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”KARI ON KÄYTTÄNYT luovuutta hauskalla tavalla ja saanut sisään sanoman.” Muun 
muassa tällaista palautetta tuli Ampumaurheiluliiton toimistoon, kun oheinen kuva 
julkaistiin huhtikuussa liiton Facebookissa.

Todellakin, trapin lajivalmentaja Kari Kopra ampujineen tavoitti kuvassa kaiken 
olennaisen: rakkauden lajiin. Kuva on otettu trap-ampujien harjoitusleirillä Kyproksella 
Larnakan radalla. Siinä ovat Marika Salmi, Niko Kopra, Noora Antikainen, Eemil Pirttisalo, 
Vili Kopra ja Matias Koivu.

Urheiluampujien hyvä fiilis näkyy, ja se lupaa varmasti hyvää. Leiri oli osalle joukkuet-
ta valmistautumista toukokuun alun maailmancupin kilpailuun samalla radalla ja osalle 
valmistautumista Saksan ja Tshekin kevään kilpailukiertueelle.

Samaa hyvää fiilistä huokuu muissakin tässä lehdessä esitellyistä ja haastatelluista 
urheilijoista. Iloista ja valoisaa mieltä, nautitaan pian alkavasta kesästä!

LASSI PALO
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#roadtotokyo #roadtotokyo

Haluan nauttia matkasta.” ”Tokioon tähdätään.” Kesäolympia-
laiset häämöttävät runsaan kolmen vuoden päässä, mutta 
isäntäkaupunki Tokio on ja elää vahvasti suomalaistenkin 

urheiluampujien ajatuksissa. 
Asenne on kohdallaan, kun näin on. Se näkyy myös kaikessa 

toiminnassa. Skeet-ampuja Timo Laitisen sanoin: ”Minun on vaikea 
antaa itselleni yhtään 'löysää'".  Toinen sitaatti on nuoren kivääriam-
pujan Emmi Hyrkäksen, joka voitti äskettäin ensimmäisen naisten 
ilmakiväärin SM-kultamitalinsa.

Skeet-maajoukkueen päävalmentaja, ruotsalai-
nen Tom Alderin on todennut, että suomalaisten 
tavoitteena on saavuttaa kaksi paikkaa Tokioon. Se 
on kova tavoite, mutta Alderin vilpittömästi uskoo, 
että urheilijamme siihen pystyvät.

Myös paralympialajien ampujilla ovat Tokio 
ja vuosi 2020 mielessä. Näin sanoivat Tampereen 
SM-ilmakiväärin R3-lajin kärkikaartiin kuuluneet 
Jarkko Mylly, Timo Keskisimonen ja Nico Järvinen. 
Olympiamatka on pitkä, ja se voi olla myös kivinen 
ja henkisesti raskas. Ensimmäiset maapaikat ovat to-
dennäköisesti jaossa puolentoista vuoden kuluttua 
ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailuissa. Aika näyttää 
kuinka monta paikkaa Tokioon lopulta saavutetaan.

Kaikkien tavoitteet eivät toteudu, mutta jos 
olympialaisiin pääsee, noteerataan se laajasti. STT:n 
urheilutoimituksen esimies Kaija Yliniemi sanoo haluavansa nähdä 
ampumaurheilun palaavan olympialaisten menestyslajiksi. Hän myös 
toteaa, että toimituksissa kaikissa urheilumuodoissa pääpaino on 
olympialajeissa: ”Muut lajit ovat sivurooleissa, se on resurssikysymys.”

Menestyminen olympialaisissa ei siis ole keneltäkään pois, vaan se 
tuo ampumaurheilun suuren yleisön tietoisuuteen. Vanhoja lehtiä se-
laamalla huomaa, että samoista asioista eli lajikuvan kirkastamisesta 
ja lajin saamasta julkisuudesta on keskusteltu vuosikymmenien ajan.

Vaikka kaikki eivät halua olympialaisista ja maapaikoista puhua 
eikä puhuttavan, ei keskustelua voi välttää. Olympialaiset kiinnos-
tavat, ja maapaikkojen saavuttaminen ja kisoissa menestyminen 
kirkastavat kaikista parhaiten lajikuvaa, josta monet ovat olleet ja 
ovat huolissaan. Kuka mistäkin syystä mutta myös syyttä. Urhei-
luammunnalla on hyvä maine toimittajien keskuudessa, ja Rio de 
Janeirossa olympiaedustajiemme määrästä oltiin aidosti huolissaan. 
Mitä tapahtuu Tokiossa, kysyttiin useammallakin suulla.

Ei-ISSF:n lajien keskuudessa on todettu, että huippu-urheilun 
tukemisen yhtenä tarkoituksena on se, että edes olisi mahdollista 
saada näkyvyyttä ja olemassaolon oikeutus yleisön ja lainsäädännön 
suhteen: ”Siinä mielessä ammunnan olympialajien tukemisessakin 
on järki.” Samalla on todettu, että tuloksia pitää kuitenkin tulla.

Olympiamatkasta on pyrittävä nauttimaan Hyrkäksen ja Laitisen 
tavoin. Tueksi tarvitaan kaikkien myönteistä intohimoa, jolloin tulok-
sia parhaiten syntyy. Mennään siis ”sata lasissa” kohti liiton juhlavuot-
ta ja olympialaisia!

Jag vill njuta av resan.” ”Jag siktar mot Tokyo.” Sommar-OS skymtar 
om tre år, men värdstaden Tokyo är redan nu starkt närvarande 
även i de finska sportskyttarnas tankar.

Detta visar att attityden är rätt. Det syns också i all verksamhet. 
Skeetskytten Timo Laitinen uttryckte det så här: ”Jag vill inte låta mig 
komma undan lätt.” Det andra citatet tillhör den unga gevärsskytten 
Emmi Hyrkäs, som nyligen vann sin första FM-guldmedalj i damernas 
luftgevär.

Skeetlandslagets huvudtränare, svensken Tom 
Alderin har konstaterat att finländarnas mål är att få 
två platser till Tokyo. Det är en tuff målsättning, men 
Alderin tror uppriktigt att våra idrottare kan klara det.

Även skyttarna inom de paralympiska grenarna 
har Tokyo och år 2020 i tankarna. Så säger Jarkko 
Mylly, Timo Keskisimonen ja Nico Järvinen, som hör-
de till de bästa i R3 luftgevär i FM i Tammerfors.

Man pratar alltså om Tokyo i en positiv ton, man 
njuter av resan. OS-resan är lång, och den kan vara 
både stenig och psykiskt tung. De första nationsp-
latserna utdelas sannolikt om ett och ett halvt år vid 
alla ISSF-grenars VM. Tiden visar hur många platser 
till Tokyo vi sist och slutligen får.

Alla når inte sina mål, men om man kommer till 
OS noteras det stort. Kaija Yliniemi, chef för STT:s 
sportredaktion, säger sig vilja se sportskytte igen bli 

en av succégrenarna i OS. Hon konstaterar att huvudvikten på redak-
tionerna inom alla idrottsformer ligger på OS-grenarna: ”De andra 
grenarna innehar biroller. Det är en resursfråga.”

Att nå framgång i OS skadar ingen, men det gör den stora publiken 
medveten om sportskytte. Bläddrar man i gamla tidningar märker 
man att vi i tiotals år har pratat om samma saker: om att ge en bättre 
uppfattning om vår idrottsgren och om publiciteten kring den.

Även om alla inte vill prata eller alls höra talas om OS och nation-
splatser, kan diskussion inte undvikas. OS intresserar folk, och att nå 
nationsplatser och framgång i tävlingarna är det effektivaste sättet att 
förmedla en bättre och klarare bild av vår idrottsgren, vars anseende 
redan har hunnit oroa många. Detta av en eller annan orsak, men 
även helt utan orsak. Sportskytte har ett gott anseende bland jour-
nalister, och i Rio de Janeiro var man uppriktigt orolig över vårt antal 
OS-representanter. Vad kommer att hända i Tokyo? var det flera som 
frågade.

Inom icke-ISSF-grenar har man konstaterat att ett av syftena med 
att understöda elitidrotten är att få synlighet och berättigande till 
existens vad gäller publik och lagstiftning: ”På det sättet är det även 
förnuftigt att understöda OS-skyttegrenar.” Samtidigt har man påpe-
kat att detta även bör leda till resultat. Liksom Hyrkäs och Laitinen bör 
man försöka njuta av OS-resan. Som stöd behövs allas positiva glöd, 
för det ger de bästa resultaten.

Nu sätter vi gasen i botten och styr mot förbundets jubileumsår 
och OS!

”

LASSI PALO
SAL:n viestintäpäällikkö / 

SAL:s kommunikationschef

”





AJANKOHTAISTA

Millainen fiilis ensimmäisestä 
liittovaltuuston puheenjohtaja-
kaudestasi jäi? Oikein hyvä fiilis. 
Kausi antoi paljon uusia näkökul-
mia asioihin ja oli mielestäni hyvin 
kehittävää.
 Luonnehdi suomalaista ”am-
pumaurheiluperhettä”. Vaatima-
ton, kiltti ja vastuuntuntoinen.
 Millaisena näet pian sata 
vuotta täyttävän Ampumaurhei-
luliiton? 
Vakaana, perinteikkäänä, muutok-
sen aikaa elävänä.

Salon seudun ampujien 
ASKO TERKOLA  
valittiin uudelle 

kaksivuotiskaudelle 
Ampumaurheiluliiton 

liittovaltuuston  
puheenjohtajaksi.

kiperää6  Missä piilee ampumaurheilun 
viehätys? 
Sen monimuotoisuudessa eli jokai-
selle jotakin ja kaikenikäisille
 Mitä teet mieluiten, kun vie-
tät vapaa-aikaasi? Harrastuksen 
parissa jossain muodossa.
 Ja opuksi onnittelut valinnas-
tasi! Mitä toivot käynnissä ole-
valta ampumaurheiluvuodelta? 
Kiitos. Kasvavaa harrastajajoukkoa, 
hyviä harrastushetkiä, onnistuneita 
kilpailuja eli oikein hyvää ampu-
maurheiluvuotta kaikille!

Puheenjohtaja Vesa Nissinen (oik.) onnitteli Asko Terkolaa valinnan jälkeen.

Asko Terkola jatkaa Ampumaurheilulii-
ton liittovaltuuston puheenjohtajana. 
Asiasta päätti SAL:n liittovaltuusto, 

jonka kokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 
Helsingissä. 

Terkola on toiminut SAL:n liittovaltuuston 
puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien, ja 
nyt hänet valittiin uudelle kaksivuotiskaudel-
le. Hän on Salon Seudun Ampujien ja SAL:n 
Lounais-Suomen aluejaoston puheenjohtaja.

– Nyt on kaksi vuotta opeteltu ja voin 
jatkaa tehtävässä entistä kokeneempana, 
Terkola sanoi kiitospuheessaan.

Liittovaltuuston varapuheenjohtajiksi 
valittiin Tapio Hänninen Rovaniemeltä ja 
Päivi Könönen Orimattilasta. Hänninen, joka 
toimi varapuheenjohtajana myös edelliset 
kaksi vuotta, on Lapin alueen puheenjohtaja 
ja Lapin Ampujien hallituksen jäsen. Könönen 
on Orimattilan Seudun Urheiluampujien 
sihteeri. Tehtävät ovat kaksivuotisia.

SAL:n liittovaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Ampu-
maurheiluliiton puheenjohtaja Vesa Nissi-
nen totesi, että viime vuosi oli taloudellisesti 
hyvä. Liiton kulut olivat noin 2,2 miljoonaa 
euroa ja tulos 68 231 euroa ylijäämäinen. 

Nissinen linjasi, että tämän vuoden 
tärkeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa 
uuden toiminnanjohtajan valitseminen, kun 
liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi jää eläkkeelle.

– Tavoitteena on, että liitolla on mah-
dollisimman hyvä uusi toiminnanjohtaja 

Asko Terkola jatkaa liitto-
valtuuston puheenjohtajana
Teksti & kuva LASSI PALO
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1. marraskuuta alkaen, Nissinen sanoi.
Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan 

vuoden 2018 talousarvion perustana olevat 
maksut. Jäsenmaksuihin ei tule muutoksia, 
ja aikuisten ja nuorten lisenssien hinnat 
pysyvät myös ennallaan, kuten myös har-
rastelisenssin, ylituomarikortin ja I-luokan 
tuomarikortin hinnat. Seniorilisenssiin 
lisättiin tapaturmavakuutus, jonka myötä 
hinta nousi kolmella eurolla.

Aiheesta lisää sivulla 18.

"Nyt on kaksi vuotta  
opeteltu ja voin jatkaa  
tehtävässä entistä  
kokeneempana."
Asko Terkola
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A
mpumaurheiluliiton pistoolilaji-
en päävalmentaja Timo McKeo-
wn sanoo, että ampumaurheilu 
on ”yksi armeliaimmista lajeista 
mitä tulee ikään, sukupuoleen ja 

fyysisiin ominaisuuksiin”.
– Myöskään paljon puhuttu ja tutkittu 

syntymäkuukausi ei vaikuta millään ta-
voin ampumaurheilussa toisin kuin esi-
merkiksi joukkuelajeissa, joissa mennään 
alkuvuonna syntyneiden ehdoilla, McKe-
own sanoo.

Alkuvuonna syntyneet lapset ja nuoret 
ovat kasvussaan ja kehityksessään muita 
edellä ja menestyvät usein urheilussa siksi 
paremmin. 

Ampumaurheilussa näin ei kuitenkaan 
ole, sillä kun selvitykseen otetaan mukaan 
liiton verkkosivuilla olevat niin sanotut pro-
fiiliurheilijat, syys-lokakuussa syntyneitä 
urheiluampujia on prosenttiyksikön verran 
enemmän kuin alkuvuonna eli tammi-huh-
tikuussa syntyneitä. 

Kun mukaan lasketaan viime vuoden 
tehoryhmän testileirille (kivääri ja pistoo-
li) osallistuneet, tilanne muuttuu hiukan: 
alkuvuonna syntyneiden osuus on 31,1 ja 
loppuvuonna syntyneiden 28,9 prosenttia. 
Kaikkiaan touko-elokuussa syntyneitä on 
40 prosenttia 180 urheiluampujasta.

OTETAAN VERTAILUN VUOKSI kaksi jokin 
aika sitten julkistettua tutkimusta ja uutista. 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuk-
sen (Kihu) muutama vuosi sitten tekemän 
Nuori urheilija -tutkimuksen mukaan jouk-
kuelajeissa syntymäaikojen vaihtelu noudat-
taa pitkälti koko ikäluokan vaihtelua: kol-
mella ensimmäisellä neljänneksellä on vain 
vähän eroja, mutta viimeisellä neljännek-
sellä syntyneitä on vähemmän kuin muina 
aikoina syntyneitä. Loka-joulukuussa synty-
neiden osuus alittaa kaikissa joukkuelajeissa 
ja sekä tytöillä että pojilla vertailuosuuden 
koko ikäluokasta. 

Lajiliitoilta saatujen tietojen perusteella 
tiedossa olivat kaikkien vuonna 1995 synty-
neiden tutkimukseen osallistuneiden lajien 
lisenssiurheilijoiden syntymäkuukaudet. 
Vertailutieto koko ikäluokasta oli Tilasto-
keskuksen väestötilastosta 2010. Koko ikä-

luokassa tyttöjä oli 31 451 ja poikia 32 761.
Yleisurheilussa ja maastohiihdossa ero 

koko ikäluokkaan oli joukkuelajeja merkit-
tävämpi, koska urheilijoiden syntymäajat 

painottuvat voimakkaasti tammi-maalis-
kuuhun ja loppuvuonna syntyneitä on vä-
himmillään vain kolmasosa alkuvuonna 
syntyneistä. 

TAITOLAJEISSA OLI enemmän hajontaa 
syntymäajoissa, mutta toisaalta erityises-
ti telinevoimistelussa otoksen pieni koko 
mahdollisti suuremman sattumanvaraisuu-
den. Taitolajeissa tarkasteltiin vain tyttöjä 
poikien vähäisen lukumäärän vuoksi.

Tutkimuksessa todetaan, että ”ikäluok-
kaurheilussa helpommin menestyvät ne, 
jotka ovat pidemmälle kehittyneitä, eli al-
kuvuonna syntyneet”. 

– Näin loppuvuonna syntyneiden on 
vaikeampi nousta esiin oman ikäluokkansa 
urheilijoista ja siten saada motivaation kan-
nalta tärkeitä onnistumisen kokemuksia. 
Syntymäkuukauden yhteys harrastuksesta 
pois jättäytymiseen ei kuitenkaan tämän ai-
neiston valossa ole selvä, vaan sen tarkaste-
lemiseksi tarvittaisiin ikäluokkatietoja myös 
varhaisemmalta ajalta.

YLE URHEILUN verkkosivuilla jokunen 
vuosi sitten julkistetun uutisen mukaan vai-
kutus ”näyttää jatkuvan jopa aikuisten koh-

Ampumaurheilu sopii kaikille!

Ampumaurheilussa syntymäkuukausi ei vaikuta menestykseen: miesten ilmakiväärin SM-finaalissa olivat mukana Joni Stenström (synt. 
29.12.1994), Matias Kiuru (14.7.1998), Juho Kurki (20.12.1991) ja Aleksi Leppä (2.9.1994).

Teksti & kuva LASSI PALO

Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. Eikä 
syntymäkuukausi vaikuta 
urheilumenestykseen. 
Ampumaurheilu sopii 
kaikille!

Profiiliurheilijat
Kuukaudet 1–4 5–8 9–12 Yht.
kivääri 17 16 13 46
pistooli 6 9 10 25
haulikko 11 23 14 48
liikkuva m. 5 8 3 16

Yhteensä 39 56 40 135
 29% 41% 30%

Tehoryhmän testileiri 2016
kivääri 10 8 9 27
pistooli 7 8 3 18

Yhteensä 17 16 12 45
 38% 35% 27%

 Kaikki yht. 31% 40% 29%
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Ampumaurheilu sopii kaikille!

dalla”. Tutkimusten perusteella kevätlapset 
olivat yliedustettuina voittajien joukossa, 
sanoi urheilupsykologi Markku Gardin.

– Erityisesti sellaisissa lajeissa, jotka vaa-
tivat enemmän fyysistä voimaa ja kokoa. 
Jääkiekko on tästä hyvä esimerkki, että syn-
tymäkuukausi seuraa joukkueessa ja pelaa-
jissa ihan aikuistasolle saakka.

Kun lasten ja nuorten tuloksia verrattiin 
toisiinsa, kevätlapset olivat selvästi kehitty-
neempiä ja pääsivät loistamaan. Gardinin 
mukaan tämä voi syödä toisten lasten mo-
tivaatiota, ja lisäksi menetetään huomatta-
vasti potentiaalia. 

Valmentajatkin huomaavat kevätlapset 
helpommin ja panostavat heihin. 

– Onkin tutkittu, että urheiluharrastuk-
sen keskeyttäneistä lapsista ja nuorista suuri 
osa on loppuvuonna syntyneitä. Valmenta-
jien pitäisi enemmän keskittyä siihen, mi-
ten lapsi on kehittynyt suhteessa itseensä. 
Kehityshän tasoittuu vuosien mittaan, ja 
urheilijoiden todellinen taso nähdään vasta 
murrosiän jälkeen, Gardin totesi Yle urhei-
lun uutisessa.

TIMO MCKEOWN ei ole yllättynyt ampu-
maurheilun syntymäkuukausitilastoista. 

Otos on hänen mielestään riittävän suuri 
kertomaan, missä mennään, eikä ampu-
maurheilun lajienkaan välillä ole isoja ero-
ja.

Kun tiedetään, että ampumaurheilussa 
fyysiset ominaisuudet eivät ole rajoittava 
tekijä, on nostettava esiin urheiluampujan 
kunto – mitä se sitten käytännössä oikeasti 
onkaan.

– Kun puhutaan ampumaurheilijan kun-
nosta ja siitä, mikä on niin sanottu riittävän 

hyvä kunto, olen sanonut, ettei kunto saa 
rajoittaa urheilijan tuloskehitystä. Ei ole 
olemassa sellaisia suoria mittareita, jotka 
kertoisivat, mikä on riittävän hyvä kunto. 
Kunto ei siis saa rajoittaa urheilijan kehitty-
mistä eikä tuloksen tekemistä.

McKeown painottaa sitä, että vaikka ur-
heilija olisi ”isokokoinen”, tämä voi silti olla 
hyvässä fyysisessä kunnossa.

– Urheiluampujan on oltava hyvässä 
kunnossa, jos hän mielii menestyä. 

2000-luvun 
suomalaiset 
olympiamitalistit

 ´ SYDNEY 2000 Juha Hirvi, 25.3.1960
 ´ ATEENA 2004 Marko Kemppainen, 

13.7.1976
 ´ PEKING 2008: Satu Mäkelä-Num-

mela, 26.10.1970, 
 ´ Henri Häkkinen, 16.6.1980
 ´

 ´ LONTOO 2012 SUOMALAIS-
AMPUMAURHEILIJAT

 ´ Kai Jahnsson 25.1.1965
 ´ Marjo Yli-Kiikka 16.6.1978
 ´ Mira Suhonen 9.7.1975
 ´ Satu Mäkelä-Nummela 26.10.1970
 ´
 ´ RIO DE JANEIRO 2016 SUOMA-

LAISAMPUMAURHEILIJAT
 ´ Vesa Törnroos 2.9.1982
 ´ Satu Mäkelä-Nummela 26.10.1970

Ampumaurheilussa syntymäkuukausi ei vaikuta menestykseen: miesten ilmakiväärin SM-finaalissa olivat mukana Joni Stenström (synt. 
29.12.1994), Matias Kiuru (14.7.1998), Juho Kurki (20.12.1991) ja Aleksi Leppä (2.9.1994).

Alkuvuodesta syntyneet menestyvät 
paremmin koulussa, otsikoi Valtion 
taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

tiedotteensa 21. huhtikuuta. Aivan alku-
vuodesta syntyneiden lasten peruskoulun 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on 
keskimäärin 0.15 numeroa korkeampi kuin 
loppuvuodesta syntyneiden, Martti Kailan 
tuore tutkimus kertoo.

Kailan tutkimuksessa havaitaan syy-seu-
raussuhde suhteellisen koulunaloitusiän ja 
kolmen koulutusmuuttujan välillä, jotka ovat: 
peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvo, todennäköisyys saada opiskelu-
paikka lukiosta ja todennäköisyys valmistua 
lukiosta. Havaittu vaikutus on suurempi 
tytöille kuin pojille.

Suhteellisella koulunaloitusiällä viitataan 
siihen, että alkuvuodesta syntyneet lapset 
aloittavat Suomessa koulun lähes vuoden 
vanhempana kuin loppuvuodesta syntyneet 
lapset. Kailan mukaan kolme mekanismia voi 
selittää eron lopputulemissa alkuvuodesta ja 
loppuvuodesta syntyneiden välillä.

– Vanhempana koulun aloittavat lapset 
saattavat ensinnäkin olla ihanteellisemmassa 
iässä oppimisen kannalta. Toiseksi, suhteelli-
set erot kehityksessä verrattuna luokkatove-

reihin voivat selittää tuloksia. Alkuvuodesta 
syntyneet lapset voivat olla luokan loppuvuo-
desta syntyneitä edellä fyysisessä kasvussa, 
mikä heijastuu esimerkiksi itseluottamuksen 
kautta opintomenestykseen. Toisaalta alku-
vuodesta syntyneiden oppimistulokset voivat 
myös kannustaa loppuvuodesta syntyneitä 
opiskelemaan ahkerammin.  

– Kolmanneksi, on mahdollista, että 
havaittu ero liittyy siihen, että alkuvuodes-
ta syntyneet lapset tekevät kokeet aina 
vanhemmalla iällä ja ehtivät näin kerryttää 
enemmän tietoa kuin loppuvuodesta synty-
neet.

Tällöin ero ei välttämättä liity suoraan 
kouluun. Mekanismien vaikutusta ei kuiten-
kaan ole mahdollista erottaa toisistaan tässä 
tutkimuksessa.

Syntymäkuukaudella vaikutusta 
myös koulunkäyntiin

"Alkuvuodesta syntyneet lapset 
voivat olla luokan loppuvuodesta 
syntyneitä edellä fyysisessä 
kasvussa, mikä heijastuu esimer
kiksi itseluottamuksen kautta 
opintomenestykseen."
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Juhlitaan SAL:n ja Varuste.netin yhteistyötä 

ja avataan juhlallisin menoin uusi 
BERETTA SPORT CORNER

Tervetuloa! BERETTA UNIFORM PRO CAP
Ammuntaharjoituksiin ja -kilpailuihin suun-
niteltu suojaava ja hengittävä lippis. Värit: 
valkoinen, punainen ja sininen.

BERETTA UNIFORM PRO POLO
Italian ampumajoukkueen suunnittelema 
poolopaita matkustamiseen ja palkinto-
pallille. Laadukas ja kestävä materiaali. 

SOFT SHELL SHOOTING BOMBER
3-kerros Soft Shell takki ammuntaan. Tuulen-
kestävä kalvo, vahvikkeet ja sisäverkkotasku 
Recoil Reducer -pehmikkeelle.

BERETTA UNIFORM PRO SKEET VEST 
Naisille ja miehille suunniteltu urheiluam-
muntaliivi. Materiaali puuvillaa ja hengittävää 
verkkokangasta. Isot taskut patruunoille.

BERETTA TRAP VEST NO OLIMPIC - DX
Erinomainen urheiluammuntaliivi. 
Valmistettu puuvillasta ja hengittävästä 
verkkokankaasta. Oikeakätisille ampujille. 

BERETTA TECH SHOOTING POLO
Tyylikäs ja mukava poolopaita vaikka edus-
tamiseen. Laadukas ja kestävä materiaali. 
Kevyt, hengittävä ja joustava kangas.

Ruosilankuja 3 | 00390 | Helsinki | www.varuste.net | info@varuste.net | puh. 09 454 0707
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No onhan meillä Varuste.netissä tuhansia muitakin tuotteita valikoimassamme ja metsästysosastomme on myymälässä 
mitä edustavin & näyttävin. Niin, että löytyy vaativankin metsästäjän ja ampumaurheilijan tarpeisiin tarvittavat varusteet. 
Tervetuloa meille Konalaan! 

Tiesitkö? Metsästys- & ampumaurheiluaiheiset varusteemme aseet mukaanlukien 
kaikki kootusti osoitteessa: metsastyskeskus.fi

METSÄSTYSKESKUS

BERETTA UNIFORM PRO BERMUDA
Kevyet ja hyvin hengittävät shortsit 
ammuntaan. Elastinen vyötärö ja nyörisäätö.

BERETTA TECH SHOOTING T-SHIRT
Teknisestä kankaasta valmistettu t-paita 
ammuntaharjoituksiin ja kilpailuihin. Kevyt, 
hengittävä ja joustava kangas.

UNIFORM PRO SWEATSHIRT FREETIME
Pehmeää 290g /100% puuvillaa vapaa-
aikaan. Naisten ja miesten mallit. Mallistossa 
myös samasta materiaalista valmistetut 
rennot verryttelyhousut.

BERETTA 
SPORT CORNER -mallisto

SAL-berettamainos.indd   2-3 02/05/17   10:29
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K
ansainvälinen ampumaurheiluliit-
to (ISSF) on esittänyt kaksoistrapin 
poistamista Tokion olympiaohjel-
masta 2020. Kansainvälinen olym-
piakomitea (KOK) päättää asiasta 

lopullisesti kesällä. 
Suomalaisia kaksoistrapin huippuampujia 

suunnitelmat lievästi sanoen ottavat päähän, 
kuten myös Ampumaurheiluliiton trap-lajien 
päävalmentajaa Pekka Maunulaa.

– Asiasta ei vielä ole täyttä varmuutta, 
mutta siltä nyt näyttää, että ”tupla” häviää 
olympiaohjelmasta. Harmittaa huippu-ur-
heilijoidemme eli Sami Ritsilän, Simo 
Köylisen ja Miki Ylösen puolesta. Esimer-
kiksi Sami ja Miki ovat juuri päässeet kan-
sainväliselle huipulle, ja sitten pannaan peli 
seis. Mielestäni yhden olympiadin ajan olisi 
voinut vielä jatkaa, Maunula sanoo.

