuma-
kouluissa tuli piikki, silloin ei meinannut 
tupaan mahtuakaan, seuran puheenjohtaja 
Martti Halttunen muistelee hymyillen seu-
ran kahdesta olympiamitalista viimeisim-
män vaikutusta vuonna 2008.

Se mitali oli Henri Häkkisen pronssi il-
makiväärissä, ensimmäinen oli Rauno Bie-
sin pronssi olympiapistoolilla 1984. 

– Peltolan Pirjo ja Säynevirran Tapsa 

Joensuun Ampujien nuoret 
Henri Häkkisen jalanjäljillä

ovat olleet ampujiamme, Halttunen kertaa 
muutamia tunnettuja nimiä.

Tuorein olympiamitalisti Häkkinen on 
seuran nykyväelle arvostettu henkilö, vaik-
ka muualla asuukin. Hänen olympiami-
talikuvansa koristaa seuran ilma-aserataa 
Joensuun Utrassa, ja hän on esikuva omille 
junioreille.

– Henri on edelleen seuramme jäsen, 
Halttunen sanoo tyytyväisenä.

Jäseniä on kaikkinensa noin 150. Tällä-
kin hetkellä ampumakoululaisia on parisen-
kymmentä. Kultahippu-ikäisissä on Halttu-
sen mukaan ”muutamia hyviä alkuja”.

– Toivottavasti he pysyvät lajin piirissä.

KUTEN MONIA MUITAKIN seuroja, myös 
Joensuun Ampujia mietityttää paikka-
kunnan ratatilanne. Utran ilma-aserata on 
palvellut harrastajia kymmenkunta vuotta. 
Noljakassa on ruutiaserata sisäkäytössä. 

– Siellä voi pienoiskiväärillä ja pistoolilla 
vähäisesti harjoitella. Vaikkei siellä kisoja 
pysty pitämään, on se tyhjää parempi.

Onttolan ulkoratojen käyttö loppui sivii-
leiltä vuoden 2014 lopussa, mikä luonnol-
lisesti harmittaa seuraväkeä. Pärnävaaran 
ampumahiihtokeskukseen on viime kesänä 
tehty muutama irtopaikka, että ulkonakin 
pystyisi ampumaan. 

SEURAESITTELY
JA

Kasper Sorsa on  
yksi JA:n nuorista 
innokkaista  
harrastajista.

Puheenjohtaja Martti Halttunen on ylpeä 
perinteikkään seuransa menestyjistä.
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– Olemme selvitelleet, saisiko sinne pie-
noiskiväärirataa, mutta se on muun muas-
sa rahoituksesta kiinni. Suunnitteilla on, 
että Kontiorantaan tulisi valtakunnallinen 
ampumakeskus. Jos sellainen sinne tulisi, 
vaikuttaisi se alueellisesti positiivisesti. Siel-
lä olisivat kaikkien lajien paitsi haulikon ja 
practicalin radat.

MARTTI HALTTUNEN ON itse tullut seu-
raan ammattikouluaikaisen kaverinsa mu-
kana 1980-81. Hän on nähnyt monenlaisia 
vaiheita. 

– 1980- ja 90-luvuilla ammuin itsekin ak-
tiivisemmin. Aseet minulla on vieläkin. Vii-
meisissä kisoissa 2014 Onttolassa ammuin 
itse aluemestaruuskisoissa, ja vielä jonkin-
laisen tuloksenkin sain. Satunnaisesti am-
mun nykyään, enemmän olen järjestöpuo-
lella. Puheenjohtajana olen nyt toista vuotta. 

Siinä missä nykyään kilpailutoiminta 
Joensuun Ampujissa pyörii pitkälti tiistais-
ten, kymmenisen ampujaa vetävien viik-
kokisojen ympärillä, aiemmin kilpailtiin 
laajemmin. Ne järjestetään vuoroviikoin 
yhteistyössä Kontiolahden Urheilijoiden 
kanssa.

– Silloin oli perinteisiä kisoja, joita kier-
rettiin. Mikkelistä Matinkisoista aloitettiin, 
oli Karelia Match Joensuussa, Savonlinna 
ja Pieksämäki, sitten SM. Niistä Mikkeli on 
vielä olemassa ja tietenkin SM-kisat. 

KONTIOLAHDEN URHEILIJOIDEN kans-
sa yhteistyö onkin tiivistä. Halttunen on 
alueella aktiivinen myös laajemmin. Hän 
on ollut Itä-Suomen aluejaostossa vuodes-
ta 1994 asti, viime vuodet puheenjohtajana. 
Siviilityönään yrittäjänä toimivalla miehellä 
riittää kiireitä.

– Nuorta väkeä olemme kaivanneet mu-
kaan. Aktiiviporukkamme on aika iäkästä. 
Onneksi joitain on tullutkin, esimerkiksi 
Tommi Tella on lähtenyt mukaan myös 
seuramme hallitukseen, Halttunen kehuu 
seuran 21-vuotiasta ampujaa.

Hän toivoisi myös vetäjäpuolelle lisää 
väkeä. Joensuun Ampujat oli mukana Poh-
jois-Karjalan Liikunnan ja Pohjois-Savon 
Liikunnan pilottihankkeessa, jossa seurojen 
yhteistapaamisessa Halttunen havaitsi, että 
monilla muillakin lajeilla on samanlaisia 
ongelmia. Silti hän luottaa lajinsa vetovoi-
maan, sillä ikäkään ei ole ongelma.

– Ampumaurheilua voi kuitenkin har-
rastaa heti, kun ase pysyy kädessä ja niin 
kauan kuin ase pysyy kädessä, Halttunen 
naurahtaa.

Lajin tilanne näyttää sekä hyvältä että 
haastavalta.

– Ampumaurheilu on suht’ menestynyt 
laji, mutta lainsäädännön ja ympäristö-
asioiden kanssa on omat haasteensa. Kyllä 
myö vaan sinnitellään! Aika hyvin meillä 
on toimintaa. Joensuun ympäristössä on 
kaksi seuraa ja ympäristökunnissa pienem-
piä seuroja. Kiteellä on hyvä nuorisopuoli, 
Lieksassa ja Outokummussa on lähdetty 
uudelleen nousuun, hän miettii tilannetta 
Pohjois-Karjalassa.

Joensuun Ampujien nuorista ampujista 
Tolvasen sisarukset Markus ja Iida ovat 
kaksi innokasta ampumaurheilun haas

teista nauttivaa harrastajaa. 
– Kovasti myö täällä vierekkäin Iidan 

kanssa reenaillaan, 17vuotias Markus sanoo.
Nuoresta iästään huolimatta Markus on 

jo lajissa konkari. Hän on kulkenut metsällä 
mukana jo 5vuotiaasta, ja ampumakouluun 
hän tuli ukkinsa tuomana 8vuotiaana.

– Ammunta on ollut pienestä asti lähellä. 
Aloin sitten ampua, ja se iski toden teolla. 
Sitten se vaan jäi, aloin tulla treenailemaan, 
Markus kertaa harrastuksensa alkuaikoja.

Häntä kiehtoo ammunnassa onnistumi
sen tunne.

– Kun laukaisee luodin tauluun ja tajuaa, 
että kaikki naksahti kohdilleen. Sen jälkeen, 
kun katsoo tauluun ja näkee, että jes, nyt tuli 
hyvä osuma. Ampuessa pystyn nollaamaan 
arjen tilanteet. Kun tulen ampumaan, en 
ajattele koulujuttuja yhtään.

Monet Markuksen kavereista harrastavat 
nykyään muita lajeja kuten salibandya. Hie
man vanhempi Tommi Tella onkin tärkeä 
henkilö lajin parissa.

– Tommin kanssa radalla jutellaan ja 
ammutaan kahdestaan. Tommi on ollut 
esikuva. Olen katsonut, että olisinpa yhtä 
hyvä kuin hän. Lasse Voutilaiselta olen 
myös makuuammunnan puolella piekkarissa 
yrittänyt ottaa oppia. Jos asennossa joku 
mättää, Lasse on aina valmis auttamaan. 
Itsekin kyselen nuorilta välillä, että tarvitsee
ko joku heistä apua, Markus kertoo seuran 
mutkatonta yhteishenkeä.

Markus kehuu Joensuun Ampujia seurak
si, jossa autetaan ja tuetaan. Siinä ympäris
tössä on hyvä edetä kohti omia tavoitteita:

– Lähiaikoina en todellakaan tule lopet
tamaan ammuntaa. Nyt koulu vie niin paljon 
aikaa, etten ole ehtinyt kuin pari kertaa 
viikossa käydä treenaamassa.

Pitkä lajitausta on myös Markuksen 
siskolla Iidalla, 14. Hän on harrastanut lajia 
jo seitsemän vuotta. Iida käy ilmaaseradalla 
ampumassa kolme tai neljä kertaa viikossa.

– Meillä on täällä aika rento porukka, ja 
tänne on aina mukava ja hyvä tulla. Tykkään 
olla tässä meidän seurassamme. 

Iidaa kiehtoo lajissa moni asia:
– Pitää olla tosi tarkka. Saa keskittyä pal

jon, on rauhallista ja omatoimista. Tämä ei 
ole niin kilpailuhenkistä, pystyy haastamaan 
itsensä. Ammun aika nopeasti. Pyrin ampu
maan nopeasti, koska jos ampuisin hitaasti, 
jahkailisin, hän miettii.

Laji on tuonut uusia kavereita, myös 
hänen kavereistaan pari harrastaa lajia. 
Monet ovat kuulemma kysyneet, miten Iida 
uskaltaa. 

– Tämä on mukava laji. Tässä pystyy 
hyvin haastamaan itseään. Kun on paljon 

harjoitellut ja kisoissa tulee oma ennätys, se 
tuntuu hyvältä. Esimerkiksi viime vuoden 
Kultahipuissa olin 14:s. Vaikka en ollutkaan 
ensimmäinen, tuntui hyvältä, kun tein oman 
ennätyksen, Iida sanoo.

Iidalla urheilijaesikuva löytyy läheltä:
– Yksi esikuvani on ollut Henri Häkkinen, 

jonka kanssa olisi kiinnostavaa keskustella 
urheiluammunnasta. Olisi mielenkiintoista 
kuulla hänen ajatuksiaan ja saada vinkkejä. 
Se olisi mukavaa. 

Häkkisen saavutuksia hän ei ainakaan 
vielä tavoitteekseen nimeä, mutta hänellä 
on tavoitteita.

– Olisi mukavaa, että pari mitalia tai 
ainakin yhden mitalin SMkisoista saisin, hän 
miettii.

Mukavaa hänestä on myös se, että tiuk
kaa vastusta on tarjoilla naapuriseuroista:

– Kiteeläisen Arttu Vaittisen kanssa 
tulee aina samassa ikäsarjassa kisailtua, että 
kumpi voittaa, kun meillä on kisoissa niin 
pieni pisteero. Emme ota sitä niin vakavasti, 
Iida kertoo leikkimielisestä kisailusta.

Omaa seuraansa hän kehuu varauksetta. 
Myös siitä, että kaikenikäiset harrastajat 
viihtyvät lajin parissa ja apua saa.

– Jos vaikka asentoni heiluu tosi paljon, 
olen hyvin paljon saanut Mantereen Rei-
nolta neuvoja, Iida kiittää.

Tolvasen sisarukset nauttivat 
haasteista ja onnistumisista
Teksti & kuvat HEIDI LEHIKOINEN

Markus Tolvanen unohtaa arkiasiat am-
pumaurheilun kiehtovassa maailmassa.

Tarkkuus, rauhallisuus ja omatoimisuus 
koukuttavat Iida Tolvasta.
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L
auri Syrjä on yksi Asikkalan Ampu-
maseuran (AsAs) junioreista. Määrä-
tietoinen nuori kivääriampuja täyttää 
kesäkuussa 13 vuotta ja aikoo jatkaa 
Kultahipuissa niin kauan kuin mah-

dollista. Sen jälkeen on aika kokeilla uusia 
asioita, kuten esimerkiksi vapaalta ampu-
mista. 

Nuoren urheiluampujan ura jatkunee 
siitäkin eteenpäin. Motivaatiota löytyy, sillä 
Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistol-
la huhtikuussa järjestetyissä ilma-aseiden 
Kultahippufinaaleissa Syrjä nousi kaksi 
kertaa palkintokorokkeelle. Ensin hän sai 
14VT-sarjan henkilökohtaisen kisan hopeaa 
ja sitten joukkuekilpailun kultaa. AsAs:n 
muut ampujat olivat Eetu Siikaniemi ja 
Antti Turunen.

Kultahippufinaaleissa Asikkalan lasten ja 
nuorten kanssa häärivät vanhempien lisäk-
si puheenjohtaja Vilho Laakso ja kivääriin 
erikoistunut valmentaja ja ohjaaja Tauno 
Lindström. Tanhuvaarassa kilpaili kolme-

Asikkalan Ampumaseuran 
juniorit menestyivät 
mainiosti ilmaaseiden 
Kultahippufinaaleissa. Kun 
saldona oli neljän mitalin 
lisäksi muutama kelpo 
sijoitus, voidaan puhua 
kehityksen rattaista. 

toista seuran lasta ja nuorta, joten kannus-
tusta ja neuvoja tarvittiin.

ASAS JÄRJESTÄÄ 7–14-vuotiaille nuorille 
ampumaurheilukouluja osana Ampumaur-
heiluliiton Kultahipputoimintaa. Nuorten 
ratavuoro oli syyskuussa huhtikuun loppuun 
keskiviikkoiltaisin Vääksyn ilma-aseradalla. 
Harrastuksen voi aloittaa seuran aseilla. 

– Nuorisotoimintamme on ollut vilkasta. 
Toki se on aaltoilevaa eli nuoria on välillä 
enemmän ja välillä vähemmän. Jäsenmää-
rästämme vajaa viidennes on alle 20-vuo-
tiaita, Laakso kertoo.

– Uusien jäsenten tuleminen on aikalailla 
tyrehtynyt aselakien muutosten jälkeen, ni-
menomaan pistoolissa. Talven aikana sen si-
jaan kuusi naista alkoi innokkaasti harrastaa 
ilmapistooliammuntaa. 

Laakso on erittäin kokenut seurapomo, 
sillä hän on ollut AsAs:n puheenjohtaja pe-
räti 33 vuoden ajan. Seuran toiminnassa hän 
on ollut mukana kaksi vuotta kauemmin.

– Olen joutunut uhrautumaan, hän nau-
rahti seuran ilma-aseradalla.

– Palkitsevinta on ollut nuorisotoimin-
ta. Olen kyllä nähnyt ja kokenut vuosi-
kymmenten aikana monenlaista, kuten 
uusien ratojen rakentamisen ja ampuma-
radan paikan hankkimisen. Muuten pu-
heenjohtajan työt vievät viikossa joitakin 
tunteja aikaa.

Laakson sanoin, AsAs:n ampumaurhei-
lukoulu ”pyörii hyvin pappaenergialla”. Hän 
viittaa lasten ja nuorten apuna toimiviin Tau-
no Lindströmiin ja Ismo Tukiaan. Laakson 
mukaan lasten vanhemmista on myös iso apu. 

– Heidät on saatu sitoutettua toimintaan 
mukaan. Aina se ei ole onnistunut, Laakso 
toteaa ja seuraa katseellaan, kun Simo Ruu-
sunen neuvoo ilmakiväärillä ampuvaa kah-
deksanvuotiasta poikaansa Samuelia.

KUN LAAKSOLTA KYSYY seurajutun pe-
rinteisen kysymyksen, menee hän miette-
liääksi. Ihan heti ei tule vastausta kysymyk-
seen millä kolmella adjektiivilla luonnehdit 
52-vuotiasta seuraasi. 

– En ole tuota miettinyt, hän naurahtaa. 
Lopulta vastaus kuitenkin tulee:

– Tulevaisuuteen uskova, taloudellisesti 
kehittyvä ja parempia aikoja toivova.

Suhteet kuntaan ja paikallislehteen ovat 

kunnossa. Yksi tärkeä yhteistyökumppani 
on Lahden Ampumaseura, jolta AsAs saa 
”kalustoapua”, kuten Laakso sanoo. Töitä 
riittää, sillä Vesivehmaan ampumaradan 
ympäristölupa pitäisi uusia 2019. 

– Ilma-aseradan vuokrakin rasittaa seu-
ran taloutta. Olemme olleet täällä nyt kym-
menen vuoden ajan. Tämä menettelee har-
joittelupaikkana, mutta ei täällä kisoja voi 
järjestää. Sijainti on hyvä, mutta enempään 
emme oikein voi kurkottaa.

APUTYÖMIEHIKSI itsensä luokittelevien 
Lindströmin ja Tukian työnjako on selkeä: 
”Tane” on tekninen osaaja, joka on ampunut 
koko ikänsä, ja Tukia on innostaja. Kum-
mallakin on pitkä työura takanaan opetta-
jana ja kouluttajana, joten lapset ja nuoret 
ovat hyvissä käsissä.

Asikkalan 
kehityksen 
rattaat

AsAs

Pomo ja ”aputyömiehet”: Tauno Lind-
ström (vas.), puheenjohtaja Vilho Laakso 
ja Ismo Tukia.

Ida-Maria Tuomainen Kultahippufinaa-
leissa.

Lauri Syrjä (vas.), Antti Turunen ja Eetu Siikaniemi juhlivat joukkuekilpailun voittoaan Kultahippufinaaleissa.

Teksti & kuvat LASSI PALO
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– Periaatteemme on se, että kun lapsi tu-
lee tänne, annamme hänelle sen, mitä hän 
haluaa. Emme pidä luentoja, vaan ohjaam-
me heitä käytännön harjoitteilla. Jos nuori 
haluaa ampua, hänen täytyy saada ampua. 
Hän voi sen jälkeen päättää, haluaako hän 
jäädä toimintaan mukaan vai ei. Pääasia on, 
että lapsi tai nuori lähtee radalta kotiinsa 
hyvillä mielin!

Kaksikko korostaa sitä, että lapset ja nuo-
ret tarvitsevat positiivisia elämyksiä.

– Osuma kympissä on se, mikä muiste-
taan. Kerran kysyimmekin eräältä lapselta, 
mikä sinun korvapielissä on. Ainiin, se on 
suu, Tukia nauraa.

– Tärkeää on kannustaa nuoria kokeile-
maan monia lajeja ja löytämään sen, mikä 
kiinnostaa ja motivoi. Emme murehdi tääl-
tä pois lähteneitä, vaan uskomme, että he-

kin ovat saaneet ampumaurheilusta jotain 
myönteistä elämäänsä.

PALATAAN LOPUKSI Tanhuvaaran Kulta-
hippufinaaleihin. Joukkuekilpailujen kolme 
mitalia – kaksi kultaa ja yksi pronssi – saivat 
hymyt kaikkien asikkalalaisten kasvoille. 
Esimerkiksi Lauri Syrjä sai menestykses-
tään taas uutta intoa harjoitteluunsa. Vääk-
syn markkinoilla vajaat kolme vuotta sitten 
tapahtunut spontaani ilmakiväärikokeilu on 
johtanut hyvään menestykseen. 

– Kannatti kokeilla. Sillä tiellä olen edel-
leen, Syrjä myhäili.

Seuran muutkin kultahiput olivat sil-
minnähden tyytyväisiä finaaleihin. Tunne-
tun lastenlaulun sanoja mukaillen huonosti 
kulkevilla puisilla rattailla Asikkalassa ei siis 
liikuta. 

Simo Ruusunen on entinen kansalli
sen tason huippuampuja, joka voitti 
uransa aikana useita trapin SMmi

taleja ja edusti Suomea EMkisojen lisäksi 
maailmancupeissa. Orimattilan Seudun 
Urheiluampujia edustaneen Simon lopetet
tua perheessä ei ole nukuttu ampumaur
heilussa ruususen unta, vaan perinteet 
jatkuvat: isä ohjaa nyt lempeällä otteellaan 
kahta pientä poikaansa lajin saloihin.

