
www.ampumaurheiluliitto.fi Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenlehti 4/2017

Maaaa: 

RUAAAA!

Uusiin tehtäviin 
marraskuun alussa

Huippu-urheilu hallitsee elämää 24/7 →  6–7

Kesän saldo lähes sata arvokisamitalia! →  12–13

→  5 ja 9 

ANNE LANTEE 
– SAL:N UUSI 
TOIMINNAN

JOHTAJA
sivu 47

Ministeri Terho terästi  ampumataitojaan



 

 

 

        

Lapua Urheiluampuja 4 2017 A4 Naturalis.indd   1 18.8.2017   15:24:33



34/2017  URHEILUAMPUJA  

4 Pääkirjoitus Vesa Nissinen: 
Kun aika on
5 Ajankohtaista Sampo Terho 
ja vaikuttajaviestintä
6 Urheilu hallitsee jokapäiväis-
tä tekemistä
9 Terho: ”Toivottavasti mitali-
virta jatkuu!”
10 Kisakallio isännöi EM-ilma-
aseet 2021
12 Suomalaisille lähes sata 
arvokisamitalia!
14 Satu Mäkelä-Nummelan 
kauden yhteenveto
16 Vili Kopra on tyytyväinen 
kauteensa
18 Viivi Kemppi ampui paikan 
nuorten olympialaisiin.

19 Topi Hulkkonen haluaa 
Etelä-Korean MM-kisoihin.
20 Ruutikankaalta kuuluu 
hyviä uutisia
21 Katsaus sportingiin, prac-
ticaliin, kasa-ammuntaan ja 
siluettiin
24 Urheilija arjessa Marko 
Nikko, siluetti
26 Noin 20 kysymystä: Jaakko 
Louhelainen
28 Raportti Raasion kultahip-
pufinaaleista
30 Seurakyselyn yhteenveto.
32 Suomisport ja SAL:n verk-
kokauppa tulevat!
34 Totta toinenkin puoli: Jussi 
ja Timo Ketolainen, IMAS

Hieno kausi huipentuu 
Grande-viikonloppuun!

L A S S I  PA LO

SISÄLTÖ LEHDESSÄ 4/2017

24/7 
K A N N E N  K U VA :  L A S S I  PA LO

4041 0428 PEFC/02-31-162

22

SUOMALAISEN AMPUMAURHEILUN hieno ja mitalirikas kausi huipentuu lokakuun 
viimeisenä viikonloppuna, kun kauden juhlava päätöstilaisuus Grande Finale järjestetään 
Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa. Grandessa palkitaan perinteiseen 
tapaan vuoden parhaat ampumaurheilijat. 

Grande Finale on lauantaina lokakuun 28. päivänä. Samalla vietetään Ampumaurhei-
luliiton pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Risto Aarrekiven läksiäisiä.

Kauden juhlava huipennus on myös se, että Kansainvälinen ampumaurheiluliitto 
(ISSF) on kutsunut trap-ampuja Mopsi Veromaan maailmancupin finaaliin, joka on Inti-
an Delhissä 23.–30. lokakuuta. Hän on Suomen ainoa ampuja cupin finaalissa. Veromaa 
sijoittui vuoden alussa kolmanneksi Delhissä järjestetyssä maailmancupissa.
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Trap-ampuja Mopsi Veromaa kuvattuna haulikkolajien MM-kilpailuissa Mosko-
vassa syyskuun alussa.
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YHTEISTYÖSSÄ:

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 22.9.2017

Kun aika on När tiden är inne

Kuluva syksy on Ampumaurheiluliiton päivittäistoiminnan kan-
nalta erittäin merkittävä. Liiton johdosta poistuu kokemusta 57 
työvuoden verran. Olemme Pirjolle ja Ristolle syvästi kiitollisia 

heidän panoksestaan suomalaiselle ampumaurheilulle. Mittava mää-
rä kokemusta ja hiljaista tietoa siirtyy heidän mukanaan eläkepäiville, 
joiden toivomme olevan leppoisia ja huolettomia. Kantakoon kiitok-
semme teidät pehmeästi uuteen elämänvaiheeseen.

Liiton hallitus on valinnut uudeksi toiminnanjohtajaksi perusteel-
lisen valintaprosessin jälkeen liiton nykyisen talous- 
ja kehityspäällikön. Anne Lantee omaa loistavat 
edellytykset ja suuren potentiaalin toiminnanjohta-
jan tehtävässä onnistumiseen. Muutosjohtaminen 
on nyt tärkein teema, kun tulevaa vuotta ja pitem-
pääkin aikaväliä yhdessä suunnittelemme. 