Ampumaurheilu on ollut olympialaisten 
kilpailuohjelmassa ensimmäisistä nyky-
aikaisista olympialaisista lähtien. Lukuun 
ottamatta vuosia 1904 ja 1928 se on ollut 
ohjelmassa jokaisissa kesäolympialaisissa. 

Naiset saivat omat sarjansa ensimmäisen 
kerran 1984 kisoissa. Vuosina 1968–1980 
miehet ja naiset ampuivat samassa kilpai-
lussa. Muutoksia on siis ollut, ja nyt suun-

nitellaan vuodesta 1996 (Atlanta) olympia-
ohjelmassa olleen kaksoistrapin poistamista. 
Naiset ampuivat ”tuplaa” vuosien 1996–2004 
olympialaisissa. 

ORIMATTILAN Seudun Urheiluampujia 
edustava kolmikko (Ritsilä, Köylinen ja 
Ylönen) on suunnitelmista valmentajansa 
tavoin harmissaan. 

– Mutta ei niille mitään mahda. Tykkään 
lajista, ja ammun sitä viimeisen juniorivuo-
teni ajan täysipainoisesti, Ylönen, 19, sanoo.

– Aion ensi vuonna kokeilla trapia Suo-
messa ja katsoa, miten se alkaa sujua ja mi-
ten se innostaa. Siirryn ensi vuonna yleiseen 
sarjaan, ja ryhmiin pääseminen hankaloi-
tuu, kun alan ampua trapia. Se vaatii tosi 
paljon harjoittelua.

Maunulaa harmittaa Ylösen puolesta 
se, että nuorukainen on ”satsannut täysillä” 
kaksoistrapiin ja ”nyt lyödään jalat alta”. Ylö-
nen ampui helmikuussa Kyproksen GP:ssä 
kaksoistrapin M20-sarjan Suomen ennä-
tyksen 138, ja hänet valittiin maaliskuussa 
Puolustusvoimien Urheilukoulun kesälajien 
jääkärilinjan (4/2016) parhaaksi urheilijaksi.

SIMO KÖYLINEN pitää tilannetta ”surkeana”.
– En pysty käsittämään miksi tällaisia 

päätöksiä on tehty. Ne tehtiin ihan väärään 

aikaan, sillä urheilijat ovat juuri tehneet so-
pimuksia ja uusineet aseitaan uuden olym-
piadin alettua. Vuosien työ menee hukkaan. 
Ampujilta ja valmentajilta ei ole kysytty mi-
tään. Todella outoa toimintaa, hän ihmette-
lee.

Köylisen tietojen mukaan ISSF:n päätök-
set näkyvät jo kansainvälisessä kilpailutoi-
minnassa.

– Jos tämä on nyt tässä, en aio harjoitel-
la ensi vuoden EM- ja MM-kisoja varten. 
Tämä on lajin kuolinisku, koska urheilijat 
joko lopettavat tai siirtyvät muihin lajeihin. 

Ritsilä puolestaan toteaa, että lopetuspää-
tös harmittaa, mutta ”asialle ei mitään voi”.

– Tämä kausi ammutaan täysillä tuplaa ja 
jatko katsotaan kauden loputtua.

ENSIMMÄISET olympiamaapaikat Tokioon 
ovat ehkä jaossa puolentoista vuoden ku-
luttua järjestettävissä ISSF:n kaikkien lajien 
MM-kilpailuissa Etelä-Korean Changwon-
gissa. Maunulaa närästää se, että monet asiat 
tuntuvat olevan vieläkin keskeneräisiä.

– Ekat paikat ovat jaossa Tokioon ehkä 
ensi vuonna, mutta miten mixed-paikat (se-
kajoukkuekilpailut) jaetaan? Entä tuleeko 
naisille haulikkolajeihin 125 kiekkoa, Mau-
nula miettii kuulemiaan keskusteluja. Viral-
lisia päätöksiä ei vielä ole tehty.

Jäähyväiset kaksoistrapille?

Sami Ritsilä vauhdissa 
Granadan MM-kilpailujen 
kaksoistrapissa 2014.

Teksti & kuva LASSI PALO
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Tällä kertaa en kirjoita lajikohtaisista asioista. 
Sen sijaan kirjoitan kehittymisen esteistä ja 
edisteistä yleisellä tasolla, ihmisyksilön taipu-

muksia tarkastellen. 

TUNNISTA REAKTIOT:
Silloin kun ihminen kokee kielteisen ärsykkeen tai 
itseensä kohdistuvaa uhkaa (= hankalalta tai epäi-
lyttävältä tuntuva, itselle outo tai ennen kokematon 
asia), aivossamme sijaitseva, mantelitumakkeeksi 
nimetty elin aktivoituu. 

Mantelitumake vastaa erityisesti pelon ja vihan 
säätelystä, mutta vaikuttaa myös muihin tunteisiin. 
Aktivoituessaan mantelitumake saa meissä aikaan 
neljä eri perusreaktiota, aivan kuten eläimilläkin: 
1) tappele, 2) pakene , 3)tekeydy kuolleeksi ja 4) 
liittoudu. 

TYÖPAIKOILLA JA YHTEISÖSSÄ nämä reaktiot ilmenevät esimer-
kiksi seuraavan kaltaisena käyttäytymisenä:

Tappeleminen = vastustaminen, vasta-argumentointi, ärtynyt, 
vihainen ja kiukkuinen kommentointi, äksyily, selän takana pahan 
puhuminen tai kiukuttelu, tunnepitoisten sähköpostien lähettäminen, 
avoimeen vastarintaan ryhtyminen, kiivas ”tämä ei kyllä onnistu”, ”näin 
ei voi toimia” – kommentointi

Pakeneminen = kiireiseksi tekeytyminen: juuri nyt en ehdi – sori 
vaan, osallistumattomuus: palavereista ja keskusteluista pois jättäy-
tyminen, tekosyiden keksiminen, kierteleminen, suoran kohtaami-
sen vältteleminen, haluttomuus perusteella omaa toimintaansa tai 
käyttäytymistään

Kuolleeksi tekeytyminen = täydellinen passiivisuus, välinpitämättö-
myys, poissaolevuus ja ulkopuolisen rooliin heittäytyminen yhteisissä 
tilanteissa, ”en muista, en kuullut, en tiedä, ei kiinnosta, ihan miten 
vaan” - kommentointi

Liittoutuminen = kuppikuntien ja supattelupiirien rakentaminen, 
hakeutuminen samoin ajattelevien seuraan, samanmielisten ”rekry-
tointi” omien ajatusten taakse: ”eihän me nyt tätä hyväksytä” tai ”ei 
täällä ennenkään ole näin toimittu” tai ”kai me nyt yhdessä voimme 
vaikuttaa”, ajatuksena se, että kun meitä on monta samoin ajattelevaa, 
niin olemme voittamattomia. Ohjeiden noudattamattomuus, vastoin 
sovittua toimiminen pienen porukan kesken sopimalla, lakot ja ulos-
marssit ovat esimerkkejä liittoutumisesta. 

VOITA PELOT KOHTAAMALLA JA KESKUSTELEMALLA:
Nämä reaktiot on helppo kuitata muutosvastarinnaksi ja kehittymis-
haluttomuudeksi. Ja sitä ne usein ovatkin, sillä muutos ja uudet asiat 
vaativat aina motivaatiota omien ajatusten, asenteiden ja tottumusten 
tarkastelemiseen. Vielä useammin muutoshaluttomuuden pohjalla on 
kuitenkin tiedon puute ja siitä kumpuavat pelot eli alussa mainitse-
mani uhkan tunne: perusturvallisuuttani, kaavojani ja tottumuksiani 
järkytetään, enkä ymmärrä miksi. 

Kun kohtaamme uuden asian, ajattelemme ensimmäisenä sitä it-
semme kautta: mitä tämä minulle merkitsee, mikä tulee muuttumaan 
ja miten, mitä se tarkoittaa arjessani ja mitä minun nyt pitäisi tehdä tai 
mitä muuttaa omalla kohdallani. 

Jotta välttyisimme edellä kuvattujen reaktioiden aiheuttamalta 
mielipahalta, väärin ymmärryksiltä, negatiiviselta ilmapiiriltä, epä-
tietoisuudelta ja muilta samankaltaisilta kehittymistä hidastavilta 

ilmiöiltä, meidän on syytä opetella keskustelemaan 
avoimesti ja suoraan mieltämme askarruttavista 
asioista. Sillä vain yhdessä keskustellen saamme 
tilaisuuden kysyä, vastata, kuunnella ja ymmärtää 
toinen toisiamme, toistemme arvostuksia, ajatuksia, 
toiveita ja odotuksia. 

OTA JA KANNA VASTUU:
Tekemällä samaa, samoin ja saman verran, saamme 
tulokseksi samaa ja saman verran kuin tähänkin asti. 
Kun haluamme saada aikaan jotain uutta, erilaista tai 
enemmän, on myös alettava tehdä jotakin erilaista ja 
toisin: vanhoja toimintatapoja on joltain osin muu-
tettava. Tämän hyväksyminen ja uuteen ryhtyminen 
edellyttävät yksilöltä viisivaiheista prosessia, jossa ei 
ole oikopolkuja (ks kuva alla).

  Muutos, uudistuminen, kehittyminen ja niiden johdosta 
menestyksen saavuttaminen edellyttää vahvaa motivaatiota, halua 
ja tahtoa tehdä toisin, harjoitella entistä enemmän, kovemmin ja 
monipuolisemmin, kykyä sietää epämukavuutta, epävarmuutta ja pet-
tymyksiäkin sekä hinkua saavuttaa yhä kovemmat tavoitteet. Yksilön 
kehittymisen merkittävimmät esteet löytyvätkin useimmiten hyvin 
läheltä: omasta itsestä ja tavasta käsitellä itselle haastavia asioita. 

MINUN VASTUULLANI valmennuksen johtajana on kehittää val-
mennusta yhdessä laji- ja vastuuvalmentajien kanssa siten, että tulos-
parannusten saavuttaminen ja tason nosto mahdollistuvat. Minulta se 
edellyttää mm. malttia kuunnella ja keskustella niin urheilijoiden kuin 
valmentajienkin kanssa, kykyä tunnistaa esteitä ja hidasteita kehitty-
misen tiellä sekä osaamista niiden poistamiseen omien toimintaval-
tuuksien rajoissa, kärsivällisyyttä ja tahtoa tehdä pitkäjänteistä työtä 
erilaisten odotusten, toiveiden ja tunteiden ristiaallokossa. 

Urheilijoilta, heidän läheisiltään ja valmentajilta yksilön sekä koko 
joukkueen tason nosto edellyttää vastuun ottamista omasta toimin-
nasta ja käyttäytymisestä kaikissa tilanteissa. Se edellyttää rehelli-
syyttä, avoimuutta ja sovituista asioista kiinni pitämistä. Se edellyttää 
yllä olevan viisivaiheisen prosessiin ryhtymistä, totutusta luopumista, 
pelkojen voittamista ja tekemisen halua. Sillä taidoilla ei tehdä mitään, 
jos ei ole halua käyttää ja kehittää niitä. Oman uudistumishalun löytä-
minen ja vaaliminen on kehittymisen paras ediste! 

Ilolla, innostuksella ja intohimolla!  

Muutoksen pelosta 
uudistumishalukkuuteen  

PER-OLE LINDELL
Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja

KOLUMNI
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3 kk:n kokeilujaksosi suora tuotto 
haluamallesi seuralle on 30 euroa.

Kuukausi- 
arvat vain

30,-
5 arpaa

+ toimitus- 
kulu 2,00

kk

Tutustu ja tue seuraasi tilausarvalla. Tee tilauksesi: www.seurojenarpa.fi

Kokeile! Tukemalla  
nuoria ampujiamme Sinäkin 

voit voittaa!

Tilaa  
Urheilun Unelma-Arpa!  

Teet hyvää ja voittosi on taattu.  
Pääset voitonmakuun tilaamalla kolmen kuukauden jakson arpoja.  

Voitot ovat mahtavat, päätavaravoiton arvo jopa 200 000 euroa, voittoja  
yhteensä 163 812 kpl yhteisarvoltaan yli 2,2 miljoonaa euroa! 

 
Joka viides Urheilun Unelma-Arpa voittaa. Siltä varalta, ettei onnetar  

ole suonut sinulle yhtään voittoa kolmessa ensimmäisessä  
arpalähetyksessäsi annamme extralahjana 20 euron voittotakuun. 

Ampumaurheilun tukeminen tilausarvalla  
on ihanan helppoa. Ensimmäiset viisi  
arpaasi saat kahden viikon sisällä  
tilauksestasi. Ja sitten vain raaputat  
voitot esille ja samalla tuet nuoria  
ampujaurheilijoitamme.  

Mene nettisivullemme ja tee tilaus 

seurojenarpa.fi 

Tutustu oheiseen 
esitteeseemme ja 
mene seurojenarpa.fi

SINÄ VOIT VOITTAA JOPA 200 000 EURON  

ARVOISEN TAVARAPALKINNON!

33%
Tuotto seurallesi

Päätavaravoitto  

jopa 200 000€!
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Urheilun Unelma-Arpa!  

Teet hyvää ja voittosi on taattu.  
Pääset voitonmakuun tilaamalla kolmen kuukauden jakson arpoja.  

Voitot ovat mahtavat, päätavaravoiton arvo jopa 200 000 euroa, voittoja  
yhteensä 163 812 kpl yhteisarvoltaan yli 2,2 miljoonaa euroa! 

 
Joka viides Urheilun Unelma-Arpa voittaa. Siltä varalta, ettei onnetar  

ole suonut sinulle yhtään voittoa kolmessa ensimmäisessä  
arpalähetyksessäsi annamme extralahjana 20 euron voittotakuun. 

Ampumaurheilun tukeminen tilausarvalla  
on ihanan helppoa. Ensimmäiset viisi  
arpaasi saat kahden viikon sisällä  
tilauksestasi. Ja sitten vain raaputat  
voitot esille ja samalla tuet nuoria  
ampujaurheilijoitamme.  

Mene nettisivullemme ja tee tilaus 

seurojenarpa.fi 

Tutustu oheiseen 
esitteeseemme ja 
mene seurojenarpa.fi

SINÄ VOIT VOITTAA JOPA 200 000 EURON  

ARVOISEN TAVARAPALKINNON!

33%
Tuotto seurallesi

Päätavaravoitto  

jopa 200 000€!
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N
aisten ilmakiväärin SM-kulta-
mitali ojennettiin huhtikuun 
alussa Tampereella erittäin jän-
nittävän kilpailun päätteeksi 
Simpeleen Hahlon Emmi Hyr-

käkselle. Hän voitti Kiteen Ampujien Inka 
Havukaisen pienimmällä mahdollisella 
erolla eli 0,1 pisteellä. 

Ennen viimeistä laukausta Hyrkäs johti 
0,9 pisteellä. Kun Hyrkäs tähtäsi viimeisel-
lään 9,1 ja Havukainen 9,9 pistettä, mesta-
ruus meni Simpeleelle.

– Minua jännitti koko finaalin ajan. Vii-
meisessä laukauksessa sykkeeni oli varmasti 
maksimissaan, Hyrkäs sanoi heti kisan pää-
tyttyä.

– Finaalit ovat olleet minulle vaikeita. 
Tämä oli varmasti paras finaalini. Kun näin 
viimeisen laukauksen tulokseni, tiesin, että 
kisasta tulee tiukka. 

Hyrkäksen mielestä mielenkiintoista oli 
sekin, että kahdeksanneksi sijoittunut An-
nika Sihvonen (SMAS) oli naisten finaalin 
vanhin osanottaja. Hän täyttää vajaan kah-
den viikon kuluttua 24 vuotta.

– Finaalissa oli nuoria ampujia, Hyrkäs 
sanoi.

Hyrkäs sai Tampereen SM-kisoissa kaksi 
kultamitalia, sillä hän voitti edellisenä päivä-
nä ilmakiväärin 3x20 ls mestaruuden.

Emmi Hyrkäs on viihtynyt ampumaur-
heilun parissa pienestä pitäen, sillä hänen 
isoisänsä Jorma Backman kuuluu Hahlon 
perustajiin ja äiti Mari Backman-Hyrkäs 
on Hahlon puheenjohtaja.

Emmi Hyrkäs on harjoitellut Marja-Lii-
san kadulla sijaitsevalla Hahlon ilma-asera-
dalla vuosien ajan. Voikin todeta, että hän 
on paikallisen legendan jalanjäljillä. Hyrkäs 
tavoitettiin huhtikuun lopussa Espanjasta, 
jossa hän oli harjoittelemassa. 

Millainen meininki Espanjan-leirillä on? 
– Leiri on sujunut hyvin. Radat ovat hy-

vät ja olen päässyt treenaamaan tuuliam-
muntaa. 

Millainen ilma-asekautesi oli?
– Ilma-asekausi oli hyvä ja tähänastisis-

tani paras. Ammuin myös oman ennätyk-
seni tammikuussa Münchenissä vaikean 
ensimmäisen sarjan jälkeen, ja se toi lisää 
itsevarmuutta kilpailusuoritukseen. Aseen 
rikkoutuminen alkukaudesta ja sairastelu 
haittasivat hieman, mutta tammikuun alun 
jälkeen treenit ja kisat sujuivat hyvin. 

Missä osa-alueissa olet erityisesti kehit-

tynyt?
– Henkinen puoli on kehittynyt eniten. 

Kisat sujuivat loppukaudesta hyvin, koska 
osasin suhtautua oikein omaan jännitykseen 
ja sain jännityksen pidettyä melko hyvin ku-
rissa. Myös pito on parantunut.

Missä on vielä eniten kehitettävää?
– Tekniikkaa pitää aina kehittää, ja eri-

tyisesti minun pitää kiinnittää huomiota sii-
hen, että teen kisoissa taululle tulon samalla 
tavalla kuin harjoituksissa. 

Millainen merkitys SM-kultamitaleilla 
oli ja on?

– SM-mitali on aina hieno saavutus. Kil-
pailu on tärkeä osa kansainvälisiin kisoihin 
valmistautumista. Finaalit ovat tähän men-
nessä olleet minulle haastavia ja tarvitsen 
erityisesti finaalikilpailuja.

Kuinka iso yllätys Suomen mestaruus 
oli?

– Ei se ollut yllätys. Olin hyvin valmistau-
tunut, ja harjoitteluni on ollut onnistunutta.

Kesä alkaa pian. Mitkä ovat kauden 
muut päätavoitteesi?

– Tavoitteenani ovat aikuisten EM-kil-
pailut pienoiskiväärillä.

Kun tapasimme pari vuotta sitten Sim-
peleellä, oli puhetta opiskeluistasi. Mitä 
muuta nykyään teet kuin ammuntaa? 

– Opiskelen Turun yliopistossa tietojen-
käsittelytiedettä, ammunnan ehdoilla. Opis-

kelu etenee rauhalliseen tahtiin, jotta ehdin 
treenata tarpeeksi. Kuulun Turussa urhei-
luakatemiaan. Urheiluakatemiatoiminta 
on mahdollistanut hyvät harjoitusmahdol-
lisuudet. Päivittäisvalmennusta vetää Pirjo 
Peltola, ja henkilökohtainen valmentajani 
on Matti Hahl.

RUNSAAT KAKSI vuotta sitten tehdyssä Ur-
heiluampujan jutussa todettiin: ”Emmi ja 
Sonja (Siitonen) ovat Hahlon lahjakkaita 
ja urheilullisia nuoria, joiden tavoitteet ovat 
korkealla. Lyhimmillään tavoitteen voi kir-
jata yhdellä numerosarjalla, joka on: 2020. 
Käytännössä se tarkoittaa Tokiossa mainit-
tuna vuonna järjestettäviä olympialaisia. 
Ensi vuonna Rio de Janeirossa pidettävät 
kisat tulevat heille vielä liian aikaisin.

– Tokioon tähdätään, Emmi sanoo.” 
Kommenttisi nyt?
– Tokioon tähdätään.
Täytit äskettäin 21 vuotta. Sinulla on 

nyt naisten SM-kultaa, nuorten EM-jouk-
kuemitali ja hyviä sijoituksia nuorten 
maailmancupissa vuoden takaa… Mitä 
seuraavaksi?

– Seuraavaksi tavoitteenani ovat aikuis-
ten arvokisat ja niistä hyviä suorituksia.

Mitä muuta kesän suunnitelmiisi kuu-
luu kuin urheilua?

– Lepäämistä. 

Tokioon tähdätään!
Simpeleen Hahlon nuori 
kivääriampuja Emmi 
Hyrkäs on paikallisen 
urheilulegendan 
jalanjäljillä.

Teksti & kuva LASSI PALO

Emmi Hyrkäs on juuri varmistanut ilmakiväärin Suomen mestaruutensa jännittävän 
kilpailun päätteeksi.
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T
ampereen Urheiluampujia edusta-
va Jussi Saari voitti huhtikuun alus-
sa toisen ilmapistoolin Suomen 
mestaruutensa. Ensimmäinen tuli 
kolme vuotta sitten Vierumäel-
lä järjestetyissä SM-kilpailuissa. 

Vuosina 2013 ja 2016 hän oli neljäs, ja kaksi 
vuotta sitten hän sijoittui viidenneksitoista.

Tampereen SM-finaalissa Saari voitti 
mestaruuden 4,9 pisteen erolla Nurmeksen 
Ampumaseuran Karri Turuseen (234,2-
229,3). Jalasjärven Ampujien Teijo Kimpi-
mäki sai pronssia. 

– Kyllä voitto aina hyvältä maistuu, Saari 
myhäili samalla, kun kilpakumppanit kävi-
vät onnittelemassa häntä.

Saari on kuulunut nuorena maajoukku-
eeseen, mutta nyt tavoitteet ovat ”Suomen 
rajojen sisäpuolella”. Hän teki peruskilpai-
lussa kauden parhaan tuloksensa 562. Mes-
tarin ottein Saari tähtäsi finaalin viimeisellä 
laukauksellaan 10,5 pistettä. 

Saaren ensimmäinen mestaruus tuli tiu-
kempien vaiheiden jälkeen. Ennen viimeis-
tä laukausta Saari johti kilpailua 0,3 pisteen 
erolla Pohjois-Hämeen Ampujien Jesse Pel-
tomäkeen. Kun viimeisten laukausten tu-
lokset ilmestyivät tulostaululle, Saari voitti 
Suomen mestaruuden 0,1 pisteellä.

– Kilpailin tammikuussa kuolleen isäni 
muistolle, Saari sanoi kisan jälkeen.

SAARI ON 34-vuotias ampumaurheilija, joka 
voitti ”hurjassa nuoruudessaan 15–16 nuor-
ten Suomen mestaruutta” eri pistoolilajeissa. 
Hänellä on aiemmin kaksi Y-sarjan SM-kul-
taa ilmaolympiapistoolissa. Saari sanoikin 
ensimmäisen mestaruutensa jälkeen, että 
”hyvältä tuntui voittaa nyt myös tässä lajissa”.

Hämeenkyrössä asuvalla Saarella on 
pitkä historia ampumaurheilun parissa, 
sillä hän aloitti harrastuksensa 11-vuotiaa-
na. Hän kiittääkin nyt Pentti Paavilaista ja 
Veli-Matti Torikkaa saamistaan valmen-
nusvinkeistä, jotka kantoivat taas Suomen 
mestaruuteen.

– Ei mestaruus yllätyksenä tullut. Tiesin, 
että minulla on siihen mahdollisuus, kun 
onnistun. Finaalit ovat aina olleet hyvin 
hallinnassani, hän sanoi muutamaa viikkoa 
myöhemmin.

– Aika pieniä laukaisumääräni ovat tosin 
olleet, enemmänkin voimaharjoittelua eli 
polttopuiden tekoa. Valmistauduin SM-ki-
soihin vanhojen hyvien aikojen metodeilla 
eli halkoja hakkaamalla, Saari sanaili.

Saari oli ”kahden vaiheilla” lähteäkö 
Tampereen SM-kisoihin vai ei.

– Talven tulokset näyttivät siltä, ettei 
kannata lähteä. Minun täytyi sitten kisoissa 
pamauttaa kauden paras tulokseni.

JUSSI SAARI on ollut työttömänä neljä kuu-
kautta. Hän on tehnyt aiemmin ”metalli- ja 
varastopuolen hommia”.

– Tein varastotöitä kaksi ja puoli vuot-
ta, mutta sitten tuotanto siirrettiin muual-
le, enkä minä seurannut perässä. Olen nyt 
tehnyt polttopuita ja yrittänyt korjata oma-
kotitaloa kuntoon. Ampumassa olen käynyt 
liian vähän. Meillä on Hämeenkyrössä ruu-
tirata, mutta ilmapistoolilla olen käynyt har-
joittelemassa naapurikunnassa Ikaalisissa.

Tilanne on kuitenkin kohenemassa, sillä 
Hämeenkyröön on valmistumassa lähiaikoi-
na nelipaikkainen ilma-aserata.

Kuten aiemmin on todettu, maailman-
cupissa kerran kilpailleen Saaren urheilul-

Hämeen-
kyrön 
herras-
mies

Teksti & kuva LASSI PALO

”Herrasmies lopettaa 
kisan napakymppiin”, Jussi 
Saari tokaisi voitettuaan 
ilmapistoolin SM-
kultamitalin.

 Jussi Saari on voittanut kaksi 
ilmapistoolin Suomen mesta-
ruutta. Ensimmäinen tuli Vieru-
mäellä 2014 ja toinen huhtikuun 
alussa Tampereella.

liset tavoitteet ovat olleet jo jonkin aikaa 
kotimaassa. Entä sitten kansainväliset kisat 
tai peräti olympialaiset? Haaveiletko enää 
niistä?

– Niin, ei niitä olympialaisia ole Suomeen 
tulossa ihan lähiaikoina, hän naurahti.

SAAREN MIELESTÄ suomalaisen pistoo-
liammunnan tila on huono. Taso on heik-
ko eikä nuoria ole riittävästi mukana, hän 
sanoo.

– Minua ei ole harmittanut se, etten ai-
koinaan yrittänyt nousta maailman hui-
pulle. Sellaista sponsoria ei ollut, joka olisi 
rahoittanut ulkomaanmatkoja. Eikä muilla-
kaan ole rahaa. Jollain on elettävä, ja kaikki 
tietävät, ettei ammunnalla elä. SM-kisoista 
saa palkinnoksi mitalin ja pinssin.

Kun Saari voitti ensimmäisen ilmapis-
toolin SM-kultamitalinsa, hän tähtäsi pe-
ruskilpailussa 570 pistettä. Mitkä ovat pis-
toolilajiesi ennätyksiä?

– En minä niitä muista.

ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SM-kilpai-
lut järjestetään ensi vuonna Lohjalla Kisa-
kallion urheiluopistossa. Mitä Hämeenky-
rön hiljaista huumoria viljelevä herrasmies 
aikoo tehdä? Onko hän puolustamassa mes-
taruuttaan siellä? 

Saaren vastausta saa odottaa hetken:
– Mahdollisesti… 
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I
lma-aseiden EM-kilpailut pidettiin maa-
liskuussa Slovenian Mariborissa. Suomi 
sai kisoista kaksi mitalia, kun miesten 
liikkuvan maalin ampujat saivat jouk-
kuepronssia normaali- ja sekajuoksuissa. 

Joukkueessa ampuivat Tomi-Pekka Heik-
kilä (Kymppi 64), Krister Holmberg (Rase-
borgs Skyttar) ja Heikki Lähdekorpi (Sata-
kunnan Ampujat). 

Miesten henkilökohtaista mitalia ei siis 
tullut, sillä parhaan suomalaissijoituksen 
nappasi Heikkilä, joka oli sekajuoksuissa 
neljäs.

Tyttöjen sarjassa Elli Räsänen (Kuopion 
Metsästys- ja Ampumaseura) sijoittui nor-
maalijuoksuissa kahdeksanneksi ja seka-
juoksuissa yhdeksänneksi.

Ilmakiväärin sekajoukkuekilpailussa 
(pojat ja tytöt) Suomi pääsi finaaliin ja si-
joittui viidenneksi. Joukkueessa ampuivat 
Cristian Friman ja Marianne Palo.