Samuel, 8, ja 
Elias, 10, käyvät 
Asikkalan Ampu
maseuran il
maaseradalla kaksi 
kertaa viikossa – ja 
viihtyvät.

– Täällä on kivaa. 
Olen harrastanut 
ampumaurheilua jo 
viisi vuotta, ”Samu” 
kertoi kotiradallaan. 

Kaksi päivää myöhemmin hän kilpaili 
toisen kerran ilmaaseiden Kultahip
pufinaaleissa – ja tykkäsi. Eikä ihme, sillä 
ilmakiväärin 8ITsarjassa AsAs oli ykkönen. 
Samuel tähtäsi voittoon Manu Niemisen ja 
Mikko Syrjän kanssa.

Elias oli puolestaan kahdeksas ilmapis
toolin 10ITsarjassa, ja joukkuekilpailussa 
hän oli mukana nappaamassa pronssia 
Onni Nymanin ja Leevi Tanskasen 
kanssa.

Vesivehmaalla asuvan perheen miehet 
touhuavat paljon muutakin yhdessä. He 
kalastavat ja pelaavat salibandyä. Ilmeistä 
päätellen myös kisamatka Tanhuvaaraan oli 
erittäin onnistunut. Ensi vuonna uudes
taan!

Ruususet 
viihtyvät 
ampuma-
urheilun  
parissa

Asikkalan Ampumaseura (AsAs) 
 ´ PERUSTETTU: 19.2.1964. 
 ´ JÄSENMÄÄRÄ: noin 220 henkilöä. 
 ´ MITÄ: Seurassa harrastetaan pistoo-

li-, kivääri- ja riistamaalilajeja. 
 ´ TARJONTA:  Vesivehmaan ampu-

marata-alueella sijaitsevat pistooli- ja 
pienoiskivääriradat (30 ja 18 ampuma-
paikkaa). Alueella on myös yksityinen 
Kenraalin rata, johon kuuluvat hirvirata 
sekä 150m kiväärirata. 

 ´ UUTTA: Ratoja uudistettiin vuonna 
2010 vastaamaan ympäristöluvan aset-
tamia vaatimuksia.

 ´ TALVELLA: 10m ilma-aserata on 
käytössä talvikaudella syyskuusta tou-
kokuuhun. Siellä on kuusi nauhataulu-
laitteilla varustettua ampumapaikkaa. 
Se sijaitsee Asikkalan kuntakeskuksessa 
Vääksyssä S-marketin kellarikerrokses-
sa. 

Teksti & kuva LASSI PALO

Samuel Ruusunen harjoittelemassa 
kotiradallaan.

Lauri Syrjä (vas.), Antti Turunen ja Eetu Siikaniemi juhlivat joukkuekilpailun voittoaan Kultahippufinaaleissa.

"Täällä on 
kivaa. Olen 
harrastanut 
ampuma
urheilua jo 
viisi vuotta."
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K
auhajoen Ampujilla oli Kultahip-
pufinaaleissa mukana 17 lasta, 
joiden joukossa olivat kaksoset 
Henna ja Heidi Keitaanranta sekä 
Lasse ja Tapio Itäluoma. Kahdek-

sanvuotiaat tytöt olivat finaaleissa mukana 
nyt toisen kerran. Yksitoistavuotiaista po-
jista Lasse kilpaili finaaleissa kolmannen ja 
Tapio toisen kerran.

Millaista täällä on ollut?
– Kivaa, kuului neljä kertaa kuin yhdestä 

suusta.
Entä mikä on ollut kivointa? Tapio: ”Ki-

saaminen.” Lasse: ”Ampuminen.” Heidi: 
”Joukkuekilpailu.” Henna: ”Voittaminen.”

Samaa mieltä oli Härmän Seudun Ampu-
jien Nanna Tala, 7, joka hymyili kilpailunsa 
jälkeen:

– Täällä on kivaa!
Hän aloitti ampumaurheiluharrastuksen 

viime syksynä, ja isä-Petrin mukaan haus-
kaa on ollut. Tytöllä tosin pitää kiirettä, sillä 
pesäpallo ja hiihto kiinnostavat myös.

– Koulussa oli tietoisku ampumaurhei-
lusta. Likka kokeili ja innostui, Petri Tala 
kertoi.

Nannan ensimmäiset Kultahippufinaalit 
menivät hyvin, sillä hän voitti lauantaina 
8-vuotiaiden ilmapistoolin yhdistelmäkil-
pailun, ja sunnuntaina tuli pronssia pistoo-
lin joukkuekilpailussa.

– Joukkuekilpailu on myös kiva, hän sa-
noi.

KILPAILUN JOHTAJA Toni Matilainen 
(PiekSA) sanoi, että finaalit sujuivat erittäin 
hyvässä hengessä.

– Siellä oli aitoa leikkimielisyyttä eli 
kaikki meni kuten toivoinkin. Nämä olivat 
lasten kisat, ja ilmapiiri oli aivan loistava. 
Järjestelyissä tehdään pieniä viilauksia 
ensi vuodeksi. Kokonaisuus toimi, mutta 
oli joitakin epäkohtia, jotka voi tehdä ensi 

”Kisaaminen, ampuminen, joukkue-
kilpailu ja voittaminen kivointa!”
Teksti & kuvat LASSI PALO

vuonna paremmin, Matilainen summasi.
Ilma-aseiden Kultahippufinaalit järjes-

tettiin 9.–10. huhtikuuta Savonlinnassa 
Tanhuvaaran urheiluopistolla.  Se on Am-
pumaurheiluliiton vuoden suurin lasten ja 
nuorten tapahtuma, joka pidettiin nyt jo 
23. kerran. 

Finaalissa oli mukana 338 nuorta ur-
heiluampujaa, jotka edustivat 47 seuraa. 
Ilmoittautuneet lapset ja nuoret ampuivat 
kaikkiaan 427 kilpailusuoritusta.

Samat kolme seuraa järjestävät Tanhu-

Kauhajoen Ampujien kahdet 
kaksoset sen sanoivat 
kuin yhdestä suusta. 
Kultahippufinaaleissa 
kivointa olivat 
kisaaminen, ampuminen, 
joukkuekilpailu ja 
voittaminen.

Kauhajoen kahdet kaksoset Henna (vas.) ja Heidi Keitaanranta sekä Lasse ja Tapio Itäluoma.

HSA:n Nanna Tala tähtäämässä.
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”Kisaaminen, ampuminen, joukkue-
kilpailu ja voittaminen kivointa!”

vaarassa myös ensi vuoden ilma-aseiden 
Kultahippufinaalit. Seurat ovat Mikkelin 
Ampujat (MA), Pieksämäen Seudun Am-
pujat (PiekSA) ja Savonlinnan Metsästys- 
ja Ampumaseura (SMAS). Ajankohta on 
8.-9. huhtikuuta.

”HUIKEALTA NÄYTTÄÄ”, Kultahippufi-
naalien suojelija Sirpa Vesanen sanoi, kun 
nuoret kivääri- ja pistooliampujat aloittivat 
finaaliurakkansa.

– Tänne oli mukava tulla fiilistelemään, 

hän sanoi katsellessaan lasten ja heidän 
vanhempiensa toimintaa.

– Olen Kultahippufinaaleissa nyt ensim-
mäisen kerran. Täällä on rento meininki ja 
innokkaita nuoria – ja pieniä, tosi pieniä 
lapsia. Aloitin itse ampumaurheilun noin 
12-vuotiaana. Se oli kevyttä harrastamista, 
ja määrätietoinen harjoittelu alkoi, kun olin 
18–19-vuotias. 

Kultahippufinaalien tulokset julkaistaan 
Urheiluampujan numerossa 5/2016. 

Kultahippufinaalit järjestettiin Tanhuvaa-
ran urheiluopistolla.

Mitä siellä nyt tapahtuu?

Joukkuekilpailun tunnelmissa.

Kauhajoen kahdet kaksoset Henna (vas.) ja Heidi Keitaanranta sekä Lasse ja Tapio Itäluoma.

Isojoen Urheilijoiden Iina Niemelä (vas.), 
Urho Leppisaari ja Aliisa Kunnaspuro 
sekä jo perinteeksi tulleet kasvomaala-
ukset.

Kahdeksanvuotiaat kivääriampujat 
marssivat palkintojenjakoon Asikka-
lan Ampumaseuran Samuel Ruususen 
johdolla.
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R
uger Redhawk -revolveri syn-
tyi vuonna 1979 kilpailemaan 
Smith & Wesson M29:n kanssa. 
Se on jykevärunkoinen kaksitoi-
minen revolveri, jossa on rullan 
kolmoislukitus (triple lock). Sen 
alkuperäinen pesitys oli 44 Re-

mington Magnum. Valmistusmenetelmänä 
on pitkälti tarkkuusvalu (investment cas-
ting), jonka pioneeri asekäytössä Ruger on. 

Samoin se oli edelläkävijä rosterima-
teriaalin käytössä aseissa. Redhawkia sai 
lähes alusta lähtien myös rosterina, tänään 
pelkästään sellaisena. Valmistaja puhuu sa-
tiiniviimeistelystä, siis kirkkaanhimmeästä 
pinnasta. Ulkonäkö on tyylikäs.

Valmistaja Sturm, Ruger & Co., ("Ruger") 
on eräs Yhdysvaltain suurimmista – ellei 
suurin – siviiliaseiden valmistajista. Sillä 
on tuotantolaitoksia Arizonan Prescottissa, 
New Hampshiren Newportissa sekä Poh-
jois-Carolinan Mayodanissa. 

Kaikki tässä artikkelissa esitetyt revolve-
rit on valmistettu New Hampshiressa, Yh-
dysvaltain itärannikolla.

RUGER ESITTELI vuonna 2015 Redhaw-
kista mallin, jolla voidaan ampua sekä 45 
ACP- että 45 Colt-patruunaa. Ari Tammi-
nen (Haukilahden Urheiluampujat, HAUR) 
hankki tämän uutuuden. Hänellä on ennes-
tään kaksi pistoolia samaan urheiluun, joten 
motiivina on monipuolistaa harrastusta ja 
mahdollisesti myöhemmin laajentua myös 
IDPA-lajiin. 

Tällä revolverilla olisi mahdollista osal-
listua myös siluetin vapaapistoolin tai seis-
ten-lajeihin.

Redhawkin kuuden patruunan rulla on 
Smitikkaa pidempi (45 mm) ajatellen itse-
lataajien mahdollisuutta käyttää pitempää 
hylsyä. Eräs tällainen hylsy on villin lännen 
aikainen 45 Long Colt. Ulostyöntäjän liike-
matka on 25 mm. Tämä ei aivan riitä 45 LC 
hylsylle, patruunasta puhumattakaan, vaan 
hylsyt täytyy poimia sormin ulostyöntäjästä. 
45 ACP:n hylsyn nimellispituus on 23 mm, 
joten näille liikematka riittää.

Eräs Redhawkin turvatekijöistä on is-
kunvälitysharkko (transfer bar). Iskuvasara 

Teksti & kuvat PEKKA SUURONEN

Ruger Redhawk 
45 ACP/45 LC
– Revolveri practicaliin ja siluettiin
Esittelemme vaihtokaliiperisen uutuusrevolverin 

toiminnallisen practicalammunnan revolveriluokkaan.

ASE-
ESITTELY

(hammer) ei normaalisti yletä nallipiikkiin. 
Vain kun liipaisin on pohjaan vedettynä, ha-
nan ja nallipiikin väliin nousee teräskappale, 
joka välittää iskun nallille asti. Ruger on niin 
sitoutunut tähän turvallisuuskonseptiin, että 
se on asentanut tämän järjestelmän ilmai-
seksi tuhansiin vanhempiin yksitoimisiin 
revolvereihinsa, joista se puuttuu.

ESITELTÄVÄLLÄ REVOLVERILLA voi am-
pua molempia kaliipereja 45 LC ja 45 ACP. 45 
LC (tai 45 Long Colt, tai pelkästään 45 Colt, 
lyhennettynä 45 LC, tai 11,48×33mmR) on 
vuodelta 1872. Siinä on laippakantainen 
suoraseinämäinen (sylinterimäinen) hyl-

Ruuvimeisselin kärki osoittaa iskunvä-
litysharkkoa (transfer bar). Iskuvasara 
ei ylety iskurinpiikkiin ellei liipaisin ole 
puristettuna.
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sy, johon istutetaan .452-.454" luoti 
(11,48-11,54 mm). 

Alunperin patruuna ladattiin mus-
taruudilla. Sen kuuluisin käyttötarkoi-
tus oli Colt 1873 Single Action Army 
(SAA), siis sotilaspatruuna.

Myös 45 ACP (tai 45 Auto Colt Pistol, tai 
45 Auto, tai 11,43x23) on alun perin sotilas-
patruuna. Sen kehittäjäksi mainitaan John 
Moses Browning ja vuodeksi 1904. Sen en-
simmäinen käyttötarkoitus oli Colt M1911, 
josta tuli US Armyn sotilaspistooli vuosi-
kymmenien ajaksi. 

Patruunassa on suoraseinämäinen ura-
kantainen hylsy, jossa luodin halkaisija on 
nimellisesti .451" (11,46 mm). Hylsy on 
9,91 mm lyhyempi kuin 45 LC. Patruuna oli 
suunniteltu savuttomalle ruudille.

Suomessa 45 LC on tuntemattomampi 
patruuna kuin 45 ACP. Meillä ei ole saman-
laista perinnettä ja tunnesidettä SAA-revol-
veriin kuin amerikkalaisilla on. 45 LC-pat-
ruunat voivat tehdasladattuina maksaa 
kolme kertaa niin paljon kuin 45 ACP. Mut-
ta 45 LC:n hylsyn tilavuus on 65 prosenttia 
suurempi kuin 45 ACP:n. Itselataaja voi la-
data huomattavan voimakkaita patruunoita, 
jos uskoo, että hylsy ja ase kestävät. Practi-
calissahan tästä ei ole hyötyä, mutta esimer-
kiksi siluetissa voisi ollakin.

NÄITÄ KAHTA KALIIPERIA voi ampua ris-
tiin sekä patruunapesän että piipun puo-
lesta. Ongelmaksi tulee kaksitoimisessa re-
volverissa käytetty ulostyöntäjä, joka vaatii 
laippakantaa mistä tarttua hylsyyn. Siksi 
käytettäessä 45 ACP-kaliiperia hylsyn kan-
taura on painettava niin sanottuun moon 
clipiin. Se on kirjaimellisesti suomennettu-
na "kuutamopidike", mutta on myös käytetty jatkuu

nimeä patruunalevy. 
Moon clip on jousite-

rästä, ja patruuna sii-
hen työnnettynä pysyy 
tukevasti kiinni. Kun 
yhteen clipiin laitetaan 
kuusi patruunaa, tästä 
tulee köyhän miehen 

pikalaturi (speed loader), 
joka pudotetaan rullaan 
sellaisenaan. Ammunnan 
jälkeen työnnetään ulos-

työntäjän karasta, jolloin moon clip pukkaa 
ulos niin ammutut hylsyt kuin ampumatto-
mat patruunatkin.

Moon clipsien täyttäminen on jonkin-
laista askartelua. Tuo aiemmin mainittu 
45 ACP-patruunoiden edullisempi hinta 
saattaa kannustaa askartelemaan. Toisaalta, 
pitäähän itselataavia pistoolejakin lipastaa.

Revolverin mukana tulee kolme clipiä. 
Ahkeran ampujan täytyy ostaa niitä lisää, 
minkä Ari Tamminen on jo tehnytkin. 
Onneksi Ruger voi myydä ja lähettää niitä 
suoraan tehtaalta ilman Yhdysvaltain vien-
tilisenssirumbaa.

Myös hylsyjen poistaminen moon clipis-
tä käy askartelusta. Jos 45 ACP-patruunan 
pudottaa vahingossa rullaan ilman clipiä, 
se holahtaa sinne syvälle, mutta pysähtyy 
pieneen kynnykseen, joka on rakennettu 
noin 33 mm päähän. 45 LC hylsy on nimel-
lisesti 32,8 mm pitkä. Silti 45 LC-patruuna 
määrittää sulkuvälinsä hylsyn kannasta eikä 
suusta.

PRACTICALISSA JA IDPA:SSA pistoolit ja 
revolverit jaetaan kahteen luokkaan, minor 
ja major, power factorin (voimakerroin) 
mukaan. Raja on revolveridivisioonassa 170, 
jonka ylittävä on "major". Reunaosumista 
saa paremman hyvityksen major-aseella, 
minkä vuoksi ne ovat suositumpia.

Power factor lasketaan kaavasta luodin 
paino (grains) x luodin nopeus (fps) ja tulo 
jaetaan 1000:lla. PPU:n 45 ACP patruunassa 
luodin paino on 230 grs x lähtö 837 fps = 
192510 ./. 1000 ~ 192. Siis ollaan turvalli-
sesti major-puolella.

Hornadyn 45 LC-patruunassa 
numerot ovat 225 ja 960, jo-
ten power factor olisi 216. 
Mutta 2,15 euron suo-
situshinnalla niitä 

Alkuperäinen kahva on pienikokoinen. 
Ruuvimeisselin kärki osoittaa rullan 
vapautinta.

Ulostyöntäjän suojus (shroud) on Ru-
gerissa mallia "kolme varttia". Jyvässä 
on punainen insertti.

Kirjoituksen revolveri on vaihtokaliiperi-
nen 45 ACP/45 LC.

 45 ACP-patruunat 
on pujotettava ensin 
moon clipiin, jonka 

jälkeen koko paketin 
voi nopeasti sujauttaa 
revolverin rullaan.

Rugerin takatähtäimessä  
on valkeat ääriviivat  
helpottamaan nopean  
tähtäinkuvan saamista.

Jos revolverilla ammutaan urakantaisia 
hylsyjä, on käytettävä moon clipiä.

Revolverin ulostyöntäjä 
edellyttää laippakantaisen 
(rimmed) hylsyn käyttöä.
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tuskin tulee ammuttua kovin paljon. Eräs 
kovan hinnan selittäjä on pehmytkärkinen 
LeveRevolution-luoti. Nämä on suunniteltu 
käytettäviksi putkilippaallisissa kivääreissä, 
ja ne ovat tarpeettoman fiinejä practical-am-
muntaan. Vertailun vuoksi, serbialaisen 
PPU-patruunan viitehinta on 78 c/kpl. Toki 
45 LC-patruunaa voi itseladata esimerkiksi 
lyijyluodeilla, jolloin kustannukset putoavat 
huomattavasti.

PIIPUN PITUUS ON mitattuna 105 mm ja 
nimellisesti 4,20". Piipussa on 6 oikeankä-
tistä rihlaa 16" nousulla (406 mm). Suuta ei 
ole senkattu.

Piipun nokalla on nousevana ramppina 
etujyvä, jossa on punainen insertti. Alla on 
kolmevarttinen ulostyöntäjän suojus (sh-
roud).

Takatähtäimenä on sivu- ja korosäätöi-
nen hahlo. Säätöön tarvitaan uraruuvimeis-
seliä, jonka täytyy sivusäätöä varten olla 
pieni (2 mm). Säädöissä on naksut. Ohje-
kirjan mukaan 1 naksu on 3/4" 25 yds eli 
metriyksiköissä ja pyöristettynä 20 mm 25 
m matkalta.

Hahloaukon leveys on 3 mm, syvyys 2 
mm. Hahlo on ympäröity valkoisella äärivii-
valla. Tähtäinkuva on nopeisiin toimintala-
jeihin ahdas. Tähtäinväli on 155 mm.

Rulla vapautetaan painamalla rungon 
vasemmalla sivulla olevaa salpaa sisäänpäin. 
Toisissa merkeissä (esim. Colt) tästä vede-
tään ja toisissa (esim. S & W) työnnetään. 
Rugerin ratkaisu on ihan käyttökelpoinen.