Strategiatyön, tehtyjen sisäisten arvioiden ja 
seurakyselyn palautteen perusteella perkaamme 
läpi liiton toimiston organisaation ja toimintamallit. 
Liiton hallitus saa kuluvan syksyn aikana käsiteltä-
väkseen toimintasuunnitelman, jossa uudet tuulet 
jo puhaltavat. Toivotamme Annen koko ampumaur-
heiluperheen puolesta lämpimästi tervetulleeksi 
liiton peräsimeen ja lupaamme hänelle kaiken 
tukemme uudistusten toteuttamisessa.

SUUNTAMME ON SELVÄ. Ampumaurheilun 
asemasta ja mahdollisuuksista tulevaisuudenkin 
menestyslajina ei Suomessa tulisi olla pientäkään epäselvyyttä. 
Nykyisen edustusampujakaartin takana on monessa lajissa tulossa 
todella lahjakas sukupolvi, jonka menestyksen mahdollistamisesta 
me kaikki olemme vastuussa, kukin rooliemme mukaan. Valmennus-
järjestelmämme osalta teemme syksyn mittaan ratkaisuja, joiden 
avulla varmistamme parhaan mahdollisen osaamisen tulevien olym-
piamitalistien ja maailmanmestareiden kehityspolun varrelle.

Liiton hallitusta ohjaa liittovaltuustolta saatu selkeä strategia. Mei-
dän täytyy varmistaa koko ampumaurheilun tulevaisuus panosta-
malla olosuhteiden kehittämiseen ja edellytysten luomiseen vireälle 
seuratoiminnalle. 

Keskeisenä välineenä tässä työssä on vaikuttajaviestintä. Saimme 
tähän työhön hyvän lähtölaukauksen, kun perehdytimme onnistu-
neesti nykyistä urheiluministeriä ja poliisihallituksen vaikuttajia sisälle 
lajeihimme Santahaminassa elokuun loppupuolella. Teemme suunni-
telman, miten tätä vaikuttamista järjestelmällisesti jatketaan. Valmiste-
lemme parhaillaan myös merkittävää resursointia olosuhdetyöhön.

TOIVON KOKO harrastajakentän ymmärtävän, että teemme edellä 
mainittuja asioita tiukan ja niukan talouden ehdoilla. Seuroilta liiton 
jäsenmaksuna saatava tulo on edelleen keskeinen tulolähde, jolla 
edunvalvontaa tehdään. Tehokkuus ja vaikuttavuus ovat päätöstem-
me tärkeät kriteerit. Motivaatiomme ytimessä on se ilo ja tyydytys, 
jota ampumaharrastus meille tuottaa.

Denna höst är för Sportskytteförbundets dagliga verksamhet 
ytterst viktig. Ur förbundets ledning utträder 57 år av erfaren-
het. Vi är Pirjo och Risto djupt tacksamma för deras insats för 

finländskt sportskytte. De tar med sig en ansenlig mängd erfarenhet 
och tyst kunskap till sin pensionstid, som vi önskar blir fridfull och 
bekymmerslös. Må vårt tack mjukt bära er över till det nya livsskedet.

Förbundets styrelse har efter en grundlig valprocess valt förbun-
dets nuvarande ekonomi- och utvecklingschef till ny verksamhets-

ledare. Anne Lantee har ypperliga förutsättningar 
och en stor potential att lyckas med verksamhetsle-
darens uppgifter. Nu när vi tillsammans planerar det 
kommande året och ett ännu längre tidsintervall är 
förändringsledning det viktigaste temat.

På basen av strategiarbetet, interna uppskatt-
ningar som utförts och föreningsenkätens feedback 
städar vi upp verksamhetsmodellerna och organisa-
tionen på förbundets kansli. Förbundsstyrelsen får 
denna höst till behandling en verksamhetsplan där 
det blåser nya vindar. Å hela vår sportskyttefamiljs 
vägnar önskar vi Anne välkommen till förbundets 
roder och lovar henne vårt fulla stöd i förverkligan-
det av reformerna.

VÅR RIKTNING ÄR KLAR. Det borde inte finnas 
minsta lilla oklarhet i Finland vad gäller sportskyt-
tets ställning och möjligheter även som framtidens 

succégren. Efter våra nuvarande landslagsskyttar följer i många grenar 
en mycket begåvad generation, och det är vi, var och en i sin egen roll, 
som kan möjliggöra deras framgång. När det gäller vårt träningssys-
tem kommer vi under hösten att ta sådana beslut som garanterar dem 
det bästa möjliga kunnandet på deras väg mot kommande OS-medal-
jer och världsmästerskap.

Förbundets styrelse följer förbundsfullmäktiges tydliga strategi. Vi 
måste trygga hela sportskyttets framtid genom att förbättra omstän-
digheterna och skapa förutsättningar för en aktiv föreningsverksam-
het. 