Kysymyksiin vastaa liikkuvan maalin la-
jivalmentaja Ville Häyrinen:

Miten olet ja olette analysoineet 
EM-Mariborin?

– Käytiin homma läpi heti kisan jälkeen, 
eikä jääty sitä murehtimaan. Hirveän pet-
tynyt ei voi olla, vaikka enemmänkin olisi 
ollut saatavilla. 

Kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä 
olette olleet?

– Osa enemmän ja osa vähemmän, 
Tomppa (Heikkilä) jatkoi hyviä kansainvä-
lisiä suorituksiaan, ja Krister ampui omalla 
hyvällä tasollaan. Tämän päälle on helppo 
rakentaa menestystä. Heikin ja Ellin kanssa 
olen käynyt haasteet läpi, ja ne korjataan.

Mistä mitalisaldon karttuminen oli 
eniten kiinni?

– Nyt sanotaan, että tuurista, jota ei ollut.
Millainen kilpailutilanne liikkuvassa 

maalissa on juuri nyt kansainvälisesti?
– Aika samanlainen kuin se on ollut vii-

meksi kuluneiden kymmenen vuoden ajan: 
kärjessä taso on kova ja uusien ampujien 
murtautuminen sinne on haaste. Mutta Suo-
mi on hyvin pelissä mukana. Meillä löytyy 
urheilijoita ihan maailman kärkeen.

Miten tästä eteenpäin kohti kesän haas-
teita ja mihin kiinnitetään erityisesti huo-
miota?

– Nyt pitää päästä kiinni pienoiskivää-

reihin ja saada niillä riittävästi laukauksia 
ulkona, vaikka periaatteessa perushomma 
on ihan samaa kuin ilma-aseellakin. Eli nyt 
taotaan määrää ja tehdään rutiinilla kisa-
rajat ylittäviä tuloksia, kisataan ulkomailla 
ja leireillään kotona. Kovin kunto on sitten 
elokuussa.

– Olen vielä reilun kuukauden ajan sivii-
litöissäni ja sen jälkeen keskityn kesän ajan 
täysin valmennukseen. Se on mukavaa vaih-
telua omaan arkeen ja saamme urheilijoihin 
maksimaalisen panoksen.

Azerbaidzhanin Bakussa kilpaillaan 
EM-mitaleista heinä-elokuussa. Millaisia 
ajatuksia se tässä vaiheessa herättää?

– Mielenkiintoinen, meille jopa eksoot-
tinen paikka. Mutta meillä on siellä hyvät 
saumat. Olemme vakavissamme, mutta pi-
dämme hyvää huumoria yllä.

Onko ”virallisia” EM-tavoitteita asetet-
tu?

– Ei.
Liikkuva maali ammutaan EM-Bakussa 

viimeisenä. Miten tähän suhtaudut?
– Skeet on meidän kanssamme vähän 

aikaa päällekkäin, mutta saadaanpahan 
ampua rauhassa ja koko kisaorganisaation 
fokus on vain meissä! Toki aikataulu, jon-
ka mukaan muutamassa tunnissa kasataan 
liikkuvan maalin rata 300m radan tilalle ja 
ammutaan heti virallinen harjoitus, vähän 
ihmetyttää. Mutta hauskaa siitä tulee! 

Suomi sai ilma-aseiden EM-kilpailuista kaksi liikkuvan maalin joukkuepronssia. Kuvassa ovat Krister Holmberg (vas.), Tomi-Pekka 
Heikkilä ja Heikki Lähdekorpi.

”Suomi on hyvin mukana!”
Suomi on edelleen liikkuvan 
maalin kansainvälisessä 
”pelissä” hyvin mukana, 
lajivalmentaja Ville 
Häyrinen sanoo.

Teksti & kuva LASSI PALO
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E
telä-Savon urheiluakatemia, Tan-
huvaaran urheiluopisto ja Suomen 
Ampumaurheiluliitto järjestivät lo-
ka-maaliskuun välisenä aikana neljä 
ampumaurheiluleiriä yläkoululaisil-

le Tanhuvaaran urheiluopistolla. 
Valtakunnallinen yläkouluakatemia si-

sälsi muun muassa tavoitteellisen urheili-
janpolun rakentamistyön aloittamisen ja 
sen kokonaisvaltaisen tukemisen. Leiri oli 
tarkoitettu 7.–9. luokan opiskelijoille. Opis-
kelu toteutettiin leiripäivinä ohjatusti urhei-
luopistolla. Leireillä harjoiteltiin ilma-aseilla 
kaksi kertaa päivässä valmentaja Marko Le-
pän johdolla. 

Leirillä oli kymmenen ampumaurheilijaa, 
joista yhdeksän oli kivääriampujia ja yksi pis-
tooliampuja. Ohjelmassa oli lajiharjoitusten 
lisäksi fysiikkaharjoituksia ja opiskelua.

Leiriviikolla koulutehtäville oli varattu 
aikaa päivisin 3–4 tuntia. Opiskelu toteu-
tettiin opiston luentotiloissa, jossa oppilaat 
työskentelivät pääosin itsenäisesti, mutta 
kuitenkin valvonnassa. Organisaation puo-
lesta oli järjestetty valvonta opiskelurauhan 
takaamiseksi.

Urheiluopistolla totuteltiin siis toimi-
maan huippu-urheiluolosuhteissa ja -ympä-
ristössä sekä huomioimaan muut opistolla 
toimivat ryhmät ja ihmiset. Käyttäytymisen 
piti myös olla esimerkillistä.

SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN johtama 
urheiluakatemiaohjelma on keskeinen työ-
kalu suomalaisessa huippu-urheilussa ja 
urheilijan polun tukemisessa. Akatemiaoh-
jelma on yli 20 alueellisen akatemian muo-
dostama verkosto, joka toimii kehittyvänä 
osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana. 
Kuluvan vuoden aikana akatemiatoiminta 
laajenee urheiluoppilaitoksista yläkouluihin.

– Tavoitteena on saada mukaan 150 
yläkoulua, jotka toteuttavat neljää erilaista 
mallia harjoittelun ja koulunkäynnin yh-
distämisessä yhteisten oppisisältöjen kautta. 
Olen erittäin tyytyväinen siitä, että useat 
kaupungit ovat sitoutuneet uuteen toimin-
tatapaan, urheiluakatemiaohjelman johtaja 
Simo Tarvonen iloitsee. 

Tällä hetkellä urheiluakatemioissa har-
joittelee ja opiskelee yli 10 000 urheilijan 
polun eri vaiheessa olevaa urheilijaa, ja niis-
sä työskentelee satoja valmentajia ja asian-
tuntijoita, joiden osaamista kehitetään huip-
pu-urheiluverkoston yhteistyöllä. 

Urheiluakatemiaverkoston tavoitteena 
on urheilijan päivittäisharjoittelun jatkuva 

kehittäminen. Keskeiset toimenpiteet liitty-
vät valmentautumisosaamisen vahvistami-
seen, toimintaympäristöjen kehittämiseen, 
akatemia-valmennuskeskusten tukemiseen 
sekä lajien välisen keskittämisratkaisujen 
aikaansaamiseen. 

Ampumaurheilun akatemiatoimin-
ta jatkuu ensi lokakuussa. Nelipäiväisiä 
leirejä on kirjattu kalenteriin kaikkiaan 
neljä (10.–13.10.2017, 28.11.–1.12. 2017, 
15.–18.1. 2018 ja 26.–29.3. 2018). Hakuaika 
päättyi toukokuun alussa. 

URHEILUAMPUJA-LEHTI kysyi kolmelta 
nuorelta urheiluampujalta mitä mieltä he 
olivat yläkoululeirityksestä. 

Millainen kokemus leiritys oli?
Luukas Koota: Yläkoululeiritys oli mu-

kava kokemus. Matka oli pitkä, mutta leireil-
le oli kiva mennä harjoittelemaan ja viettä-
mään aikaa kavereiden kanssa.

Markus Suortti: Hyödyllinen ja hyvä.
Linnea Uutela: Leiritys oli ihan huip-

puhyvä kokemus, ja sieltä sai kunnon te-
hotreeniä hyvien valmentajien ja muiden 

ampujien kanssa. Leiritä sain myös paljon 
uusia kavereita.

Mitkä olivat suurimmat hyödyt?
Luukas: Suurimmat hyödyt minulle oli-

vat uusien harjoitusten oppiminen, palaut-
teen saaminen scatt-harjoittelusta ja runsas 
harjoittelumäärä.

Markus: Opiskelun ohessa mahdollisuus 
pidempiin treeneihin.

Millainen fiilis leirillä oli?
Luukas: Hyvä fiilis. Oli mukavaa harjoi-

tella porukassa, kannustaa kavereita ja käy-
dä kisaa toisia vastaan.

Markus: Hyvä, ryhmähenki oli hyvä.
Linnea: Leirillä oli rento ja kannustava 

fiilis.
Miten opiskelun yhdistäminen urhei-

luun onnistui?
Luukas: Läksyt tuli tehtyä, mutta leirin 

jälkeen oli koulussa kiinni otettavaa. 
Markus: Leiriolosuhteet mahdollistivat 

hyvän opiskelun harjoittelun ohessa.
Linnea: Opiskelun yhdistäminen onnis-

tui hyvin ja oli paljon aikaa tehdä läksyjä ja 
muita kouluhommia valvotusti.

Millaista oli opetella huippu-urheilijan 
elämää?

Luukas: Oli kiva päästä harjoittelemaan 
paljon. Tanhuvaaran ruoka oli hyvää, ja syö-
mään pääsi usein.

Markus: Hauskaa mutta haastavaa.
Linnea: Leireiltä sai hyvän kuvan siitä, 

millaista huippu-urheilijan elämä on ja kuin-
ka raskasta, mutta myös palkitsevaa se on.

Oliko leirien pituus ja määrä sopivia?
Luukas: Oli, mutta yksi leiri olisi voinut 

olla ”piekkarikaudella”.
Markus: Voisi olla pidempiäkin.
Linnea: Leirejä oli mielestäni tarpeeksi, ja 

ne olivat sopivan pituisia, vaikka aina olisi 
mieli tehnyt jäädä  vähän pidemmäksikin 
aikaa!

Millainen vaikutus kaikella tällä oli 
omaan ammuntaasi ja tavoiteasetteluusi?

Luukas: Leirit sopivat hyvin harjoittelu-
määrän lisäämiseen. Oma tasoni nousi kau-
della yli oman tavoitteeni.

Markus: Antoi enemmän harjoitteluaikaa 
päivisin, joka vie tietysti eteenpäin, mutta 
tavoitteet pysyvät ennallaan.

Linnea: Oma ammunta parantui leiri lei-
riltä huomattavan paljon ja leireiltä sai aina 
apua, jos jokín asia ammunnassa ei tuntunut 
hyvältä tai ei muuten kulkenut. Tavoitteeni 
ammunnan suhteen ovat korkeammalla 
kuin aiemmin. Nyt on motivaatiota treenata 
kovaa ja saavuttaa niitä tavoitteita!

AMPUMAURHEILUN akatemiatoimintaan 
osallistuivat Luukas Kootan (Espoo), Markus 
Suortin (Hamina) ja Linnea Uutelan (Lahti, 
pistooli) lisäksi Mikko Helenius (Nokia), 
Riina Ahvenus (Pirkkala), Essi Heiskanen 
(Pieksämäki), Nea Kaukonen (Hamina), 
Lauri Syrjä (Padasjoki), Roni Airo (Tuusula) 
ja Pinja Tolonen (Pieksämäki). 

”Yläkouluakatemia oli mukava kokemus!”
Teksti & kuvat LASSI PALO

Ampumaurheilun 
ensimmäinen 
valtakunnallinen 
yläkouluakatemia päättyi 
maaliskuussa.

Luukas Koota (ylh.), Markus Suortti ja 
Linnea Uutela pitävät yläkouluakatemiaa 
hyödyllisenä. 
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A
mpumaurheilun johtamisen 
painopisteitä ovat olosuhteiden 
varmistaminen, vaikuttamisen 
ja viestinnän tehostaminen, lii-
ton sisäisen toiminnan kehittä-

minen, seurojen tarpeisiin vastaaminen ja 
huippu-urheilun tulosten parantaminen.

– Tavoitteena on, että meillä on riittävä ja 
kattava nykyaikainen ampumarataverkosto 
sekä marraskuun alusta lukien päätoiminen 
olosuhdepäällikkö. Lainsäädännön ja julkis-
hallinnon halutaan tukevan ampumahar-
rastusta. Monivuotisen vaikuttajaviestinnän 
suunnitelman laatimiseen panostetaan aikaa 
ja vaivaa, puheenjohtaja Vesa Nissinen sanoi.

– Seurojen tukeminen on yksi toimin-
tamme peruspilareista ja päätehtävistä. 
Siksi resurssit on käytettävä juuri oikeisiin 
kohteisiin.

TALOUS- JA KEHITYSPÄÄLLIKKÖ Anne 
Lantee esitteli samassa yhteydessä kevättal-
vella tehdyn seurakyselyn alustavat tulokset. 
Kun seuroilta kysyttiin kehitystavoitteita 
3–5 vuoden päähän, vastausten kärkipäässä 
olivat rataolosuhteiden kehittäminen, seu-
ran jäsenmäärän kasvattaminen sekä uusien 
valmentajien ja ohjaajien kouluttaminen. 
Myönteisimpiä asioita seuroissa ovat ky-
selyn mukaan seurahenki ja yhteisöllisyys, 
käytössä olevat olosuhteet ja uusien harras-
tajien helppo mukaantulo. 

Kyselyn yhteenvedot toimitetaan kaikil-
le seuroille myöhemmin keväällä. Kaikkien 
vastanneiden kesken on arvottu kolme ris-
teilylahjakorttia. Arpaonni suosi Kontiolah-
den Urheilijoita, Orimattilan Seudun Urhei-
luampujia ja Siilinjärven Luotiampujia. 

SUOMALAISET AMPUMAURHEILIJAT 
saavuttivat viime vuonna ISSF-/IPC-lajeis-
sa 11 arvokisamitalia. Ei-ISSF-lajeissa tuli 
kaikkiaan kuusi henkilökohtaista EM- ja 
MM-mitalia. Rio de Janeiron olympialaisis-
sa oli kaksi urheilijaa (Satu Mäkelä-Num-
mela ja Vesa Törnroos), ja paralympialai-
sissa suomalaista ampumaurheilua edusti 
Minna Leinonen.

– Emme onnistuneet palaamaan mita-
likantaan, mutta verrattuna muiden suo-
malaislajien menestykseen urheilijamme 
pärjäsivät kohtuuhyvin. Toki jäi tässä paran-
nettavaa Tokioon, toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi sanoi.

Seuraavat kesäolympialaiset järjestetään 
Tokiossa vuonna 2020. Tavoitteena on nyt, 
että Suomella on ampumaurheilussa ur-
heilija joka lajissa eli kiväärissä, pistoolissa, 
trapissa ja skeetissä. Lisäksi tavoitteena on 
saada edustus myös paralympialaisiin.

VIIME VUONNA käynnistettiin Ampumaur-
heiluliiton 100-vuotisjuhlavalmistelut. SAL 
täyttää sata vuotta 2019. Liiton historiikin 
kirjoittaa tunnettu urheilutietokirjailija Kal-
le Virtapohja. 

Juhlavuoden aloittaa 18. tammikuuta 

Helsingissä pidettävä päiväjuhla, joka on 
tarkoitettu erityisesti ulkoisille sidosryh-
mille. Haulikon maailmancup järjestetään 
Hollolan Hälvälässä 11.–22. elokuuta, ja elo-
kuun 31. päivänä pidetään pääjuhla ampu-
maurheiluväelle perheineen. Paikkaa ei ole 
vielä lopullisesti päätetty. Vuoden päättää 
25.–27. lokakuuta pidettävä kauden päätös-
tilaisuus Grande Finale.

Tämän vuoden urheilullisia päätavoittei-
ta ovat muun muassa Azerbaidzhanin Ba-
kussa 20.7.–3.8. järjestettävät EM-kilpailut. 
Bakussa kilpaillaan 25/50/300m lajeissa sekä 
haulikossa ja liikkuvassa maalissa. Haulikon 
MM-kilpailut ovat syyskuun alussa Mosko-
vassa.

Liittovaltuuston kokouksessa hyväksyt-
tiin myös muutokset Kilpailutoiminnan 
yleissääntöihin ja ohjeisiin. 

Kohti satavuotis-
juhlavuotta
Ampuma urheilu liiton 
huhtikuun lopussa 
pidetyssä liittovaltuuston 
kokouksessa esiteltiin myös 
SAL:n pidemmän aikavälin 
suunnitelmat. 

Tänä vuonna eläkkeelle jäävä talouspääl-
likkö Pirjo Manninen kukitettiin kokouk-
sessa.

Tapio Hänninen ja Päivi Könönen valittiin liittovaltuuston varapuheenjohtajiksi.

Risto Aarrekivi (vas.) viimeisessä liit-
tovaltuuston kokouksessaan vierellään 
Asko Terkola.

Teksti & kuvat LASSI PALO
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 » kaliiperi 12/76
 » piiput 28”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm
 » teräshaulitestattu

 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 
 » saatavana myös vasenkätisenä
 » säädettävällä poskipakalla 
2.790€ / 30” piiput

 » kaliiperi 12/76
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  
 » Beavertail-etutukki
 » säädettävä poskipakka

 » teräshaulitestattu
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg

 » puolikorkea kisko ja poski-
pakka
 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm 
 » Paino: 3,75 kg 
 » Aseeseen saatavilla 
DTS-lisävarusteita 
(Dynamic Tuning System) 

  

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 Ascent 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 2.290€

hinta 3.490€

hinta 3.790€

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

-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.

UUTUUS
NYT 12/76

UUTUUS
NYT 12/76

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2017 asti.
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Ajankäytön 
maksimointia

URHEILIJA ARJESSA

T
imo Laitinen, 44, ottaa vieraansa 
vastaan Helsingissä Pasilan polii-
sitalossa. Ala-aulassa ovi käy tiu-
haan, kun ihmiset tulevat käymään 
poliisin luona kuka mistäkin syystä. 

Kuten Laitinen toteaa, käynnin syy on lähes 
aina vähintäänkin epämiellyttävä: syylliseksi 
epäiltynä, asianomistajana, todistajana. Tur-
vatarkastukset ovat tiukat.

Maailman skeet-valioihin lukeutuva Lai-
tinen on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien 
Pasilan poliisitalossa vakavan rikollisuuden 
tutkintayksikössä, jossa hän tutkii talous- ja 
omaisuusrikoksia. Hän valmistui poliisiksi 
kaksi vuotta aikaisemmin. Hänellä oli aiem-
min jo merkonomin tutkinto suoritettuna, 
mutta kauppaoppilaitoksen jälkeen tuli idea, 
josko hän voisi kokeilla uraa poliisina.

– Se on nyt jäänyt ”päälle”, hän hymyilee 
viidennen kerroksen neuvotteluhuoneessa.

– Kuten kaikilla muillakin, minulla on 
työssäni välillä hyviä ja välillä ei niin hyviä 
päiviä. En voi vielä sanoa, onko tämä eläke-
virkani vai ei.

Laitisen työajat noudattelevat niin sanot-
tua perinteistä kaavaa eli toimistoaikaa aa-
mukahdeksasta iltapäiväneljään – poislukien 
poliisin erityistehtävät, joita tulee ajoittain. 

LAITINEN AJAA kotoaan Järvenpäästä Pa-
silaan kuitenkin melkein joka arkiaamu 
jo seitsemäksi, sillä tunnollisen ja kovalla 
työllä kansainväliselle tasolle kivunneen 
edustus ampujan päivä alkaa tunnin kunto-
salitreenillä. Ei välttämättä rankalla harjoi-
tuksella, mutta sellaisella, joka auttaa jaksa-
maan pitkiä kisarupeamia ja myös erittäin 
lämpimissä olosuhteissa. Ammunnan hy-
väksi, Laitinen täsmentää ja naurahtaa: 

– Itsekurini pitää, ja kun näin teen, tulee 
sellainen fiilis, että on urheilija. Fysiikkahar-
joituksista on tullut minulle tapa, ja niitä on 
vuoden aikana varmasti yhteensä kaksi sataa 
tuntia. Niiden lisäksi tulevat ampumaharjoi-
tukset.

Kun Etelä-Suomen olosuhteet sen sal-
livat, suuntaa Sibbo Skyttegilleä edustava 
Laitinen työpäivän jälkeen kulkunsa Sipoon 
ampumaradalle, joka aiheuttaa ”pienen 
mutkan” matkalla kotiin. 

– Tarkkoja laukaisumääriä en ole laskenut 
kovin tarkasti. Saat valistuneen veikkaukseni 
1500 laukauksen tarkkuudella! Hyvä harjoi-
tus voi tulla myös pienemmillä määrillä.

Laitinen korostaa sitä, kuinka tärkeää 
on huomata, milloin harjoitteleminen alkaa 

mennä ”yli” ja milloin on aika alkaa ”him-
mailla”.

– Ja jos homma ei kulje, on hyvä tietää ja 
ymmärtää miksi ei kulje.

LAITINEN SANOO onnistuneensa yhdistä-
mään työn ja urheilun ”aika hyvin”. Perheel-
linen urheilija on maksimoinut ajankäyt-
tönsä, sillä hän tietää tarkasti sen ajan, joka 
hänellä on käytettävissään urheilemiseen: 
työpäivä vie vuorokaudesta kahdeksan tun-
tia, ja jäljelle jää noin kahdeksan tuntia nuk-
kumiseen ja kahdeksan kaikkeen muuhun.

Kuten aiemminkin, Laitinen kiittää työn-
antajaansa Helsingin poliisilaitosta, joka 
on suhtautunut myönteisesti hänen urhei-
lu-uraansa. Lähimmät työtoverit tietävät 
Laitisen saavutukset sekä urheiluun liittyvät 
menemiset ja tulemiset, ja arvokisojen alla 
hän saa virkavapaata, jota ei kuitenkaan saa 
palkallisena rajattomia määriä. Suuri osa lo-
mista meneekin ampumaurheiluun. Tämän 
lehden mennessä painoon Laitinen oli ollut 
alkuvuoden aikana neljällä ulkomaanleirillä 
ja yhdessä maailmancupissa (Intia) ja läh-
dössä Kyproksen maailmancupiin. Kaikki 
tämä laskettuna yhteen tarkoittaa noin puol-
tatoista kuukautta poissa töistä.

– Eikä tässä ole vielä yhtään arvokilpailua.
– Olen kuitenkin löytänyt tasapainon ja 

oppinut ajattelemaan asiat oikein. En pysty 
ampumaan yhtä paljon kuin muut maail-
man huippuampujat, ja Suomen olosuhteet 
asettavat omat rajoituksensa. Minun siis täy-
tyy maksimoida omat resurssini ja ajankäyt-
töni. Haluaisin harjoitella enemmän, mutta 
en pysty. Minulla on kuitenkin paljon koke-
musta ja laukauksia takana, ja tiedän, miten 
pystyn pärjäämään.

ENTÄ SITTEN seuraavat kesäolympialaiset, 
jotka järjestetään Tokiossa vuonna 2020?

– Olen tällä hetkellä sinne menossa, mutta 
toteutuuko se vai ei, jää nähtäväksi. Tokio on 
mielessäni, eikä juuri nyt huonolta näytä, Lai-
tinen viittaa Intian Delhissä saavuttamaansa 
maailmancupin hienoon neljänteen sijaan.

Laitinen edusti Suomea Sydneyn olym-
pialaisissa vuonna 2000. Vähintäänkin jon-
kinlaista urheiluhistoriaa hän tekee, jos hän 
on mukana Tokiossa – eli olympialaisissa 
peräti 20 vuoden tauon jälkeen.

– En kuitenkaan ajattele asiaa noin. Ha-
luan nauttia matkasta, ja tykkään lajista 
erittäin paljon. Olen siksi harjoitellut näin 
pitkään. Kilpailut ovat se iso juttu. Niissä on 
hienoa päästä mittauttamaan omaa osaa-
mistaan lajin parhaita vastaan. 

– Meillä on skeetin maajoukkueessa 
hyvä porukka ja joukossa myös kovia nuo-
ria miehiä. Kisapaikat eivät tule kenellekään 
ilmaiseksi. Toivottavasti Tokion skeetissä on 
useampikin suomalainen ampumassa.

Laitinen haluaa kaiken muun ohessa 
nauttia myös valmennettaviensa kehityk-
sestä ja menestyksestä. Hän valmentaa Eetu 
Kallioista ja Heidi Hämäläistä, jotka ovat 
lahjakkaita nuoria ja jo osoittaneet olevansa 
hyvällä tiellä kohti maailman huippua.

JOKUNEN VUOSI SITTEN Laitinen sanoi 
”laittavansa kädet ristiin, kun ajattelen mis-
tä löytyvät ne nuoret, jotka täyttävät meidän 
paikkamme, kun aikanaan jätämme maa-
joukkueen”. 

Laitinen sanoi, että Ampumaurheiluliit-
to huolehtii tyydyttävästi maajoukkuees-
ta, mutta sen täydentyminen on sattuman 
varassa. Hän puhui omasta lajistaan eli 
skeet-ammunnasta, mutta joissakin lajeissa 
tilanne oli tuolloin vieläkin hälyttävämpi.

– Parannusta on nyt tullut, sillä meillä 
on valmentajat niin nuorissa (Pentti Saari) 
kuin naisissakin (Esa Heinonen). Ampujien 
lukumäärät sen sijaan ovat edelleen pieniä, 
mutta voinee sanoa, että laatu korvaa mää-
rän, Laitinen viittaa Kallioisen ja Hämäläi-

Teksti & kuvat LASSI PALO

Timo Laitinen työpaikkansa Pasilan poliisitalon edustalla.
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sen lisäksi muun muassa Timi Vallionie-
meen, Lari Pesoseen ja Niina Aaltoseen, 
jotka tekevät kovaa työtä menestyäkseen.

TIMO LAITINEN nauttii, kun tekemistä on 
paljon. Hän ei juurikaan viihdy kotisohval-
la television ääressä, vaan on mieluummin 
radalla, metsästämässä tai valmentamassa.

– En seuraa telkkarista mitään enkä tuo 
töitä juuri koskaan kotiin. Tekemättömiä 
töitä on toki aina, mutta harvoin niitä tulee 
vapaa-ajalla mietittyä. 

Laitista motivoi haastava laji eli skeet, 
eikä touhu ole vielä muuttunut tylsäksi.

– Taloudellinen hyöty on olematon, sillä 

rahaa tästä ei saa, Kuten jo aiemmin sanoin, 
nautin kilpailemisesta. Skeet ei ole fyysisesti 
hirvittävän vaativa laji, mutta kokonaisuu-
den hallitseminen on pirun hankalaa. 

Laitisen ennätys on 124 eli kaikkia kiek-
koja hän ei ole vielä onnistunut rikkomaan. 
Se kaihertaa kokeneen ampujan mieltä:

– Koska tunnen, että pystyn sen teke-
mään kovassakin paikassa, hän perustelee. 

– Tulos 125 on tavoitteena aina, kun kil-
pailuun lähtee. Paineita en siitä kuitenkaan 
ota. Hyvä tulos tulee hyvien suoritusten 
kautta. Eli kun teet hyvän suorituksen, tulos 
seuraa: ensin hyvä valmistautuminen, sitten 
kiekko, sarja ja kilpailu.

Laitinen noudattaa tiettyjä rutiineja, joi-
den hän vuosien kokemuksella tietää toimi-
van ja joita noudattamalla ammunnankin 
pitäisi sujua. Rutiineihin on luotettava, mut-
ta kuten hän korostaa, niissä pitää uskaltaa 
ja voida joustaa, jos tilanne niin vaatii.

– Kaavan on kuitenkin säilyttävä. Jos 
jotain äkillistä kuitenkin tapahtuu eikä ole 
ihan varma, mitä pitäisi tehdä, paras neuvo-
ni on: älä muuta mitään.