Eräs Redhawkin ominaisuus on yhdistet-
ty pääjousi/laukaisujousi. Tämä on kierre-
jousi kahvan sisällä. Jousen arvojen muutta-
minen vaikuttaa sekä iskuvasaran voimaan 
että laukaisuvastukseen. Yksitoiminen lau-
kaisuvastus oli esittelyaseessa noin 2750 g. 
Kaksitoiminen laukaisu meni yli Lymanin 
mittarin 5,3 kilon kapasiteetin.

Practicalin tai IDPA:n revolveridivisoo-
nissa laukaisuvastukselle ei ole asetettu mi-
nimirajoja.

REDHAWKIN KAHVA ON pienehkö. Siinä 
on laserkaiverretut puiset kahvalevyt. Revol-
veri painaa tyhjänä 1279 g. Kun täysi moon 
clip kuudella PPU:n 45 ACP-patruunalla pai-
naa 127 g, tulee "työpainoksi" 1406 g. Tämä 
tarkoittaa, että revolveri on melko etupainoi-
nen ja vaatii tukevan otteen. Paino tarkoittaa 
myös, että IDPA:ssa tämä ase menee enhan-
ced-luokkaan. Practicalin revolveridivisoo-
nassa painolle ei ole asetettu rajoja.

Kahvan muoto noudattaa rungon muo-
toilua, joten pienemmäksi sitä ei saa mutta 
isommaksi kylläkin. Tietysti edellyttäen, 
että lajin säännöt sallivat kahvan muuttami-
sen. Practicalissa se käy, IDPA:ssa on annet-
tu kahvakoon rajoituksia. Jälkimarkkinoilla 
on useita Redhawkin kahvoja.

Redhawk toimitetaan muovisessa säi-
lytyslaukussa. Sisältä löytyvät käyttöohjeet 
sekä jämerä riippulukko. Rugerin mukaan 
riippulukko tulisi kiinnittää rulla avattuna 
yläaisasta läpi (vaikkakin lukon mukaan oli-
vat lipsahtaneet ohjeet 22-pistoolin lukitse-
miseksi). Tämä tekee aseen käytön mahdot-
tomaksi. Se ei kuitenkaan korvaa Suomen 
asesäilytyssääntöä, jonka mukaan aseet on 
säilytettävä lukitussa tilassa. 

Ruger KRH-45A ei ole Suomessa varas-
totavaraa. Tilauksesta aseen toki saa. Suosi-
tushinta on 1390 euroa.

www.ase.fi  

RUGER SUPER REDHAWK  
KSRH-9, KAL. 44 REM. MAG.

REDHAWK-revolverista introttiin vahvis
tettu malli Super Redhawk vuonna 1987. 
Sen tunnistaa jatketusta rungon ja piipun 
liitoskohdasta. Alkuun sitä sai 7,5” ja 9,5” 
piipuilla ja kaliiperissa 44 Mag. Myöhemmin 
ovat tulleet lisäksi kaliiperit 454 Casull ja 480 
Ruger sekä malli Alaskan 2,5” piipulla retkei
lijän ja metsästäjän turvaaseeksi.

Otsikon mallissa on rungon päällä leik
kaukset kiikaritähtäimen jaloille. 1” renkaat 
integroiduilla jaloilla tulevat aseen mukana.

Rosteri Super Redhawk 9,5” piipulla 
sopii sellaisenaan siluetin vakiorevolverin 
tuotantoaseluokkaan. Sen suositushinta on 
1545 euroa.

RUGER NEW MODEL SINGLE  
SIX NR-9, KAL. 22 LR/22 WMR

RUGER Single Six on melko tarkka kopio 
yksitoimisesta Colt 1873 SAArevolverista. Se 
oli Willian B. Ruger Sr:n henkilökohtainen 
rakkaus ja se tuotiin markkinoille jo 1953. 
New Model mallimerkinnässä tarkoittaa 

iskunvälitysharkkoa (transfer bar), joka tuli 
revolveriin 1973. Asetta valmistetaan rosteri
na ja mustattuna.

Mustatussa mallissa NR9 on 9,5” piippu 

ja 6 patruunan rulla kaliiperissa 22 LR. Aseen 
mukana tulee vaihtorulla kaliiperille 22 
WMR. Takatähtäin on sivu/korosäätöinen, 
ja tähtäinväli on muhkeat 285 mm. Täten 
revolveri sopii hyvin 22revolverisiluettiin, 
mutta alkuperäisen SAAmaisen ”aurankah
van” tilalle monet vaihtavat jälkimarkkina
kahvat. Aseen suositushinta on 838 euroa.

RUGER GP100 MATCH CHAMPION,  
KAL. 357 MAGNUM

GP100 (GP = General Purpose) on vuonna 
1985 introttu luja yleisrevolveri, josta on 
paljon versioita ja piipunpituuksia. 357:llä 
voi ampua myös mietoja 38 Specialeja vaik
kapa tavanomaisessa pistooliammunnassa. 
Kahva kiinnittyy tappimaiseen rungon 
jatkeeseen, mikä antaa kahvan muotoilulle 
vapauksia.

Match Champion on rosterinen erikois
malli kilpailukäyttöön. Piipunpituus 4,2”, 6 
patruunaa, rullan kolmoislukitus, kiinteä No
vaktakatähtäin, tasaisiksi hiotut (slabsided) 
piipunsivut. Ase sopii esimerkiksi siluetin 
ratapistooliin seisten, siluettiin seisten sekä 
practicalin ja IDPA:n tuotantorevolveriluok
kiin. Suositushinta 1312 euroa.

www.ase.fi

Muita Ruger-revolvereita

Rugerilla on monia urheilukäyttöön 
sopivia revolvereita. Ylinnä Single Six 
22 LR 9,5" piipulla siluettiin, Super 
Redhawk 44 Rem. Mag. 9,5" piipulla 
siluettiin, GP100 Match Champion 357 
Mag. 4,2" piipulla monenlaiseen siluet-
tiin tai practicaliin ja alinna kirjoituk-
semme Redhawk.

Ruger valmistaa monen laisia revolvereita, joita käytetään Suomessakin 
erilaisissa ampumalajeissa. Esittelemme niistä kolme.

Teksti & kuva PEKKA SUURONEN

Ruger Redhawkissa on teollista kauneut-
ta ja designia.
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Kansainvälisestikin menestynyt kivää
riampuja Esa Kervinen kuoli huhtikuun 
6. päivänä Lappeenrannassa. Nopeasti 

edennyt sairaus taltutti yhden Suomen ampu
maurheilun 1950–1970lukujen taitajista.

Kervinen rakasti ampumaurheilua. Hänet 
muistetaan kivääriampujana, mutta miehen 
laajaa palkintokokelmaa koristavat myös pis
tooli ja riistamaalilajien palkinnot. Hän edusti 
kilpauransa aikana ensin Mikkelin Ampujia 
(19541963) ja sitten Joensuun Ampujia (1964 
alkaen kuolemaansa saakka).

Kervistä kiinnosti ampumaurheilu kil
pailutoimintaa laajemminkin. Aktiiviuransa 
jälkeen hän toimi pitkään Joensuun Ampujien 
puheenjohtajana. Jo Mikkelin vuosinaan hän 
ymmärsi seuratoiminnan ja sen talouspuolen 
tärkeyden. Bingo keräsi tuolloin väkeä ”lottoa
maan” eri puolilla maata. Kervisen, kiväärijaos
ton puheenjohtajan, ehdotus ei kuitenkaan 
saanut MA:n päättäjissä kannatusta ja niin 
yksi varainhankinnan tapa jäi Mikkelissä 
hyödyntämättä.

Kilpailijana Kervinen nousi nopeasti kan
salliselle huipulle ja edustustehtäviin. MA:n 
piirissä puhuttiinkin pitkään niin sanotusta 
Kervisen ajasta.

– Minä olin ampumaurani alkuvaiheessa. 
Muistan miten me katsoimme lyhyehköä Ker
vistä kunnioittavasti ylöspäin. Hän oli erittäin 
nopea ampuja valmistuen aina ensimmäisten 
joukossa. Jos ammunta ei sujunut, Kervinen 
oli kilpailun aikana valmis kokeilemaan monia 
vaihtoehtoja, Jouko Hietalahti muistelee.

Vuonna 1974 Sveitsissä Kervinen, Hieta
lahti, Leif Lajunen ja Pekka Janhonen voittivat 
pienoiskiväärin makuuasennon joukkuekilpai
lun maailmanmestaruuden!

– Muistan hyvin sen, että Esa harjoitteli 

ahkerasti ampumalla kymmenen laukauksen 
sarjoja. Hänen viimeistelyharjoituksiinsa kisa
paikalla kuului, että oli pyrittävä ampumaan 
”kädet puuduksiin asti”. 

Ossi Hellman muistaa Kervisen asiallisena 
kaverina. 

– Vaimoni sanoi, että aittamme ei kenen
kään yöpymisen jäljeltä ollut niin siisti kuin 
Esan jälkeen. Kerran Esa kutsui Joensuun 
kotiinsa kymmenkunta kivääriampujaa 
keskustelemaan harjoittelusta. Se tapaaminen 
taisi antaa liitolle sysäyksen syksyisten laji
parlamenttien pitoon. Hänen kanssaan pystyi 
käymään järkikeskusteluja.

Joensuussa Kervinen työskenteli rajavar
tiostossa. Eläkemiehenä hän toimi musiikin 

opettajana ja musiikkiopiston rehtorina 
Joensuussa. 

Keilailusta hän sai uuden harrastuksen. 
Esko Kähkösestä tuli mainio pelikaveri.

– Parhaina päivinä saatoimme keilata jopa 
kuusi tuntia päivässä. Hän oli uuden keila
seuran, KeBiGo:n perustaja. Oudon nimen 
hän keksi siitä, että hän oli keilailun lisäksi 
harrastanut vähän biljardia ja golfia. Ampu
maurheilua ei tuohon nimeen saatu mahdu
tettua, vaikka Kervinen kilpaili SMtasolla liki 
80vuotiaaksi asti.

– Kervinen asui useita vuosia Kanadassa, 
mutta kesäksi oli päästävä Joensuuhun. Saa
pumisestaan hän ilmoittautui varttia ennen 
saapumistaan kysellen, että olisivatko perunat 
jo kypsiä, Kähkönen muistelee läheistä ystä
väänsä.

Leppoisaa Esa Kervistä jäivät kaipaamaan 
kaksi tytärtä perheineen ja urheilun ja musii
kin kautta laaja ystäväpiiri. 

Matti Erkkilä

 
Esa Kervisen urheilusaavutuksia

Olympiaedustukset: Rooma 1960, Tokio 1964 
(vapaakiväärin asentokilpailun 6:s) ja München 
1972. (Helsinki 1952, soittokunnassa!).
MM-kisat: 1954 Caracas, 3) vapaakiväärin 
täysottelu, 1958 Moskova, 1962 Kairo, 1966 
Wiesbaden ja 1970 Phoenix: pienoiskivääri 60 
ls makuu, 2) MEtuloksella 598.
EM-kisat: 1) sotilaskiväärin pikaammunta v. 
1963, 3) vapaakiväärin täysottelu v. 1959, 3) 
sotilaskivääri v. 1963.

Joukkuekilpailuissa Suomi oli useasti mita
leilla Kervisen kuuluessa joukkueeseen.

IN MEMORIAM
Esa Kervinen
26.12.1929 Vieremä – 6.4.2016 Lappeenranta

Suomen Ampumaurhei-
luliiton toiminnanjohtaja 
Risto Aarrrekivi suoritti 
merkittävän huomion-
osoituksen EYL-kil-
pailun yhteydessä 
Kisakalliossa 24. huhti-
kuuta. SAL:n hallitus oli 
päättänyt myöntää liiton 
korkeimman huomion-
osoituksen (kultaviiri no 
34) Georg-Peter Björk-
qvistille. Hän on toimi-
nut uutterasti SAL:n 
tehtävissä ja samoin 
EYL-kisoissakin.

Ruutiaseiden 
Kultahippufinaali  

6. elokuuta Siilinjärvellä!

Huomion-
osoitus

A N N E T T  D U F V E L I N
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Teksti PEKKA SUURONEN kuvat PEKKA SUURONEN, MATTI ERKKILÄ, VALMISTAJAT

Euroopan suurin asenäyttely IWA 2016 
löi taas entiset ennätyksensä. 

V
uonna 2016 IWA:ssa kävi 45530 
kävijää (41748 vuonna 2015), jot-
ka katsastivat 95 000 neliömetriä 
(86 000) näyttelypinta-alaa. Mes-
suhalleja oli kymmenen (9), joissa 

1455 (1379) näytteilleasettajia 56 eri maas-
ta. Kävijöitä tuli 123 maasta. 

IWA:sta tulee yhä kansainvälisempi. 
Enää viidennes näytteilleasettajista tulee 
Saksasta. IWA:n paikkana on ollut Nürnber-
gin messukeskus Baijerissa alusta lähtien. 
Tämänkertainen näyttely oli 43:s.

Olympiavuosi 2016 vaikutti selvästi. 
Kaikki valmistajat pyrkivät esittämään jo-
tain uutta ja hienoa Rioon tai ainakin rat-
sastamaan elokuisella suurtapahtumalla.

Tässä aakkosjärjestyksessä ja tuoteryh-
mittäin uusia tai mielenkiintoisia asioita.

Haulikot
BLASER (Saksa) esitteli uuden F16-hauli-
kon. Alkuun tarjolla on Sporting- ja met-
sästysmallit. Molemmissa on 12/76-pesät. 
Vakiona kaksi vaihtosupparia, lisärahalla 
saa useampia. Liipaisimen etäisyys säädet-
tävissä. Lisäpainojen kiinnitysmahdollisuus 
sekä piippuun että perään. Matala ventiloitu 

IWA – suuri ja suuremmaksi tulossa

tähtäinkisko. Piipun valinta liipaisinkaaren 
sisäpuolella. Suomen hinta asettunee rata-
haulikoiden keskiluokkaan eli alle nykyisten 
Blaserien.

Maahantuoja esittelee aseen tarkemmin 
huhtikuussa, joten haulikosta enemmän 
myöhemmissä lehdissä.

www.blaser.de
www.nordis.fi 

BROWNING (Belgia). John Moses Brow-
ningin vuonna 1931 markkinoille tuoma 
B25 oli ensimmäinen toimiva päällekkäis-
piippuinen haulikko. Sitä valmistetaan yhä 
edelleen Herstalin Custom Shopissa, mutta 
kovaan hintaan. Siitä vielä koristellumpi (ja 
kalliimpi) versio on tämän vuoden uutuus 
B15 Beauchamp. 

Toiselta laidalta B525:stä on tehty versio 
Trap One, joka korvaa Trap-mallin. Hintaa 
on pudotettu noin 250 euroa.

www.browning.eu 
www.gyttorp.fi 

CAESAR GUERINI (Italia) esitteli Invic-
tus-ratahaulikosta hienommin viimeistellyn 
V-mallin. 

www.caesarguerini.it ; www.ase.fi 

PERAZZI (Italia) esitteli lukuisia uusia va-
riaatioita High Tech-haulikosta, kuten pos-
kien erilaisia väriteemoja ja pintakäsittelyjä. 
Uutta on myös mahdollisuus saada baskyy-
lin pohjaan maalippu, jos aikoo vaikkapa 
lähteä ulkomaille kilpailemaan tai haluaa 
muuten tähdentää kotimaataan. High Te-
chia on jo saatavana Suomessa. Hinnat al-
kavat alle 10 000 eurosta.

www.perazzi.it
www.urheiluase.fi 

WINCHESTER (Belgia) on eräs maailman 
legendaarisimmista asenimistä. Brändi 
täyttää tänä vuonna 150 vuotta, sillä Oliver 
Winchester perusti Winchester Repeating 
Arms Companyn New Haveniin, Connecti-
cutiin 22.5.1866. Tehdas suljettiin lopullisesti 
17.1.2006, mutta Browning International on 
vuokrannut brändin. Winchester-brändättyjä 
aseita valmistetaan nykyisin Yhdysvalloissa, 
Portugalissa, Japanissa, Belgiassa ja Turkissa.

IWA:ssa näytettiin videoita, missä italia-
lainen Raniero Testa ampuu kiekkoja rikki 
Winchester SX3 -itselataavalla haulikolla. 
Uskomatonta katsottavaa! Esimerkiksi kaksi-
toista yhtä aikaa heitettyä kiekkoa rikki. Jos-
sain kuvassa hän balansseeraa Segwayn pääl-
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lä ampuen kiekkoja. Videoita löytyy netistä. 
Juhlavuoden kunniaksi Winchester tuo 

erikoiskaiverretun mallin kiekkohaúlikosta 
101. Tämä aloitti 1963 Winchesterin Japanin 
kauden (Olin Kodensha), mutta juhlamallin 
valmistaja on toinen japanilaistehdas Miro-
ku. Saatavuus loppuvuodesta 2016.

www.winchesterguns.com
www.ase.fi 

Kiväärit
ANSCHÜTZ (Saksa). Ansulla on kaksikin ki-
vääriuutuutta olympiavuodelle: 50m kivääri 
54.30 ja 10m kivääri 9015 joko ONE- tai 
Precise-tukilla. Ruutikivääri esiteltiin Urhei-
luampuja 1/2016-numerossa, ilmakivääri on 
valmiina juttuputkessa.

www.anschuetz-sport.de
www.gyttorp.fi 

BLEIKER (Sveitsi). Heinrich Bleiker oli työ-
kalunvalmistaja 35 vuoden ajan, kunnes 
ryhtyi valmistamaan kivääreitä 20 vuotta 
sitten. Tuotteet ovat 50m ja 300m kivääreitä 
sekä ISSF- että CISM-disipliineihin.

Vuoden 2016 uutuuksina olivat mm. 
3D-pistoolikahva ja mahdollisuus aseen pe-

tauksen säätelyyn. Bleikerin mielestä jousta-
vastakin petauksesta voi olla hyötyä.

www.bleiker.ch
www.aseseppataskinen.fi

KEPPELER (Saksa) on vaihtanut omistajaa 
jokin aika sitten. Yritys valmistaa aseita met-
sästykseen, metsästysammuntoihin, rata-am-
muntaan ja viranomaiskäyttöön. ISSF- ja 
CISM-tyyppisen ammunnan puolelta löytyvät 
300m vapaa- ja vakiokiväärit. Yritys myy myös 
lukkolaitteita, tukkeja ja muita tarvikkeita. 

www.keppeler-te.de 

TESRO (Saksa) on Peter Römerin, 66, vuon-
na 2000 Etelä-Saksaan perustama yritys. 
Miehellä on Walther-tausta, joten kilpaluo-
kan kiväärit olivat looginen valinta yrittä-
miselle. Peterin poika Daniel, 32, on yrityk-
sessä mukana. Perheyritys tuottaa runsaat 
tuhat asetta vuodessa. Yritys valmistaa myös 
omia tähtäimiä kiväärilajeihin.

www.tesro.de
www.asetalo.com 

WALTHER (Saksa) toi olympialaisaattona 
uuden 50m kiväärin KK500. Sen piirteitä 
ovat kaikkiin mahdollisiin suuntiin säädet-

tävät etu- ja perätukit sekä todellisena uu-
tuutena mahdollisuus kääntää lukon kampi 
oikealta vasemmalle. Tämä tapahtuu aseen 
mukana tulevalla työkalulla muutamassa 
sekunnissa. Lukonkehyksessä on lukon-
kammelle loveukset molemminpuoliselle 
käytölle. Kun perätukkikin on säädettävissä 
joka suuntaan, kivääri vaihtaa kätisyyttä ai-
noastaan pistoolikahvaa vaihtamalla.