Det väsentliga instrumentet i detta arbete är kommunikation med 
nyckelaktörer. Med det fick vi en bra start i Sandhamn i slutet av au-
gusti då vi med framgång introducerade våra grenar för vår nuvaran-
de idrottsminister och nyckelpersoner inom polisstyrelsen. Vi kommer 
att göra upp en plan om hur vi systematiskt kan fortsätta med sådan 
påverkan. Vi förbereder även som bäst en avsevärd resursfördelning 
till arbetet för bättre omständigheter.

JAG ÖNSKAR ATT ALLA utövare förstår att allt som nämnts ovan 
sker på en sträng och knapp ekonomis villkor. Förbundets medlemsa-
vgift som betalas av föreningarna utgör fortfarande den centrala 
inkomstkällan som möjliggör vår intressebevakning. Effektivitet och 
påverkan är viktiga kriterier bakom våra beslut. I kärnan av vår motiva-
tion finns glädjen och njutningen som skyttehobbyn ger oss.

VESA NISSINEN
SAL:n puheenjohtaja / 
Sportskytteförbundets 

ordförande





AJANKOHTAISTA

Miltä MM-kilpailu ja yhdeksäs 
sija maistuivat?  Kyllä oli hieno reis-
su, ei käy kiistäminen. Mutta nälkä 
jäi yhdeksännestä sijasta. Muutama 
kiekko olisi pitänyt saada vielä lisää. 
 Kuinka kauan olet ampunut ja 
miten harrastus sai alkunsa? 
Olen polvenkorkuisesta asti kulke-
nut isän kanssa metsällä ja radalla. 
Muiden yllyttämänä lähdin kokeile-
maan kilpailemista vuonna 2014.
 Mikä sinusta tulee isona? 
Eka lukio alta pois, ja sitten tavoit-
teena olisi tekninen korkeakoulu. 

kiperää6  Mitä teet vapaalla? Tykkään 
käydä kalassa, jos ja kun muista 
jutuista aikaa jää.
 Millainen ampuja olet ja 
missä on eniten kehitettävää? 
Rauhallinen ja tosiasiat tiedostava. 
Kehityskohteena on saada suoritus 
pysymään tasaisena läpi kilpailun.
 Tulevaisuuden tähtäimes-
säsi urheilussa? Kausi kerrallaan 
reenataan ja sitten katsotaan mihin 
taidot ja resurssit riittävät. Tietysti 
haluna on olla joskus yksi maailman 
parhaista. 

Urheiluministeri Sampo Terho ja Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Vesa Nissinen 
keskustelivat vilkkaasti ampumaharrastukseen liittyvistä asioista.

Urheiluministeri Sampo Terho (uv.) 
tietää hyvin, miten suomalaiset 
urheiluampujat ovat viime aikoina 

menestyneet. 
– Mitalien virta on ollut EM- ja MM-kilpai-

luissa katkeamaton, ja toivottavasti se jatkuu 
samanlaisena, hän sanoi Helsingin Santaha-
minassa elokuussa, kun Ampumaurheiluliitto 
kutsui vaikuttajia tutustumaan rataolosuhtei-
siin, ampumaurheiluun ja -harrastajiin sekä 
kokeilemaan itsekin millaista ampuminen on.

Ampumaurheiluliiton ensimmäistä niin sa-
nottua vaikuttamispäivää isännöi puheenjoh-
taja Vesa Nissinen. Terhon lisäksi kutsuttujen 
joukossa olivat Poliisihallituksen asehallinto-
päällikkö Mika Lehtonen ja johtava asiantun-
tija Johanna Puiro sisäministeriöstä. 

Paikalla olivat myös muun muassa 
Nammo-Lapuan markkinointipäällikkö Erkki 
Seikkula, joka toimi tapahtuman pääspon-
sorina, Ampumaharrastusfoorumin puheen-
johtaja Saku Liehu ja Ampumaurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi. 

Ampumaurheilupäivän lajiesittelyistä 
vastasivat pistoolilajien päävalmentaja Timo 
McKeown ja practicalin maailmanmestari 
Mikael Kaislaranta, joka on myös liittoval-
tuuston jäsen.

MINISTERI SAMPO TERHO nautti päivästä 

"Toivottavasti  
mitalien virta jatkuu"

Teksti & kuva LASSI PALO

ja kokeili innostuneena, miltä ampuminen eri 
aseilla tuntuu. Edellisestä kerrasta oli vieräh-
tänyt jo tovi:

– Tällainen päivä tekee hyvää reserviläisel-
le! En ole ampunut pitkään aikaan, varmaan 
viimeksi kymmenisen vuotta sitten, kun olin 
rauhanturvaajakoulutuksessa, Terho kertoi 
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aurinkoisessa Santahaminassa.
Terho valmistui filosofian maisteriksi 

vuonna 2003, ja valmistumisensa jälkeen 
työskenteli ensin puolitoista vuotta puolus-
tusministeriössä ja sitten rauhanturvaajana 
Bosnia-Hertsegovinassa. Vuonna 2006 Ter-
ho siirtyi tutkijaksi Maanpuolustuskorkea-
kouluun, jossa jatkoi vuoden 2010 loppuun. 
Urheilu-, Eurooppa-, kulttuuriministerinä 
Terho on toiminut viime keväästä lähtien. 
Hän on myös Helsingin kaupunginvaltuu-
tettu.