LAITISEN VALMENTAJANA on toiminut jo 
useiden vuosien ajan Mauri Turunen. Kak-
sikko on säännöllisesti yhteydessä toisiinsa, 

mutta tapaa toisiaan ”valitettavan harvoin”, 
kuten Laitinen toteaa. Laitinen kertoo kui-
tenkin edenneensä omien suunnitelmiensa 
mukaisesti neljän, viiden vuoden ajan. Hän 
tekee yhteistyötä myös skeetin maajoukkue-
valmentajan Tom Alderinin kanssa.

Laitisen innostunut asenne on säilyn-
yt korkealla tasolla poikavuosista lähtien. 
Nurmeksesta kotoisin oleva Laitinen kulki 
pikkupojasta alkaen isänsä mukana Poh-
jois-Karjalan metsissä, ja kaksitoistavuotiaa-
na hän suoritti metsästyskortin. Hän halusi 
tarkaksi metsästäjäksi ja alkoi harjoitella 
haulikolla ampumista radalla.

– Nurmeksen ampumaradalla oli harjoi-
tuksissa innostava henki, ja ampuminen oli 
minusta hauskaa – etenkin kun osuin heti 
alusta alkaen kelvollisesti, Laitinen muisteli 
muutama vuosi sitten.

– Kun tekee harjoituksissa asiat oikein, 
kehittyy. Kehittyminen taas innostaa lähte-
mään kisoihin, ja onnistuminen niissä mo-
tivoi lisää, hän sanoo nyt.

Kokenut, innostunut ja motivoitunut. 
Näitä kaikkia Laitinen on. Lisättäköön lop-
puun vielä yksi häneen liittyvä menestyste-
kijä: tinkimätön asenne. 

– Minun on vaikea antaa itselleni yhtään 
”löysää”. 

Timo Laitinen työpaikkansa Pasilan poliisitalon edustalla.

Timo Laitinen kilpaili Lonaton MM-kisois-
sa vuonna 2015.
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NOIN 20 KYSYMYSTÄ

Teksti & kuva LASSI PALO

KIMMO LOPONEN:

K
immo Loponen, 51, vastaa Keski-Uusimaan Ampuma-
seuran (KUAS) nuoriso- ja valmennusasioista. Hän toimii 
lisäksi Etelä-Suomen alueen kivääri- ja pistoolilajien alue-
valmentajana ja kultahippupäällikkönä. 

Loposella on erittäin pitkä kokemus ampumaurheilusta 
ja seuratoiminnasta, sillä hän sai ensimmäisen kosketuksensa pis-
tooliammuntaan vuonna 1985. Tämä vuosi on ”juhlavuosi”, sillä 
Loposella tulee täyteen 30 vuotta K-UAS:n jäsenenä. 

Vuosikymmeniin on mahtunut aktiivista kilpailutoimintaa, lo-
pettaminenkin ja paluu lajin pariin koulutettuna valmentajana. Hän 
on aiemmin kertonut kuuluvansa ”samaan hyvään vuosikertaan” 
kuin esimerkiksi pistooliampuja Kai Jahnsson, joka oli Lontoon 
olympialaisissa (2012) ilmapistoolin finaalissa.

– Urheiluammunta on ollut minulle aina harrastus, johon en ole 
täysillä panostanut. Sitä viimeistä kipinää yrittää ihan huipulle ei 
ollut. Elämässäni on aina ollut tärkeämpiäkin asioita, hän sanoi vii-
me vuonna.

1 Toimit paitsi seuravalmentajana K-UAS:ssa myös Etelä-Suo-
men aluevalmentajana. Missä mennään juuri nyt?

Juuri nyt (pääsiäisviikonvaihde) pidetään lyhyttä taukoa valmen-
nusasioissa ennen kesäkauden alkua. Toukokuun alussa järjestään-
kin sitten jo ensimmäinen alueleiri, ja siitä sitten jo seuran viikko-
harjoituksetkin käynnistyvät.

2 Edelliseen liittyen, mitä asioita toivot tapahtuvaksi tämän 
vuoden aikana?

Valmentajana sitä tietenkin toivoo, että nuoret kehittyvät ja kas-
vavat positiiviseen suuntaan sekä ihmisinä että urheilijoina. Alueel-
lamme aktiivista ohjelmaa nuorille järjestää ainoastaan muutama 
seura, joten toivon, että seurat jaksaisivat panostaa edelleen nuo-
risotoimintaan. Erityisesti pistoolilajin tilanne on huolestuttava, ja 
toivoisin siihen uusia nuoria mukaan.

3 Kolmella sanalla: mitkä ovat avainsanasi ampumaurheiluun 
liittyvässä toiminnassa?

Pitkäjänteistä, monipuolista ja iloista. 

4 Sanoit viime vuonna, ettei K-UAS ole ”kovin tuloshakuinen” 
seura, mutta jos joku huipulle haluaa, sinusta löytyy myös 

tarvittavaa paloa ja menestyksenhalua. Avainsana on työnteko?
Mielestäni nuorten kohdalla tuloksia tärkeämpänä on kehittymi-

nen. Kehittyminen syntyy tunnollisen harjoittelun tuloksena. Hui-
pulle tähtäämiseen tarvitaan sitten enemmän päämäärätietoista ja 
kokonaisvaltaista panostamisesta. Tämän tien kulkemista olen kyllä 
valmis tukemaan.

 5. Entä laajemmin: millaisena näet esimerkiksi alkaneen olym-
piadin, joka päättyy Tokion olympialaisiin 2020?

Osassa ampumaurheilulajeista on tehty valmentautumisasioissa 
merkittäviäkin muutoksia, joten toivon, että ne kantavat hedelmää 
ja useampi ampumaurheilija lunastaa matkalipun Tokion kisoihin ja 
saavuttaa niissä menestystä.

6 Olet sanonut, ettei yksittäisten onnistumisten varaan pidä 
laskea mitään ja ”jos maailmancupin finaalipaikkaa ei ole 

vakioinut, olympiapaikan saavuttaminen on arpapeliä”. Kovaa 
mutta realistista tekstiä?

Taso on ampumaurheilun sarallakin kansainvälisesti erittäin ko-
vaa ja menestyminen vaatii kovaa tai rajua panostusta. 

7 Eletäänkö vielä kuvitelmissa, kuten olet sanonut, vai onko 
tilanne tai asenne jo muuttunut tai muuttumassa?

Hyviä nuoria on kyllä kasvamassa. Toivotaan, että heiltä löytyy 
vielä uutta vaihdetta kansainväliselle tasolle.

8 Miten luonnehdit vuonna 2019 sata vuotta täyttävää Ampu-
maurheiluliittoa? 

Liitto on kovien haasteiden edessä, jotta aiempien vuosien kal-
tainen menestys saa jatkoa. Myös jäsenistön ikärakenne on useisiin 
muihin urheilulajeihin verrattuna korkea, joka tuo haasteet toimin-
nan jatkolle.

9 Millainen on oma historiasi urheilun ja liikunnan parissa?
Kuulun sukupolveen, joka liikkui ja urheili nuorena paljon. 

Aikuisiällä eri kiinnostuksen kohteet ovat vaihtuneet 5-10 vuoden 
välein. Harrastin aiemmin paljon kestävyysurheilua eli muun muas-
sa hiihtoa, pikaluistelua, suunnistusta, soutua ja melontaa. Nykyisiä 
urheilullisia harrastuksiani ovat golf ja snooker. Pistooliammuntaa 
olen harrastanut 1980-luvun puolivälin tienoilta. 

”Seurojen on 
muutettava 
toiminta tapoja 
nuorten mukaan 
saamiseksi.”
Kimmo Loponen

"Nuorten  
kohdalla tuloksia 
tärkeämpää on 
kehittyminen"
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10 Mikä sinua motivoi ja innostaa toimimaan ampumaurhei-
lussa?

Pidän lajista ja nuorten kanssa toimimisesta. On hienoa, että voi 
siirtää tietämystä ja kokemusta eteenpäin. 

11 On sanottu, että ampumaurheilussa haetaan voittoja liian 
nopeasti, vaikka tärkeintä on tasainen kehittyminen. Mitä 

mieltä olet?
Alleviivaan täysin. Harvoin tosin kehittyminen on tasaista, mutta 

maltti on valttia.

12 Millaisin ajatuksin seurasit Rioon päättyneen viime olym-
piadin tapahtumia? 

Seura- ja aluetasolla Riolla/olympiadilla ei ollut juurikaan vaiku-
tusta. Edustustasolla kisojen jälkeen tehdyt muutokset olivat odo-
tettuja.

13 Mitkä asiat haluat nostaa erityisesti esiin – hyvässä ja 
kenties ”pahassakin”? 

Liiton panostus nuoriin tuntuu olevan edelleen vähäistä. Toivon, 
että seurat myös tajuavat nuorten tarpeellisuuden lajin tulevaisuu-
den kannalta.

14 Millaisia ajatuksia herätti se, ettei suomalaista kivääri- 
eikä pistooliampujaa nähty elokuussa järjestetyissä Rio 

de Janeiron olympialaisissa? 
Se ei tietenkään ollut hyvä lajien julkisuuskuvan vuoksi. Toisaalta, 

kuten aiemmin mainitsin, nyt on parempi mahdollisuus uudistua.

15 Kuinka iso kurssinmuutos tarvitaan, jotta seuraavissa 
kesäolympialaisissa Tokiossa vuonna 2020 tilanne olisi 

parempi?  

Toivon että, tehdyt kurssinmuutokset ja uudet suunnitelmat kan-
tavat hedelmää.

16 Millaista kaikki tämä on ollut – vuosikymmenet ampu-
maurheilun parissa?

Pääosin erittäin mielenkiintoista.

17 Kuinka monta päivää vaihtaisit pois?
Nuorten kanssa vietetystä ajasta en vaihtaisi hetkeäkään.

 18 Millaisia ajatuksia sinulla on valmentajana eli voitko lista-
ta Top3-tavoitettasi?

Seuratasolla pyrin saamaan uusia harrastajia innostumaan lajista 
sekä tarjoamaan jo harrastaville valmennusohjeita kehittymiseen. 
Tavoitteenani on pitää aluetoimintaa aktiivisena eli järjestää useita 
leirejä, jotka tarjoavat mahdollisuuden harjoitteluun hyvissä olo-
suhteissa. Kultahippujen osalta pyrin myös kannustamaan nuoria 
osallistumaan aluetoimintaan ja alueen kilpailuihin.

19 Miten luonnehdit suomalaisen ampumaurheilun tilaa 
juuri nyt?

Suunta on ylöspäin.

20 Mitä muuttaisit tai mitkä kolme asiaa laittaisit kotimai-
sessa ampumaurheilussa ensimmäisenä kuntoon?

Olosuhdeasioita pitäisi parantaa rutkasti, ammattivalmennusta 
seura- ja aluetasolle sekä uusien harrastajien/kilpailijoiden rekry-
tointiin resursseja.

21 Miten vietät oikeaa vapaa-aikaasi?
Vaimon kanssa matkustellaan ja käydään kulttuuririen-

noissa. Itselläni on lisäksi muun muassa kalastus ollut pitkäaikaisena 
vapaa-ajanviettotapana.  

Kimmo Loponen huhtikuussa Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla järjestetyissä Kultahippufinaaleissa.



24 URHEILUAMPUJA  2/2017

H
ämeenlinnan Ampumaseuran 
Sisu Manninen, 6, osallistui am-
pumaurheilun Kultahippufinaa-
leihin ensimmäistä kertaa. 

– On ollut kivaa, hän sanoi, 
kun ilmakiväärikisa oli päättynyt.

Sisu Manninen oli yksi niistä kolmesta-
sadasta lapsesta ja nuoresta, jotka kilpailivat 
huhtikuisena viikonloppuna Kultahippufi-
naaleissa Tanhuvaaran urheiluopistolla Sa-
vonlinnassa. Järjestyksessään 24. ilma-asei-
den Kultahippufinaaleissa ammuttiin 
ilmakiväärillä ja -pistoolilla. 

Ensimmäisenä päivänä ammuttiin hen-
kilökohtaiset kilpailut, ja sunnuntaina olivat 
vuorossa kaatuviin tauluihin ammuttavat 
joukkuekilpailut. 

SISU MANNISEN äiti Anu Manninen, 35, 
on harrastanut aiemmin aktiivisesti kivää-
riammuntaa ja edustanut Suomea maaotte-
luissa. Pojan harrastus alkoi, kun hän näki 
äidin lukuisat palkinnot.

– Äiti on hyvä ampuja, ja minäkin haluan 
palkintoja, Sisu sanoi.

Anu Manninen tuli ampumaurheiluun 
kymmenvuotiaana ja kuuluu nyt Ampu-
maurheiluliiton nuorisovaliokuntaan. En-
simmäiset Kultahippufinaalit järjestettiin 
vuonna 1994 Pieksämäellä, ja Anu Manni-
nen oli siellä kilpailemassa.

– Hauska sattuma on, että Sisu aloitti 
ampumaurheilun, kun minulla tuli viime 
syksynä lajin parissa 25 vuotta täyteen, Anu 
hymyili.

Miltä finaalit näyttävät nyt?
– Suurimmaksi osaksi hyvältä, mutta 

valitettavasti aina joku yrittää etsiä lapselle 
paremman tuloksen sääntöjä kiertämällä. 

KILPAILUN JOHTAJA Sami Sipponen kat-
seli rauhallisesti ympärilleen ja totesi, että 
”hyvältä näyttää”. 

– Kaikki sujuu jouhevasti. Henki on po-
sitiivinen, eikä minkäänlaista kitkaa ole ol-

lut. Menemme hyvällä tavalla eteenpäin ja 
olemme samaa ”perhettä” emmekä eri lei-
reissä, hän tiivisti.

Sipponen näkee Kultahippufinaalit tär-
keänä kilpailuna, joka kokoaa lajin harrastajat 
yhteen, jolloin näillä on mahdollisuus nähdä 
erilaisia toimintatapoja ja tutustua toisiinsa.

– Monet ovat odottaneet tapahtumaa jo 
syksystä lähtien. Aloittaville ampujille tämä 
on ensimmäinen virstanpylväs. Sen merki-
tys on iso lajin näkyvyyden ja jatkuvuuden 
kannalta. 

Sipponen on Mikkelin Ampujien vara-
puheenjohtaja ja nuorisopäällikkö. Hänen 
pojallaan Vertillä, 12, on menossa kuudes 
vuosi ampumaurheilun parissa.

– Nuorisotoiminta on mukava ajanviete! 
Viihdyn lajin parissa, ja lapsilla on virikkeel-
listä hyvää toimintaa, Sami Sipponen sanoi.

AMPUMAURHEILULIITON hallituksen 
jäsen Marja Maunula kiinnitti huomiota 
paitsi ”rauhalliseen tekemisen meininkiin” 
myös siihen, miten näkyvästi seurojen ni-
met ja logot ovat esillä lasten ja nuorten 
sekä heidän vanhempiensa ja huoltajiensa 
vaatetuksessa.

– Se tuo yhteisöllisyyttä ja on joukkue-
henkeä parhaimmillaan, hän sanoi.

Liiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi 

Kultahippu-
finaaleissa 
parasta: ”Että 
osuu keskelle!”

Teksti & kuvat LASSI PALO

puolestaan painotti vanhempien roolia las-
ten ja nuorten harrastustoiminnassa. 

– Urheiluun ja kilpailuun kuuluvat on-
nistumiset ja epäonnistumiset. Vanhempien 
tehtävänä on luoda sellainen oikeanlainen 
ilmapiiri, jossa onnistumisista pystytään 
iloitsemaan ja epäonnistumisten jälkeen 
rohkaistaan yrittämään uudestaan. On men-
tävä lasten ehdoilla. 

AMPUMAURHEILULIITON vuoden suu-
rimmassa lasten ja nuorten tapahtumassa, 
ilma-aseiden Kultahippufinaaleissa oli muka-

Kolmesataa lasta ja nuorta 
nautti osumista ja tutustui 
toisiinsa Tanhuvaarassa.

Kultahippufinaalien palkintojenjaoissa nähtiin iloisia ja jännittyneitä ilmeitä.

HSA:n Juha Ojanperä ja Nelli Tala, 7.

SIsu ja Anu Manninen.
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na 300 nuorta urheiluampujaa, jotka edusti-
vat 43 seuraa. Ilmoittautuneet lapset ja nuoret 
ampuvat kaikkiaan 371 kilpailusuoritusta. 

Yksi lapsista oli Lappajärven Ampujien 
Liina Viinamäki, 10.

– Kivaa on ollut, hän hymyili, kun rie-
mukkaat joukkuekilpailut päättivät kilpai-
lut. 

Joukkuekisassa nuoret ampumaurheilijat 
iloitsivat hyvistä osumistaan ja kannustivat 
toisiaan, ja halli tärisi ja raikui. Liikuntahal-
lin katto nousi viime vuoden tavoin varmas-
ti muutaman sentin ylöspäin!

Kultahipuissakin vaaditaan tarkkuutta, 
sillä esimerkiksi joukkuekilpailujen 10m 
ilmakiväärissä pitää osua maalitauluihin, 
jotka ovat halkaisijaltaan kuuden, viiden ja 
neljän millimetrin kokoisia. 

Liinalla on menossa kolmas vuosi ampu-
maurheilun parissa. Tämä oli toinen kerta, 
kun hän oli mukana Kultahippufinaaleissa. 
Viime vuosi jäi häneltä väliin.

– Kivointa ovat olleet ystävät ja ampumi-
nen. Minulla on ollut hauskaa Veeran (Mä-
kelä) kanssa. Ampuminen on ollut joskus 
hankalaa, mutta useimmiten kivaa.

Liinan Isällä Jukka Viinamäellä on ampu-
maurheilutaustaa, ja yksi perheen lapsista on 
osallistunut aiemmin Kultahippufinaaleihin. 

– Liinan kynnys aloittaa ampumaurheilu 
oli matala. Hän harrastaa myös yleisurhei-
lua, isä kertoi.

KULTAHIPPUFINAALIT järjestettiin nyt 
kahtena vuonna peräkkäin Tanhuvaarassa. 
Järjestelyvastuussa olivat viime vuoden ta-
voin Mikkelin Ampujat (MA), Pieksämäen 
Seudun Ampujat (PiekSA) ja Savonlinnan 
Metsästys- ja Ampumaseura (SMAS).

Vuosien 2018–19 Kultahippufinaalit ovat 
Salossa. Kisat isännöi Salon Seudun Ampu-
jat. Ensi vuoden kisapäivät ovat 21.–22.4.

– Uutta on se, että Salon finaalit am-
mutaan elektronisiin taululaitteisiin. Myös 
joukkuekilpailut, kisajärjestelyissä mukana 
oleva Ilkka Ratamo kertoi.

Liina aikoo osallistua myös vuoden ku-
luttua järjestettäviin Kultahippufinaaleihin:

– Joo, lähden Saloon, hän hymyili.
Sinne siis Liinan tavoin taas sankoin jou-

koin!
Lisää kuvia tapahtumasta sivulla 37.  

Kultahippufinaalien palkintojenjaoissa nähtiin iloisia ja jännittyneitä ilmeitä.

Aino Nenonen, Simpeleen Hahlo.Liina Viinamäki, Lappajärven Ampujat.
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Koelaukaukset: 

Keitä olette? 
Kaius ja Aamos Helaste.

Minkä ikäisiä olette? 
Yhdeksän ja kahdeksan vuotta.

Missä asutte ja mitä koulua käytte? 
Asumme Keiteleellä ja käymme Kei-
teleen Yhtenäiskoulua kolmannella ja 
toisella luokalla.

Mitä seuraa edustatte? 
Keiteleen Ampumaseuraa (KeAmS).

Kuinka kauan olette harrastaneet 
ampumaurheilua? 
Kaius 1. luokalta ja Aamos eskarivuo-
desta lähtien.

Mitkä ovat lajejasi? 
Ammumme molemmat sekä kiväärillä 
että pistoolilla.

Kuka toimii valmentajananne?  
Iskä ja muut aikuiset harjoituksissa.
Mitä muita harrastuksia teillä on? 
Palokunta, partio, ratsastus ja kesällä 
kalastus.

Miten aloititte ampumaurheilun? 
Kun meille selvisi, että kotipaikka-
kunnalla on mahdollista harrastaa 
ilma-aseammuntaa, niin menimme 
kokeilemaan, ja se vei vähän mukanaan.

Minkälaisia olette luonteeltanne? 
Emme ainakaan ole kovin rauhallisia, 
mutta ammunnassa pitää aina keskittyä 
suoritukseen.
.

Kisalaukaukset:

Miksi harrastatte ampumaurheilua? 
Se on meistä mukavaa.

Mitkä ovat tavoitteenne? 
Aamos: ”Ampua joskus 99 pistettä 10 
laukauksella.” Kaius: ”Päästä ampumaan 
joskus ulkomaille kilpaa.”

Mikä on kivointa ampumaurheilussa? 
Pistooliammunta ja kaverit.

Millainen hyvä ampuja on luonteel-
taan? 
Yrittää parhaansa.

Mitkä ovat unelmiasi urheilijana? 
Kaius: ”Päästä MM-tasolle ammunnas-
sa.”

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Sellainen, joka ohjaa rauhallisesti.

Ketkä ovat esikuviasi ampumaurhei-
lussa? 
Juha Hirvi.

  

Finaali:

Tekniikka vai tahto? 
Tahto.

Mukavin kouluaine? 
Kaius: ”Äikkä.” Aamos: ”Uinti.”

Suosikkiyhtyeesi? 
Michael Buble

Paras elokuva? 
Harry Potterit.

Lempiruokasi? 
Kalamureke ja sushi.

Mikä sinusta tulee isona? 
Aamos: ”Ammattilaskettelija.” Kaius: 
”Poliisi tai valmentaja.”

Mihin haluaisitte matkustaa? 
USA.

Kenet haluaisitte tavata? 
Ilaripron. 

Keiteleen Ampumaseuran Matti Helaste 
valmentaa poikiaan Aamosta ja Kaiusta. 

TOTTA TOINENKIN PUOLI

1 2 3 4  5 6 7 8 9

Tuuletukse
n 

paikka:

Kerro vitsi tai motto. Voit 

myös lähettää terveisiä!

Terkkuja kaikille  

kavereille!

Matti, Kaius ja Aamos Helaste
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TOTTA TOINENKIN PUOLI

- 
 

Intro: 

Kuka olet? 
Matti Helaste.
Mistä olet kotoisin? 
Pääkaupungistahan minä.
Mikä on urheilutaustasi? 
Penkkipainotteista ollut aikaisemmin. Nyt olen aika isosti mukana ju-
nioriammunnassa. Toki ampumataustaa itselläkin on metsästysharras-
tuksen kautta, mutta kilpaurheilulajina ei henkilökohtaista kokemusta 
ole.
Miksi olet alkanut valmentaa/ohjata? 
Lapset lähtivät innokkaina harrastamaan ja minä tietysti mukana 
taustajoukoissa.

Hitit:

Mitkä ovat ampumaurheilijan tärkeimmät ominaisuu-
det?

 Näillä kaikista nuorimmilla olisi hyvä, että oppii 
hetkeksi keskittymään, kun tekee suorituksen.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? 

Jaa-a… Varmasti monet muutkin lajit 
ovat nuorten valittavissa ja ampumaur-
heilijoille harrastuspaikkojakin on aika 
rajoitetusti. 

Mikä on SAL:n alueesi (Itä-Suomi) 
ampumaurheilun tila? 
Meillä taitaa nykyisellään olla aikalailla 

isointa junioritoimintaa Pohjois-Savos-
sa.  

Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana/valmentajana? 
Pitää katsoa niin leveällä katseella eteenpäin kuin vain ikinä osaa.

Mikä on ohjauksesi ohjenuora? 
Ei liian kireällä otsapannalla ;)

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki?
 Yhdeksän.
Millainen on vanhempien rooli seurassanne? 
Suuri. Ilman vanhempien panosta ei olisi koko junioritoimintaa.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Ratamaksut, avustukset ja myyjäiset.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa? 
Että nuorilla on mukavaa ja ympärillä kannustava ilmapiiri.

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi seurassanne? 
Ampumaurheilu itsessään ei ole kovin liikuttavaa, joten meillä aina-
kin muut urheiluseurat järjestävät liikunnallisempia lajeja, ja niiden 
parissa ammuntaa harrastavat nuoret käyvät myös paljon.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? 
Meillä on koulun tilojen yhteydessä hyvin toimiva ampumarata, 
jonne toki aina voi tehdä jotain hienosäätöä.

Millainen on nuorten harrastajien tilanne seurassasi? 
Keiteleen Ampumaseuran juniorijaoston osallistujamäärä on ollut 
hienoisessa kasvussa viime vuodet, ja tänä vuonna meillä käy reipas 
20 nuorta harjoituksissa kaksi kertaa viikossa. Pienelle paikkakunnal-
le määrä on varsin suuri. 

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä palkitsevinta? 
Kyllä palkitsevinta on nähdä onnistumisia. On myös hienoa, kun 
huomaa nuoren itse huomaavan, että nyt on noustu jälleen uudelle 
tasolle ampujana.

Entä haasteellisinta? 
Joskus on hieman hankalaa saada nuoria keskittymään iltaisin harjoi-
tuksiin. Varsinkin jos on ollut kovin intensiivinen koulupäivä.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? 
Viriketoimintaa ajalle, kun harjoituksissa ei pysty ampumaan tai on 
tauolla. Tähän olemme erityisesti yrittäneet kiinnittää huomiota.

Mikä on valmennusmottosi? 
Oppiminen ottaa aina aikansa ja se ottaa aikansa.

Bonusraita:

Mikä on onnellisen elämän avain? 
Meillä lukee seinällä aika osuvasti: ”There is no way to happiness, 
happiness is the way.” (Buddha)

9 8  7
"Tänä vuonna meillä käy reipas 
20 nuorta harjoituksissa kaksi 
kertaa viikossa. Pienelle paikka
kunnalle määrä on varsin suuri."
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A
lkuun pakolliset tilastot. Kym-
menen messuhallia (+11 % vuo-
teen 2016 verrattuna). Yli 100 
000 neliömetriä (+10 %). 1515 
näytteilleasettajaa (+4 %) 57 

maasta. Näytteilleasettajista enää viidennes 
oli saksalaisia yrityksiä. Yli 49 000 kävijää 
(+8 %) noin 120 maasta. 

Suomalaisista merkittävimmät ase- ja 
ampuma-alan näytteilleasettajat olivat aak-
kosjärjestyksessä Ase Utra, Kurt Thune, 
Nammo Lapua, Oulun Työstökeskus, Pir-
kan Ase, Sako, Tarvas, Tikka ja Vihtavuori.

Alkuun oli pelkoa, että tämä vuosi jäisi 
välivuodeksi Rio de Janeiron olympialaisten 
jälkeen, että valmistajilla olisi takki tyhjä uu-
tuuksista. Mutta aina IWA:sta löytyy jotain 
uutta, joka vuosi.

Yksi selvä trendi oli näkyvissä. Äänen-
vaimentimet ovat tulossa rytinällä niin Eu-
rooppaan kuin Yhdysvaltoihinkin. Kysyin 
alan suomalaiselta valmistajalta, Ase Utran 
Kari Hirvoselta, mitä hän on mieltä tästä:

– Kakulle on tullut lisää jakajia, mutta 
toisaalta lisääntyvä tunnettuus ja julkisuus 
ovat alalle hyvästä, hän tuumasi.

– Mutta kummallista on, miten rahdin-
kuljettajat suhtautuvat äänenvaimentimiin, 
näihin hirmuisen vaarallisiin vehkeisiin, 
hän jatkoi.

– Eräskin tunnettu operaattori sanoi juu-
ri irti kuljetussopimuksemme.

Urheiluammunnan kansainvälinen kat-
tojärjestö International Shooting Sports 
Federation (ISSF) kieltää edelleen äänenvai-
menninten käytön ISSF-lajeissa ja sitä kaut-
ta myös SAL. ISSF:ään kuulumattomissa 
SAL-lajeissa (esim. practical, kasa-ammun-
ta jne.) äänenvaimentimia voi käyttää. Ja 
SML:n kilpailuissa äänenvaimennin onkin 
sääntö eikä poikkeus. 

Lähdetään tutkimaan tarjontaa valmista-
jien brändin aakkosjärjestyksessä.