KK500 on saatavana sekä mekaanisella 
että elektronisella laukaisulaitteella. 

www.carl-walther.com
www.hw-hunt.fi 

Pistoolit
CZ (Tšekki). Malli 75 Shadow 2 on tehtaan 
uusin valtti practical-ammuntaan. Se on 
tuunattu IPSC-sääntöjen tappiin. Teräsrun-
ko, alumiinikahvat, SA/DA, paino tukevat 
1330 g, matala Novak-tyyppinen takatäh-
täin, jossa korkeussäätö. Paljon tuunausosia 
saatavana.

www.czub.cz
www.remes.fi 

jatkuu

IWA:n kävijä-
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FEINWERKBAUN (Saksa) ilmapistooliuutuu-
den nimi on P8X. Sen design on kokonaan 
uusi. Absorber (rekyylinvaimennin) on uusi, 
samoin uutta on portaattomasti säädettävä 
tähtäinväli. Sekä etu- että takatähtäintä voi-
daan siirtää. Kahva on muistilla varustettu 3D.

www.feinwerkbau.de
www.nordis.fi 

MORINI (Sveitsi) on siirtynyt piipuissaan po-
lygonaaliseen rihlaukseen entisen palkkirih-
lauksen sijaan. Tämä koskee sekä ilma- että 
22 LR-pistooleita. Morinin mukaan aseen 
rekyyli pienenee tämän myötä merkittävästi. 
Luodin deformaatio ylimenovaiheessa vähe-
nee, mikä parantaa aseen käyntiä.

www.morini.ch 

PARDINI (Italia) esitteli vaihtokaliiperi-
aseen. Yhteen runkoon voidaan istuttaa 
22 LR vakiopistooli (SP), olympiapistooli 
(rapid fire) (SP RF) tai isopistooli kaliipe-
rissa 32 S&W (HP). Pardini kutsuu tätä 
All-in-one-pistooliksi. Asiakas voi ostaa 
minkä tahansa perusaseen ja myöhemmin 
vaihtosarjan. 

Aseen runko on sama. Vanhat pistoo-
liampujat voivat muistella esimerkiksi Sa-
kon Tri-Ace ja 22-32-pistooleita.

www.pardini.it
www.lahdeniemi.fi 

STEYRIN (Itävalta) ilmapistoolilla LP 10 on 
ammuttu kolmien viime olympiadien kul-
tamitalit. Hyvää on parannettu, jolloin uu-
tuuden nimi on Steyr Evo 10. Tehdas kertoo 
tehneensä pistooliin 12 parannusta.

Asiakas voi valita mekaanisen ja elektro-
nisen laukaisulaitteen väliltä. 

www.steyr-sport.com 

TESRO (Saksa) on leimallisesti kivääritalo, 
mutta valmistaa myös kolmea paineilma-
pistoolia ja yhtä ruutipistoolia TS22-3 PRO. 
Tähän saa myös vaihtosarjan 32 S&W iso-
pistoolilajia varten.

www.tesro.de
www.asetalo.fi  

Patruunat ja 
komponentit
BASCHIERI & BELLAGRI (Italia) Liki sata-
vuotias valmistaja on esillä Riossa ainakin 
yhdellä ampujalla. Metsästyspuolella se 
toi uutuutena pitemmille matkoilla tar-
koitetun haulikonpatruunan DualShock 
Copper. Hylsyssä on erikokoisia hauleja, 
joista toiset kuparoitu, toiset niklattu. Hyl-
sy 12/70 mm tai 12/76 mm. Haulikuormat 
32, 34 tai 36 g. 

www.baschieri-bellagri.com
www.ase.fi 

ELEY (Britannia) esitteli uutuutena 22 LR 
High Velocity Hollow Pointin, jossa 2,59 g luo-
ti lähtee 381 m/s. Se on ensimmäinen Eleyn 
metsästyspatruuna pitkiin aikoihin.Eleyn 
koko repertuaari on nyt 14 22 LR-patruunan 

levyinen. Se aikoo tulla kahdella biathlon-pat-
ruunalla Lapuan tontille ampumahiihtoon.

www.eleyammunition.com
www.remes.fi 

FRONTIER BULLETS (Etelä-Afrikka) esiin-
tyy vuosi vuodelta voimakkaammin IWA:s-
sa. Yrityksellä on luoteja sekä rata-ampujille 
että metsästäjille. Löytyy umpikuparisia ja 
umpimessinkisiä sekä täysin kuparoituja 
(CMJ = Complete Metal Jacket) että paljaita 
lyijyluoteja. Practicaliin tarjotaan paljaita 
luoteja välillä 32 ACP - 454 LC/Casull. Mus-
taruutiampujille löytyy palloluoteja .360 
- .58 väliltä. Maahantuojia löytyy Tanskas-
ta, Norjasta ja Ruotsista. Suomen maahan-
tuojaksi valmistaja ehdottaa Ittnaa Utsjoella.

www.frontierbullets.co.za 

GECO (Saksa) esitteli lyijyttömiä luoteja 
"Zero". Tavanomainen tompakkimantteli 
on täytetty sinkkisydämellä. Valmiita pat-
ruunoita on useimmille 7 mm, 30-kal., 8 
mm ja 9,3 mm luotien kaliipereille. Luodin 
ongelmana metsästyksen kannalta on tietys-
ti keveys. Esimerkiksi 30-kal. luoti painaa 
8,8 g; 9,3 mm luoti 11,9 g.

Geco on julkaissut IPSC-ampujille luettelon 
"All you need for IPSC". Siinä käsitellään koko 
urheilua, aseita ja muutakin. Gecolla on lajiin 
kiväärin-, pistoolin- ja haulikonpatruunoita 
sekä uutuutena 22 LR Geco Dynam-X. Lähtö 
kivääristä 350 m/s. Nämä toimitetaan 450 kpl 
bulkkirasiassa. 2,6 g luodissa on vihreä pääl-
lyste, joka vähentää lyijypäästöjä.

www.geco-munition.de
www.gyttorp.fi 

HULL CARTRIDGE (Britannia) tarjoaa hy-
vin laajaa haulikonpatruunavalikoimaa 
sekä urheiluun että metsästykseen. Rata-
puolen uutuuksia olivat ProPiston (hauli-
koko 9) ja Sporting 100 (7½,8), joissa 28 
g lataus. Lähdöt ovat 450 m/s ja 427 m/s. 
Löytyy myös Sovereign-teräshaulilatauksia 

sekä 24 g että 28 g niille radoille, joilla lyijy 
on kielletty.

www.hullcartridge.co.uk
www.asetalo.com 

NOSLER (USA). Vanha luotibrändi on val-
mistanut valmiita patruunoita jo monta 
vuotta. Viime vuosina Nosler on esitellyt 
omia kaliipereita joka vuosi. 2014 tuli 26 
Nosler (6,5 mm), viime vuonna 28 Nosler 
(7 mm) ja nyt 30 Nosler (30-kal.). Kalii-
pereille on yhteistä hylsyn suuri ruutitila 
ja jyrkät olkapäät. Myös se, että patruunat 
ovat hyvin kuumia. Nosler itse puhuu "hy-
perpatruunoista". Lähdöt parhaimmillaan 
(luodista riippuen) 1052, 1006 ja 975 m/s. 
Mutta! C.I.P.-sertifionti ei ole vielä valmis.

www.nosler.com ; www.hw-hunt.fi 

POBJEDA (Bosnia & Herzegovina) on 1952 
perustettu patruunatehdas. Vientikartan 
mukaan Pohjoismaat eivät ole vielä kate-
tut, joten brändi on Suomessa tuntematon. 
Yritys keskittyy pistoolin ja revolverin pat-
ruunoihin. Reunasytytteisiä valmistetaan 
22 LR ja 22 WMR. Edellisessä 2,56 g paljas 
lyijyluoti lähtee 330 m/s. 

www.pobjeda-technologies.com 

PPU (Serbia) esitteli (heille) kaksi uutta 
kaliiperia, jotka puhuttelevat etupääs-
sä arska-ihmisiä: 6,8 Remington SPC ja 
300 AAC Blackout. Muutoin sortimentti 
on varsin kattava: 46 kiväärikaliiperia, 16 
pistooli- ja 8 revolverikaliiperia. Tehdas 
kertoo avanneensa uudet hylsy- ja luoti-
tehtaat 2015.

www.prvipartizan.com / www.hjorth.fi
www.ase.fi 

SELLIER & BELLOT (Tšekki) on Euroopan 
vanhin patruunavalmistaja (per. 1825). Se 
esitteli kaksi lyijyvapaata tuotelinjaa pis-
toolin- ja revolverinpatruunoille. ZNC on 
sinkkiluotinen, HS on umpikuparia. Lisäksi 

Ase Utran Kari Hirvonen valmistaa äänenvaimentimia. Hän sanoo, että "ampumamelu 
ei hyödytä ketään".
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S&B:llä on Nontox-sarjassaan TFMJ-luoteja 
(Total Full Metal Jacket), joissa ohut kupari-
kerros peittää lyijyluodin kauttaaltaan.

Metsästyspuolella on tulossa luoti nimel-
tä eXergy. Se on täyskuparinen luoti, jonka 
nokalla on useimmiten nähdyn muovin 
asemesta alumiinikärki. Patruunatarjonta 
alkuun 7 x 57(+R):stä 9,3 x 74R:ään.

Rimfire-puolella ei ollut uutta, mutta 
S&B:n valikoima on jo eräs suurimmista.

www.sellier-bellot.cz / www.remes.fi 

SIERRA (USA) toi näytille tilkan raskaam-
man 7 mm MatchKing-luodin (11,86 g, 183 
grs), jolle kerrotaan hurja ballistinen kerroin 
.713. Näitä saa myös moly-pinnoitettuna.

Lisäksi Sierra kehitti taas uuden lyhen-
teen, TMK (Tipped Match King eli muovi-
päinen tarkkuusluoti). Näitä on yhdeksän 
erilaista viidessä kaliiperissa, 22-30 kal.
www.sierrabullets.com / www.hantaurus.fi 

TARVAS BULLETS (Laihia) on uusi suoma-
lainen luodinvalmistaja. Yrittäjä Vesa Nur-

minen uskoo mes-
sinkiin materiaalina, 
kun puhutaan suur-
riistanmetsästyksestä, 
lähinnä hirvistä. Hän 
piti Nürnbergissä an-
siokkaan esitelmän 
haavakanavista eri 
luodeilla. Testimet-
sästysten tuloksi-
na esiteltiin tilastoa 
pakolaukoista. Esi-
tyksen mukaan Tar-
vas-luodilla ammutut 
hirvet ovat jääneet 
hyvin lähelle ampu-
mapaikkaa.

Luodit valmiste-
taan Suomessa, mutta 
messinki tulee ulko-
mailta, Saksasta ja 
Belgiasta, koska so-
pivaa materiaalia ei 
Suomessa valmisteta. 

Tällä erää saatavilla on ainoastaan luoteja. 
Yritys valmistaa kahdeksaa luotia välillä 
6,5-9,55 mm (375). Jälleenmyyjiä löytyy 
yrityksen nettisivuilta. Samoin löytyvät la-
taustaulukot Vihtavuoren ruudeille.

www.redmoose.eu  

WINCHESTER (USA). Patruuna-Winchester 
on toinen kuin ase-Winchester. Haulipat-
ruunatehdasta East Alton, Missourissa, mai-
nitaan maailman suurimmaksi. Suomeen 
valtaosa Winchester-haulikonpatruunoista 
tulee kuitenkin Italiasta, mm. C.I.P.- ja hau-
likokosyistä johtuen. Eurooppalaiset tavat ja 
tottumukset kun poikkeavat Yhdysvaltojen 
vastaavasta.

Haulikonpatruunarasioiden grafiikka eli 
ulkonäkö tulee muuttumaan vuodesta 2016 
lähtien. Värimaailma tulee siirtymään mus-
tan ja harmaan suuntaan.

www.winchester.com / www.hjorth.fi / 
www.ase.fi / www.gyttorp.fi 

Muuta ihanaa
AHG (Saksa) eli ahg-Anschütz Handels 
GmbH on ampujain varusteiden tavarata-
lo. Joka vuosi on useita uutuuksia niin kuin 
nytkin. FLEX kämmentuki kivääriampujille 
on monipuolisesti säädettävissä monen ni-
velen ja 180° kääntämisen kautta. Ahg esit-
teli myös erilaisia tähtäinten korotuspaloja 
(riser blocks), jotka ovat pikakiinnitteiset. 

www.ahg-anschuetz.de

CENTRA + MEC (Saksa) esitteli tapansa 
mukaan useita tarviketuotteita. Esimer-
kiksi pikakiinnitteiset korotuspalat, joita ei 
tarvitse liu'uttaa lohenpyrstöä pitkin, vaan 
ne voi asentaa päältä päin kiskoon. Kolme 
uutta perälevyä. Tuliterään Anschütz 9015 
ONE:en etutukki asentokilpailuja varten. 
Tarkkuusmomenttiavain kivääreiden ruu-
vien kiristykseen, toiminta-alue 1-7 Nm.
www.centra-visier.de / www.mec-shot.de 

GEHMANN (Saksa) esitteli mielenkiintoi-
sia tuotteita. Ensimmäinen esimerkki on 
säädettävä iiris, jonka Gehmann lupaa kor-
jaavan näköä peräti +/-5 diopteria. Diopte-
rirenkaasta käännetään kunnes kuva on te-
rävä. Laitteessa ei ole suurennosta, joten sen 
pitäisi olla ISSF/SAL-laillinen. Gehmann 
ehdottaa, että tämä laite voisi korvata ampu-
janlaseja jossain määrin. Toinen uutuus on 
Eye-Xtender, kaukosäädettävä etuiiriksen 
aukon halkaisijan ja mahdollisen vesivaa'an 
kallistuksen säätö ampujan paikalta eli lä-
heltä lukkoa. Laitteesta enemmän alla. 

www.gehmann.com 

GRÜNIG+ELMIGER (Sveitsi) on kehittänyt 
yhdessä Gehmannin kanssa Eye-Xtende-
rin. G+E kehitti käyttömekaniikan, Geh-
mann säädettävän etuiiriksen. Silmä saattaa 
muuttua matsin aikana mm. väsymyksestä, 
valaistusolosuhteista ja verensokerin muu-
toksista johtuen. Ampuja voi suorittaa sää-
töjä karhennetuista nupeista menettämättä 
ampumaotetta. Molemmat valmistajat heh-
kuttavat tätä maailmanuutuutena. Se voi-
daan asentaa 10m, 50m ja 300m kiväärei-
hin. Asennussarjoja on asebrändeihin G+E, 
Anschütz, Feinwerkbau, Diana, Walther, 
Tanner, Steyr, Bleiker, Pardini. 

Toinen G+E:n yhteistyöprojekti on tehty 
Morinin kanssa. Se on e-Trigger eli elektro-
ninen (sähköinen) laukaisulaite. Se voidaan 
jälkiasentaa R3 Racer-kivääreihin, joissa on 
2016 XRS tai CS tukki. Laukaisuvastus on 
säädettävissä 50-200 gramman välillä. Yh-
dellä paristolla luvataan 15 000 laukaisua.
www.gruenel.ch / www.aseseppataskinen.fi 

SIUS (Sveitsi) esitteli uuden elektronisen 
tulosjärjestelmän SA951. Se on juuri saanut 
ISSF:n 3. vaiheen hyväksynnän. Sitä voidaan 
käyttää 10m, 25m ja 50m ammunnoissa 
vain maalikuviota vaihtamalla sekä ISSF- 
että CISM-ammunnoissa. Kosketusnäyttö 
on tarkka, looginen ja helppokäyttöinen. 
SA951-laitteeseen voidaan kytkeä 10 rataa. 

www.sius.com 

SIUSin elektronisen taulujärjestelmän 
ohjaus on helppoa näyttölaitteesta. Se 
on myös sormiohjattava.

Pardini toi markkinoille uuden vaihtoka-
liiperipistoolin All-In-One.

Nicola Perazzi (20) edustaa asevalmista-
jan kolmatta sukupolvea. Taustalla isoisä 
Daniele Perazzi uransa alkuvaiheissa ra-
kentamassa haulikkoa keittiön pöydällä.

Sniper-kivääri? Eipä, vaan turkkilainen 
Diamond TAK 12 haulikko.

Markus Gehmann 
esittelee Urheiluampu-
jan toimittajalle uutta 
kaukosäätöjärjestelmää 
EyeXtender.
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Nammo Lapua
Näyttävä osasto ja tunnetut tuotteet kerä-
sivät kauppiaita jonoksi asti. Yhtiö tarjoaa 
kilpailukykyisiä tuotteita muun muassa kil-
paurheilijoille ja metsästäjille. Se myy tuot-
teitaan yli 60 maahan.

– SAL:n urheiluampujia kiinnostaa var-
masti se tieto, että olemme investoineet lisää 
Lapua .22 LR -pienoiskiväärin patruunan 
valmistukseen. Laatu on edelleen parantu-
nut, ja tuotantomääriä olemme pystyneet 
kasvattamaan, myynti- ja markkinointipääl-
likkö Erkki Seikkula sanoo.

Kun uusia patruunoita tulee markkinoil-
le, Seikkula toivoo ammunnan harrastajien 
hakeutuvan testiasemille testaamaan ase–
patruuna-kombinaation toimivuutta uuden 
ulkokauden kynnyksellä.

– Metsästäjille suunnattu Naturalis-tuo-
teperhe on ”faceliftattu” ja laajennettu vas-
taamaan Keski-Euroopan kysyntää. Tuote-
uutuuksia ovat: Luodit 6,5 mm N563 9,1 g 
/ 140 gr NATURALIS ja 7 mm N564 10,1 g 
/ 155 gr NATURALIS. Hylsyt: 7x64, 7x65R. 
Patruunat: 7x64 N564 10,1 g / 155 gr NA-
TURALIS ja 7x65R N564 10,1 g / 155 gr 
NATURALIS.

– Vihtavuoren jälleenlatausruudit on 
laajan testityön pohjalta saatu luokiteltua 
1.4C-luokkaan. Tämä tarkoittaa meille suu-
ria ja myös taloudellisia helpotuksia kulje-
tuksiin ja varastointiin. Vihtavuoren tuo-
teuutuuksista Nammo Vihtavuori kertoo 
myöhemmin tämän vuoden aikana.

Vuoden 2014 lopussa lanseerattu palve-
lukonsepti ”Lapua Club” (www.club.lapua.
com) yllätti yhtiön suosiollaan, ja ”mitta-
reiden mukaan palvelu kerää uusia jäseniä 
huikealla vauhdilla maailmanlaajuisesti”.

Uutta tutkadataa (BC G1 ja G7) on tuo-
tettu kahdeksalle luodille ja uutta VV ReLo 

Nammo Lapua herätti jälleen
Dataa on tuotettu yli 100 riviä. Uutena kalii-
perina on mm. 6,5 Creedmoor.

– Kaliiperi 22 LR ja keskisytytteiset patruu-
nat sekä niiden komponentit kuuluvat urhei-
luammuntaan. Olemme maailmanlaajuisesti 
alan johtava toimija tässä sektorissa. Lisäksi 
jälleenlatausruuti ja siihen liittyvä tuotekehi-
tystoiminta, markkinointi ja myynti tulevat 
olemaan suuressa roolissa tulevina vuosina.

– Joudun toistamaan itseäni: kauppa käy 
kuin rajuilma! Piekkaripatruunan kapasiteet-
ti on jo myyty koko vuodelle ja Lapuan sekä 
Vihtavuoren tehtaat vastaavat osaltaan val-
tavaan maailmanlaajuiseen kysyntään. Kes-
ki-Euroopan metsästyspatruunan markkinat 
ovat tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa. 
Markkinoiden uusjaosta Lapua tulee leikkaa-
maan itselleen entistä suuremman siivun.

– Viime vuosi oli Lapuan, Schönebeckin ja 
Vihtavuoren brändeille kaikkien aikojen en-
nätys liikevaihdon ja tuloksen suhteen. Tästä 
vuodesta on vakaa aikomus tehdä vielä pa-
rempi, Seikkula lupaa.

www.lapua.com

NorDis
Yhtiö tähyää luottavaisena tähän vuoteen ja 
tulevaisuuteen. Taloudellinen tilanne markki-
noilla on ollut jo jonkin aikaa haastava, mutta 
samalla se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuk-
sia ja kilpailuetuja aktiiviselle toimijalle.

– IWA-messujen parasta antia tärkeimpien 
päämiestemme osalta ovat esimerkiksi Nam-
mo Lapuan merkittävät panostukset .22LR 
kilpapatruunoiden tuotantokapasiteetin kas-
vattamiseen sekä Blaserin lanseeraama uusi 
haulikkomalli F16. Blaser F16 -mallisto on 
osoittautunut menestykseksi alusta alkaen. 
Uuden mallin myötä Blaser asemoituu hau-
likkomarkkinaan uuteen segmenttiin, noin 
3000 euron hintaluokassa, myyntipäällikkö 
Jani Virtanen kertoo.

– Ratahaulikoiden osalta tehostamme asia-
kaspalveluamme yhteistyössä jälleenmyyjiem-
me kanssa, ja varsinkin jälkimarkkinointitoi-
menpiteisiin kiinnitetään erityistä huomiota.

– Myös näkymät metsästysmarkkinassa 
ovat lupaavat, johtuen Naturalis-luodin kol-
mannen sukupolven menestyksestä sekä La-
puan ja Blaserin voimakkaasta yhteistyöstä 
tiettyjen kaliiperien, esim. 6,5x47LAPUA:n, 
kohdalla.

www.nordis.fi

Gyttorp Finland
– Merkittävimmät tuoteuutuutemme tulevat 
Anschütz-tuoteperheestä. Uutuudet ovat il-
makivääri 9015 One ja pienoiskivääri 54.30. 
Ilmakiväärissä on täysin uudet säätömahdol-
lisuudet, ja ase soveltuu kaikkiin ilmakivääri-
lajeihin, kertoo Thomas Storås.

9015 on saatavilla myös Precise-mallina, 
joka on ulkonäöltään kuparin ruskea. Ben-

chrest-malli täydentää 9015 ilma-aseen 
tuotesarjaa.

– Pienoiskivääri 54.30 on myös täysin 
uusi malli. Ase on kahdella eri grip-värillä, 
mustana ja ruskeana. 54.30 on saatavana 
seuraavilla tukeilla: 1918, 1907, 1913 ja 
BR50. Anschütz-laatu uusine säätömah-
dollisuuksineen takaa huipputarkan käyn-
nin.  

Browning 725 Sporterin menestystari-
na jatkuu. Mallissa ei ole päivityksiä, vaan 
malli jatkuu samanlaisena.

– Pyrimme yhtiönä palvelemaan urhei-
luampujia jälleenmyyjien kautta niin, että 
Anschütz-, Browning- ja Winchester-aseet 
ovat aina saatavilla. RWS, Geco ja Norma 
ovat laadukkaat patruunamerkit ja mah-
dollistavat osaltaan urheiluampujien mah-
dollisuuden menestyä. Anschützin laatu 
uusine säätömahdollisuuksineen takaa 
huipputarkan käynnin. Aseet toimitetaan 
Mega-salkussa.

www.gyttorp.fi

Sako
Vuonna 1921 perustetusta Sakosta on 
tullut viime vuosina Euroopan suurin 
keskisytytteisten kiväärien valmistaja ja 
eräs maailman suurimmista. Brändejä on 
tänä päivänä kaksi. Sako on arvokkaam-
pi puolikustomkivääri. Tikka on hieman 
edullisempi käyttökivääri metsästykseen 
ja urheiluammuntaan. Tikka Sporter on 
erityisen suosittu SML:n ammunnoissa. 

Sako valmistaa yli satatuhatta kivääriä 
vuosittain. Yhtiön omistaa nykyisin italia-
lainen Beretta-konserni. Se on merkittävä 
muun muassa kilpahaulikoiden valmistaja.

Berettan urheiluaseiden 690-, 692 ja 
DT11-malleihin on tuotu Black Edition 
-versiot. Niissä ovat hiilikuitukiskot (692 
ja DT11) ja liipaisinkaari (DT11). Lisäksi 
692:ssa ja D11:ssä on painopisteen hallin-
tajärjestelmä. Etukaaren alla on painoja, 
joilla voi säätää aseen tasapainoa tarkasti 
ampujalle sopivaksi.

DT11:ta on saatavilla sporting-, trap- ja 
skeet-malleina, myös raakaperällä. Beret-
ta 692:ssa (skeet, sporting, trap) on Stee-
lium plus-piiput ja leveä lukkokehys, joka 
parantaa painonjakaumaa ja pehmentää 
rekyylituntumaa. Beretta 690:ta saa spor-
ting- ja trap-malleina.

Sako tuo maahan myös Franchin pääl-
lekkäispiippuisten Instinct-sarjaan naisil-
le ja nuorille sopivaa lyhyttukkista Cata-
lyst-mallia.

Sakon kauppaodotukset ovat tälle vuo-
delle lupaavat. Tuotekehityksen resursseja 
on vahvistettu, meneillään on isoja inves-
tointeja, joiden valmistuttua kivääri- ja 
patruunapuolen valmistuskapasiteettia 
lisätään.

www.sako.fi

Tekstit ja kuva MATTI ERKKILÄ

Nürnbergin IWAmessuilla 
oli tänäkin vuonna useita 
suomalaisia yrityksiä 
omalla osastollaan. Sen 
lisäksi moni kauppias 
kävi päämiestensä luona 
tutustumassa uutuuksiin 
ja tekemässä tilauksia 
suomalaisille kuluttajille. 
Nammo Lapuan osasto 
oli aikaisempien vuosien 
mukainen, suuri,  
näyttävä ja pysäyttävä.
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Nammo Lapua herätti jälleen

Teema Line
Forssasta lähtee maailmalle edelleen lähes 
puolet edustustason kivääriampujien va-
rusteista, takeista ja housuista. Teema Linen 
osuus on ollut sitä luokkaa jo muutaman 
vuoden ajan ja menestys jatkuu. IWA:ssa 
yritys esitteli takin ja housut, joiden mate-
riaali on iCanvas. Sitä ovat testanneet mm. 
Romanian Alin Moldoveanu, Saksan Bar-
bara Engleder ja Suomen Juho Kurki.

– Heidän mielestään totuttautumisai-
ka uuteen takkiin oli normaalia lyhyempi. 
Myös takin hyvä ”pito” sai kiitosta osakseen, 
toimitusjohtaja Kurt Thune kertoo. 

– Se pienentää ampujan liikettä erityisesti 
pysty- ja polviasennosta ammuttaessa.

Kurki paransi kolmesti SE:tä  uudella X9 
Icanvas-Pro -puvullaan. Uutta materiaalia 
käytetään vain X9-malleissa.

Suomea puolustaa Rion olympiaradoilla 
loppukesällä Satu Mäkelä-Nummelan ja 
miesten trapampujan lisäksi myös Teema 
Line. Yhtiön ”mitalisijoituksia” ei tosin löy-
dy maiden mitalitaulukosta, mutta ”mita-
lisadetta” on luvassa.

Yhtiön liikevaihto on ollut viime vuosina 
noin kuuden prosentin kasvussa.

http://www.kurtthune.com

Oy K. Hjorth
Urheilutukku Hjorthin markkinointipääl-
likkö Mika Hjorth luottaa vakaisiin myyn-
tinäkymiin. Tamperelaisyhtiössäkin odo-
tetaan EU-tason muutoksia aselakiin, ja 
niiden toivotaan olevan järkeviä urheiluam-

munnan näkökulmasta. Yhtiöllä on paljon 
lajiin liittyviä tuotteita, joilla se käy kauppaa 
jälleenmyyjineen. Uutuuksia:

– JSB-ilma-aseluotien laaja Premium 
Match -sarja käsittää tuttujen kilpaluotien 
lisäksi nyt myös raskaamman JSB Exackt 
Premium -ilma-aseluodin kaliiperissa 4,52 
(paino 0,547 g).

– Ceasar Guerini muistaa naisampujia 
uusilla Lady Syren -malleilla. Sarjasta löytyy 
myös rata-ammuntaan suunniteltuja naisten 
haulikoita.

– Ruger Precision Rifle on uusi kivääri 
tarkkuusammuntaa harrastaville kaliiperis-
sa .308 ja 6,5 Creedmore. Kysyntä on kova, 
mutta toivomme kuitenkin saavamme pie-
nen erän aseita jo tänä vuonna.

– AimZonic on julkistanut täysin uuden 
Premium-luokan vaimentimen kaliipereille 
.22 / .22 Mag ja .17 HMR. Vaimennin on 
kevyt, ja se on helppo purkaa. Suositushinta 
tulee olemaan 89 euroa.

– Hornadyn uusi ELD-X-tarkkuusluoti 
tulee markkinoille. Suomeen sitä saataneen. 
Luodin erityinen polymeerikärki ei sula kit-
kanvaikutuksesta, joten paremmin säilyvä 
muoto takaa paremman tarkkuuden.

www.hjorth.fi

Urheilu & Kalastus
Oulussa toimivan yrityksen johtaja Pertti 
Huhtela kertoo tuotevalikoiman säilyvän 
ennallaan. Yritys on ollut RC-haulikkopat-
ruunoiden maahantuojana 20 vuotta. Tuot-
teilla on saavutettu olympiavoittoja ja maa-
ilmanmestaruuksia.

Valikoimasta löytyvät patruunat jokai-
seen haulikkolajiin, nyt myös rautahauleja 
radoille, joissa lyijypatruunan käyttö on 
kielletty.

Yritys on kauan ollut merkittävä jääkiek-
kovarusteidenkin myyjä. Kalastustarvikkei-
ta ei nimestä huolimatta ole vuosiin ollut 
tuotelistalla.

– Näkymät ovat viime vuoden mukaiset. 
Urheilupatruunoissa valitettavasti hinta on 
numero 1 ja laatu tulee vasta sitten.

Teuvo Louhisola
Yhtiön toimitusjohtaja Nina Holmberg ker-
toi, että uusia tuotemerkkejä ei tänä vuonna 
yhtiöön ole tulossa, vaan tutuilla mennään. 
Niissä on erityisesti metsästäjille suunnattu-
ja uutuuksia.

– Näistä mainittakoon Benellin Colom-
bo, Raffaello Ethos 20 ja Argo-E Battue. 
Lisäksi kevään aikana saadaan valikoimiin 
muun muassa Benellin ampujanliivi sekä 
Benellin päällekkäispiippuiseen haulikkoon 
828U lyhyempi tukki, joten vetopituudeksi 
saadaan 365mm.

– Trijiconilta on tullut tähtäinkiikarisar-
ja AccuPower (lähinnä metsästäjille). Sarjan 

ristikon valaistus toimii patterilla ja hinnal-
taan sarjan tuotteet ovat 900-1200 euron 
välissä. Lisäksi Trijiconilta on tullut uusi 
punapistetähtäin MRO, joka soveltuu met-
sästykseen ja toiminnallisiin ampumaurhei-
lulajeihin.

– MRO on pienikokoinen, mutta erittäin 
valovoimaisella 25mm etulinssillä varus-
tettu kovaa käyttöä kestävä tähtäin. Ennen 
kaikkea toiminnallisiin ampumaurheilula-
jeihin ja näissä lajeissa käytettäviin aseisiin 
(haulikot, kiväärit ja pistoolit) saa kauttam-
me kattavan valikoiman Toni System “viri-
tysosia” Holmberg kertoo.

Oy HW-Company
Toimitusjohtaja Esko Erkkilä kertoo Kok-
kolassa sijaitsevasta yhtiöstä, että uusia tuo-
temerkkejä ovat Swedteamin metsästys- ja 
retkeilyasusteet. 

Kilpa-ampujia kiinnostanevat erityisesti 
saksalaisen Waltherin kilpa-asepuolen uu-
tuudet. Yritys on toiminut 130 vuotta ja sen 
kunniaksi on valmistettu ilmakiväärin ja 
-pistoolin juhlamallit (Walther 130). Selvää 
kasvua Erkkilä on havainnut ilma-asekau-
pan puolella. Muu myynti pysyttelee aiem-
malla tasolla.

www.hw-hunt.fi www.hw-company.fi

Asetalo
– Suuria muutoksia ei ole tulossa. Haulik-
koampujille tuomme edelleen laadukkai-
ta Hull Sporting/Trap/Skeet -patruunoita 
ja tuttua Hull Sovereign Fitasch/Parcours 
-patruunaa. Lisäksi saatavilla on hieman 
edukkaampia Pro One ja Comp X -laatuja, 
toimitusjohtaja Timo Huikkala mainitsee.

FAS-ilmapistoolin perusmalliin 6004ST 
4,5mm (alkaen 560 euroa) on saatavilla 
myös säätökahvalla varustetut mallit.

Ase Utra
Joensuussa äänenvaimentimien tekoon kes-
kittyvä Ase Utra odottaa kaupan piristymistä.

– Useassa maassa on vaimentimien 
hankkiminen ja omistaminen vapautumas-
sa, joten uusia markkina-alueita syntyy li-
sää, Tuukka Jokinen kertoo.

– Suurin meidän tuotteisiimme liittyvä 
päivitys on S series SL-sarjan vaimentimien 
uudistus. Merkittävin parannus on se, että jo 
keveisiin malleihimme pystyimme purista-
maan painoista vielä noin 50-150 grammaa 
pois.

– Lisäksi olemme lanseeranneet hieman 
edullisemman .22 LR -kaliiperin vaimenti-
men, nimeltään ECO. Tämä vuosi on alka-
nut meillä hyvin ja näkymät vuoteen ovat 
myös hyvät.

www.aseutra.fi

Nammo Lapuan toimitusjohtaja Raimo 
Helasmäki tyytyväisenä yhtiön komealla 
osastolla.
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V
uoden 1928 kilpailut järjestettiin 
Oslossa, jonne toiveikas suoma-
laisjoukkue monine uusine ky-
kyineen matkusti ensin laivalla ja 
sitten junalla. Isäntäkaupungista 

oli kuultu, että siellä mukaan pyrkijöiden 
joukko oli ollut sakea. Karsintoihin oli osal-
listunut 126 ampujaa.

Helsingillä ei ollut tuollaisia reservejä, 
mutta kovia yksilöitä kuitenkin. Uskoa loi 
myös se, että koska kilpailtiin pitkiltä 400–
900 metrin matkoilta, ajateltiin etäisyyksien 
sopivan paremmin suomalaisille 7,62 kalii-
perisille kivääreille kuin Oslon ja Tukhol-
man ampujien 6,5-kivääreille. Kööpenha-
minalaisten 8-millistä asetta taas pidettiin 
epätarkkana. No, toisin kävi. Juuri pisimpien 
matkojen voitot menivät sekä Osloon että 
Tukholmaan.

Edustusammunnassa, 25 ls makuul-
ta, isäntäkaupunki jätettiin kolmanneksi, 
Tukholma voitti ja otti toisen kiinnityksen 
pääpalkintoon Skandinaavisen vapaajoukon 
maljaan. Helsinki oli hyvä kakkonen.  Hen-
kilökohtaiseksi voittajaksi nousi komeasti 
oma miehemme Harald Aspelin, jota Ed-
ward Toivonen säesti kolmannella sijalla.

Mestaruuskilpailun vaihtoasein voitti 
kuitenkin Oslo Helsingin hävitessä niukasti 
seitsemällä pisteellä. Jo edellisissä kisoissa 
aina 1915 alkaen loistanut Oslon Otto Ol-
sen nappasi isäntäkaupungille myös henki-
lökohtaisen mestaruuden, ja meidän Bruno 
Frietschimme venyi kolmanneksi.  

Helsingille kertyi joukko muitakin hyviä 
sijoituksia. John Lindroth kunnostautui 600 
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metrin ammunnassa hopeasijalla ja kenttä-
ammunnassa tuleva pienoiskiväärin maail-
manmestari Albert Ravila tähtäsi pronssia. 

Itse kuningas Haakon ja kruununprinssi 
Olav vierailivat radalla. Hieno urheilutove-
ruus lämpisi huippuunsa Åkerhusin vasta 
kunnostetussa linnassa järjestetyillä pää-
tösillallisilla. Erityisesti suomalaisia hiveli 
kenraali Aavatsmarkin Suomen ylistykseksi 
pitämä uljas puhe.

VUONNA 1931, kovien karsintojen jälkeen 
valittu, hyvin valmistautunut Helsingin 
joukkue matkusti kenraalimajuri Harald 
Åkermanin johdolla junalla Turkuun 
ja sieltä edelleen Birger-laivalla Tukhol-
maan.  Satamassa odotti joukko ruotsa-
laisampujia soittokuntineen vieraita vas-
taanottamassa.

Stura Skugganin maineikkaalla radal-
la Helsinki lopulta onnistui katkaisemaan 
Tukholman voittoputken ja valtasi ensim-
mäisen kerran edustuskilpailun joukkuevoi-
ton. Saimme kiinnityksen Skandinaavisen 
vapaajoukon kiertopalkintoon ja samalla 
toistamiseen henkilökohtaisen kilpailun 
ykkössijan.  

Bruno Frietsch otti tiukan kolmen mie-
hen uusinnan jälkeen henkilökohtaisen 
mestaruuden ennen Tukholman Karl Au-
gust Larsonia ja Helsingin Olavi Varomaa.

Albert Ravila ampui ykkössijan 3x10 
laukauksen kilpailussa ja 60 metrin am-
munnassa, Olavi Varoma oli toinen nyt 
voittaneen K.A. Larssonin jälkeen. Kun 
suppeammissa kaupunkiotteluissakin tuli 
runsaasti voittoja, helsinkiläiset palasivat 
Tukholman-matkaltaan rinta rottingilla.

Teksti: PEKKA KURKINEN
Kuvat: PEKKA KURKINEN, MUSEOVIRASTO, 
METSÄSTYSMUSEO

Kisojen avajaismarssi Kööpenhaminassa 1934. 

Menestyksen ja hiljaiselon vuosia pääkaupunkiammunnoissa
Mestaruusammunnan 
voitto kotikisoissa 1925 
oli sopiva kimmoke 
Helsingin yhä parempaan 
menestykseen 
Pohjoismaiden 
pääkaupunkien 
ampumakisoissa. Varsinkin 
Kööpenhamina 1934 oli 
helsinkiläisjuhlaa, mutta 
kotikisojen 1937 jälkeen 
seuranneet sotavuodet 
toivat Helsingille 
osallistumiskatkoksen ja 
hitaan toipumisen kauden.

Ville  ja Kauko Vauhkonen Amagerin 
radalla 1934 välissään pääkilpailun 
kahdesti tasatuloksella hävinnyt K.A. 
Larsson Tukholmasta.

M E T S Ä S T Y S M U S E O
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POHJOISMAIDEN PÄÄKAUPUNKIEN AMPUMAKISAT 1912–2013

AMAGERIN RADALLA Kööpenhaminas-
sa kolme vuotta myöhemmin menestys oli 
vieläkin vahvempaa. Kisat olivat todellista 
Helsingin juhlaa. Miehemme voittivat kaik-
ki tärkeimmät lajit niin henkilökohtaisesti 
kuin joukkuein, ja erot seuraaviin olivat 
selvät.

Skandinaavisen vapaajoukon kiertopal-
kinto lähti toisen kerran Suomeen. Tuk-
holma hävisi lähes sata pistettä. Edustuskil-
pailun kaikki mitalistit olivat Helsingistä. 
Kaikilla, Kauko Vauhkosella, H. Nyströ-
millä ja Nils Waseniuksella, oli myös sama 
tulos 239. Tiukan, kaksivaiheisen uusinnan 
voitti vasta 22-vuotias varusmies Kauko 
Vauhkonen nuoruuden suvereenilla itse-
varmuudella.

Matka olikin ennen kaikkea Vauhkosten. 
Isä Vilho, Antwerpenin olympiakisojen 
pronssimitalistin vanavedessä Kauko oli ol-
lut mukana jo Oslon 1928 kisoista lähtien, 
silloin 16-vuotiaana. Ville oli joukkueessa 
kuudetta kertaa ja voitti nyt 600 metrin kil-
pailun. 