ADLERAUGE (SAKSA) on pienehkö sak-
salainen tähtäinvalmistaja. Se on liittynyt 
koulukuntaan, jossa etutähtäin ei olekaan 
tunneloitu, vaan aivan avoin.  

www.kornoptikasdlerauge.de 

AHG (SAKSA) eli Uwe Anschützin johtama 
ampujain varusteiden tavaratalo ahg-An-
schütz Handels GmbH esittelee joka vuosi 

uusia ampujain tuotteita. Tänä vuonna va-
litsemme muotiin tulleen täysin avonaisen 
kiväärin etutähtäimen. Tunneli on nyt out. 
Mitä etuja tästä?

– Tähtäin saa enemmän valoa ja kont-
rastia. Lisäksi on hyvin nopeata ja helppoa 
liittää paikallisen valotilanteen mukaisia 
värisuodattimia, valistaa Urheiluampujaa 
Norbert Ussfeller, ahg:n tuotekehittäjä. 

www.ahg-anschuetz.de

BENELLI (ITALIA) esitteli tapansa mukaan 
konseptihaulikon, täysvasurimallin päällek-
käispiippuisesta 828:sta sekä hienoja versioi-
ta mallista Raffaello, koskapa yritys valmisti 
ensimmäisen inertialukkoisen Raffaellon 50 
vuotta sitten.

Suomalaisen urheiluammunnan kannal-
ta kuitenkin kokokohta oli haulikkopractica-
lin maailmanmestari (2015) Kim Leppäsen 
esiintyminen Benellin osastolla esittelemäs-
sä itselataavaa practical-mallia M2 SP. Tässä 
haulikossa on otettu huomioon Leppäsen 
parannusehdotuksia, jotta MP2 SP (”Speed 
Performance”) olisi lähelle kisavalmis. Hau-
likossa on puoliksi ulkopuoliset supistimet. 

IWA – Euroopan mahtavin asenäyttely
Teksti PEKKA SUURONEN  
Kuvat MATTI ERKKILÄ, PEKKA SUURONEN,  
IWA JA VALMISTAJAT

IWA messuttiin 44. kerran 
maaliskuussa Nürnbergissä. 
Numeroiden ennätyksiä 
lyötiin jälleen.

Grünig+Elmiger ja Bleiker kisaavat maailman parhaan 50 m kiväärin tittelistä. Kuvassa G+E R3 
Racer XRS.
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Leppänen ampui maailmanmestaruutensa 
standard manual -luokassa, joka tarkoittaa 
pumppuhaulikkoa, mutta senkin merkki oli 
Benelli.

www.benelli.it ; www.teuvolouhisola.fi 

BERGER BULLETS (USA) tuli vuosina 1955-
2000 tunnetuksi tarkkojen kasa-ammunta-
luotien valmistajana. Yritys myytiin pariin 
kertaan, jolloin mukaan tuli tarkkuusluotien 
lisäksi myös varmint-, metsästys- ja taktisia 
luoteja. Nyt Nammo Lapua on ostanut Ber-
gerin. 
www.bergerbullets.com ; www.lapua.com 

BLEIKER (SVEITSI) on valmistanut kilpai-
lukivääreitä 20 vuoden ajan sekä 50m että 
300m lajeihin, sekä ISSF- että CISM-disiplii-
neihin. Niccolò Campriani ampui Bleikeril-
lä kultaa Lontoon ja Rion 50m asentolajien 
olympiadeissa.

50m Challenger-kivääriin on lisätty pat-
ruunan asettamisen ergonomiaa parantava 
syöttösilta.

www.bleiker.ch ; www.aseseppataskinen.fi

BROWNING (BELGIA) on lisännyt B725 Pro 
Sport-haulikon perätukkiin 6 kpl 20 g teräs-
rengasta, joilla voidaan siirtää aseen paino-
pistettä. Piippupuolella on myös siirrettävä 
20 g volframirengas.

www.browning.eu ; www.gyttorp.fi 

ELETTRONICA PROGETTI (ITALIA) val-
mistaa Multipull-brändättyjä phonopull-, 
tulos-, näyttö- ja maksulaitteistoja haulik-
koradoille. Yritys on toimittanut laitteistot 
Lahden MM-kisoihin 2002 sekä olympia-
laisiin 2004, 2008, 2012 ja 2016.

www.elettronicaprogetti.com 

EUROTARGET (ITALIA) kertoo saavutta-
neensa ISSF:n uusimmat kiekkovaatimuk-
set myrkyttömyyden ja särkyvyyden osalta. 
Sen seurauksena se on saanut kontrahdin tä-
män vuoden Delhin, Acapulcon ja Larnakan 
maailmancupin kisoihin.

www.eurotarget.com 

ELEY (BRITANNIA) on lisännyt ohjelmaansa 
kaksi uutta 22 LR-patruunaa kokonaismää-
rän ollessa nyt 15 erilaista. Uutuudet ovat 
slow pistol tenex- ja match-laatuina. Näiden 
lähtönopeudet ovat 45 m/s alhaisemmat 
kuin peruspistoolipatruunassa. Tarkoituk-
sena on pienentää rekyyliä ja nopeuttaa 
tähtäinkuvan palautumista.

Myös kaikki pakkaukset ovat saaneet uu-
den grafiikan. 

www.eley.co.uk ; www.remes.fi 

FEINWERKBAU (SAKSA) esitteli uusitut ki-
väärien peräraudat X-Line ja Comfort-line. 
Lisäksi esiteltiin uudet käsituen, kun käsi-
tuki saa nyt ulottua 120 mm päähän piipun 
keskilinjasta entisen 95 mm asemesta. Näillä 
välipaloilla saadaan vanhoihin aseisiin lisät-
tyä tuo lisämatka.

Toisella puolella Feinari palaa econo-
my-ilmakivääreihin tuomalla uudelleen 
mallin 500 ohjelmistoon. Saatavana sekä 
puisella että alu-tukilla.

Feinwerkbaulla on täysiverinen simulaat-
toripistooli, johon voidaan liittää esimerkik-
si Red Dotin laser/infrapunalaitteisto. Tämä 
ei ole ase eikä siten vaadi aselupaa. Sopiva 
esimerkiksi kerho- tai kotikäyttöön.

www.feinwerkbau.de ; www.nordis.fi 

GEHMANN (SAKSA) esitteli uuden kom-
paktin takatähtäimen nimeltä Tower. Ilma-
kiväärilajeissa yksi klikki siirtää 0,45-0,50 
mm, 50m lajeissa 2,20-2,70 mm tähtäinvä-
listä riippuen.

Gehmann on jo vuosia näyttänyt mes-
suilla takadiopteria, jonka hän kertoo kor-
vaavan ampujanlasit. Tähtäimellä saadaan 
hänen mukaansa +/-5 diopterin säätö ilman 
optista suurennosta. Markus Gehmann 
on taistellut aiheesta ISSF:n kanssa, mutta 

Grünig+Elmiger ja Bleiker kisaavat maailman parhaan 50 m kiväärin tittelistä. Kuvassa G+E R3 
Racer XRS.

IWA-asenäyttely keräsi  
ennätyskävijämäärän. 
Messuilla vieraat tutustuivat 
muun muassa kiikari-
tähtäimiin. 

IWA:n kävijä määriä
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toistaiseksi hyvin teknisen näköinen laite 
530570 (tai 570579, joka sisältää kuuden 
väriset suodattimet) ei ole saanut ISSF:n hy-
väksymistä.

www.gehmannn.com 

GRÜNIG+ELMIGER (SVEITSI) on tehnyt 
useita parannuksia 50m kilpakiväärinsä 
huippumalliin, jonka seurauksena sitä kut-
sutaan nimellä R3 Aluminium XRS. Ki-
vääriä on saatavana sekä mekaanisella että 
elektronisella laukaisulla. Uudet osat voi-
daan asentaa myös vanhoihin kivääreihin.

Eräs näppärä yksityiskohta on nivelletty 
poskipakan yläreuna. Näin ampuja voi ha-
lutessaan viedä poskipakan eteen lähelle ta-
katähtäintä, mutta lukon voi silti vetää auki 
ja nostaa kammen ylös. Nivel antaa lukon 
kammelle periksi.

Grünig+Elmiger on paljon käytetty 
kiväärimerkki niin ISSF- kuin CISM-kil-
pailuissakin. Esimerkiksi Qatarin CISM:n 
MM-kilpailuissa viime vuonna G+E-kivää-
reillä ammuttiin viisi uutta ME-tulosta.

www.gruenel.ch  
www.aseseppataskinen.fi 

LAPORTE (RANSKA) esitteli uuden heitti-
men, jossa on peräti 18 tornia, yli 1000 kie-

kon kapasiteetti ja lähemmäs pystyakseloin-
tia siirretty painopiste. 

www.laporte.biz 

MORINI (SVEITSI) on saanut hiilikuituisen 
vapaapistoolinsa tuotantoon ja myyntiin. 
Sen kerrotaan värähtelevän vähemmän kuin 
metallisen aseen rungon. 

Eteläkorealainen kolminkertainen 
(2008, 2012, 2016) olympiakultamitalis-
ti ja ME-haltija (583) Jin Jong-Oh ampuu 
nyt tällä hiilikuitupistoolilla. Ilmapistooli-
lajissa hän käyttää Morini CM 162EI Tita-
nium-mallia.

www.morini.ch 

POLYCASE (USA) on uudehko (2012) pat-
ruunavalmistaja, joka käyttää polymeere-
jä sekä hylsyn että luodin valmistukseen. 
Hylsyt näyttävät messingiltä, mutta luoti 
on kuparijauhetta ja polymeerejä sintrat-
tuna. Luoti on lyijyvapaa, ja se pirstaloituu 
terästauluun osuessaan. Ehkä jotain practi-
cal-ampujille?

www.polycaseammo.com 

SAK (SUOMI). Brändi kuuluu Oulun Työs-
tökeskukselle. Yritys esitteli perätukin ala-
reunaan kiinnitettävän mikrometrisäätöisen 

takatuen SAK Backfoot. Tämä on tarkoitettu 
esimerkiksi pitkän matkan ammuntaan tai 
aseen kohdistamiseen.

www.ouluntyostokeskus.com 

SIUS (SVEITSI) esitteli uuden tulosjärjestel-
män LS25/50, joka sopii nimensä mukaisil-
le matkoille pistooli- ja kiväärilajeihin. Se 
on täysin optinen, joten siinä ei ole mitään 
liikkuvia eikä kuluvia mekaanisia osia. Laite 
on saavuttanut ISSF vaihe I -hyväksynnän, 
vaiheet II ja III ovat työn alla. Kunhan nämä 
hyväksynnät on saatu, voidaan täysin optista 
tulostuslaitteistoa käyttää kaikissa lajeissa ja 
kaikilla matkoilla. 

www.sius.com

STI EUROPE (SAKSA). Alun perin ame-
rikkalainen pistoolimerkki on nyt ”STI 
Europe, Made in Germany by Karl Prom-
mersberger”. Practical-ampujien suosimat 
pistoolit valmistetaan nykyisin pääosin 
Saksassa. Malleja on monia laajassa hintas-
kaalassa.

www.stiguns.de ; www.asejaosa.fi 

TARVAS BULLETS (SUOMI) on uudehko 
laihialainen luodinvalmistaja. Yrittäjä Vesa 
Nurminen esitelmöi Nürnbergissä ahkerasti 

Morinin CEO Francesco Repichin pojat 
Matteo (vas.) ja Federico ovat aktiivisesti 
mukana yrityksen toiminnassa. Federico 
on suunnitellut hiilikuiturunkoisen va-
paapistoolin, jota hän pitää kädessään.

Pardinin mannekiineina toimii italialai-
nen avopari Niccolò Campriani (vas.) ja 
Petra Zublasing. Molemmat ovat olym-
piakävijöitä, Niccolò oli Rion kultami-
talisti 50 m kiväärin asentokilpailussa. 
Petra on maailmanennätyksen haltija.

 Heinrich Bleiker omistaa nimeään kanta-
van sveitsiläisyrityksen, joka valmistaa 
huippuluokan kivääreitä 50 ja 300 m 
disipliineihin. Kuvassa uusi 50 m kivääri. Saksalainen Tesro esitteli uusia värejä niin kivääreissä kuin pistooleissakin.

Sveitsiläinen RUAG, joka on myös RW-
S:n, Norman ja Gyttorpin emoyhtiö, lataa 
hyvin tarkkoja patruunoita etupäässä 
viranomaiskäyttöön, mutta myös kilpai-
lijoille. Kuvassa uudehkoja 300 Whisper- 
ja 300 BLK-kaliipereita.
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haavakanavista ja pakolaukoista eri luodeil-
la. 

Luodit työstetään Suomessa, mutta 
messinki tulee Saksasta ja Belgiasta, koska 
sopivaa materiaalia ei Suomessa valmiste-
ta. Tähän asti metsästäjät ovat joutuneet 
käärimään itse patruunansa kokoon (itse-
lataus). Nyt Tarvas on tehnyt sopimuksen 
liettualaisen GGG:n kanssa. Yritys lataa 308 
Win-patruunoita 10,7 g trumpetoituvalla 
Tarvas-luodilla. Patruunan V0 = 805 m/s, 
V100 = 708 m/s, E100 = 2682 J. Eli Suomen 
hirvilaillinen patruuna.

www.redmoose.eu  

TESRON (SAKSA) uutuudet rajoittuivat sekä 
22 LR- että ilmakiväärien uusiin tukkivärei-
hin. Perheyritys tuottaa runsaat tuhat asetta 
vuodessa. Yritys valmistaa myös omia täh-
täimiä kiväärilajeihin. 

www.tesro.de ; www.asetalo.com 

VIHTAVUORI (SUOMI) kertoi messujen 
alla lisänneensä kaikkiin ruuteihinsa An-
ti-Copper Agentin, joka ehkäisee vaippa-
materiaalin (tai luoti-) eli kuparin iskostu-
misen rihlapalkkeihin ja rihlojen pohjiin. 
Nammo Lapua (VihtaVuoren relo-ruudin 
markkinoija) on lähettänyt taulukon, jonka 
mukaan tarkkuuden vähentyminen vanhal-
la ruudilla, ilman ”agenttia”, on melko dra-
maattista jo 50 laukauksen jälkeen.

www.vihtavuori.com 

WALTHER (SAKSA) esitteli kolmannen va-
paapistoolimallinsa kautta aikojen. Se on 
Martini-lukkoinen (falling block) FP 500 ja 
varustettu kuulalaakeroidulla mekaanisella 
laukaisulaitteella. Rinkin anatomisia kahvo-

ja löytyy kolmessa koossa, mutta pistoolin 
voi hankkia ilman kahvaakin.

Walther piti tärkeänä asiana Meisterma-
nufakturin eli custom shopin lanseeraamis-
ta. Shopin päällikkö Matthias Schulzendorf 
oli messuilla näyttäen mitä kaikkia hänen 
osastonsa voi loihtia. Rahaa vasten tieten-
kin! 

Meistermanufaktur taitaa sekä metallin 
että puun että tukkityylin yleensäkin. Me-
tallin ja tukin värejä voidaan valita. Voidaan 
tehdä kustom-tukkeja, voidaan kuvioida 
tukkeja vesisiirtokuvatekniikalla tai tukki 
voidaan jopa karhentaa Swarovskin valeti-
manteilla! 

Nykymuodin mukaan etutähtäintä ei enää 
tunneloitaisi. Feinwerkbaulla on jännittä-
vän näköinen etutähtäimen teline, jonka 
valmistaa Adlerauge (”kotkansilmät”).

China South-niminen yritys esitteli ainakin ulkonäöltään kilpailuluokan kivääreitä, sekä ilma että 22LR. Esittelijä ei suostunut 
valottamaan hintapolitiikkaa lainkaan.

Waltherin Meistermanufakturin päällikkö 
Matthias Schulzendorf oli messuilla esit-
telemässä mitä kaikkea asiakas voikaan 
tilata.
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M
uhkein osasto oli edellis-
vuosien tapaan Nammo 
Lapualla. Yhtiöllä menee 
lujaa, sillä tämän vuoden 
patruunatuotanto on myy-

ty jo kuukausia sitten. Ohessa on muuta-
mien kotimaisten valmistajien/kauppiaiden 
näkemyksiä tästä kauppavuodestaan. Ilma-
piiri on varsin toiveikas.

NAMMO LAPUA OY
Myynti- ja markkinointipäällikkö Erkki 
Seikkula toistaa vuoden takaisen yhteenve-
tonsa: ”Kauppa käy kuin rajuilma!” Urhei-
luampujia kiinnostaa varmasti tieto siitä, 
että yhtiö on investoinut lisää Lapua .22 
-patruunan valmistukseen. Valmistusmää-
riä on lisätty ja patruunoiden tarkkuutta on 
parannettu. Uutuustuotteen 6,5 Greenmoo-
rin kysyntä ylitti myös odotukset.

– Uusia patruunoita teemme mark-
kinoille koko ajan, joten nyt on ampujan 
aika mennä testiradoille etsimään parhain 
ase-patruuna yhdistelmä, lapualainen ho-
puttaa.

Uutuustuotteista Seikkula mainitsee 
Lapuan luodit .224 N566 3,2 g / 50 gr Nat-
turalis, hylsyt 6,5 Creedmoor ja patruunat 
.222 Rem. ja N566 3,2 g / 50 gr Naturalis 
-metsästyspatruunat. Nyt löytyy patruuna 
metsäkauristakin varten.

Nammo Lapuaan kuuluvan Vihtavuoren 
tuotekehitys onnistui lisäämään koko Vih-
tavuoren reloruutivalikoimaan niin kutsu-
tun Anti-Copper Agentin. Uusi koostumus 
vähentää kaikkien testien mukaan selkeästi 
piipun kuparoitumista. Tasaiset lähtönopeu-
det parantavat tulosta.

Nammo osti vuoden vaihteessa tunne-
tun amerikkalaisen luotivalmistaja Berger 
Bulletsin.

– Olemme jalkauttamassa uutta liiketoi-
mintaa Lapua-, SK- ja Vihtavuori -brändien 
keskuuteen ja aloitamme Berger -luotien 
jakelun Euroopassa kuluvan vuoden aikana.

Lapua on julkaissut uuden Lapua Bal-
listics -älypuhelinsovelluksen Android- ja 

iPhone-puhelimille. Uusi sovellus on mark-
kinoiden ensimmäinen ratkaisu, joka käyt-
tää 6DOF (degrees of freedom) laskenta-
mallia. 

– Sen ansiosta voimme ylpeänä kertoa 
tuotteen olevan markkinoiden tarkin ballis-
tiikkalaskuri ja kaukana kilpailijoita edellä.

– Vihtavuori Reload -appi on päivitet-
ty, ja sen ominaisuuksia on lisätty. Sovellus 
toimii verkossa, mutta nyt myös ilman yh-
teyttä. Perinteisten reseptien lisäksi ohjelma 
tarjoaa käyttäjälleen kirjaston, johon voi 
helposti tallentaa kaikki omat lataukset.

Nammo Lapuan keskeiset tuotteet urhei-
luampujille ovat .22 LR ja keskisytytteiset 
patruunat sekä niiden komponentit.

– Olemme alan johtava toimija tässä sek-
torissa. Lisäksi jälleenlatausruuti ja siihen 
liittyvä tuotekehitystoiminta, markkinointi 
ja myynti ovat suuressa roolissa toimintam-
me prioriteetissä seuraavina vuosina, Seik-
kula arvioi.

http://www.lapua.com

HJORTH URHEILUTUKKU
Tamperelaisen yhtiön tuotevalikoima on 
tänä vuonna entistä laajempi. Siihen on 
hankittu Lafayette-metsästysradiopuheli-
met. Jahtikaudelle saadaan Lafayette Smart 
ja mallista saadaan lisätietoja lähempänä 
jahtikauden alkua.

– Urheiluampujia kiinnostavia tuoteuu-
tuuksia ja edustuksia löytyy myös runsaasti. 
Olemme aloittaneet laadukkaiden Coal-il-
ma-aseluotien maahantuonnin. Coalin 
valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja pe-
rinteisille ampumamatkoille, markkinointi-
päällikkö Mika Hjorth kertoo.

– Varastossamme ovat GGG-patruunat 
harjoitteluun ja kilpailuun. GGG-patruunat 
ladataan Liettuassa kaliiperissa .223 ja .308. 
Tarkkuus-/Match -patruunoissa GGG käyt-
tää Sierra Match King -luoteja. Leupold tuo 
tälle vuodelle paljon uutta ja parannuksia 
olemassa oleviin tuotteisiin. Uutuuksista 
muun muassa lämpökameratekniikkaan 
pohjautuva tarkkailuoptiikka LTO Tracker 

Kaupan alalla toiveikkuutta

Teksti & kuva MATTI ERKKILÄ

Ase- ja metsästysalan 
Euroopan suurimmilla 
messuilla (IWA) 
Nürnbergissä oli 
maaliskuussa Suomesta 
jälleen toistakymmentä 
näytteilleasettajaa 
osastoineen. 

Marjaana Linna (vas.) ja Mervi Jukarainen kertoivat Vihtavuoresta Nammo Lapuan komealla osastolla IWA-messuilla.
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on jo saatavilla, myöhemmin tänä vuonna 
on tulossa kokonaan uusi VX-5-tähtäinkii-
karisarja.

– Kivääreissä odotamme suosittuun Mat-
ch Precision Rifle -tuoteluokkaan uutuuksia 
sekä Howalta että Bergaralta.

www.hjorth.fi ja www.ase.fi  

NORDIS OY
– Lapuan tuoteuutuuksien lisäksi tulemme 
lanseeraamaan haulikon norjalaisen A-Tec 
-äänenvaimentimen. Toinen urheiluampu-
jaa kiinnostava uutuus on Accurize-maali-
tauluohjelma, joka mahdollistaa ampujan 
harjoittelun omalla aseella vaikka sisätilois-
sa. Pakettiin kuuluu laser-hylsy, joka lähet-
tää ammuttaessa laser-säteen maalitauluun 
lyhyiltäkin matkoilta (5-15m). Tuloksia 
voidaan seurata läppäriltä, älypuhelimesta 
tai tabletilta, kertoo toimitusjohtaja Marko 
Ala-Ketola.

Yhtiö jatkaa myös Blaserin uutuushauli-
kon, F16, lanseerausta. Tuote on saanut hy-

vän vastaanoton, ja haulikon saatavuutta on 
onnistuttu parantamaan.

– Tämän vuoden näkymät ovat suotuisat. 
Lama on taittunut, ja uutuustuotteet antavat 
hyvää vetoapua tunnetuille brändeillemme.

www.nordis.fi, 050 597 3208

TEEMA LINE OY
Olympiavuonna 2016 yhtiön kivääriasuil-
la saavutettiin Riossa neljä kultamitalia 
viidestä! Uuden raaka-aineen, iCanvasin, 
kehittämiseen kului kaksi vuotta. Olympia-
voittajien Niccolo Camprianin ja Henri 
Junghänelin idea johti hyvään lopputulok-
seen.

iCanvas vaimentaa toimitusjohtaja Kurt 
Thunen mukaan ampujan liikkeitä. Niin 
sanottuihin ISSF:n ei-olympialajeihin Fors-
sassa kehitettiin uudet mallit Field Target ja 
High Power sekä Norjan kansallisiin lajeihin 
“kasvava” junioritakki.

– Tänä vuonna keskitymme uuden raa-
ka-aineen ja uusien mallien markkinoimi-
seen. Vuodesta 2017 odotamme liikevaih-
toon viiden prosentia nousua, Thune kertoo.

Hänen mukaansa Kansainvälinen ampu-
maurheiluliitto muuttaa sääntöjä liian usein. 
Se pakottaa varusvalmistajat muuttamaan 
tuotteitaan, mutta voi vaikuttaa myös har-
rastuksen lopettamiseen.

www.kurtthune.com

OY HW-COMPANY LTD
Kokkolalaisella yhtiöllä on tarjolla kaksi uu-
tuutta. Waltherilta on toukokuussa tulossa 
FP500-vapaapistooli. Toisena uutuutena on 
pienoiskivääri KK500 ”Ultra light”.

– Patruunoissa ei ole muutoksia. Myym-
me edelleen Clever-, Fiocchi- ja Tunet 
-patruunoita. Pientä kasvua on ollut tämän 
vuoden ennakkomyynnissä ilma- ja spor-
ting-aseissa sekä patruunoissa ja luodeissa. 
Positiivisella mielellä olemme, toimitusjoh-
taja Esko Erkkilä kertoi.

www.hw-company.fi

OULUN TYÖSTÖKESKUS OY
Työstökeskuksella on muutamia uusia ää-
nenvaimentimia, erityisesti metsästäjille. 
Osaa uutuuksista esitteli hallituksen pu-
heenjohtaja Sampo Karppinen IWA-mes-
suilla. Yksi niistä on SAK2.

– Kesäksi valmistuu SAK3-taskuvaimen-
nin  (pocket silencer) pienoiskivääreihin 
ja pistooleihin. Se on todella pieni: 68mm 
pitkä ja painaa vain 74 grammaa! Sen voi 
asentaa SAK-pienoiskiväärin vaimentajan 
etumutterin tilalle ja vaimennusteho senkun 
paranee.

– Mielenkiintoinen uutuus on SAK Fo-
cusPoint, joka on laser-tähtäin. Se asen-
netaan normaalin SAK-pienoiskiväärin 
vaimentajan etumutterin tilalle ja antaa 

esimerkiksi luolametsästykseen sekä il-
ma-aseille (muovikuula) aivan uusia piir-
teitä.

– Pitkän matkan ammuntaan (yli 200m) 
tulee SAK mono podi (back footti). Se me-
nee heittämällä esimerkiksi aseen hihnatap-
piin tai Picatinny-kiskoon kiinni.

www.ouluntyostokeskus.com

SAKO OY
– Kuumin uutuus on Berettan uudet ampu-
janlasit, jotka toimivat sähköllä ja vaihtavat 
väriä itsestään vallitsevan valon mukaan. 
Kuulon suojaaminen on tehty mukavaksi 
uusilla Beretan kuulevilla korvanapeilla, 
jotka toistavat äänet tarkasti 360 astetta am-
pujan ympärillä suojaten silti kuulon täydel-
lisesti laukauksen tuomalta melulta, sanoo 
Jukka Ketola Sakolta.

– Beretan laadukkaat rata-ammuntaan 
soveltuvat varusteet löytyvät Varuste.netin 
myymälästä. Sinne avataan SAL:n kanssa 
yhdessä suunniteltu Beretta Sport Corner. 
Monipuolisessa valikoimassa ovat ampu-
janliivit, patruunakassit ja ampujankengät.

Sakon omaan tuotevalikoimaan tulee 
kaksi uutta kivääriä. Sako 85 Exige on pit-
kään metsästäjien odottama take-down 
kivääri. Sako 85 Black Wolf on Sakon ergo-
nomisin kivääri säädettävällä ja muotoillulla 
tukilla.

www.sako.fi

GYTTORP FINLAND OY
Maalahdessa Pohjanmaalla toimivan Gyt-
torp Finland Oy:n Kennet Dalgren uskoo, 
että urheiluammunnalla on kasvava trendi. 
Nuoressa yrityksessä uskotaan alan tulevai-
suuteen. Yhtiö edustaa useita tunnettuja kil-
pa-aseita ja patruunoita.

– Uutuutemme on Anschütz 9015 Basic 
-ilmakivääri, mutta yhtiö valmistaa myös 
pienoiskivääreitä. Lisäksi edustamme muun 
muassa Browning B725- ja B525 -ratahauli-
koita, RWS:n ilma-aseluoteja ja .22 LR pat-
ruunoita. Haulikon patruunoissa edustam-
me Gyttorpin ja Rottweilin tuotteita.

www.gyttorp.fi 

Kaupan alalla toiveikkuutta

Marjaana Linna (vas.) ja Mervi Jukarainen kertoivat Vihtavuoresta Nammo Lapuan komealla osastolla IWA-messuilla.