Elämänsä kunnossa oleva Kauko oli 
mestari myös mestaruusottelussa ja 10 lau-
kauksen makuuasentokilpailussa. Hänet 

palkittiinkin kisojen ylivoimaisesti parhaa-
na ampujana.

Täydennyksenä helsinkiläismenestyk-
seen Viktor Miinalainen ampui 3x5 lau-
kauksen kolmiasentoisen voittoon. Kilpailu 
käytiin tuolloin 250 metrin matkalta tanska-
laiseen tauluun.

Suomalaisten uusi koekivääri M/34 näyt-
ti myös voimansa. Sitä ihailtiin, mutta sen 
kanssa kilpakumppanit myös tuskailivat, 
koska kahden kilon laukaisupaino oli outo.

VUONNA 1937 kisa-areena Helsingissä oli 
upouusi Malmin ampumarata. Malmilla 
oli juuri järjestetty onnistuneet ammunnan 
MM-kilpailut, joissa Suomi voitti peräti 
kuusi maailmanmestaruutta. 

Myös pääkaupunkikisan 
organisaatio oli vaikuttava: 
kunniapuheenjohtajina sekä 
presidentti P.E. Svinhufvud 
että sotamarsalkka C.G. Man-
nerheim, korkeana suojelija-
na presidentti Kyösti Kallio ja 
pääjohtajana Helsingin ampu-
jainpiirin puheenjohtaja, ken-
raalimajuri Harald Åkerman.

Kilpailuja ennen oli tehty 
tärkeä päätös. Uusi mesta-
ruuslaji olisi 4x10 laukauksen 
vaihtoasekilpailu. Tässä lajis-
sa Oslo otti nyt ensimmäisen 
kiinnityksensä Skandinaavi-
sen vapaajoukon pääpalkin-
toon. Helsinki taipui toiseksi 
15 pistettä heikommalla tu-
loksella. Edustusammunnan 
vei Tukholma, Helsinki siinäkin toisena.

Mestaruuskilpailun henkilökohtaisen 
voiton ratkaisivat tuloksen 385 ampuneet 
Tukholman C.B. af Buren ja Karl August 
Larsson uusinnassa. Toistamiseen Larsson 
joutui taipumaan. Kisojen yhteispisteissä 
paras ampuja, Tukholman myöhempi MM- 
ja olympiamitalisti Kurt Johansson oli kol-
mas, mutta voitti sekä edustusammunnan 
että 600 metrin kilpailun. 

Helsinkiläiset kunnostautuivat asentokil-
pailun kolmoisvoitolla: Nils Wasenius 274, 
Kullervo Leskinen 272 ja Viljo Leskinen 
272. Ensio Oila toi voiton makuuasennon 
erikoiskilpailussa.  

Ihan kelpo kisat helsinkiläisittäin nämä-
kin, viimeiset ennen pitkää taukoa. Helsinki 
ei kyennyt osallistumaan välittömästi toisen 
maailmansodan ja raskaan jatkosotamme 
jälkeen Oslossa 1946 järjestettyyn kilpai-
luun, jossa mestaruuden voitti Tukholma. 

AMPUJAMME PÄÄSIVÄT liikkeelle vasta 
1949 Tukholmaan, missä lajeja oli karsittu 
ja mestaruuskilpailun laukausmäärä kasva-
tettu 4x15 otteluksi.

Helsinki selvisi tässä pääkilpailussa kui-
tenkin toiseksi isäntäkaupungin voittaessa 
jälleen ylivoimaisesti. Kurt Johansson jatkoi 
menestystensä sarjaa olemalla ykkönen sekä 
pääkilpailussa että kolmiasentoisessa, missä 
saatiin parhaat helsinkiläissijoitukset: A.U. 
Lehtonen kolmas, Uuno Kurkinen neljäs.

Sven Oskar Lindgren johti nuorentunut-
ta joukkuetta. 30 ampujasta 21 oli ensikerta-
laisia. Mainittavaa menestystä ei silti tullut 
vielä seuraavissakaan Kööpenhaminan ki-
soissa 1952. Mestaruuskilpailun toinen sija 
pystyttiin pitämään ja ero Tukholmaan ka-
peni. Henkilökohtaisesti ei ylletty mitalisi-
joille. Henkilökohtaisen mestaruuspokaalin 
pokkasi Tukholman J. Bimark.

1955 VUOROSSA oli jälleen Hel-
sinki ja Malmi. Tukholma jatkoi 
voittokulkuaan, Helsinki peesasi 
yhä kuitenkin selvässä johdossa 
Osloon ja Kööpenhaminaan. Tu-
lokset jatkoivat paranemistaan. 
Tage Erikssonin ennätystulos 
mestaruuskilpailussa oli 554.

Helsinkiläisten parhaat yksi-
lösaavutukset olivat Ville Kouto-
sen voitto 3x10 ls avotähtäinsar-
jassa 256, jolla Kurt Johansson 
jäi kolmen pisteen päähän. 10 
ls:n makuuasennosta Pekka 
Ketonen kiipesi kolmanneksi. 
Johtajat voittivat oman joukkue-
kilpailunsa. 

OSLOSSA 1958 kaikki pääkau-
pungit olivat saaneet sotilaski-

vääreihinsä reikätähtäimet, ja niin tulostaso 
lähti voimakkaaseen nousuun. Mestaruus-
kilpailussa Veikko V. Hietalahden johtama 
Helsingin joukkue kiri eniten, ja Tukhol-
man neljät kisat kestänyt voittoputki pan-
tiin poikki. Helsinki palasi voittokantaan 
parantaen tulostaan 252 pisteellä. Kaikille 
kirjattiin uudet ennätykset: Helsinki 13 335, 
Tukholma 13 285, Oslo 13 158, Oslo 12 835.

Oslon Tore Skredegaardin voittaman 
pääkilpailun paras suomalainen oli Ensio 
Pihlama kolmannella sijallaan. Lajivoittoja 
ei tullut, paras sijoitus oli Olavi Varoman 
kakkossija 10 ls makuulta. Kilpailujen par-
haaksi ampujaksi valittiin toistamiseen Os-
lon Odd Sannes.

Nämä kisat olivat myös muistelijan en-
simmäiset. Kokemus oli unohtumaton. Pär-
jäsin aika hyvin. Voitin hiljaiseksi mielihy-
väkseni kokeneen isänikin Uuno Kurkisen 
kaikissa lajeissa, mutta niinpä hän totesikin, 
että isä–poika -yhdistelmät ovat joukkueel-
le hyväksi. Kun Helsinki edellisen kerran sai 
Skandinaavisen vapaajoukon arvopytyn hal-
tuunsa, asialla olivat silloinkin isä ja poika: 
Vilho ja Kauko Vauhkonen.

Kisojen avajaismarssi Kööpenhaminassa 1934. 

M U S E O V I R A S TO

Menestyksen ja hiljaiselon vuosia pääkaupunkiammunnoissa

Kilpailujen tavoiteltu 
pääpalkinto, 1925 
Buurisodan muistok-
si asetettu Skan-
dinaviska Kårens 
vandringspris, jonka 
Helsingin joukkue on 
voittanut kolmesti.



38 URHEILUAMPUJA  2/2016

- 
 

Koelaukaukset:

Kuka olet?
Tuuli Saraniemi.

Minkä ikäinen olet?
 10vuotias.

Missä asut ja mitä koulua käyt?
Asun Lieksassa ja käyn Rantalan koulua.

Mitä seuraa edustat?
Pielisen Ampujia.

Kuinka kauan olet harrastanut  
ampumaurheilua?
Vähän yli kaksi vuotta.

Mikä on lajisi?
Ilmakivääri ja sarja 12VT.

Kuka toimii valmentajanasi?
Jarmoisäni.

Mitä muita harrastuksia sinulla on?
Tennis ja yleisurheilu.

Miten aloitit ampumaurheilun?
Veljeni kävi ampumassa ja halusin ker
ran päästä mukaan kokeilemaan.

Minkälainen olet luonteeltasi?
Iloinen ja hauska.

Kisalaukaukset:

Miksi harrastat ampumaurheilua?
Se on mukavaa ja hauskaa.

Mitkä ovat tavoitteesi?
 Tavoite on saada uusi oma ennätys.

Mikä on kivointa ampumaurheilussa?
Kympin saaminen.

Millainen hyvä ampuja on  
luonteeltaan?
Rehellinen.

Minkälainen on hyvä valmentaja?
Rehti ja neuvoo rauhallisesti. 

Finaali:

Tekniikka vai tahto?
Tahto.

Mukavin kouluaine?
Matikka ja ylli.

Mikä sinusta tulee isona? 
Opettaja.

Lempiruokasi?
Kalapuikot ja muussi.

Mihin haluaisit matkustaa?
Kanariansaarille.

Haastattelussa Tuuli Saraniemi Pielisen Ampujista. 
Vastapuolella nuorten ohjaaja Rauno Vornanen.

TOTTA TOINENKIN PUOLI

1 2 3 4  5 6 7 8 9

Tuuletukse
n 

paikka:

Kerro vitsi tai motto. Voit 

myös lähettää terveisiä!

Mistä tietää, että siivoojat 

ovat töissä koululla? Kou-

lun parkkipaikalla on neljä 

rättisitikkaa. 

Tuuli Saraniemi halusi veljensä mukaan 
kokeilemaan ampumista. Niin alkoi 
10-vuotiaan lieksalaisen Tuulin uusi 
harrastus.
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TOTTA TOINENKIN PUOLI

- 
 

Intro: 

Kuka olet? Rauno Vornanen. 

Mistä olet kotoisin? Lieksasta.

Mikä on urheilutaustasi? Olin noin 20 vuotta sitten uinnin parissa 
valmentajana ja nyt viimeksi kuluneet kolme vuotta ampumaur

heilun parissa nuorten ohjaajana ja seuran puheenjohtaja
na. Muuten kuntourheilupohjalla mennään.

Miksi olet alkanut ohjata? Nuorissa on tule
vaisuus.

Hitit:

Mitkä ovat ampumaurheilijan  
tärkeimmät ominaisuudet?
Keskittyminen, pitkä pinna.

Mikä on suomalaisen ampuma-
urheilun tila?
Lievä alamäki.

   
Mikä on SAL:n Itä-Suomen alueen 

ampumaurheilun tila?
Aika huono.

Mikä on suomalaisen kivääri-/pistooliammunnan tila?
Harrastajia on kaikissa ikäryhmissä, nuorissa ilmaaseampujia 
runsaastikin, mutta ruutiasepuolella ainakin pistoolin osalta näyttää 
heikommalta.

Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana ja valmentajana? 
Kasvattaa vastuuntuntoisia ja toiset huomioivia nuoria menestyk
seen

Mikä on ohjauksesi ohjenuora? 
Kärsivällisyys.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki? 
Erinomainen.

Millainen on vanhempien rooli seurassanne?
Tärkeä.

Miten kehittäisit lasten ja nuorten ampumaurheilua?
Ammuntakokeilujen kautta mukaan seuratoimintaan.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Jäsenmaksuilla, mainospaikkamyynnillä ,ryhmille järjestettävillä 
ammuntakokeiluilla, kiekkomaksuilla ynnä muulla.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa?
Ottaa kaikki huomioon tasosta riippumatta.

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi seurassanne? 
Kyllä.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? 
Tällä hetkellä hyvät.

Millainen on nuorten harrastajien tilanne seurassasi? 
Kohtalainen.

Millainen on hyvä ohjaaja/valmentaja? 
Kärsivällinen.

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä palkitsevinta? 
Nähdä nuorten ilo onnistumisista.

Entä haasteellisinta? 
Tehdä mahdottomasta mahdollista.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? 
Joukkuepelejä.

Kuka on hienoin ampumaurheilija, jonka tiedät? 
Niitä on monta.

Mikä on valmennusmottosi? 
Pitkäjännitteinen työ.

Bonusraita:

Mikä on onnellisen elämän avain? 
Hyvät ystävät ja terveys.

Rauno Vornanen on nuorten ohjaaja ja seuran puheenjohtaja 
Pielisen Ampujissa.

9 8  7
"Tärkeintä 
on ottaa 
kaikki 
huomioon 
tasosta 
riippumatta."
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Kuinka hyökkäävä pelaaja voi henkises
ti valmistautua tuohon ohikiitävään 
hetkeen, jolloin sekä hänellä on valmius 

hyvän laukauksen tekemiseen, että maalivah
ti on altavastaajana? 

Tarkastelua tehdään tamperelaisen 
Minna Marshin kirjan Miksi maali ei synny? 
perusteella. Kirjan tarina ja opit sijoittuvat 
jääkiekkomaailmaan, mutta kirja sopii oikein 
hyvin myös kaikkiin muihinkin lajeihin. 

Mentaalivalmentaja Minna Marshin mu
kaan stressinhallinta, keskittymisen taito ja 
ajatusten ohjaaminen ovat ratkaisevia silloin, 
kun puhutaan pienistä marginaaleista huip
puurheilussa. Marsh valmentaa sekä urhei
lijoita että työntekijöitä yrityksissä. Keskeisiä 
teemoja ovat stressinhallinta, itsetunnon ja 
ammatillisen minäkuvan kehittäminen sekä 
muutosprosessien eri vaiheet. Hän on tehnyt 
valmennustoimintaa noin kolmenkymmenen 
lajin kanssa vuodesta 2007 alkaen. 

MITKÄ URHEILUAMMUNNAN JA jääkie

kon piirteistä muistuttavat sen verran toi
siaan, että näitä lajeja kannattaa yleensäkään 
vertailla toisiinsa? Aluksi saattaa tuntua, ettei 
yhtään mikään.

Jääkiekosta eroamme ainakin siten, että 
ollessamme ampumakilpai
luissa tuomarit takaavat meille 
täydellisen rauhan ampua. 
Voimme toistaa laukauksen 
ohjelmaa lähes ilman ulkoisia 
häiriötekijöitä. Taulu vain 
odottaa osumaansa! Keskelle! 

Jääkiekossa urheilijan 
ja muiden kentällä olevien 
liiketila sekä mahdolliset 
fyysiset kontaktit sen sijaan 
aiheuttavat haasteita jääkiek
koilijan keskittymiselle. Kentän 
sekamelskan voittaminen 
vaatii urheilijalta rohkeutta ja 
päättäväistä toimintaa. Jää
kiekossa puhutaan huonona 
päivänä myös ”liiallisesta mai
lan puristamisesta”. Tuo ilmaisu ei taida olla 
tuntematon myöskään ammunnassa; joskus 
laukaus ei vain lähde ajallaan, ja sen johdosta 
laukauksen puhtaus usein kärsii. 

JÄÄKIEKKO-OTTELU VOITETAAN onnis
tuneilla laukauksilla, kun ampumaurheilussa 
kärkisijat jaetaan sen perusteella, kuinka 
paljon on onnistunut välttämään huonoja 

osumia. Joka kymmenennellä tehty tavalli
nen kymppi tai edes 10,9 ei kertakaikkiaan 
riitä! Sen sijaan laukauksista huonoimmat 
kymmenen prosenttia määrittävät eniten 
päivän tulosta. Tässä on henkisen valmentau

tumisen motiivi.
Marsh esittelee kirjassaan 

kymmenen tärkeänä pitä
määnsä osaaluetta men
taalivalmennuksessa, auttaa 
etsimään mentaalisia vah
vuuksia ja heikkouksia sekä 
tarjoaa käytännön keinoja 
parantaa toimintaa peliken
tällä. Mentaalivalmennuksen 
hallittavat osaalueet ovat 
Marshin mukaan stressi ja 
paineensietokyky, ajatukset, 
tunteet, ajatusten ja tuntei
den ohjaaminen, tavoitteet, 
keskittyminen, mielikuvahar
joittelu, epäonnistumisista 
palautuminen, minäkuva ja 

itsetunto sekä vapautuminen omaksi itseksi. 
Näiden asioiden harjoittaminen onnistuu 
vastaavin menetelmin kuin fyysisenkin suori
tuskyvyn. Mielen harjoittelun avulla voimme 
jokainen oppia ohjaamaan itseämme niin, 
että saamme irti parhaan mahdollisen. 

KIRJAN TEEMOIHIN ON sisällytetty runsas 
kolmekymmentä käytännön harjoitusta, 

K ansainvälisellä ampumaurheiluliitolla (ISSF) on yhteensä 3300 
koulutettua kansainvälistä tuomaria. Näistä on niin sanottuja 
Bkortillisia tuomareita 2185 henkilöä ja Akortillisia 539 henki

löä. Lisäksi haulikkotuomareita on 606. Bkortillinen henkilö voi päästä 
tuomariksi kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin, paitsi MMkisoihin ja 
olympialaisiin. Akortti mahdollistaa kaikenlaiset tuomaroinnit. Maan
osavertailussa Euroopassa (1300 kpl) ja Aasiassa (1224 kpl) on eniten 
tuomarikortteja. 

Tuomarikortit jakautuvat kivääriin, pistooliin, 
liikkuvaan maaliin sekä haulikkoon. Lisäoikeutena voi 
olla luotilajeissa taulutarkastus ja/tai elektronisten 
taulujen käyttö (EST).

KANSAINVÄLISEN Btuomarikortin voi saada 
osallistumalla kansainväliselle tuomarikurssille, 
läpäisemällä kurssiin liittyvä koe sekä, jos kansallinen 
lajiliitto esittää henkilöä kansainväliseksi tuomariksi. 
Taustaosaamisena edellytetään yleensä kansallista 
ylintä tuomarikorttia sekä vähintään hyvää englan
nin kielen taitoa. Tuomarikortin voi hakemuksella 
korottaa Atasolle, mihin vaaditaan neljän vuoden 
kokemus, johon sisältyy vähintään viisi kansainvälistä 
(≥5 osallistujamaata) tuomarointitehtävää.

Vuonna 2015 ISSF järjesti 28 eri Btason tai 
haulikon tuomarikurssia, joista valmistui yhteensä 
218 tuomaria. Tuomarikortti ei kurssin jälkeen ole it
sestäänselvyys, sillä sen sai vain 92 % kandidaateista. Erityisen vaikeaa 
oli hankkia erillinen ESTpätevyys, sillä 38 yrittäjästä sen saavutti vain 
20 henkilöä. Tällä hetkellä ESTpätevyyksiä on kuitenkin maailmassa 
onneksi jo 759 henkilöllä. 

Viime vuonna Btuomareista sai erillisellä hakemuksella korotettua 
tuomaritasonsa Atasolle 33 henkilöä. 

PARANTAAKSEEN kansainvälisten tuomariensa valmiuksia ISSF:n 
tuomarikomitea suunnittelee joitain uudistuksia tuomarien koulu
tusohjelmaan. Jatkossa, ehkä jo vuodesta 2017 alkaen, tuomarikortin 
korottaminen Atasolle saattaa vaatia ESTlisäpätevyyttä. Tämä päte
vyys edellytettäneen kaikilta maailman cupin kilpailuihin osallistuvilta 
tuomareilta vuodesta 2018 alkaen. 

Mahdollisesti ISSF tulee vaatimaan myös sääntöjen täydennyskurs
sin ennen Akorotusta. Mutta eivät Akortin nykyisetkään haltijat ilman 

ponnisteluja pääse. Heille ollaan suunnittelemassa 
verkkokertauskurssia, ennen kuin he voivat uudistaa 
tuomarikorttinsa joka neljäs vuosi. Kaiken tämän 
lisäksi ISSF pohtii muodostavansa tuomaritarkkailu
menettelyn maailman cupin kisoihin.

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITOLLA on 29 kan
sainvälistä tuomaria. Pistoolituomareita on 9, haulik
kotuomareita 10, kiväärissä on 7 tuomaria ja liikkuvan 
maalin tuomareita on 3. Sukupuolijakaumaltaan kan
sainvälinen tuomaristomme on varsin miesvoittoista, 
vain yksi on nainen. Toinen huolestuttava piirre on se, 
että heidän keskiikä on jo yli 60 vuotta. 

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO suunnittelee 
hakevansa 100vuotisjuhlavuonnaan 2019 kansainvä
listä arvokilpailua, mikä edellyttää riittävästi omaa tuo
marihenkilöstöä. Tämän vuoksi olisi hienoa, jos asiasta 

kiinnostuneet hakeutuisivat kansainvälisille tuomarikursseille. Tietoja 
kansainvälisistä tuomarikursseista saa SAL:n toimistosta tai ISSF:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.issfsports.org (calendar).

Lähteet: ISSF News 1/2016  
ja SAL:n tuomarirekisteri

ISSF tiukentaa tuomarivaatimuksiaan

KIRJAESITTELY

Miksi maali 
ei synny?

Suomen kansain
välinen tuomaristo 
on varsin mies
voittoista, vain 
yksi on nainen. 
Toinen huolestut
tava piirre on se, 
että heidän  
keskiikä on  
jo yli 60 vuotta.
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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.

Hae ampumaurheilun 
yläkoululeiritykseen!

N yt on aika hakea ampumaurheilun valtakunnalliseen ylä
koululeiritykseen. Hakemukset tulee lähettää kesäkuun 1. 
päivään mennessä. 

EteläSavon urheiluakatemia, Tanhuvaaran urheiluopisto ja 
Suomen Ampumaurheiluliitto järjestävät neljä ampumaurheiluleiriä 
yläkoululaisille Tanhuvaaran urheiluopistolla. Leirit ovat 10.–13.10. 
2016, 29.11.–2.12. 2016, 16.–19.1. 2017 ja 20.–23.3. 2017.

Yläkoululeiri sisältää muun muassa tavoitteellisen urheilijanpolun 
rakentamistyön aloittamisen ja sen kokonaisvaltaisen tukemisen. Leiri 
on tarkoitettu 7.–9. luokan opiskelijoille (2001–2003 syntyneet tytöt ja 
pojat).

Opiskelu toteutetaan leiripäivinä ohjatusti urheiluopistolla. 
Leireillä harjoitellaan ilmaaseilla kaksi kertaa päivässä valmentaja 
Marko Lepän johdolla. 

Hinta on 200 euroa/leiri. Täysihoitohintaan sisältyvät majoitus, 
aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Lisäyö (suma) ja aamiainen 
on 45 euroa. Päiväleirihinta on 160 euroa/leiri.

Hakemukset 1.6.2016 mennessä: sami.piisila@tanhuvaara.fi
Kerro hakemuksen yhteydessä, miksi harrastat ampumaurheilua 

ja mitkä ovat tavoitteesi lajissa! Valinnat leiritykseen tehdään lajival
mentajien lausuntojen perusteella. Valinnat julkaistaan heinäkuun 
1. päivään mennessä. Vastaavanlaisia leirejä on järjestetty aiemmin 
lentopalloilussa ja yleisurheilussa.

Lisätiedot: 
Timo Rautio, 040 820 2300, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Marko Leppä, 040 510 5323, marko.leppa@ampumaurheiluliitto.fi

joiden perusteella urheilija pää
see helposti aloittamaan oman 
kehittymisensä joko itsenäisesti 
tai valmentajansa avustamana. 
Sanojensa tehosteina Marsh tuo 
esiin laajan kattauksen ajatuksia 
kotimaisilta jääkiekkotähdiltä, 
kuten Aleksander Barkov Jr, 
Janne Ojanen sekä Teemu 
Selänne. Yksi merkittävä ajatus 
on painettu jo kirjan kanteen: 
"Vain riisumalla valeasun pelaaja 
saa kaiken irti itsestään" (Sami 
Kapanen).

Minna Marshin kirja on 
runsain käytännön vinkein, har
joituksin ja esimerkein rikastettu 
kirja, joka soveltuu hyvin myös 
kilpaampujan peruslukemistoon 
ja kehittymisen alustaksi. Eri 
lajimaailmaan sijoitettu kerronta 
antaa mahdollisuuden pohtia 
uudella tavalla oman lajimme 
perinteisiä henkisen valmennuk
sen ilmaisuja. 

Kirjan keskeinen sanoma lie
nee se, että kielteisten ajatusten 
vyöryessä suorituksen aikana 
mieleen, näkökulmaa voi ja pitää 
vaihtaa. Ajatukset suunna
taan tietoisesti toisaalle, kunnes 
urheilija kykenee palauttamaan 

oman laukauksen ohjelmansa 
ajatteluunsa. Ajatuksien suun
taamisen avuksi Marsh suosit
teleekin kehittämään itselleen 
ominaisen voimalauseen, jolla 
ajatukset pidetään harjoitellussa 
laukauksen ohjelmassa. Voima
lause auttaa myös pitämään 
negatiiviset ajatukset poissa 
mielestä.

Mitä voisimme oppia Minna 
Marshin tavasta käsitellä asiaa 
”miksi maali ei synny”. Keskity 
aina tekemiseen, älä lopputulok
seen; tue suoritustasi ajattele
malla sitä positiivisella tavalla 
(rauhoita, keskitä ja purista); 
sekä ole päättäväinen ja rohkea 
laukaisutilanteessa!

Miksi maali ei synny?
Minna Marsh

Gummerus Oy, 2014

MIKKO TAUSSI

Minna Marsh on julkaissut myös 
kirjan Mentaaliherätys – opas 
henkiseen kuntoiluun! (Gummerus 
Oy, 2015). Marshin tuotantoon ja 
ajatuksiin voi tutustua internetissä 
osoitteessa http://minnamarsh.
com/

ISSF julkaisi doping
tilastot vuodelta 2015
KANSAINVÄLINEN AMPUMAURHEILULIITTO (ISSF) on julkais
sut jälleen dopingtilastot edelliseltä kilpailuvuodelta. Pitkäkestoi
nen dopingin vastainen työ on tuottanut hyvin tulosta, sillä viime 
vuonna ei ISSF:n valvomissa maailmanlaajuisissa tai maanosakilpai
luissa kukaan testatuista urheilijoista ollut käyttänyt kiellettyjä ainei
ta. Kilpailujen yhteydessä tehtiin 499 testiä ja kilpailujen ulkopuolella 
22 testiä. Sen sijaan tilanne ei ollut hyvä kansallisten ampumaliitto
jen tai antidopingtoimistojen toimeenpanemissa testeissä, joissa 
todettiin yhdeksän väärinkäyttöä. Näistä seitsemässä tapauksessa oli 
kyse beetasalpaajista ja kahdessa tapauksessa piristeistä.

VUOSIEN 2012–2015 aikana ISSF:n alaisessa kilpailutoiminnassa 
testejä on tehty vuosittain 308–612 kertaa, joissa on kärynyt yh
teensä 10 urheilijaa (3–4 henkilöä vuodessa). Kansallisissa antido
pingtesteissä jäi vuonna 2013 yksitoista ja 2014 yhdeksän urheilijaa. 
Urheilijoiden testeistä on todettu kiellettyinä aineina muun muassa 
anabolisia steroideja, kipulääkkeitä, diureetteja ja verenpainelääk
keitä. Vuonna 2013 kilpailutuomioita jaettiin myös kerran testistä 
kieltäytymisestä sekä kaksi kertaa niistä pakoilusta.

Tarkkoja kiellettyjen aineiden käyttäjien maa ja lajikytköksiä ISSF 
ei ole julkaissut.

URHEILIJAN ON SYYTÄ muistaa, että hän itse vastaa puhtaana 
urheilemisesta. Lähtökohtaisesti lääkärin määräämät reseptilääk
keet eivät poista urheilijan vastuuta, jonka vuoksi kilpailulisenssin 
lunastaneen ampujan on kerrottava hoitavalle lääkärille olevansa kil
paurheilija. Joissain tapauksissa urheilija voi saada tietylle lääkkeelle 
erivapauden. Ampujan on syytä tutustua vuosittain julkaistavaan 
Suomen Antidopingtoimiston julkaisemaan vihreään kirjaan, Kielle
tyt aineet ja menetelmät urheilussa.

Lähteet: ISSF News 1/2014, 1/2015 ja 1/2016
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TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA

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.

ONNITTELUT
85 VUOTTA
Soltin Helmer NoSA 13.4.
Stenberg Timo TSA 30.5.
80 VUOTTA
Närhi Kalevi HyMAS 13.4.
Natri Raimo LAS 3.5.
Nikku Taisto ESA 12.5.
Silvan Tuomo TSA 5.6.
Forsberg TorErik ESF 21.6.
75 VUOTTA
Venho Jorma KUAS 12.5.
Sysimiilu Ilkka HVA 15.5.
Lähteinen Ilkka MSA 17.5.
Mattila Jorma NoSA 10.6.
Suonpää Risto TUA 16.6.
Terävä Keijo TSA 13.7.
70 VUOTTA
Juusela Paavo NoSA 9.4.
Väisänen Matti LAS 18.4.
Toivonen Vesa LL 28.4.
Laine Matti NoSA 28.4.
Dickman Seppo NoSA 7.5.
Ihantola Markku HVA 22.5.
Lehtolammi Timo NoSA 31.5.
Laakso Jorma K64/PHA 2.6.
Kosonen Reino LAS 3.6.
Eerola Kari ESF 4.6.
Jylhä Antero HVA 20.6.
Kiviniemi Ahti NoSA 22.6.
Mattila Erkka TSA 1.7.
Kettunen Erkki LL 4.7.
Rantanen Erkki LAS 6.7.
Lahti Seija MSA 12.7.
65 VUOTTA  
Salo Antti NoSA 3.4.
Jokilehto Ilpo NoSA 7.4.
Lajunen Ulf KUas 13.5.
Korhonen Timo VarkA 9.6.
60 VUOTTA
Suvitie Jari NoSA 2.4.
Nieminen Jukka LAS 20.4.
Laakso Pekka LAS 3.5.

Lintunen Seppo VarkA 5.5.
Vikström Seppo LAS 5.5.
Nykänen Reijo LAS 9.5.
Helen Esa KUAS 13.5.
Lainevirta Markku HVA 15.5.
Matomaa Timo ESF 16.5.
Heikkinen Risto TSA 17.5.
Kamppinen Tuomo LAS 20.5.
Hertsi Pekka LAS 28.5.
Stenholm Ismo SäSA 29.5.
Jaakkola Jyrki NoSA 1.6.
Soila Timo Antero LAS 8.6.
Parikka Matti LAS 8.6.
Mäkinen Timo LAS 14.6.
Ketola Kauko NoSA 17.6.
Strömberg Christian ESF 23.6.
Keipi Tuire TSA 26.6.
Sipiläinen Ilpo LAS 11.7.
50 VUOTTA
Koskimäki Antti NoSA 1.4.
Silen Tapio NoSA 2.4.
Vuorio Tore LAS 18.4.
Lehmus Mika LAS 20.4.
Vaahto Jukka LAS 20.4.
Jussila Sari LAS 23.4.
Lintermo Lasse 
Petteri

LAS 4.5.

Parkkonen Jari NoSA 12.5.
Jokisalo Jyrki NoSA 17.5.
Rinne Sari KUAS 18.5.
Rausio Juha TSA 24.5.
Viitanen Juha SäSA 24.5.
Sorsa Petri LAS 24.5.
Tattari Lauri NoSA 24.5.
Perintö Petri LAS 25.5.
Lehtola Juha TSA 28.5.
Kimppa Harri SäSA 9.6.
Nurmela Ilkka LAS 18.6.
Suominen Hannu SäSA 2.7.
Aaltonen Ismo SäSA 5.7.
Halonen Janne NoSA 11.7.
Ruohomäki Asko SäSA 15.7.

Liikuntajärjestöjen toimintaa tuetaan tänä vuonna veikkausvoitto
varoista yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Avustusta saa 125 
järjestöä. Ampumaurheiluliitto on yksi niistä 685 000 eurollaan. Se 

on lajiliitoista kymmenenneksi eniten.
Lajiliitoista suurimmat avustukset saivat Palloliitto (2,02 miljoonaa 

euroa), Voimisteluliitto (1,69 Me), Jääkiekkoliitto (1,48 Me), Urheiluliitto 
(1,0 Me), Hiihtoliitto (1,1 Me), Salibandyliitto (1,0 Me) ja Lentopalloliitto 
(960 000 euroa).

Palloliiton avustus kasvoi viime vuodesta 25 000 euroa, jääkiekon 
105 000 euroa, koripallon 20 000 euroa ja käsipallon 40 000 euroa. 
Myös ratsastus ja luistelu olivat nousijoiden joukossa (+40 000 ja 
+46 000 euroa). Ampumaurheilun valtionapu pieneni 25 000 euroa 
viime vuoteen verrattuna.

SUOMESSA organisoidun liikunnan ja 
urheilun piirissä harrastaa lähes 1,1 mil
joonaa suomalaista, joista alle 18vuo
tiaita on lähes 700 000. Urheilu on 
kiistämättä Suomen suurinta kansalais
toimintaa, opetus ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen (kok) sanoo. 

– Liikuntajärjestöt ovat avainasemas
sa toteuttamassa hallituksen kärkihan
ketta, kun jokaisen koululaisen päivään 
tuodaan tunti liikuntaa.

Avustusvalmistelu on tehty uuden 
liikuntalain pohjalta. Uutena valtiona
vustuksen määrän harkintaperusteena on Suomea sitovien kansain
välisten säännösten noudattaminen. Lain mukaan valtionavustuksen 
määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön 
toiminnan laatu ja laajuus, toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 
miten järjestö toteuttaa lain tavoitteita sekä noudattaa liikunnan ja 
urheilun eettisiä periaatteita.

Koska pienissä ja keskisuurissa lajeissa henkilöstökulut muodos
tavat suuren osan menoista, ministeriö kannustaa järjestöjä yhteis
työhön ja mahdollisuuksien mukaan jakamaan hallintokustannuksia. 
Tällä pyritään tasapuolistamaan valtionavustuksen määrää suhteessa 
toiminnan kuluihin.

Viisi ampumaurheilijaa sai opetus ja 
kulttuuriministeri Sanna Grahn-Laaso-
sen maaliskuussa myöntämän urhei

lijaapurahan. He olivat Minna Leinonen, 
Satu Mäkelä-Nummela, Juho Kurki, Vesa 
Törnroos ja Jaakko Björkbacka.

Yhteensä 102 kesälajien urheilijaa saa 
kaikkiaan 1 050 000 euroa verovapaina urhei
lijaapurahoina. GrahnLaasosen myöntämien 
urheilijaapurahojen tavoitteena on luoda 
taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja 
päätoimiselle valmentautumiselle. 

Suuren 20 000 euron apurahan sai 22 
ja pienemmän 10 000 euron apurahan 42 
urheilijaa. Nuoren urheilijan apurahan sekä 

ensimmäistä kertaa myönnetyn nuorten 
joukkuelajien apurahan sai yhteensä 38 
urheilijaa. Esitykset apurahojen saajista 
ministeriölle tekee Olympiakomitean huip
puurheiluyksikkö. Apurahat myönnetään 
veikkausvoittovaroista. 

– Kuluva vuosi on kesälajien urheilijoille 
merkittävä, ja lähestyvät Rio de Janeiron 
olympialaiset ja paralympialaiset ovat 
huipentuma koko urheiluvuodelle. Urheilijoil
lamme on hyvät edellytykset menestyä kesän 
arvokisoissa, GrahnLaasonen sanoi. 

Apuraha ei ole palkkio menestyksestä, vaik
ka sitä myönnettäessä arvioidaan myös menes
tysmahdollisuuksia kansainvälisissä arvokilpai
luissa. Sen saamisen edellytyksenä on se, että 
urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja 

tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin 
arvokilpailuihin valittu maajoukkue.

Apurahan saaneista urheiluampujista 
Leinonen on nimetty Rion paralympialaisiin 
ja MäkeläNummela olympialaisiin.

Urheilijaapurahat, 
ampumaurheilu: 
20 000 EUROA: Minna Leinonen (Kes
kiSuomen Ampujat), Satu MäkeläNummela 
(Orimattilan Seudun Urheiluampujat)
10 000 EUROA: Juho Kurki (Kankaanpään 
Ampumaurheilijat), Vesa Törnroos (Lahden 
Ampumaseura)
5 000 EUROA: Jaakko Björkbacka (Lehtimä
en Ampujat)

Liikuntajärjestöille yli 
40 miljoonaa euroa 
valtionapuja

Viisi urheiluampujaa sai urheilija-apurahaa
Teksti LASSI PALO

Ministeriö  
kannustaa 
järjestöjä  
yhteistyöhön ja 
mahdollisuuksien 
mukaan jakamaan 
hallinto
kustannuksia.
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Oulu gp 
11.-12.6.

Kilpailun nimi: Oulu GP
Kilpailupäivät: 11.12.6.
Kilpailun järjestäjä: Oulun Seudun Haulikkoampujat 
Kilpailun luokitus: Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: PohjoisPohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Oulunsalon ampumarata
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y15, Y17, M20, 
N20, M, N, Y50, Y60 ja Y70 joukkueet Y, Y50, N. Y50 finaali 25 
kiekkoa
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
Skeet Huom! vain korvaavat haulit ja kilpailu ei ole ennätyskel
poinen.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 3.6. 
mennessä http://osh.sporttisaitti.com/oulugp2016/ tai soitta
malla 040 551 0029.
Osallistumismaksu: M, M20, Y17, Y15, Y50, Y60 ja Y70 60,00 e, N, 
N20 45,00 e ja joukkueet 25,00 e. Mahdollisuus maksaa kortilla ja 
käteisellä. Myös liikuntasetelit käyvät.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Vajaat erät täytetään. 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asian-
tuntija: Kilpailun johtaja: Taavi Jarva, 
TA: Ismo Peltola, ammunnan johtaja: Timo Haataja
Tiedottajan yhteystiedot: Timo Haataja timo.haataja@icloud.
com, 040 551 0029
Seuran nettisivujen osoite: http://osh.sporttisaitti.com/Harjoit
telumahdollisuus: tope klo 1020.
Kilpailun ravintola: Alueella myydään ruokaa ja virvokkeita.

Ampumaurheilun 
turvallisuus 
erityishuomioon
URHEILUAMPUJAN 1/2016 kansikuva sai minut tutkimaan 
aseenkäsittelyn turvallisuutta lehden kuvastossa tarkemminkin. 
Laskin lehdestä kansi mukaan lukien yhteensä 15 kuvaa, joissa 
ihminen esiintyi aseen kanssa ja näissä kymmenessä turval
lisuus oli hyvällä mallilla, mutta viidessä esiintyi ampuja (tai 
kaksi) pitäen sormeaan liipaisimella, vaikka aseella ei tähdätty 
maalia.

Ampumaurheilun turvallisuus on kaikkien harrastajien etu 
ja harrastuksen tulevaisuuden elinehto. Jokainen vahingonlau
kaus on liikaa, oli kyse sitten urheilusta tai metsästyksestä. Am
pumaurheiluliitonkin materiaaleissa tämä sormisääntö esiintyy, 
joten sen voidaan katsoa olevan kaikkia lajeja koskeva ja liiton 
suosima käytäntö, ja hyvä näin.

Urheiluampuja voisi osaltaan olla edistämässä turvallista 
aseenkäsittelyä esittämällä kuvapulan uhallakin vain esimerkil
lisiä kuvia.

Teemu Lahtinen
NROI, SRAtuomari
Espoo

Heinänkaato-pistoolikisa
30.-31.7.

Kilpailun nimi: Heinänkaatopistoolikisa rankingosakilpailu
Kilpailupäivät: 30.31.7.
Kilpailun järjestäjä: Nokian Seudun Ampujat (NoSA)
Alue: Häme
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Nokian ampumarata 25m, Ruutivuorentie 78
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Kaikki SALsar
jat, myös tuki omat tuet)
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Kil
pailu alkaa la 30.7. klo 10 vakiopistooli, klo 12.30 pienoispistooli 
ja klo 15 isopistooli. Su 31.7. klo 14 olympiapistooli. Eräluettelot 
julkaistaan NoSA:n kotivuilla www.nosa. f i ilmoittautumisajan 
päätyttyä.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 
Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostilla 24.7. mennessä 
osoitteella sami.haume@gmail.com (Sami Haume 040 533 9375)
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa on 20 
e, tukisarjat 12 e. Maksut maksetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Mikäli erissä tilaa. Ei 
korotettua maksua!
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asian-
tuntija: kilpailun johtaja Sami Haume, ammunnan johtajat Tapio 
Törmä, Sami Haume
Tiedottajan yhteystiedot: Sami Haume 040 533 9375

Nokian vapaa
31.7.