"Kuumin uutuus 
on Berettan uudet 
ampujanlasit, jotka 
toimivat sähköllä 
ja vaihtavat väriä 
itsestään vallitsevan 
valon mukaan."
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Teksti ja kuvat   
PEKKA SUURONEN 

ASE-
ESITTELY – suosituin  

practicalhaulikko

O
n vähemmän tunnettu fakta, 
että suomalaiset ovat maa-
ilman huippuluokkaa hau-
likkopracticalissa. Yksilö- ja 
joukkueampujat ovat saavut-

taneet menestystä eri luokissa useissa arvo-
kilpailuissa. 

Haulikkopracticalia ammutaan neljässä 
luokassa. Standard ja standard manual ovat 
maanläheisimpiä. Modified- ja open-luokis-
sa ammutaan enemmän viritetyillä aseilla. 
Standard-luokka ammutaan itselataavalla 
aseella, standard manual pumpulla. Stan-
dard-luokan hallitseva merkki on italialai-
nen Benelli.

Asetehdas Benelli Armi on perustettu 
Urbinoon 1967, mutta juuret ovat Pesarossa 
1940 perustetussa moottoripyörätehtaassa. 
Kuuden Benelli-veljeksen toiminta jakau-
tui kahtia, mutta molemmat haarat toimivat 
yhä. Benelli-moottoripyörillä on nykyisin 
kiinalainen omistaja. Beretta osti ase-Be-
nellin vuonna 1983, mutta se toimii varsin 
itsenäisesti. Benelli on hankkinut Fran-
chi-tavaramerkin 2007, joten myös Franchit 
valmistetaan nykyään Urbinossa.

BENELLI-HAULIKOT ovat leimallisesti iner-
tialukkoisia, vaikka nykyään ohjelmassa 
on myös pumppuja, päällekkäispiippuisia, 
kaasutoimisia itselataavia ja kivääreitä. 

Benelli kertoo, että bolognalainen ase-
suunnittelija Bruno Civolani olisi kehittä-

nyt inertialukon Benellille. Varmaan onkin 
viilannut toteutuksen, mutta periaatteen 
sovelsi käytäntöön ruotsalainen Carl Sjö-
gren, joka kehitti inertialukkoisen kiväärin 
ja haulikon. Patenttipäivämääriä on vuosille 
1900, 1903 ja 1905. 

Kivääri oli tarkoitettu sotaväen aseeksi, 
mutta siinä käytössä se ei menestynyt. Asei-
ta valmistettiin sekä Ruotsissa että Tanskas-
sa, jälkimmäisessä ainakin 5000 haulikkoa. 
Muutamia on säilynyt Suomessakin.

Sjögrenin kiväärissä ja haulikossa lukko-
kappale liikkui täysin avonaisena. Kun ase 
laukaistiin, lukko lensi vauhdilla suoraan 
kohti ampujan naamaa. Vaatii kovaa kanttia 
ampua tuollaisella aseella. Bruno Civolani 
älysi koteloida lukon ampujan katseelta pii-
loon.

Inertialukko perustuu aseen rekyylin 
kokoon puristamaan hyvin jäykkään jou-
seen, jota on kuvattu energia-akuksi. Lukon 
vapautuksessa on nerokas toisen jousen ai-
heuttama viive (delayed short recoil). Kun 
lukko on tullut taka-asentoonsa, inertiajousi 
"sylkäisee" lukon kiinni ja pesittää samalla 
tuoreen patruunan.

Inertialukkoa pidetään nopeampana ja 
luotettavampana kuin kaasutoimista itsela-
taavaa rakennetta. Tässä syitä inertialukon 
suosioon practical-lajissa.

 
EDESMENNYT NÄYTÖSAMPUJA Tom 
Knapp (1950–2013), Riihimäen Erämes-
suillakin esiintynyt, oli Benelli-mies. Hän 
on ampunut inertia-Benellillä kymmenen 
itse yhdellä kädellä ilmaan heittämäänsä 

kiekkoa 2,2 sekunnissa vuonna 2004.
Kahden miljoonan valmistetun iner-

tia-Benellin raja rikkoutui jo 2007.
Practical-ampujien yleisesti käyttämä 

"Ase on viimeistely matta
mustaksi lukkoa myöten."

Benelli M2

Pitkän jatkomakasiinin kanssa on syytä 
käyttää kannatinta.

Benellin perätukissa on sarja iskun-
vaimentimia, jotka kesyttävät rekyyliä. 
Kuvio symboloi tätä. Tukin harjoja on 
saatavilla eri korkuisina.
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standardiluokan haulikko on Benelli M2. 
Vai pitäisikö sanoa aihio, sillä kaikki kil-
pailijat rakentavat asettaan enemmän tai 
vähemmän. Italian IPSC:n MM-kilpailuissa 
235 ampujaa käytti Benelliä vuonna 2015. 
Seuraavaksi yleisin oli Beretta (57). 

Suomalaiset voittivat Italian ampujien 
jälkeen eniten mitaleita, kaksi joukkuekul-
taa ja seniorien MM-tittelin. Enemmistö 
suomalaisista ampui erilaisilla Benelleil-
lä. Standard manual -luokassa käytettiin 
pumppuhaulikoita Benelli Nova ja Super-
Nova. Kirjoituksen aiheena olevalla M2:lla 
ammuttiin mitalit standard-luokassa (Tee-
mu Rintala) sekä modified-luokassa (Mi-
kael Kaislaranta).

– "Pakolliset" lisäykset practical-lajia 
varten ovat jatkettu lipas sekä suurikokoiset 
lukon vapautinsalpa ja viritysvipu. Nämä 
ovat italialaisen Toni Systemsin valmistamia 
viriosia, kertoo Benellin maahantuoja Nina 
Holmberg Teuvo Louhisola Oy:stä. Nämä 
näkyvät kuvissa punaisina.

Perus-M2:een ilman rajoitinta menee 
3+1 patruunaa. Jatkolippaita on 4-8 pat-
ruunalle. Kirjoitusaseessa on pisin jatke. 
Tällä patruunakapasiteetiksi tulee 11+1 kpl 
12/70-patruunaa.

– Useat kilpailijat myös avartavat lukon-
kehyksen pohjassa sijaitsevaa syöttöaukkoa, 
Holmberg jatkaa.

–  Avarrusta ei voi (tätä kirjoitettaessa) 
ostaa kaupasta, vaan se on itse suoritettava 
tai teetettävä. Lukonkehyksen materiaali on 
Ergalia (duralumiinia), joten sitä voi työstää 
käsityökaluillakin.

– Tulevilla IWA-messuilla esitellään Be-
nelli M2 SP, jossa on otettu huomioon muun 
muassa suomalaisen Kim Leppäsen ehdot-
tamia parannuksia, kuten tämä syöttöaukon 
avarrus, Holmberg paljastaa.

PERUS-M2 COMFORTECH on viimeistely 
mattamustaksi lukkoa myöten. Tämä yh-
distettynä mustaan tukkiin antaa mustan-
puhuvan yleisvaikutelman. Viriosat antavat 
pirtsakan säväyksen punaista väriä.

Haulikossa ovat rekyyliä vaimentavat 
Comfortech-tukki ja Tecnogel-perälevy 
sekä tukin harja. 

Tukki on polymeeria eli synteettinen. Sen 
pudotus on säädettävissä vakiovarusteena 
tulevalla välipalasarjalla (drop adjustment 
kit) arvoihin 50, 55, 60 ja 64 mm. Kirjoi-
tusaseen perälevyn malli oli medium pak-
suudeltaan 22–24 mm. Tällöin vetopituus 
oli 362 mm. Saatavana on myös short- ja 
long-perälevyt (+/- 10 mm). Samoin tu-
kinharjoja on saatavana eri korkuisia. Mo-
nenlaisista vaihtoehdoista ja palikoista voi 
kukin rakentaa mieleisensä tukin.

Piipunpituuksia on 18,5"–28" erilaisil-
la tähtäin- ja supistinversioilla. Piiput ovat 
sisältä kovakromatut. Myös täyteispiippuja 
(slug) löytyy 18,5"–24" pituuksilla. Practi-
cal- ja tactical-käyttöön on saatavilla Ghost 
Ring-etutähtäin.

Perus-M2 toimitetaan viidellä piipunsi-
säisellä vaihtosupistimella. Supistusasteet 
ovat fullista sylinteriin. Lisävarusteena saa 
erilaisia sisä- tai ulkopuolisia supistimia.

Benelli Comfortechit on koeammuttu 

1370 barin paineilla. Teräshauleja saa am-
pua MOD-supistimeen asti. 

KIRJOITUSASEESSA TÄHTÄIMINÄ ovat ta-
kana tavanomainen kuurna lukonkehyksen 
päällä ja edessä 51 mm pitkä punainen Tri-
jicon-loistejyvä. Piippu on nimellisesti 26” 
(mitattuna 660 mm). 

Manuaalivarmistin on poikkitappi lii-
paisinkaaren takaosassa. Sen käyttösuuntaa 
voi vaihtaa. Lisäksi haulikossa on ulospäin 
näkymättömiä varmistimia, mm. sarjatulen 
estovarmistin. 

Kirjoitusase painoi viritysosien kanssa 
tyhjänä 3347 g. Perusaseen kokonaispituus 
on 1190 mm, Toni Systemsin 8 patruunan jat-
kolippaan kanssa 1320 mm. Kirjoitusaseessa 
laukaisuvastus oli keskiarvona 2370 g. Benelli 
ilmoittaa arvoksi 20–28 N (2040–2850 g).

Maahantuojan hinnastossa nyt esitellyn 
Benelli M2 Comfortechin perusmallin hin-
ta on 1549 euroa. Toni Systemsin viriosat 
maksavat seuraavasti: jatkomakasiiniputki 
550 mm 124,35 euroa, piipun ja jatkoma-
kasiinin välinen tuki 39,00 euroa sekä suu-
rennettu lukon vapautinpainike 27,95 euroa. 
Nämä ovat helposti itse asennettavissa, mut-
ta korvausta vastaan maahantuojakin voi ne 
asentaa. Aseiden jakelu tapahtuu aseliikkei-
den kautta.

Maahantuotujen viriosien väri on punai-
nen, sininen tai musta. 

Lisätietoja: https://www.teuvolouhisola.fi/
fi , http://www.benelli.it/fi , www.tonisys-
tem.it

Hardcore-kilpailijat saattavat avartaa latausaukkoa 
toiminnan nopeuttamiseksi. 

Benellin varmistin on poik-
kitappi ahtaassa liipaisin-
kaaressa. Sen kätisyyden  
voi vaihtaa.

Toni Systemsin valmistamia  
punaisia viriosia ovat isokokoiset 
viritinvipu ja lukon vapautinsalpa.

K I M  L E P PÄ N E N
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Teksti PEKKA SUURONEN
Kuvat NORMA

N
orman perusti norjalainen En-
gerin suku. Suvulla oli saman-
niminen luoteja valmistava 
tehdas Oslossa vuodesta 1895, 
mutta Ivar Enger lähti etsimään 

uutta tehtaan paikkaa Ruotsista, jossa hän 
näki lihavammat markkinat. 

Junan ensimmäinen pysähdyspaikka 
Ruotsin puolella oli Charlottenberg, mutta 
Ivar jatkoi 20 kilometriä seuraavalle asemal-
le. Tämä oli Åmotfors. Hän perusti luotiteh-
taan sinne vuonna 1902. Norma sijaitsee yhä 
tällä värmlantilaisella pikkupaikkakunnalla, 
joka on lähellä Norjan rajaa ja linnuntietä 
Tukholmasta 325 kilometriä länteen.

NORMA-NIMI syntyi Lars-veljen rakkau-
desta oopperaan. Vincenzo Bellini kirjoitti 
tämän nimisen oopperan Italiassa 1831.

Norja julistautui itsenäiseksi Ruotsista 
1905. Ruotsi tyytyi tähän, eikä taisteluita tai 
kähinöitä koskaan syntynyt. Norma jäi py-
syvästi Ruotsiin. Ensimmäinen oma tehdas 
rakennettiin 1911. Sen jälkeen Norma on 
toiminut useissa rakennuksissa Åmotfor-
sissa.

– Mutta rautatie on aina näkynyt tehtaan 
ikkunoista, kertoo Norman toimitusjohta-
jana vuodesta 2013 toiminut suomalainen 
Paul-Erik Toivo.

Rautatie oli tietysti elintärkeä raskaan 
tuotteen lähettämisen kannalta.

ENSIMMÄINEN MAAILMANSOTA pani 
vauhtia patruunatuotantoon, vaikka Ruot-
si ei sodassa ollutkaan. Vuonna 1917 alkoi 
Norman hylsynvalmistus kaliiperissa 6,5 x 
55SE. Tästä eteenpäin Norma valmisti itse 
hylsyt ja luodit, mutta ei ruutia eikä nalleja. 

Nyt alkoi vuoristoratamainen historia, 
jossa Norma myytiin useaan kertaan ja oli 
ajoittain myös merkittävä Ruotsin sotaväen 
toimittaja. 1930-luvun lamakin mahtui ai-
kajanaan. Tästä voisi kirjoittaa kirjan, mutta 
Norman edellinen toimitusjohtaja Torbjörn 
Lindskog on jo tehnyt kattavan historiikin 
Norma Reloading Manualiin (2013). 

Normalla on vielä vanhan liiton kirjama-
nuaali (448 sivua), vaikkakin Norman bal-

listinen laskuri netissä oli alan edelläkävijä. 
Nykymuodin mukaan se on tietysti ladatta-
vissa appina puhelimeen. 

KUN SKIPATAAN huikeat välivuodet, Nor-
ma Precision AB on ollut vuodesta 2002 
sveitsiläisen RUAG Ammotechin omistuk-
sessa. Ja 2014 se osti ruotsalaisen haulipat-
ruunavalmistaja Gyttorpin. Engerin suku 
luopui Norman omistuksesta vasta 1975.

Norma tunnetaan yli 110 kaliiperin va-
likoimastaan, joka on eräs maailman suu-
rimmista. Kotisivut ovat kuudella kielellä. 
Yhdysvallat on Normalle tärkeä markki-
na-alue, ei vähiten sen vuoksi, että se on 
valmistanut Weatherby Magnum -patruunat 
alusta lähtien ja valmistaa yhä. Muita priva-
te label-asiakkaita ovat olleet muun muassa 
Kynoch, AutoMag, BrenTen ja Fiocchi. Ny-
kyisin todennäköisesti myös RWS ja RUAG.

NORMAN TUOTANTO on yli 30 miljoonaa 
patruunaa vuodessa. Se on ollut paljon suu-
rempikin, mutta sotilaspatruunoiden tuo-

tanto loppui 1979. Norma myy – niin kuin 
useimmat valmistajat – hylsyjä myös muille 
patruunanvalmistajille, myös Lapualle ja 
Sakolle. Työntekijöitä on nykyään hieman 
alle 200.

Normalla on omia kaliipereita, muun 
muassa 358 Norma Magnum (NM), 300 
NM, 308 NM ja 6 XC. Norman omista luo-
deista mainittakoon Alaska, Vulkan, Oryx 
sekä uusimpina EcoStrike ja TipStrike. Nor-
ma on kuitenkin aina käyttänyt myös mui-
ta luotimerkkejä kuten Nosler, Woodleigh, 
Sierra, Swift, Berger ja Hornady.

Norma-ruudin valmistaa Bofors, mut-
ta Norma kertoo sen olevan sen speksaa-
ma. Laatuja on kymmenen. Joskus on ollut 
markkinoilla myös Norma-nalleja ja 22 
LR-patruunoita, mutta nämä ovat olleet 
brändin hyödyntämistä ja ostotavaraa. 

Suomessa Norman maahantuoja on 
Gyttorp Finland Oy Maalahdella, Norman 
omistama yritys tämäkin.

www.gyttorp.fi ; www.norma.cc 

Norma – laatu-
patruunoita Ruotsista
Norma on valmistanut 
patruunoita Ruotsissa 115 
vuoden ajan. Suomessa 
se on jäänyt kotimaisen 
tarjonnan (Lapua, Sako) 
varjoon.

Norma valmistaa hyvin laadukkaita (ja 
kalliita) patruunoita suurriistan metsäs-
tykseen nimellä “African”.

Norma Golden Target on tehtaan paras 
tarkkuuspatruuna.
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Jorma Sipilä

26.1.1963 – 9.3.2017

Vantaalainen farmaseutti Jorma Sipilä 
menehtyi 54-vuotiaana maaliskuun 
9. päivänä Terhokodissa Helsingissä. 

Hänelle suoritettiin viime keväänä (2016) 
maksansiirto. Se tuntui onnistuneen hyvin, 
ja Sipilä johti elokuussa Hollolan Hälvälässä 
kolmipäiväisen Pohjoismaiden pääkaupun-
kien ampumaottelun.

Marraskuussa alkoi kuitenkin esiintyä 
komplikaatioita, joiden seurauksena pidetty 
ja aina avulias mies menehtyi.

Sipilä oli tuttu persoona ampumaurheilus-
sa 40 vuoden ajalta. Hän aloitti 14-vuotiaana 
isänsä, radioääni Juhani Sipilän innostamana 
kivääriammunnan harrastuksen. Nopeasti 
hänet valittiin Suomen Metsästysyhdistyksen 
nuorisokerhon vetäjäksi. Kerhoon kuului par-
haimmillaan kymmeniä nuoria, joista monet 
menestyivät hyvin kotimaisissa kilpailuissa. 
Myöhemmin Sipilä toimi myös SMY:n kivääri-
kerhon puheenjohtajana.

Perhe, opiskelu ja ammattiin siirtyminen 
rajoittivat hänen kivääriammunnan harrasta-
mistaan. Sipilä jakoi mielellään vapaa-aikansa 
kolmen lapsensa kanssa. Vantaalla sijainneen 
kodin katto sai jo 2000-luvun alussa peitteek-
seen aurinkopanelit.

Jorma Sipilä oli luonteeltaan auttavainen 
ja sanansa pitävä. Sen koki miellyttävästi 
esimerkiksi Juha Hirvi, joka sai yhteistyösopi-
muksia Sipilän avustuksella.

– Mitään kahdenvälisiä sopimuksia ei 
Jorman kanssa tarvittu, vaan asiat hoituivat 

keskustellen, ei tarvittu nimiä papereihin. Yh-
teistyömme alkoi Jorman ehdotuksesta. Hän 
oli huipputyyppi, Hirvi muistelee merkittävää 
auttajaansa.

Jarmo Perttunen, SMY:n menestyksekäs 
kivääriampuja, kilpaili samoina vuosina 
Jorma Sipilän kanssa. Perttunen kuvailee 
ystäväänsä auttavaiseksi, elämästä nauttivak-
si, huomiseen luottavaiseksi ja pilke silmäkul-
massa viihtyneeksi henkilöksi.

Pohjoismaiden pääkaupunkien välistä 

ampumakilpailua on järjestetty sadan vuo-
den ajan. Sipilä toimi vuodesta 2004 alkaen 
Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuen 
puheenjohtajana. Siinä tehtävässä hänen 
osuutensa talousasioissa ja palkintojen han-
kinnassa oli erittäin keskeinen.

Jorma Sipilää jäivät kaipaamaan äiti, isä, 
kolme lasta, veli perheineen, avopuoliso, 
työtoverit ja laaja ystävien joukko.

MATTI ERKKILÄ

IN MEMORIAM

KaA:n Eetu  
Jokinen, 7.

Voittaja  
sarjassa  
IK 14VT:  
Nokian  
Seudun  
Ampujat.

Kolmesataa lasta ja nuorta  
osallistui Kultahippufinaaleihin  
huhtikuussa Tanhuvaarassa Savonlinnassa 
... jatkoa sivulta 25

Otso-Aadolf Ahokan-
kaan (KokMAS) tyyli-
kästä ammuntaa.

LappjA:n Veera Mäkelä (vas.) ja Liina Viinamäki kisafiiliksissä.
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Valmennuksen johtoryhmän on mieles-
täni huippu-urheilun johtamisen kova 
ydin ampumaurheilussa. Nöyrä kiitos 

siitä, että kokenut valmentajakaartimme ja 
liittohallitus hyväksyivät puheenjohtajuuteni 
VJR:ssä, kuten sitä yleisesti kutsutaan. 

Sinänsä tämä ei ole ainutkertaista, koska 
vakiintuneen käytännön mukaan liittohalli-
tuksen jäsenistä on aina yksi kerrallaan toimi-
nut johtoryhmän yhdyshenkilönä. Yritetään 
nyt tällä konseptilla jatkaa ampumaurheilun 
aseman säilyttämistä 2000-luvun menestyk-
sekkäimpänä kesäolympialajina Suomessa. 
Me kaikki voimme tahoillamme vaikuttaa 
tähän. Ja miksipä emme siinä onnistuisi!

MUTTA MISSÄ ollaan nyt? Olympiamitali-
putken jatkuminen antaa yhä odottaa. Viimei-
set olympiamitalit saavutimme Tokiossa 
vuonna 2008, kun Satu Mäkelä-Nummela 
voitti kultaa trapissa ja Henri Häkkinen 
pronssia ilmakiväärissä. Lontoon (2012) ja Rio 
de Janeiron (2016) mitalittomat kisat eivät 
menneet kuitenkaan täysin hylsykoriin, kun 
olimme joidenkin urheilijoiden osalta hyvin 

lähellä huippua. 
Riossa pärjäsimme lajina 

kilpailukykyisesti muihin 
suomalaisiin urheilulajeihin 
nähden nyrkkeilyä lukuunot-
tamatta. Onnittelut vielä 
Mira Putkoselle ja hänen 
taustatiimilleen. 

Kaksi mitalitonta olym-
piadia saattaa mennä vielä 
normaalin vaihtelun piikkiin, 
mutta kolmas ja neljäs voisi 
osoittaa jo taantumaa. Tosin 
pitkät mitalikakkuvälit olivat 
Pentti Linnosvuon (1964) ja Rauno Biesin 
(1984) sekä hänen ja Juha Hirvenkin (2000) 
välillä. Tokioon on enää runsaat kolme vuotta 
aikaa ja kaikkien kansainvälisellä huipputasol-
la kilpailevien on nyt suunnattava tähtäimet 
sitä kohti. Myös huipun tuntumassa olevia 
odotetaan liittyvän olympiapaikkataistoon! 
Onneksi lajimme nuoriso antaa odottaa 
hyvää.

Palataanpa tähän aikaan. Arvokisakausi 
alkoi ilma-aseiden EM-kilpailuilla Slovenian 
Mariborissa. Matka oli monen tavoittelema ja 
matkaan päässeille hieno elämys. 

Kisajoukkueen mukaan järjestelyt olivat-
kin erinomaiset. Mieltä lämmitti tietysti eni-
ten, kun liikkuvan maalin ampujat saavuttivat 
joukkuekilpailuissa kaksi pronssia. Kiitokset 
siitä heille. 

ARVOKILPAILUJOUKKUE-
VALINNAT herättävät usein 
suuria tuntoja. Onnistuivatko 
valinnat vai eivät? Kaikkitietä-
viä kriitikkoja esiintyy yleensä 
ennen kilpailuja, mutta myös-
kin niiden aikana ja jälkeen. 
Tämä ei onneksi ole pelkäs-
tään Ampumaurheiluliiton 
yksinoikeus. 

Valinta lienee onnistunut 
silloin, kun matkareppuun 
kertyy voittoja tai muita mita-
lisijoja. Joissakin tapauksissa 

myös muutoin onnistuneille suorituksille 
tulee antaa arvoa. 

Tämänvuotisille EM-valinnoille oli omi-
naista, että ne toteutettiin mahdollisimman 
läpinäkyvästi. Joukkueen valitsemiseksi oli 
selkeät kriteerit ja laskusäännöt, kuinka jouk-
kue valitaan. Koko menettelyn ajan valintaan 
huomioitavat tulokset olivat nähtävissä liiton 
verkkosivuilla. 

VJR ja liittohallitus pysyttäytyivät tun-
nollisesti sovituissa pelisäännöissä, kun 
joukkue viimein vahvistettiin. Ehkäpä tästä 
syystä vältyimme kiusallisilta keskusteluilta 
ja juupas-eipäs-väittelyiltä. Sen ansiosta 
kisajoukkue pääsi matkaan ilman ylimääräisiä 
henkisiä painolasteja.

AMPUMAURHEILULIITTO vertailee valin-

MIELIPIDE

Ottaessani vastaan Suomen Ampu-
maurheiluliiton kiväärin lajijohtajan 
tehtävät viime lokakuussa tehtäväs-

täni käytettiin myös nimeä ”muutosjohtaja”. 
Muutostarvetta oli todettu liitossa ainakin 
valmennusryhmien kokoonpanojen määrit-
tämisessä, valmennuksen organisoimisessa ja 
arvokisajoukkuevalintamenettelyssä. 

Tämän toteuttamiseksi tein syksyllä 
työsopimuksen lajijohtajan pestistä niin, 
että työpanokseni "muutokseen" olisi 30 
vuorokautta. Pestin päättyessä meillä oli 
urheilijoiden kanssa loppupalaveri Turun 
maajoukkueleirillä 23. maaliskuuta. Tuo työ-
päivä oli siis numero 31, sovitun työpanokse-
ni päätöspäivä.

AIEMMIN OLIN seurannut maajoukkueval-
mennusta sen ulkopuolelta valmennettavieni 
näkökulmasta katsottuna. Saamani toimek-
siannon perusteella tarkensin muutokselle 
asetettuja tavoitteita. Tavoitteenani oli ensiksi 
löytää ne urheilijat, jotka selkeästi tähtäävät 
menestykseen ja joilla on halu sekä todel-
linen mahdollisuus tehdä kovaakin työtä 
tavoitteen saavuttamiseksi. 

Toiseksi tavoitteena oli asettaa tulosraja-
vaatimukset niin, että syntyy terve kilpailuti-
lanne pääsystä maajoukkueryhmiin ja maan 

edustustehtäviin arvokilpailuissa. Kolman-
neksi, näillä tulosrajoilla piti tukea kehitty-
mistä niin, että Tokion olympialaisiin (2020) 
asetettu tavoite ”yksi kivääriampuja finaalissa” 
olisi edes realistisesti mahdollista.

VALMENNUSJÄRJESTELMÄÄ halusin 
kehittää siten, että pystyisimme hyödyn-
tämään tehokkaammin jo tiedossa olevaa 
valmennustietoutta Suomessa, erityisesti 
KIHU:n laaja-alaisia testituloksia urheilijoiden 
henkilökohtaisessa valmennuksessa niin, että 

paikallaan junnaavaan harjoitteluun saadaan 
muutos. 

Tämän onnistumiseksi tuli luoda hyvä 
ja rakentava yhteys tehoryhmien vetäjien, 
urheilijoiden henkilökohtaisien valmentajien 
välillä sekä yhteistyö Puolustusvoimien kan-
sainvälisen urheiluvalmennuksen kanssa. Sel-
keyden lisäämiseksi halusin myös suunnitella 
maajoukkuevalmennusta niin, että lokakuun 
aikana ovat valmiina seuraavan valmen-
nuskauden maajoukkueryhmät, leiritykset, 
näyttökilpailut ja alustava budjetti.

Lisäksi tarkoituksena oli lisätä avointa 
keskustelua valmennuksesta kaikilla tasoilla 
ja tehdä kaikkeni sen eteen, ettemme menet-
täisi lahjakkaita nuoria kivääriampujia, joita 
meillä on onneksi useita.

MONESTI SANOTAAN, että muutos tapah-
tuu. Oikeasti muutos tehdään! Vaikka muutos 
olisikin odotettua ja toivottavaa, se voi silti 
satuttaa. Ihminen vaatii aikaa sopeutuakseen 
uusiin malleihin ja tapoihin. Tiedostin jo alus-
sa hyvin sen, että vastustusta tulee tässäkin 
yhteydessä olemaan, kun "suoraa kulmaa" 
käytetään asioiden muuttamiseen. Sitähän 
muutos juuri on! 