Kilpailun nimi: Nokian Vapaa rankingosakilpailu
Kilpailupäivät: 31.7.2016
Kilpailun järjestäjä: Nokian Seudun Ampujat (NoSA)
Alue: Häme
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Nokian ampumarata 50m, Ruutivuorentie 78
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: SALsarjat
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
50m pistooli. Kilpailun ensimmäinen erä alkaa sunnuntaina 31.7. 
klo 11.00. Huom. valmistautumisaika 10.45. Eräluettelot julkais
taan NoSA:n kotivuilla www.nosa.fi ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 
Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostilla 24.7. mennessä 
osoitteella sami.haume@gmail.com (Sami Haume, 040 533 9375)
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa on  
20 e. Maksetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Mikäli erissä tilaa. Ei 
korotettua maksua!
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asian-
tuntija: kilpailun johtaja Sami Haume, ammunnan johtajat Tapio 
Törmä ja Sami Haume
Tiedottajan yhteystiedot: Sami Haume 040 533 9375 

MIELIPIDE
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SVENSKA SIDOR

SFSM, Borgå och Karleby

Under mars månad avgjordes SFS mäs
terskapen på luftvapen i Borgå, Ingå 
och Karleby. Ett SFSM rekord noterades 

under dessa tävlingar.
I Borgå och Karleby avgjordes mästerska

pen på luftgevär och luftpistol. Alessa Enberg 
noterades alltså för ett nytt SFSM rekord när 
hon vann klassen SS10 på luftpistol med 195 
poäng.

Annars sköts det inga riktiga topresul
tat i Borgå och Karleby. Damklassen och 
herkklassen på luftgevär vanns av Indre 
Zliobaite, ESF respektive Joni Stenström, RS. 
På luftpistol vanns motsvarande klasser av 
syskonen Therese Fagerström, RS och Tobias 
Lindgren, RS.

INGA TOPPNOTERINGAR I INGÅ HELLER. 
I Ingå tävlade man om SFS mästerskapen på 
rörligt mål. Där skedde inget överraskande, 
men topresultaten höll sig undan där med. 
I herrklassen hölls bästa nivån när Krister 
Holmberg, RS vann normalloppet och Niklas 
Hyvärinen, RS blandloppet.

LUFTGEVÄR, 20 SKOTT SITTANDE
SS8: 1) Walter Libdqvist KSF 170.
SS10: 1) Arwid Flemmich RS 198, 2) Jimmy Sko
gberg KSF 192, 3) Jenny Sevelius BSPA 191, 4) Joel 
Jyrkinen KSF 162.
Nyb.11-14: 1) Alexandra Autio SkB 194, 2) Antton 
Ekberg KSF 193, 3) Veera Sevelius BSPA 191, 4) Art
hur Ekberg KSF 183, 5) Amanda Larsen VSVA 178, 
6) Emma Autio SkB 174, 7) Wilma Autio SkB 171.
MVS12, 20sk.: 1) Karin Holmberg RS 167, 2) 
Emma Malinen KSF 166, 3) Tornbjörn Lindroos 
ÅSSF 165, 4) Nicole Kamila RS 162, 5) Edward 
Flemmich RS 158, 6) Alissa Wanne ESF 144.
MVS14, 30sk.: 1) Luukas Koota ESF 281, 2) Cas
per Friman RS 235, 3) William Skogberg KSF 218, 
4) Annika Ålkvist SkB 187.

STÅENDE 40SK.
D16: 1) Sandra Moring KSF 365, 2) Melinda 
Moring KSF 353.
D18: 1) Olga Sevelius BSPA 363.
D20: 1) Aina Kivi KSF 381.
D: 1) Indre Zliobaite ESF 387, 2) Aina Kivi KSF 385, 
3) Elin Liewendahl ÅSSF 379.
H16: 1) Casimir Munck KSF 373, 2) Luukas Koota 
ESF 367, 3) Ludwig Storbjörk SkB 323.
A60: 1) Torolf Nieminen BSPA 359, 2) Ensio Miik
kulainen BSPA 345.
A75: 1) Kauko Kaartinen RS 351.
STÅENDE 60SK.
H18: 1) Juha Malinen KSF 511.
H: 1) Joni Stenström RS 583, 2) Jan Liljeberg KSF 
562.

LUFTPISTOL, 20SK.
SS10: 1) Alessa Enberg RS 195 SFSMrek.
MVS12: Jesper Winberg RS 149
40SK.
D20: 1) Spohia Arrakoski RS 322.
D: 1) Therese Fagerström RS 370, 2) Cecilia Lund 
ÅSSF 368, 3) Kirsi Rönnqvist KSF 366.
H50: 1) Jan Nyberg RS 360, 2) Jan Malmberg ÅSSF 
346, 3) Yrjö Munukka ESF 326.
A60: 1) Lawrence MarianiCerati RS 359, 2) Paavo 
Pitkänen BSPA 348, 3) Armas Andersson RS 345, 
4) Petter Eskills ÅSSF 336.
60SK.
H18: 1) Axel Lilius ESF 462, 2) Lukas Wilkman ESF 400.
H: 1) Tobias Lindgren RS 559, 2) Kasper Förström 
RS 551, 3) Roni Tenhunen BSPA 510, 4) Yrjö Mu
nukka ESF 483, 5) Jori Arrakoski RS 465.

SFS mästers kapnen på luftvapen avgjordes

Rörligt mål, Ingå
NORMALLOPP, 40SK.
D50: 1) Tiina Aalto ESF 318.
H50: 1) Tom Sved SSG 336, 2) JuhaPekka Tissari
nen SSG 321.
A60: 1) Tapani Koskela BSPA 352, 2) Jouko Mutka 
RS 332, 3) Sven Holmberg RS 310, 4) Bror Skogster 
SSG 302, 5) Tryggve Henriksson RS 301, 6) Bertel 
Holmström RS 298, 7) Peter Stjernberg SSG 280, 
8) Reijo Salomaa SSG 269, 9) Erkki Mäkiniemi 
BSPA 252, 10) LarsErik Backman SSG 221.

A75: 1) Boris Stjernberg BSPA 242.
60SK.
H18: 1) Daniel Torsell SSG 472.
H: 1) Krister Holmberg RS 572, 2) Niklas Hyväri
nen RS 564, 3) Tarmo Koskela BSPA 554, 4) Henrik 
Holmberg RS 548, 5) Jyrki Lehtonen SSG 546, 6) 
Timo Ristimäki SSG 539, 7) Staffan Holmström RS 
537, 8) Jouni Sonntag BSPA 526.
BLANDLOPP, 40SK.
H18: 1) Daniel Torsell SSG 333.
H: 1) Niklas Hyvärinen RS 379, 2) Krister Holmberg 
RS 378, 3) Tarmo Koskela BSPA 368, 4) Staffan 

Holmström RS 364, 5) Jyrki Lehtonen SSG 360, 6) 
Henrik Holmberg RS 355, 7) Jouni Sonntag BSPA 
355, 8) Timo Ristimäki SSG 350.
D50: 1) Tiina Aalto ESF 314.
H50: 1) Tom Sved SSG 310, 2) JuhaPekka Tissari
nen SSG 305.
A60: 1) Tapani Koskela BSPA 346, 2) Jouko Mutka 
RS 343, 3) Reijo Salomaa SSG 295, 4) Bertel 
Holmström RS 290, 5) Bror Skogster SSG 283, 6) 
Tryggve Henriksson RS 276, 7) Erkki Mäkiniemi 
BSPA 274, 8) Peter Stjernberg SSG 268, 9) Sven 
Holmberg RS 241, 10) LarsErik Backman SSG 232.

ÅSSF skyttar, från vänster: Petter Eskills, Jan Malmberg, Cecilia Lund och Elin 
Liewendahl.
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På SFS styrelsemöte den 18.2. pre
mierades de bästa skyttarna för sina 
prestationer under året 2015. Till årets 

”Super skytt” valdes Tomi Korpi från Sibbo 
Skyttegille. Korpi deltog i VM i bänkskytte i 
Brisbane, Australien och tog med sig hem 
6 medaljer av vilka 4 var individuella guld. 
Korpi vann också 6st FMmedaljer under 
året. ”Årets juniorskytt” var Aappo Korpi 
som liksom sin far klarade sig fint i världs
mästerskapstävlingen i Brisbane. Aappo 
var en av skyttarna som såg till att Finland 
tog en trippelvinst på miniatyrgevär 3x25, 
Aappo tog silver, pappa Tomi tog guld 
och brons gick åt Risto Murisoja. Det är 
också nämnvärt att Aappo Korpi är en av 
de yngsta skyttarna i bänkskytte och tävlar 
ändå mot vuxna då det inte finns några 
juniorklasser inom grenen. ”Årets skytt 
i ISSF grenar” är Krister Holmberg från 

RS som under 2015 vann 2 FM guld, två 
EMlagmedaljer och flera placeringar inom 
10 bästa i EM. Holmberg valdes också till 
”Årets bästa rörliga måls skytt”.

”Årets överraskare” var Raine Peltokoski 
från VSVA. ”Bästa gevärsskytten” var Chris
tian Friman från ESF. ”Bästa pistolskytten” 
var Kirsi Rönnqvist från KSF och ”Bästa 
hagelskytten” var Krister Kärki från SSG.

På mötet delades också ut tränin
gsstipendier och pris för bästa resulta
ten i SFSM. Cristian Friman hade bästa 
resultaten i SFSM på gevär och pistol, Roni 
Tenhunen hade bästa resultatet i rörligt 
mål och Pasi Kumpulainen hade bästa 
hagel resultatet.

PETRA LILJEBERG

Årets SFS skyttar 2015

S
F

S
Jack Wuorinen
SFS:s hemsida

Karisvägen 30, 10300 Karis
www.sfs.idrott.fi

0500 872 045

   

e-post: jack.wuorinen@brev.fi

   

SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS)

Årets premiering: fr.v: Tomi Korpi, Krister Holmberg, Cristian Friman och Aappo 
Korpi har mottagit sina pris.

SFS mästers kapnen på luftvapen avgjordes

Pistol klass D, från vänster: Cecilia 

Lund ÅSSF, Therese Fagerström RS,  

Kirsi Rönnqvist KSF.

Pistol klass H50, från vänster: Yrjo  
Munukka ESF, Jan Malmberg ÅSSF,  
Jan Nyberg RS.

Gevär klass D, från vänster: Indre  

Zliobaite ESF, Aina Kivi KSF, Elin 

Liewendahl ÅSSF.
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 EKA ENNAKOIVA: Miten ja milloin  
ampumaurheilu-urasi sai alkunsa? Kun mi
nut vietiin veljeni (Sami) kanssa ampumahar
joituksiin. Minulta kysyttiin, haluanko kokeilla 
ampumista. Se tuntui hyvältä, ja siitä se lähti.
 TOKA TUNKEILEVA: Miksi juuri kivääri?
Kokeilin sitä, ja se tuntui heti omalta. Pistoolia 
en ole juurikaan edes kokeillut.
 KOLMAS KOVISTELU: Millaisia ovat har-
joitusviikkosi nyt, kun Kultahippufinaalit 
ovat ohi? Aloitan ”piekkarikauden”, ja käyn 
radalla kaksi kertaa viikossa. Ammun myös 
silloin tällöin ilmakiväärillä.
 NELJÄS NALLITUS: Aseesi?
Ilmakiväärini on Walther LG400 ja ”piekkarini” 
Anschütz Match 54.
 VIIDES VARMISTAVA: Mitä muuta 
harrastat? Minulla ei ole toista harrastusta. 
Tykkään käydä kavereideni kanssa ulkona ja 
talvisin luistelemassa.
 KUUDES KUJEILEVA: Kuinka monta 
Facebook-kaveria sinulla on tai kuinka 
monta seuraajaa sinulla on Instagramissa?

Instassa noin 300 seuraaaja ja Facebookis
sa myös noin 300 kaveria. Lisäksi tulevat 
Snapchatit ja muut.
 SEITSEMÄS SIHTAUS: Millainen ur-
heiluampuja nyt olet? Olen mielestäni ihan 
hyvä. Olen rauhallinen ja haluan keskittyä sii
hen, mitä teen. En hutaise vaan teen huolella. 
Tämä pätee vain ammuntaan.
 KAHDEKSAS KULTAHIPPU:  
Mitkä ovat ennätyksiäsi? Ilmakiväärin 
14VTsarjassa 286 ja N16sarjassa 388. ”Piekka
ria” en oikein tiedä, koska en ole sitä ampunut 
kovin paljon.
 YHDEKSÄS YRITYS: Millaisia tulevaisuu-
densuunnitelmia sinulla on ampumaurhei-
lun parissa?
Aion jatkaa ampumaurheilun parissa. Jos pää
sen liiton tehoryhmään, siitä sitten ylöspäin.
 NAPAKYMPPI: Mikä olisi tämän vuoden 
napakymppi? Turun SMkisat olivat jo napa
kymppi. Siitä eteenpäin en oikein tiedä. Samaa 
tahtia varmaan kuin tähänkin asti!

LASSI PALO

10 napakkaa

Koneellistumisesta oltiin huolissaan jo 1937
80 VUOTTA SITTEN...

Seuraamme historiasarjassa 
Urheiluampujan vaiheita eri 
vuosikymmeniltä.

”Ampujan polku on kivinen 
ja esteiden raivaamiseen 
tarvitaan sitkeyttä, riittävää 
harrastusta ja päättäväisyyt
tä. Tosin on ampujia   jotka 
tuntevat kutsumusta, mutta 
paljon vähemmän on sellaisia 
valituita, jotka eivät edesot
tamuksissaan jää puolitiehen. 
Ampumaurheilu ei siedä 
puolinaisuutta.”

Näin kirjoitettiin Ampujain 
lehdessä kesällä 1937.

Lehti jatkoi: ”Jos edellytyk
set ankaraan, kauaskantavaan 
urheiluharjoitteluun näyttävät
kin toisinaan liian vähäisiltä, 
voi kuitenkin jokainen ter
veydellisistä syistäkin harras taa 
liikuntakasvatusta.”

– Siihen on jopa velvol
lisuuskin tällaisena yleisen 
koneellistumisen aikakautena, 
jutussa todettiin.

Suurkaupunkilainen sai olla 
tästä huolissaan ja murheis
saan, koska häntä ”ympäröi 
aina sairalloinen kiire, joka
päiväisten tehtävien koneel
linen suoritus”. Jutun mukaan 
ihminen muuttuu koneeksi, 
joka pannaan aamulla käyntiin 

ja pysäytetään vasta sitten, kun 
hän illalla laskeutuu levolle.

Kuinka huolissaan kirjoittaja 

olisikaan, jos hän tietäisi millai
sessa maailmassa me nykyään 
elämme, 79 vuotta myöhem

min? Ja kuinka oikeassa jutun 
otsikko olikaan.

LASSI PALO

Essi Heiskanen, 13, on Pieksämäen 
Seu  dun Ampujien kivääriampuja, joka 
voitti Turun ilma-aseiden SM-kilpailuissa 
N16-sarjan ilmakiväärin kultaa ja sivusi 
SE:tä. Hän kilpaili huhtikuussa Kultahip-
pufinaaleissa viimeisen kerran ja sijoittui 
kolmanneksi ilmakiväärin 14VT-sarjassa.

RADOILTA KERÄTTYÄ
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”Pidä hauskaa ja tee parhaasi!”

Tom Alderin 
 ´ SYNTYNYT: 17.1.1950, Tukholma
 ´ KOTIPAIKKA: Malmköping, Ruotsi
 ´ PERHE: vaimo Susanne, viisi lasta
 ´ HARRASTUKSET: rakentaminen, 

golf, haulikkoammunta, ulkoilu järven 
rannalla

 ´ MOTTO: ”Pidä hauskaa ja tee 
parhaasi!” 

Ruotsalainen Tom 
Alderin on kokenut 
skeetvalmentaja, 

jonka valmennettavat ovat 
voittaneet useita arvokisa
mitaleja, viimeksi Kuwai
tissa. Suomen olympiako
mitean (OK) tarkkuuslajien 
lajiryhmävastaava Kimmo 
Yli-Jaskari otti Alderiniin 
yhteyttä ensimmäisen kerran 
viime syksynä. 
Asiat johtivat vähitellen siihen, 
että Ampumaurheiluliitto on 
tehnyt hänen kanssaan ostopal
velusopimuksen, jonka mukaan 
valmennuksen vuorokausimäärä 
määritellään joka vuosi erikseen – 
tavoitteena Tokio 2020.
Alderin esittäytyi suomalaisille 
urheiluampujille ensimmäisen 
kerran helmikuun alussa Kisakal
lion urheiluopistossa järjestetyllä 
testileirillä.
– Olin Kimmon yhteydenotosta erit
täin mielissäni. Ajoitus oli hyvä, koska 
työni Kuwaitissa oli juuri päättynyt 
hyvään menestykseen. Tunsin suuren 
osan suomalaisista jo entuudestaan, ja 
tiesin, että Ampumaurheiluliitolla on 
hyvä ja toimiva organisaatio, Alderin 
sanoo.
Alderin valmennuksen perusperiaate 
on se, että urheilija on aina ykkösenä. 
Valmentajan tehtävänä on neuvoa ja tu
kea tätä kaikin mahdollisin keinoin sekä 
antaa tälle uusia ajatuksia ja ideoita. 
– Hyvä kommunikointi on myös erittäin 
tärkeää. Urheilijoiden tekniikkaan pe
rehtyminen syvällisesti vie vielä aikaa, ja 
minun on opeteltava tuntemaan heidät 
vieläkin paremmin. Sen kuitenkin tie
dän jo nyt, että skeetampujien taso on 
korkea ja että he ovat motivoituneita.
Alderinin motto on, että ”pidä hauskaa 
ja tee parhaasi”.

VALMENTAMINEN ON MIELESTÄNI 
hauskaa, kun huomaan, miten urheilijat 
kehittyvät. On hienoa, jos voin olla edes 
vähän avuksi ja auttaa heitä menesty
mään.
 
VALMENNUSURANI ALKOI, 
kun olin Holland & Holland Shoo
ting School nimisessä koulussa 
Englannissa 19721973. Vuosi
na 19741986 minulla oli oma 
ampumaurheilukoulu, ja tein töitä 
myös Holland & Holland koulussa. 
Olympiaurheilun pariin tulin vuon
na 1994, jolloin aloin tehdä töitä 
Ruotsin maajoukkueen kanssa. 
Vuosina 20052008 valmensin 
Kreikassa, ja vuodet 20092015 
tein töitä Kuwaitin maajoukku
eessa. 

URHEILUN ULKOPUOLELLA 
NAUTIN ajastani perheeni – vai
moni, lasteni ja lastenlasteni – sekä 
ystävieni kanssa. Pelaan jonkin 
verran golfia ja harrastan jonkin 
verran ampumaurheilua, käyn 
järvellä ja kokkaan.

TÄMÄN VUODEN AIKANA kes
kityn Suomen maajoukkueeseen ja 
kotitaloni remontoimiseen. 

OLEN ERITTÄIN TYYTYVÄI-
NEN, kun sain aloittaa nyt uuden 
joukkueen kanssa sen jälkeen, kun 
edellinen joukkueeni saavutti kaksi 
olympiapaikkaa Rioon.

VALMENTAJANA HALUAN nähdä 
valmennettavieni kehittyvän ja 
saavuttavan hyviä tuloksia kovan 
työnteon kautta. 

HALUAN ELÄMÄSSÄNI hyviä 
ystäviä ja terveyttä. 

FINAALI