Toimintatapaani on aina kuulunut se, että 
asiat sanotaan suoraan kaunistelematta ja 

Tokio 
odottaa

Muutoksen pyörteissä
"Toimintatapaani on aina 
kuulunut se, että asiat 
sanotaan suoraan kauniste
lematta ja mielistelemättä, 
koska muutoin ei mielestäni 
päästä mihinkään. Tämä ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, että 
olisin halunnut olla ilkeä."
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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 

Vakio- ja irtovuoroja  Pienoispistoolirata 25 m: ampumapaikkoja 5 kpl, maksimikaliperi 22
50 m rata: ampumapaikkoja 3 kpl, ampua voi 9 mm aseella, kohdistuspöytä 
Ampumaratoja voi käyttää vain, jos on oma ase ja siihen hallussapitolupa. 
Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25, puh. 09 3488 6419

urheiluhallit.fi/kalliourheiluhallit.fi/kallio
VIRKISTÄVÄN MUKAVA.

www.ampumaurheiluliitto.fi

Vuoden 2017 kolmas  
Urheiluampuja ilmestyy 12.7.

mielistelemättä, koska muutoin ei mielestäni 
päästä mihinkään. Tämä ei tarkoita kuiten-
kaan sitä, että olisin halunnut olla ilkeä. Har-
millista, jos joku urheilija on loukkaantunut 
suorasukaisista puheistani.

Sen vuoksi, että toimintatapani oli joi-
denkin urheilijoiden mielestä sellaista, että 
emme enää voineet yhdessä jatkaa tavoitel-
tujen muutoksien saavuttamiseksi, katsoin 
parhaimmaksi olla uusimatta työsopimus-
tani. Jatkan tästedes valmennustyötä vain 
yksilötasolla aikaisempien valmennettavieni 
kanssa. 

PALJON KUITENKIN saimme aikaan puo-
len vuoden aikana. Tästä paras osoitus oli vii-
meisin KIHU:n raportti, jonka mukaan monet 
olivat kehittyneet usealla osa-alueella. Lisäksi 
merkittävää oli "Turun Urheiluakatemian” 
käynnistyminen, josta uskon koituvan vielä 
paljon hyvää tulevaisuudessa.

Toivotan kaikille urheilijoille menestystä 
ja harjoitteluintoa, en onnea, koska sitä am-
pumaurheilija ei tarvitse –  viimekädessä tai-
to ratkaisee kaiken. Haluan osoittaa kiitoksen 
myös SAL-valmentajille hyvästä yhteistyöstä 
sekä erityisesti KIHU:lle ja Simo Ihalaiselle.

Jukka Salonen

Muutoksen pyörteissä

toja tehdessään urheilijoiden tasoa edellisten 
arvokisojen tuloksiin. Tullakseen valituksi 
urheilijan on valintajärjestelmän mukaisesti 
saavutettava tulos, joka vastaa sijoitukseltaan 
parhaan 30 prosentin tasoa. 

Tuo raja-arvo valintatuloksena on 
osoittautunut hyväksi mittariksi, vaikka se ei 
sellaisenaan takaakaan vielä menestymistä. 
Toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 
alle mainitun raja-arvon ampuneiden on mel-
ko turha odottaa ihmetuloksia tai -sijoituksia. 
Tällaisille urheilijoille kansainväliset arvokil-
pailut olisivat lähinnä kokemusmatkailua, 
jota tulisi kartuttaa ennemminkin muissa 
kansainvälisissä kilpailuissa.

EM-KISASUORITUKSESSA kykenivät liiton 
valintarajan ylittämään Juho Kurki, Cristian 
Friman, Matias Kiuru ja Marianne Palo ki-
väärissä sekä Krister Holmberg ja Tomi-Pek-
ka Heikkilä liikkuvassa maalissa.

Tällä tavalla laskettuna joukkueen onnis-
tumisprosentti oli 55. Näistä vain Kurki, Kiuru 
ja Holmberg kykenivät ampumaan paremmin 
kuin tekemänsä valintatulos (27%). Urheilijan 
venyminen arvokilpailuissa on hieno asia ja 
kiitokset siitä heille. 

Tämä todistaa myös vanhan kokemukseen 
perustuvan tiedon, että yleensä noin kolman-
nes urheilijoista onnistuu tasoaan paremmin 
arvokilpailuissa. Nyt saavutetut EM-mitalit ja 
onnistumiset kilpailuissa osoittavat siis, että 

EM-valinnat menivät kohdilleen. 
Ja mitä sitten tulee ihan alussa mai-

nitsemaani Tokion olympiakisoihin, niin 
olympiapaikkojemme määrän tulisi olla 
puolenkymmentä voidaksemme saavuttaa 
mitaleihin johtavia venymisiä. Tiedämme 
myös entuudestaan, että maapaikan saavut-
taminen olympialaisiin on huomattavasti 
liiton edellä mainittuja kriteerejä tiukempaa 
ollen maapaikkajaon loppuvaiheessa runsaan 
10 prosentin parhaan tasoa arvokilpailuissa 
tai maailmancupeissa. Maapaikkojen jako 
alkaa vuonna 2018.

Tulevan kesän EM- ja MM-arvokilpailujen 
joukkuevalinnat tehdään samankaltaisella 
menettelyllä kuin ilma-aseiden EM-kilpailui-
hin. Kilpailuihin haluavien kannattaa tarkistaa 
valintamenettelyt liiton verkkosivuilta.

LOPUKSI MUUTAMA ajatus myös harjoit-
telusta tai oikeastaan valmentautumisesta. 
Kutsuakseen itseään urheilijaksi, saati huip-
pu-urheilijaksi, ampujan on parannettava 
lajivalmiuksiaan säännöllisesti ja pitkäjäntei-
sesti – käytännössä siis joka päivä. 

Siihen, kuinka paljon harjoittelua on 
määrällisesti ja laadullisesti, sekä kuinka se 
jakautuu erilaisiin harjoitteisiin, vaikuttaa 
luonnollisesti urheilijan laji ja tausta. Sopivan 
mikstuuran määrittämisessä vastuu on 
urheilijalla itsellään, hänen henkilökohtaisella 
valmentajallaan tai yhteisövalmentajilla. 

Esittämääni toteamusta voi verrata 
esimerkiksi musiikkia harrastavan lapsen 
opetukseen ja harjoitteluun musiikkioppilai-
toksessa. Lähisoittotuntien lisäksi on hyvin 
tavanomaista, että kotiläksyjä tulee siten, että 
soittoa on harjoiteltava joka päivä. Monesti 
nämä musikantit ovat vasta viisivuotiaita. 

Miten musiikin ja ammunnan oppiminen 
eroavat toisistaan? Saatamme siis kalveta har-
joittelussa muusikon alkujen rinnalla. Koska 
lajimme huipputason ampujat ovat edellisiä 
vanhempia ja harjoitelleet jo pitkään, en 
malta olla mainitsematta entisen olympiako-
mitean valmennuspäällikön Kalevi Tuomisen 
ohjausta määräharjoittelusta. "Määrää pitää 
aina lisätä laadun heikentymättä", oli yksi 
hänen teesinsä. 

Taitaa yhä pitää paikkansa.

TOIVOTTAVASTI mahdollisimman moni 
urheilija pääsee nauttimaan pitkän pimeän 
talven aikana tekemästään uurastuksesta. 
Tulkoon tuo nautinto vaikkapa aiempaa 
paremmasta tekniikasta, uusista ennätyk-
sistä, arvokilpailujoukkuenimityksestä tai 
jopa arvokisamenestyksestä. Ihminen kaipaa 
palkitsevuutta. Eteenpäin on mentävä. 

Tokio odottaa!

Mikko Taussi
mikko.taussi@gmail.com

0400 436 416
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Siilinjärven Luotiampujat järjestää ruuti-
aseiden Kultahippufinaalin lauantaina 
5. elokuuta Raasion ampumaradalla. 

Osoite on Raasiontie 261.
Ilmoittautuminen seuroittain 14. 

elokuuta mennessä sähköpostiin ruu-
tikh@gmail.com: nimi, seura, laji ja 
sarja sekä syntymäaika, alkukilpai-
lun tulos ja kilpailu jossa alkukilpai-
lutulos on ammuttu.

Jälki-ilmoittautuneita ote-
taan kilpailuun, mikäli eriin sopii. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit 
ilmoittaa myös yhteystiedot paikal-
lislehteesi, jonne voimme toimittaa 
kilpailutulokset.

Osallistumismaksut: henkilökoh-
tainen kilpailu 14 e, joukkuemaksu 17 e. 
Maksa osallistumismaksut tilille POPFFI22, 
FI36 4786 0010 1457 89 14.7. mennessä.

Keittolounas ampumaradalla ennakkova-
rauksella. Radalla on kahvio.

Kultahippumajoittujille on varattu kiintiö 
Kunnonpaikan Viltti-ryhmämajoitustilasta. 
Varaa ryhmämajoitus tunnuksella ”RuutiKH” 
viimeistään to 22. kesäkuuta. Kunnonpaikka 
on myös hotelli, kysy majoitusta (044 747 
6560, www.kunnonpaikka.com).

Kolmisopen koululla 3 km Raasion am-
pumaradalta on tarjolla asuntoautopaikkoja.

KYSELYT: info.jaansmo@gmail.com tai 040 
842 4925, www.jaansmo.fi

TIEDUSTELUT: ruutikh@gmail.com, tuo-
mosilvast@gmail.com, 044 327 4046, Kari 
Rautiainen 050 337 6154.

Lisätietoja: www.siilinjarvenluotiampujat.
com/Ruuti-Kultahippufinaali.html

Ruutiaseiden Kultahippufinaali 
Siilinjärvellä 5. elokuuta

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2017 asti.

maahantuoja:maahantuoja:

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2017 asti.

Tarkka, tarkempi, AIR ARMS.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.
                      Kuvien aseet erikoisvarustein. Kiikarit, jalat ja vaimentimet eivät sisälly hintoihin.

Air Arms ProSport
• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

Air Arms MPR Biathlon
Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 
sekä laukaisukoneisto

• neljä kpl viiden laukauksen lipasta. 
Lippaille paikka etutukissa

• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

• laadukas diopteritähtäin ja etutunneli

• kaliiperi: 4,5 mm

• tehokas: 19,5J/4,5 mm ja 21,5J/5,5 mm

• säädettävä kullattu liipaisin

899€

1299€

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

• Katso tehoja! 
27J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• säädettävä teho 9,5J – 27J
mahdollistaa sisäammunnan
myös lyhyillä etäisyyksillä!

• 10 luodin lipas
alk. 1099€
(4,5 mm / 5,5 mm /
6,35 mm)

(4,5 mm / 5,5 mm)

(500 kpl rasia)

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

8,90€

Air Arms S510

alk. 1099€

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

Single Shot 

1

1

899899€€
(4,5 mm tai 5,5 mm)(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 

Air Arms                S510 Target

• 16J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• Säädettävä teho mahdollistaa sisäammunnan 
myös lyhyillä etäisyyksillä

• 10 luodin lipas

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

1299€Air Arms                S510 Target

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

12991299

UUTUUS! COAL-ilma-aseluodit

(500 kpl rasia)

EU:ssa valmistettua laatua vuodesta 1960. Coalin White Pellet WP-
luodit valmistetaan erittäin tasalaatuisesti, tehdas sallii enintään 
+/- 0,004 gramman painonvaihtelun luotien välillä (4,5 mm). 
White Pellet –nimi kertoo luodin kirkkaasta väristä, 
joka saadaan aikaan huippuhionnalla. 
WP-hionta tasoittaa ja kiillottaa luodin 
pinnan, minkä ansiosta luodin ballis-
tiikka paranee huomattavasti.

Normal Rifl e Match WP 0,52 g 
10 m -luoti    
4,49 mm / 4,50 mm / 4,51 mm

Field Target WP 
1,0 g >50 m -luoti   

5,50 mm / 5,52 mm  

(250 kpl rasia)
9,90€

Inkoossa järjestetään 17. kesäkuuta 
kaikille avoin liikkuvan maalin leiripäivä. 
Päivän aikana pääsee harjoittelemaan 

maajoukkueleirin tunnelmassa, ja samalla 
saa opastusta maajoukkueurheilijoilta ja 
-valmentajalta.

Kello 9–16 välisenä aikana on harjoi-
tusmahdollisuus 10 metrin  ja 50 metrin  
radoilla. Lajivalmentaja Ville Häyrisen 
mukaan jaoston ja maajoukkueen 
yhteistyöllä tarjotaan tavallisille harras-
tajille mahdollisuus nähdä maajoukku-
een toimintaa ja saada vinkkejä omaan 
tekemiseensä.

– Kutsu on yli lajirajojen eli myös mui-
den lajien harrastajat ovat tervetulleita, 
Häyrinen painottaa.

Helsingin seudun Ampumaurheilun 
Tuki on valinnut Kai Virtalan tä-
män vuoden puheenjohtajakseen. 

Hän toimi aiemmin usean vuoden ajan 
varapuheenjohtajana ja useissa kilpailuis-
sa joukkueenjohtajana. 

Yhdistys vastaa Helsingin joukkueen 
valinnasta ja matkasta neljän vuoden 
välein järjestettävään Helsingin, Kööpen-
haminan, Oslon ja Tukholman väliseen 
kaksipäiväiseen 300m kiväärikisaan. 

Ensimmäinen kilpailu järjestettiin jo 
vuonna 1912. Helsinki liittyi mukaan Suo-
men itsenäistyttyä vuonna 1919. 

Viimeisin kilpailu järjestettiin Tuen 
isännöimänä viime vuonna Hollolan 
Hälvälässä, sillä lähempää Helsinkiä ei 
löytynyt sopivaa rataa. Seuraava kilpailu 
järjestetään Oslossa vuonna 2020.

Helsingin joukkueen uskollisin osanot-
taja on ollut Pekka Kurkinen. SAL:n halli-
tuksen jäsenenäkin vaikuttanut espoo-
lainen on osallistunut perinnekilpailuun 
poikkeuksetta vuodesta 1958 lähtien.

MATTI ERKKILÄ

Kaikille avoin 
liikkuvan 
maalin 
leiripäivä 
kesäkuussa 
Inkoossa

Kai Virtala 
Ampuma-
urheilun Tuen 
keulaan

LAJISÄÄNTÖKIRJAT ISSF:N LAJEISTA 
ovat ilmestyneet. Kirjoja voi tilata osoitteesta: 
sporttikauppa@olympiakomitea.fi tai SAL:n 
toimistolta: kirsi.kankaanmaki@ampumaurhei-
luliitto.fi 

Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet 
KY/2017 ilmestyy toukokuun puolen välin 
paikkeilla. Sportingista ei painettu uutta sään-
tökirjaa toistaiseksi. Muutokset tulevat SAL:n 
sivuille kohtaan: Kilpailutoiminta / säännöt. 

Lajisääntökirjat ISSF:n 
lajeista ilmestyneet
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Lapin sisaruksille kolmois voitto

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2017 asti.
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Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2017 asti.

Tarkka, tarkempi, AIR ARMS.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.
                      Kuvien aseet erikoisvarustein. Kiikarit, jalat ja vaimentimet eivät sisälly hintoihin.

Air Arms ProSport
• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

Air Arms MPR Biathlon
Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 
sekä laukaisukoneisto

• neljä kpl viiden laukauksen lipasta. 
Lippaille paikka etutukissa

• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

• laadukas diopteritähtäin ja etutunneli

• kaliiperi: 4,5 mm

• tehokas: 19,5J/4,5 mm ja 21,5J/5,5 mm

• säädettävä kullattu liipaisin

899€

1299€

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

• Katso tehoja! 
27J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• säädettävä teho 9,5J – 27J
mahdollistaa sisäammunnan
myös lyhyillä etäisyyksillä!

• 10 luodin lipas
alk. 1099€
(4,5 mm / 5,5 mm /
6,35 mm)

(4,5 mm / 5,5 mm)

(500 kpl rasia)

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

8,90€

Air Arms S510

alk. 1099€

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

Single Shot 

1

1

899899€€
(4,5 mm tai 5,5 mm)(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 

Air Arms                S510 Target

• 16J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• Säädettävä teho mahdollistaa sisäammunnan 
myös lyhyillä etäisyyksillä

• 10 luodin lipas

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

1299€Air Arms                S510 Target

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

12991299

UUTUUS! COAL-ilma-aseluodit

(500 kpl rasia)

EU:ssa valmistettua laatua vuodesta 1960. Coalin White Pellet WP-
luodit valmistetaan erittäin tasalaatuisesti, tehdas sallii enintään 
+/- 0,004 gramman painonvaihtelun luotien välillä (4,5 mm). 
White Pellet –nimi kertoo luodin kirkkaasta väristä, 
joka saadaan aikaan huippuhionnalla. 
WP-hionta tasoittaa ja kiillottaa luodin 
pinnan, minkä ansiosta luodin ballis-
tiikka paranee huomattavasti.

Normal Rifl e Match WP 0,52 g 
10 m -luoti    
4,49 mm / 4,50 mm / 4,51 mm

Field Target WP 
1,0 g >50 m -luoti   

5,50 mm / 5,52 mm  

(250 kpl rasia)
9,90€

Suomen Ampumaurheiluliiton 
100-vuotiaasta toiminnasta ollaan 
kirjoittamassa historiankirjaa. Teok-

sen kirjoittaa urheiluhistorioitsija, FT Kalle 
Virtapohja.

Noin 500-sivuinen teos käsittelee 
laajasti liittomme toimintaa sanoin ja 
kuvin. Kirjaan halutaan valokuvia rikas-
tuttamaan teosta. Tarvitsemme kuvia 
menneiltä vuosikymmeniltä (ennen 1990) 
isoista tapahtumista sekä kotimaasta että 
ulkomailta kuten maaotteluista, nuoriso-
tapahtumista, SM-, PM-, EM-ja MM-kilpai-
luista, kokouksista, valmennusleireistä, 
koulutuksista jne. Erityisesti kaipaamme 
kuvia kansainvälisistä kilpailuista.

Kuvat digitalisoidaan ja palautetaan 
omistajilleen.  Kuvissa tulee olla tieto 
tapahtumasta, ajankohta, paikka ja nimet 
henkilöistä, jotka esiintyvät kuvissa sekä 
osoite, johon kuvat palautetaan!

Kuvat voi lähettää osoitteella: 
kalle.virtapohja@ampumaurheiluliitto.fi 
tai
Suomen Ampumaurheiluliitto
100 v-historian kirja
Radiokatu 20
00240 Helsinki 24

Valokuvia 10 0-
vuotis kirjaan

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJA 
edustavat Lapin sisarukset ottivat 
kolmoisvoiton talven aikana käy-
dyssä Pete Patruuna -cupissa.

Vili voitti (57 pistettä), Panu oli 

toinen (52) ja Lilli kolmas (45). 
Vili on melkoinen tekijä Pete 
Patruuna -kisassa, sillä hän oli 

yhteispisteiden ykkönen myös 
viime vuonna.

L A S S I  PA LO
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TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA

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

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

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

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

Lehden 
numero

Varaus- 
päivä

Aineisto- 
päivä

Ilmestymis- 
päivä

3/2017 1.6. 16.6. 12.7.

4/2017 14.8. 30.8. 22.9.

Urheiluampuja 2017

TAVARAPÖRSSI ONNITTELUT

””Merikonteista kasattavat korkeat taustamuurit ovat yksi 
vaihtoehto pelastaa Lappeenrannan Muukon haulikkoradat 

sulkemiselta. - - Merikonttiseinät nousisivat suojavallin päälle. 
Trap-radalla olisi vierekkäin kahdeksan merikonttiseinää, 

joissa kussakin olisi kuusi hiekalla täytettyä konttia päällek-
käin. Muodostuva muuri nousisi noin 20 metrin korkeuteen 

ampujan tasalta. Skeet-radan kuudessa keskimmäisessä 
konttiseinässä olisi viisi merikonttia päällekkäin, päätyseinissä 

neljä. Konttiseinien pintaan asennettaisiin suojaverkko..   
i Uutisvuoksi 27.4.

lauottua
”””Olen kuitenkin löytänyt tasapainon ja oppinut ajattelemaan 
asiat oikein. En pysty ampumaan yhtä paljon kuin muut maailman 
huippuampujat, ja Suomen olosuhteet asettavat omat rajoituksensa. 
Minun siis täytyy maksimoida omat resurssini ja ajankäyttöni.””
Skeet-ampuja Timo Laitinen   i sivu20

95 VUOTTA 
Aho Pentti  TSA  22.5.

85 VUOTTA
Raulo Jarmo NorA  6.7.
Kauppinen Pertti VarkA 2.6.

75 VUOTTA 
Enestam Matti  HVA 12.5.
Tapaninen Esko  ESF  18.5.
Savioja Esa TSA  8.6.
Blomberg Antero TSA  22.6.
Setälä Unto  NoSA  4.7.

70 VUOTTA 
Peltonen Risto LAS  13.5.
Valtonen Aarre  TSA  22.5.
Laurila Timo K-UAS 2.6.
Pihlaja Harri K-UAS 3.6.
Mäkinen Lasse  NoSA  5.6.
Niskanen Kalevi  LAS  17.6.
Karhu Esko  LAS  30.6.
Koivusalo Matti  TSA  30.6.
Nurmi Auvo TSA  12.7.

65 VUOTTA 
Kokkonen Matti  NoSA 8.6.
Welin Hannu VarkA 8.7.

60 VUOTTA 
Eloranta Tarmo  LAS  6.5.
Peippo Rauno VarkA 14.5.
Julkunen Rauno K-UAS 14.5.
Mustakallio 
Timo-Pekka  ESF  23.5.
Mikkola Timo   LL  12.6.
Siirola Matti  LAS  25.6.
Nieminen Veikko  NoSA  5.7.
Risku Markku  TSA  6.7.
Nurmi Reima  NoSA  17.11.

55 VUOTTA
Merinen Teijo K-UAS 24.5.
Mällinen Jorma K-UAS 8.6.

50 VUOTTA 
Lehtinen Pertti  LL  10.5.
Halkio Jarkko  SäSA/LL  11.5.
Virolainen  Antti  LAS  15.5.
Wallin  Seppo  LL  21.5.
Törmä Tapio  NoSA  27.5.
Salmi  Hannu  SäSA  30.5.
Kolehmainen Olli K-UAS 31.5.
Kivimäki Merja  LL  6.6.
Peltola Kimmo  NoSA  9.6.
Sinjoi Raimo VarkA 10.6.
Jaakkola 
Veli-Pekka  LAS  13.6.
Kiviö Timo  NoSA  2.7.
Salminen Marina  ESF  6.7.

MYYDÄÄN vapaapistooli Haidurow laukkuineen ja varaosineen, hinta 
150 e. Ase on kilpailukunnossa.
Ilmoittaja: Heikki Eskelinen, 0400 688 973

MYYDÄÄN Erittäin vähän käytetty, täysin uutta vastaava Walther LG 
300 XT Anatomic. Ase on hankittu helmikuussa 2015, ollut junnukäytössä. 
Aseella ammuttu uudesta alkaen 2500 laukausta. Tänä syksynä aseelle on 
tehty perushuolto ja samalla nopeus säädetty 176 m/s. Kahvan koko S. 
Paketti sisältää: kova Waltherin laukku, työkalusetti, Centra-korotuspalat, 
etupleksit 3.6…4.0, penkitetyt luodit 2500 kpl, Walther puhdistussetti, 
alu-säiliö (kevyempi) leimaa 09/2024 asti. Hintapyyntö 2500 e. Myyjä Jari 
Hellbom, Salo.
Ilmoittaja: Rami Wessman, SaSA, rami.wessman@live.com, 044 728 8124

MYYDÄÄN Kaksi vuotta vanha Kurt Thune Smart -ampumapuku. Puku 
on ollut käytössä nuorella ampujalla hänen ollessaan 150–170 cm pitkä. 
Puvun valmistuksessa on otettu huomioon kasvavan nuoren tarpeet; hou-
suissa on leveämpi teipitys kiinnitykselle ja lahkeita pystyy kääntämään 
sisään pari senttiä. Myös takin kappaleisiin on jätetty sauman taakse pari 
senttiä ylimääräistä kangasta. Takissa ja housuissa on nimi. Puvun hinta 
350 euroa. Puvun ostajalle kaupan päälle käytetyt Kurt Thunen Coldwin-
ner paita (XS) ja Kurt Thunen Solid lyhytsorminen ampumahanska (XS), 
molemmat hyvässä kunnossa. Puku on Espoossa.
Ilmoittaja: Pasi Koota, pkoota@yahoo.com, +358 50 3171423

MYYDÄÄN  Myyn hyväkuntoisen ja vähän ammutun Match Guns 
MG-2 vakio/olympiapistoolin. Kaliiperi .22 LR, mekaaninen laukaisu, 
työstämätön alkuperäinen, L-koon Morinin kahva. Alkuperäinen laukku ja 
tarvikkeet mukaan. Hinta 700 euroa. Aki Keskinen, 044 355 78 69. Imatra, 
kuljetus onnistuu myös Pk-seudulle ja Kymenlaaksoon.
Ilmoittaja: Aki Keskinen, aki.keskinen@kehy.fi, +358 44 3557869

OSTETAAN Feinwerkbau 700 Basic tai P70 ilmakivääri. Kunnossa oleva 
ja mielellään säiliössä leimaa jäljellä. Kaikkia kannattaa kuitenkin tarjota. 
Tulee ampumaseuran käyttöön.
Ilmoittaja: Juha Ojanperä, julli.ojis@netikka.fi, +358 50 5233195
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Varatuomari Olli Rauste tunnetaan 
yhtenä Suomen johtavista urheilun oi-
keuskysymysten asiantuntijoista, ja hän 

toimii aktiivisesti useammassakin seurassa eri 
rooleissa. Omien kokemustensa innoittamana 
hän on kirjoittanut kirjan, jonka avulla voisi 
välttyä monesta arkisesta riidasta ja pahasta 
mielestä. 

Oikeudellinen näkökulma ei ratkaise 
asioita, mutta se antaa kaikille osapuolille 
jonkin viitekehyksen, jonka sisällä asioista on 
helpompi sopia. Ennen kaikkea sopia etukä-
teen, Rauste painottaa. 

Rauste on tehnyt myös malleja, joita 
seurat, joukkueet ja jaostot voivat hyödyntää. 
Lasten ja nuorten urheiluun liittyy paljon oi-

keudellisia kysymyksiä, joista 
väitellään välillä kiihkeästi 
kenttien reunoilla ja urheilu-
hallien kahvioissa. 

Kysymyksiä on paljon: 
toimiiko joukkue periaatteel-
la ”kaikki pelaa” vai ”kaikki 
maksaa, parhaat pelaa”? 
Voiko urheiluseura jättää lap-
sen joukkueen ulkopuolelle 
tai estää häntä siirtymästä 
toiseen seuraan? Voiko seura 
kieltää lapsen vanhempia ot-
tamasta yhteyttä joukkueen 
valmentajaan? Kuka omistaa 
joukkueen pankkitilillä 
olevat rahavarat? Voivatko vanhemmat estää 
lapsen nimen julkaisemisen pistepörssissä? 
Eräs mielenkiintoinen kokonaisuus onkin 
tietosuoja lasten urheilutoiminnassa.

Rausteen kirja ”Lasten ja nuorten urheilun 
oikeussäännöt” on ensimmäinen suomalai-
nen teos, joka tarjoaa oikeudellisia vastauksia 
näihin usein toistuviin kysymyksiin. Kirjan 
lähteinä on käytetty urheilun oikeusturvalau-

takunnan, korkeimman oikeu-
den, tietosuojavaltuutetun ja 
tasa-arvovaltuutetun antamia 
lasten ja nuorten urheilua 
koskevia ratkaisuja.

Kuten Rauste johdan-
nossaan kirjoittaa, kirja on 
tarkoitettu helppotajuiseksi 
yleisoppaaksi kaikille urhei-
levien lasten vanhemmille 
sekä kaikille lasten ja nuorten 
urheilun parissa työkseen tai 
vapaa-ajallaan toimiville. 

– Asiansa hyvin hoitava 
lasten ja nuorten urheiluseura 
julkaisee seuran toimintaa 

ohjaavat periaatteet ja sisäiset säännöt, jotka 
ovat kaikkien toimintaan osallistuvien tiedos-
sa, Rauste kirjoittaa.

Olli Rauste
Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt
ISBN 978-951-885-424-4, sidottu, A5 / 310 
sivua 1. painos, svh. 46,00 €
Tietosanoma 2017

Teksti KALLE VIRTAPOHJA

Pehr Evind Svinhufvud (1861–1944) 
karkotettiin Siperiaan, valittiin vasta itse-
näistyneen Suomen valtionhoitajaksi ja 

tasavallan presidentiksi (1931–1937). Palkittu 
historioitsija Martti Häikiö on kirjoittanut 
Svinhufvudista kattavan, yli 600-sivuisen elä-
mäkerran, jossa sijansa saa myös ”Ukko-Pe-
kan” ampumaharrastus.

Svinhufvud oli nuoresta pitäen innokas 
metsästäjä, mutta kilpailemisen hän aloitti 
kypsällä iällä liityttyään Turussa suojeluskun-
nan Old Boys -komppaniaan. Hän kiinnitti 
kotonaan Turussa ikkunaverhoihin pienen 
maalitaulun, johon harjoitteli tähtäämistä. 
Lisäksi hän esitteli mielellään kahta Win-
chester-mallista sotilaskivääriään ja kahta 
pienoiskivääriään sekä omia patruunoiden 
lataamismenetelmiään.

LUUMÄEN Kotkaniemessä Svinhufvud jatkoi 
1920-luvun alkupuolella harjoittelua. Rantaan 
rakennettiin ampumarata. Tähtäysharjoituksia 
hän piti myös huoneessaan, kuten jo Turun 
aikoina. Hän hankki uusia kilpa-ammuntaan 
sopivia kiväärejä. Lisäksi asekaappiin tuli Sak-
sasta kiikaritähtäimellä varustettu ”drilling” 
eli kolmipiippuinen metsästysase. Patruunat 
hän valmisti itse, samoin hän valoi itse omaan 

käyttöön kuulia.
Ukko-Pekka voitti kesällä 

1922 elämänsä ensimmäiset 
viisi palkintoa suojeluskun-
takilpailuissa. Syyskuussa 
Viipurissa saavutettu pokaali 
oli yllätys, sillä kyseessä oli 
vasta Svinhufvudin toinen 
pistoolikilpailu. Kilpailussa 
ammuttiin oikealla ja va-
semmalla kädellä ja voittaja 
ratkaistiin yhteistuloksen 
perusteella. Kilpailuissa 
Svinhufvudilla oli mukanaan 
reppu, jossa oli itse ladattuja 
patruunoita, tuohta kiväärin 
piipun jyvän mustaksi nokeamista varten, 
ruuvi kiväärin ripustamiseksi seinälle, sekä 
vanha matto, jolle saattoi panna pitkäkseen 
makuuammunnassa. Ja tietenkin eväitä.

SVINHUFVUD OLI Viipurin Ampumaseu-
ran jäsenenä myötävaikuttamassa Papulan 
ampumaradan aikaansaamiseen. Hän kiersi 
salkkunsa kanssa liikkeissä keräämässä varoja 
rakennusrahastoon. 

Innostus oli suurta ja Viipurin puoli-
valmiilla ampumaradalla alettiin järjestää 
luokka-ammuntoja. Svinhufvud ampui 16. 
syyskuuta 1923 ensin III luokan merkin (96 
p.) ja sen perään heti II luokan merkin (88 p.). 

Viikon kuluttua hän ampui 
I luokan merkin tuloksella 
126,36  (ampumatulos 108 
p., johon hyvitystä sotilas-
kiväärillä 5 % ja ikävuosien 
perusteella 12 %). 

Svinhufvudin aktii-
visuudesta ja ansioista 
kertoo, että hän sai Viipurin 
ampumatovereiltaan 
Larsén-kiväärin, eli ”Larsse-
nin tussarin”. 
Svinhufvud voitti ikämies-
mestaruuden sotilaskivää-
rillä vuonna 1927. Suomen 
mestaruuksia (ikähyvityk-

sellä) hän voitti 1932 pienoiskiväärillä, 1933 
vapaakiväärillä, 1934 pienoiskiväärillä sekä 
1935 ja 1936 sotilaskiväärillä.

Lisäksi Svinhufvud ampui vapaakivää-
rin mestariluokan tuloksen vuonna 1925. 
Hän osallistui luokka-ammuntoihin vielä yli 
70-vuotiaana ja ampui suurmestariluokan 
vuonna 1932 pienoiskiväärillä, 1933 sotilas-
pistoolilla ja 1934 vapaakiväärillä.

Martti Häikiö:  
Suomen Leijona, Svinhufvud itsenäisyys-
miehenä. 
Docendo, Juva 2017.

KIRJAT

Ukko-Pekka harrasti ampumista 
presidenttivuosinaankin

Teksti LASSI PALO

Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöistä
Varatuomari Olli 
Rauste on kirjoittanut 
käytännönläheisen 
oikeustieteellisen oppaan.
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SVENSKA SIDOR

Hela fem idrottare från SFS deltog i EM 
på luftvapen i slovenska Maribor i bör-
jan av mars. En stor trupp med tanke på 

att Finland hade 14 idrottare på plats.
Garvade Krister Holmberg, RS deltog i 

herrarnas rörligt mål. Där var han med om att 
knipa två lag-brons, individuellt var han des-
sutom sjunde på blandloppet och åttonde på 
normalloppet. Holmberg presterade säkert 
och på sin egen nivå tävlingarna igenom, 
men det räckte inte denna gång till högre 
placeringar. Holmbergs resultat denna gång 
löd 379 respektive 573 poäng.

FYRA GEVÄRSJUNIORER DELTOG
På gevär deltog, Cristian Friman, ESF; 
Sebastian Långström, KSF; Henna Viljanen, 
KSF och Jenna Kuisma, KSF. Friman nådde 
den bästa framgången av dessa. Friman var 
individuellt 23:e i herrjuniorernas luftgevär 
med 617,6 poäng och i partävlingen kom han 
och Marianne Palo in på en fin sjätte plats. 
Sebastian Långström var 27:e i herrjunio-
rernas luftgevär med resultatet, 615,8 poäng. 
Damjuniorerna, Henna och Jenna var 44:e 
respektive 56:e, deras resultat löd, 408,9 
poäng och 406,2 poäng.

Två lag-brons för Krister Holmberg i EM

PÅ LUFTGEVÄR och luftpistol tävlade man 
på tre olika orter, Esbo, Vasa och på Åland. På 
luftgevär stod Jenna Kuisma, KSF och Cris-
tian Friman, ESF för de bästa prestationerna. 
Kuisma segrade i både D20 och Dam-klassen 
när hon sköt 411 respektive 412,9 poäng. 
Cristian Friman segrade i klassen H18 med 

fina 620,6 poäng.
På luftpistol gick huvudklass segrarna till 

Åland och Vasa. När Cecilia Lund segrade 
i damklassen med 367 poäng och Thomas 
Ågren var bäst i herrklassen med 559 poäng. 
Annat nämnvärt var att Per-Erik Gammelgå-
rd, NSK sköt i klassen A70 hela 370 poäng.

HYVÄRINEN DOMINANT PÅ RÖRLIGT MÅL
Rörligt måls mästerskapen ordandes i Ingå. 
Där var arrangörsföreningens (RS) Nik-
las Hyvärinen den som nådde de bästa 
resultaten. Hyvärinen sköt i herrklassen på 
normalloppet 576 poäng och på blandloppet 
387 poäng. Förutom Hyvärinens fina resultat 
så förbättrade, Micaela Qvarnström, RS, 
Tapani Koskela, BSPA, Jouko Mutka, RS och 
Boris Stjernberg BSPA SFSM rekorden i sina 
respektive klasser i samtliga grenar. 

SFS mästerskapen på luftvapen har avgjorts

Krister Holmberg i Maribor.

SFSM, LUFTPISTOL OCH 
LUFTGEVÄR,ESBO, VASA 
OCH ÅLAND, 26.2.

LUFTGEVÄR:
SS10, 20sk.: 1) Charlie Darby ÅSSF 186, 2) Arwid 
Flemmich RS 182, 3) Valter Lindqvist KSF 180, 4) 
Alexander Winè ÅSSF 170, 5) Hanna Kotakallio 
KSF 164.
11-14N, 20sk.: 1) Jesse Viitalosalo VS-VA 183.
MVS12, 20sk.: 1) Nicole Kamila RS 167, 2) 
Aleksandra Autio SkB 160, 3) Edward Flemmich 
RS 148.
MVS14, 30sk.:  1) Emma Malinen KSF 268, 2) 
Antton Ekberg KSF 153.
D16, 40sk.: 1) Pauliina Jännes ESF 403,4, 2) 
Amanda Lasen VS-VA 364,2.
D20, 40sk.: 1) Jenna Kuisma KSF 411,0.
D, 40sk.: 1) Jenna Kuisma KSF 412,9, 2) Aina Kivi 
KSF 406,4, 3) Petra Liljeberg KSF 391,7.
H18, 60sk.: 1) Cristian Friman ESF 620,6, 2) Luu-
kas Koota ESF 596,1, 3) Juha Malinen KSF 558,7.
H20, 60sk.: 1) Björn Friman ESF 596,9.
H, 60sk.: 1) Jan Liljeberg KSF 581,6.
A60, 40sk.: 1) Ilmo Kinnunen RS 381,1, 2) Gustaf 
Strömbäck SkB 380,1, 3) Ulf Friberg RS 366,3, 4) 
Pekka Herlevi VS-VA 364,9, 5) Christer Sandholm 
KSF 353,3, 6) Christer Fred VS-VA 336,4.
A75, 40sk.: 1) Kauko Kaartinen RS 372,7.

LUFTPISTOL:
D20, 40sk.: 1) Marika Röyhkiö ESF 365.
D, 40sk.: 1) Cecilia Lund ÅSSF 367, 2) Emma 
Numminen KSF 360, 3) Marika Röyhkiö ESF 347, 
4) Kristina Nordlund ÅSSF 305.
D50, 40sk.: 1) Päivi Mariani-Cerati ESF 363.
H, 60sk.: 1) Thomas Ågren VS-VA 559, 2) Fredrik 
Blomqvist ÅSSF 553, 3) Kristoffer Ingelin RS 552, 
4) Raimo Laine RS 538, 5) Ari Kankilampi RS 532.
H50, 40sk.: 1) Arto Jussila VS-VA 365, 2) Ari Sund-
man VS-VA 363, 3) Jan Nyberg RS 349, 4) Jaakko 
Riiali ESF 348, 5) Jyrki Aronen VS-VA 314.
A60, 40sk.: 1) Bernt Björkqvist VS-VA 368, 2) 
Raimo Laine 361, 3) Lawerence Mariani-Cerati 
RS 356, 4) Juha Vaahtoniemi VS-VA 355, 5) Armas 
Andersson RS 348, 6) Petter Eskills ÅSSF 346, 7) 
Kenneth Mariani-Cerati RS 343, 8) Pekka Herlevi 
VS-VA 330, 9) Olavi Iso-Oja VS-VA 289.
A70, 40sk.: 1) Per-Erik Gammelgård NSK 370, 2) 
Ralf Lindholm ÅSSF 326, 3) Risto Rintamäki 274.
A75, 40sk.: 1) Rune Karlsson A75 334, 2) Bernt 
Lindholm RS 317, 3) Ulf Fagerström RS 313.

RÖRLIGT MÅL, 10M, INGÅ, 25.2.

NORMALLOPP:
D, 40sk.: 1) Micaela Qvarnström RS 353 SFSMR.
H, 60sk.: 1) Niklas Hyvärinen RS 576, 2) Krister 
Holmberg RS 572, 3) Tarmo Koskela BSPA 556, 4) 

Henrik Holmberg RS 549, 5) Staffan Holmström 
RS 546, 6) Roni Tenhunen BSPA 528, 7) Mårten 
Westerlund RS 524, 8) Jouni Sonntag BSPA 523.
H50, 40sk.: 1) Tom Sved SSG 332, 2) Juha-Pekka 
Tissarinen SSG 327, 3) Kristian Torsell SSG 266.
A60, 40sk.: 1) Tapani Koskela BSPA 363 SFSMR, 2) 
Bertel Holmström RS 314, 3) Sven Holmberg RS 
294, 4) Peter Stjernberg SSG 292, 5) Bror Skogster 
SSG 292, 6) Tryggve Henriksson RS 265, 7) Erkki 
Mäkiniemi BSPA 259, 8) Lars-Erik Backman SSG 
253.
A70, 40sk.: 1) Jouko Mutka RS 333 SFSMR, 2) 
Anders Holmberg RS 305.
A80, 40sk.: 1) Boris Stjernberg BSPA 170 SFSMR.
Blandlopp, 40 skott:
D: 1) Micaela Qvarnström RS 355 SFSMR.
H: 1) Niklas Hyvärinen RS 387, 2) Krister Holm-
berg RS 382, 3) Staffan Holmström RS 367, 4) Hen-
rik Holmberg RS 364, 5) Tarmo Koskela BSPA 357, 
6) Roni Tenhunen BSPA 357, 7) Jouni Sonntag 
BSPA 351, 8) Mårten Westerlund RS 334. 
A50: 1) Juha-Pekka Tissarinen SSG 335, 2) Tom 
Sved SSG 320, 3) Kristian Torsell SSG 263.
A60: 1) Tapani Koskela BSPA 361 SFSMR, 2) Bertel 
Holmström RS 298, 3) Bror Skogster SSG 284, 4) 
Sven Holmberg RS 283, 5) Erkki Mäkiniemi BSPA 
264, 6) Peter Stjernberg SSG 250, 7) Tryggve Hen-
riksson RS 243, 8) Lars-Erik Backman SSG 234.
A70: 1) Jouko Mutka RS 335 SFSMR, 2) Anders 
Holmberg RS 299.
A80: 1) Boris Stjernberg BSPA 213 SFSMR.

SFSM på luftvapen ordnades i slutet av februari på fyra 
olika orter. Många fina resultat uppnåddes i mästerskapen.



452/2017  URHEILUAMPUJA  

S
F

S
Petra Liljeberg
Joni Stenström
SFS:s hemsida

 0500 872 045
Svenska sidor skribent
www.sfs.idrott.fi

petra_liljeberg92@hotmail.com
joni.stenstrom@gmail.com   

SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS)

24 medaljer 
för SFS i FM-
tävlingarna

SFS-idrottarna har bärgat hem hela 24 
medaljer under vårens FM-tävlingar på 
luftvapen i dam-, herr- och juniorklas-

serna. Man har nått dessa medaljer både på 
gevär, pistol och rörligt mål, både individuellt 
och i lag. Förutom dessa har man tagit en 
drös medaljer i oldboysklasserna,

I Tammerfors skördade man störst fram-
gång var man ordnade FM på luftgevär och 
luftpistol.

Kyrkslätt Skytteförening och Esbo Skyt-
teförening är de föreningarna som har haft 
mest framgång. Raseborgs Skyttar har också 
tagit en del medaljer. 

Cristian Friman, ESF tog fyra individuella 
medaljer, tre på luftgevär och en på luftpistol. 
Jenna Kuisma, KSF och Joni Stenström, RS 
knep båda tre medaljer på luftgevär. Sedan 
fanns det några andra skyttar också som 
knep två medaljer i Tammerfors, bland annat 
juniorerna, Sebastian Långström, KSF och 
Luukas Koota, ESF.

KSF framgångsrika 
i lagtävlingarna
KSF LADE BESLAG PÅ hela fyra lagmedaljer 
under våren. Tre knep man i lag FM i Kan-
kaanpää och sedan ett mästerskap på 3x20 
skott i Tammerfors. I lag FM segrade man i 
damklassen och i A20 på luftgevär, i allmän 
klass var man andra. 

ESF knep en lagmedalj när man vann 
klassen A20 på 3x20 skott i Tammerfors på 
nytt finländskt rekord. 

Tre medaljer 
på rörligt mål
Dessa tre lade RS beslag på. Niklas Hyväri-
nen tog en individuell medalj medan man 
förutom detta knep två lagsilver. På rörligt 
mål hade SFS mycket framgång i oldboysklas-
serna, absolut mest av alla tre grenar.

Mopsi Veromaa från Sibbo Skyttegil-
le tog en fin tredje plats i damernas 
Skeet i världscupen i New Delhi 

i slutet av februari. Klubbkompisen Timo 
Laitinen var i herrarnas motsvarande gren 
fjärde.

Veromaa träffade i grundserien 68 av 75 
lerduvor och var med det där också tredje 
bäst i finalen kom hon alltså in på samma 
placering efter en solid prestation. Det här 
var första gången som Veromaa tog sig upp 
på prispallen i en världscup.

Timo Laitinen kom alltså in på en fjärde 

plats i herrarnas skeet. I grundserien spräckte 
Laitinen 121 av 125 lerduvor och kom till fi-
nal efter omskjutning med två andra skyttar, 
en föll bort. I finalen lyckades Laitinen sen 
alltså bättre än i grundserien när han kom 
in på en fjärde plats. Erfarna Laitinen var nu 
faktiskt för första gången i en världscupsfinal. 
Klubbkamraten Oskari Kössi, som också 
blev vald till SFS årets skytt 2016 på vårmötet 
kom in på en 26:e plats med 116 träffar.

Hagelskyttarna inledde säsongen fint och 
vi hoppas att säsongen fortsätter i samma 
banor.

Veromaa tredje i världscupen

Mopsi Veromaa.
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 EKA ENNAKOIVA: 
Miten ja milloin ampumaurheilu-urasi al-
koi?  Vuonna 2012 sain tarpeeksi tietokoneella 
istumisella. Etsin paikallisen ampumakerhon 
yhteyshenkilön tiedot. Kun kävin ensimmäistä 
kertaa kokeilemassa radalla ilma-asetta, olin 
varma, että se on minun harrastukseni.
 TOKA TUNKEILEVA: 
Miten laukaisumääräsi ovat kasvaneet vuo-
sittain?  Maltillisesti. Pyrin lisäämään määrää 
unohtamatta laadukkaita laukauksia.
 KOLMAS KOVISTELU: 
Mitä muuta teet kuin harrastat kivääriam-
muntaa?  Koti-isänä kasvatan kahta lasta, kun 
vaimo käy töissä. Moottoripyöräily vie kesällä 
myös paljon aikaa.
 NELJÄS NALLITUS: 
Millä aseilla ammut?  Ilma-ase on Feinwerk-
baun 800 X, ja pienoiskivääri Waltherin kk300. 
 VIIDES VARMISTAVA: 
Mitä muuta harrastat? Viime kesänä aloitin 
haulikon sporting-lajien harrastamisen. Lisäksi 
vapaapistoolia olisi tarkoitus kesällä harrastaa.

 KUUDES KUJEILEVA: 
Kuinka monta seuraajaa sinulla on Insta-
gramissa ja kuinka monta Facebook-kave-
ria sinulla on?  Instagramissa on 57 seuraajaa 
tällä hetkellä ja Facebookissa 162 kaveria.
 SEITSEMÄS SIHTAUS: 
Millainen urheiluampuja ja urheilija olet? 
64 kiloa kevyempi, kriittinen, mietiskelevä ja 
ammuntalajeissa hauskaa pitävä. Jos ei tykkää 
lajeista, ei niitä jaksa harrastaa.
 KAHDEKSAS KULTAHIPPU:  
Mitkä ovat ennätyksiäsi? 633,5 ilmakiväärin 
R3:ssa, 607,3 pienoiskiväärin R6:ssa.
 YHDEKSÄS YRITYS: 
Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla 
on ampumaurheilun parissa? 
 Hiljalleen parantaa tekemistä ja olla Tokion 
paralympialaisissa kilpailemassa 2020.
 NAPAKYMPPI: 
Mikä olisi tämän vuoden napakymppi? 
Kansainvälisten kilpailujen finaalipaikka ja olla 
finaalissa viiden parhaan joukossa.

LASSI PALO

10 napakkaa

Muistuuko 
mieleen? 

30 VUOTTA SITTEN...

Seuraamme historiasarjassa  
Urheiluampujan vaiheita  
eri vuosikymmeniltä.

Ampumaurheiluliiton valmennuspäällik-
kö Olavi Eronen kertoi Ampujainlehden 
numerossa 3/1987 ruotsalaisen pistoo-
liampujan Ragnar Skanåkerin vierailusta 
Suomeen. Skanåker voitti uransa aikana 
lukuisia henkilökohtaisia ja joukkuemita-
leita olympialaisissa ja maailmanmesta-
ruuskilpailuissa. Kaikkiaan hän osallistui 
seitsemiin olympiakisoihin vuosina 
1972–1996. Kirkkaimpana saavutuksena 
on 50 metrin vapaapistoolin olympiavoitto 
Münchenissä 1972.

Skanåkerin tiivistetty sanoma oli Erosen 
mukaan: aluksi vahvaa pohjakuntoa, 
yleiskuntoa ja lihasvoimaa korostava, sen 
jälkeen kova harjoittelu ja luonteen sinnik-
kyys, peräänantamattomuus.

Skanåkerin nousu alkoi näyttämisen 
halusta, kun hänet jätettiin valitsematta 
Ruotsin edustusjoukkueeseen 1969. Hän 
oli siihen mennessä harjoitellut kolme 
kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan eli 
yhteensä kuusi tuntia. 

– Nyt Skanåker ryhtyi harjoittelemaan 
kuusi tuntia päivässä, josta yksi tunti yleis-
kunnon harjoitteluun, kuuden kuukauden 
aikana. Tulos oli - - kiistaton voitto katsas-
tuksissa seuraavana vuonna ja kahden 

vuoden kuluttua olympiakultaa. 
– Kun vuorokaudessa ei ole kuin 24 

tuntia, on laatua jotenkin parannettava, 
Eronen kirjottaa. Oheisesta lehtileikkeestä 
voi lukea, millaisen esimerkin hän laadun-
parantamisesta antaa.

Ja lopuksi Skanåkerin terveiset: ”Pääkil-
pailun lähestyessä on miellyttävää tuntea 
harjoitelleensa kaikkensa panostaen. Tämä 
tunne vahvistaa itseluottamusta ja antaa 
uskoa siihen, että pärjää.”

LASSI PALO

Raahen Ampujien Timo Keskisimosen, 
32, nimissä on ilmakiväärin R3-lajin 
SE-tulos 633,5. Hän on sanonut, että hä-
nellä riittää motivaatiota yrittää Tokion 
paralympialaisiin 2020, mutta ajasta hän 
”ei sen sijaan ole yhtä varma”. Hänellä 
on kaksi lasta. Tytär on kaksivuotias, ja 
poika syntyi viime jouluaattona.

RADOILTA KERÄTTYÄ
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Kaija Yliniemi on STT:n urheilutoimituk-
sen esimies. Hänet tunnetaan monipuo-
lisena ja tarkkana toimittajana, joka on 

perehtynyt useaan lajiin. Yksi niistä on ampu-
maurheilu, josta hän on viimeksi raportoinut 
Rio de Janeiron olympialaisista.

Yliniemi on ollut kesäolympialaisissa 
työtehtävissä viisi kertaa ja raportoinut niistä 
muun muassa ampumaurheilua. Talvikisoja on 
takana yhtä monta. Hän oli ampumaurheilun 
MM-kisoissa Lahdessa 2002, Kroatian MM-ki-
soissa 2006 ja Vierumäen EM-kisoissa 2012.

Yliniemi aloitti toimittajan uransa kesätoi-
mittajana Satakunnan Kansassa vuonna 1986 
ja siirtyi STT:hen 1999. Hän opiskeli liikunta-
tieteen maisteriksi Jyväskylän yliopistossa 
sivuaineenaan journalistiikka.

Yliniemi oli ehdolla vuoden urheilujour-
nalistiksi Urheilugaalassa 2011. Hän on aina 
pitänyt tärkeänä uutisten tuoreutta.

– Jos saamme sunnuntaina pidetyn kilpai-
lun tulokset maanantaina, niin meille se on van-
ha uutinen, hän sanoi vuonna 2004, kun hänet 
nimettiin ensimmäisen kerran esimieheksi.

Urheiluampujan haastattelussa hän 
sanoo, että ”kaikissa urheilumuodoissa pää-
paino on olympialajeissa”. 

– Muut lajit ovat sivurooleissa. Se on 
resurssikysymys.

AMPUMAURHEILUSSA MINUA KIIN-
NOSTAA urheilijoiden taito. Olen kokeillut 
”piekkaria”, ilmakivääriä ja haulikkoa, enkä 
osu mihinkään. Miten haulikkoampujat ehti-
vät nähdä kiekon?

ENITEN ON YLLÄTTÄNYT Pekingin olym-
pialaisten (2008) menestyspäivä, jolloin Satu 
Mäkelä-Nummela voitti ja Henri Häkkinen sai 
pronssia. Minulla oli paljon töitä kyseisenä päi-
vänä, mutta sitten ”läppärini” hyytyi. Onneksi 
sain apua kollegaltani. Ikimuistoinen päivä!

VALITSIN URHEILUTOIMITTAJAN AM-
MATIN SIKSI, ETTÄ en keksinyt muutakaan 

urheiluun liittyvää ammattia. Olen aina 
tykännyt kirjoittaa, ja liikuntatieteel-
lisen opintojen aikana ajattelin, että 
urheilutoimittajan työ olisi kivaa.  

HAASTAVINTA TYÖSSÄNI ON kiireen 
sietäminen. Kaupallinen media on ny-
kyään aika kovilla, sillä kaikki löysä on 
otettu pois ja vähän ylikin. Leppoisia 
työpäiviä ei enää ole emmekä enää 
matkusta pienempien lajien arvo-
kisoihin.

URHEILUTOIMITTAJANA OLEN 
pedantti, ahkera ja asiallinen. 
STT:ssä pitää olla myös nopea. 
Lahden MM-hiihdossa tein Iivo 
Niskasesta viisitoista juttua eli 
yhteensä noin 20 000 merkkiä, 
kun hän voitti kultaa.

SAL:N 100-VUOTISJUHLA-
VUONNA on mahdollisuus 
tuoda lajia isomman yleisön 
tietoisuuteen. Se pitäisi tuoda 
jotenkin ihmisten luo. Ymmär-
rän, ettei haulikkoammuntaa 
voi tuoda torille, mutta sitten 
jotain muuta.

HALUAN NÄHDÄ 
AMPUMA URHEILUN 
palaavan olympialaisten 
suomalaisten menestys-
lajiksi – että jokaisessa 
kisassa olisi vähintään 
viisi urheiluampujaa. 
Se kertoo paljon, että olin 
Rion ampumaradalla kaksi 
päivää, kun Pekingissä 
vietin radalla viikon.

PIDÄN ARVOKKAANA 
SITÄ, että ampumaurheilu 
on menestynyt hyvin myös 
kovenevassa kansainvälisessä 
kilpailussa. 

Kaija Yliniemi
 ´ SYNTYNYT: 30.12.1963, 

Nakkila
 ´ ASUINPAIKKA: Helsinki 

vuodesta 1999 lähtien
 ´ AMMATTI: STT:n urhei-

lutoimittaja 1999, urheilutoi-
mituksen esimies 2004-09 ja 
2015-

 ´ PARHAAT SAAVUTUK-
SET: lentopallon ykkössarja 
(Nakkilan Paterit)

”Haluan nähdä ampumaurheilun palaavan 
olympialaisten menestyslajiksi””
Teksti & kuva LASSI PALO



10.5.  SIPOO
   (VARUSTE.NET)

11.5.  HÄLVÄLÄ
   (KÄRKKÄINEN LAHTI)

12.5.  LAPPEENRANTA,
   MUUKKO
   (SAKO SHOOTING CENTER)

16.5.  IISALMI
   (HH-SPORT IISALMI)

17.5.  PIETARSAARI
   (HH-SPORT KOKKOLA)

18.5.  KARSTULA
   (AHTI HUVILA)

31.5.  RAUMA
   (SISSOS)

1.6.   NOKIA
   (HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE)

13.6.  LOPPI
   (ERÄ-LOPPI)

14.6.  FORSSA
   (FORSSAN ASE JA RETKEILY)

E D U S T A M I E M M E  M E R K K I E N

ASEHUOLTO
TAPAHTUMASSA 50 € / ASE

SIS. BERETTAN HUOLTOVÄLINESARJAN, ARVO 29 €

2017
SAKO 85 BLACK WOLF

TIKKA T3x TAC A1

BERETTA 690 FIELD I

TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN PAIKKAKUNTIEN 
AMPUMARADOILLA YHTEISTYÖSSÄ PAIKALLISTEN 
SAKO PARTNEREIDEN KANSSA