Längelmäen Seudun 
Ampujien 18-vuotias  

TEEMU RUUTANA 
sijoittui poikien  

trapissa yhdeksänneksi 
Moskovan 

MM-kilpailuissa. 

Ministeri Sampo Terho  
kävi kokeilemassa 
ampumista pitkän  
tauon jälkeen.

Aiheesta lisää sivulla 9

"Tällainen päivä tekee hyvää 
reserviläiselle! En ole ampunut 
pitkään aikaan."
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H
uippu-urheilu on urheilua, 
jossa urheilu hallitsee ja oh-
jaa jokapäiväistä tekemistä. 
Kaikki tekeminen keskittyy 
asetetun tavoitteen saavutta-
miseen. Ihan kaikki. 

Mitä korkeammalla tavoi-
te on, sitä kovemmaksi sen tavoittelu tulee. 
Jos haluaa olla maailman paras, on syytä 
tehdä kaikki voitava ollakseen maailman 
paras – myös ne pienet asiat, jotka saattavat 
tuntua suorituksen kannalta toissijaisilta. 

On selvää, että ampumaurheilussa mää-
räävimmät tekijät ovat taito ampua tarkasti 
ja henkinen kantti. Mitä muuta sitten hui-
pulle tähtäävän huippu-urheilijan tulisi ot-
taa huomioon ja kenties harjoitella?

HENKINEN KANTTI, taito onnistua oikealla 
hetkellä, on tärkeä osa huippu-urheilua eli 
kansanomaisesti ”kestääkö pää” ratkaiseval-
la hetkellä. Sen lisäksi, että asiaan vaikutta-
vat perimä ja kylmäpäisyys, siihen vaikut-
taa myös peruskunto. Ennen kuin fyysiset 
voimavarat ovat lähelläkään loppumista, 
niin mieli antaa periksi. Esimerkin voi ottaa 
vaikka pitkästä vaativasta marssista, jossa 
fysiikka joutuu koetukselle, lihakset väsyvät, 
tulee hiertymiä ja ihminen muuttaa kävely-
tapaansa kivun takia (väistäessään kipua). 

Kun fyysinen väsymys sitten tulee, tah-
too mieli luovuttaa, ja samalla marssimi-
nen muuttuu vieläkin raskaammaksi. Hyvä 
peruskunto ja valmistautuminen marssille 
edesauttavat marssin suorittamista loppuun 
asti. Jos peruskunto kestää helposti marssin 
asettamat vaatimukset, on helpompi kestää 
myös rakkojen aiheuttamat ongelmat. 

Miten tällainen sitten liittyy huippu-ur-
heiluun? Tai tarkemmin: miten tämä liittyy 
ampumaurheiluun? 

AJATELLAANPA BAKUSSA heinä-elokuus-
sa järjestettyjä EM-kisoja. Melkein 40 astetta 
lämmintä, ensimmäinen sarja alkaa aamu-
yhdeksältä ja finaali on iltapäivän päätteeksi 
tai aamupäivällä on kaksi tuntia kestävä kil-
pailu ja lisäksi iltapäivän päätteeksi harjoit-
telua seuraavan päivän kilpailua varten. 

Kaiken tämän ajan vireystila pitää säilyt-
tää, jotta saa parhaan mahdollisen tuloksen, 
ja pahimmillaanhan yksi huono laukaus voi 
pilata koko kisan. Peruskunto auttaa jaksa-
maan koko päivän ja auttaa myös kestämään 
erilaisia sääolosuhteita. ”Sisäinen termos-
taatti” toimii paremmin. 

Ampujat ovat usein todenneet, ettei 
heidän ”tarvitse maratoonareita olla, me 
olemme ampujia”. Tämä on aivan totta, sillä 
peruskunnon vaatimukset eivät ole saman-
laiset kestävyysurheilussa ja ampumaur-
heilussa. Ampujan tuleekin olla riittävän 

Huippu-urheilu hallitsee elämää 24/7
Teksti MIKKO SAARINEN
Kuva LASSI PALO

Mikko Saarinen kuvattuna heinä-elokuussa Bakussa järjestetyissä EM-kilpailuissa.
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hyvässä kunnossa jaksaakseen koko päivän 
kestävän kilpailun tai useamman päivän 
kestävät kilpailut. Minulla on vahva tunne 
siitä, että tätäkin osa-aluetta olisi syytä mo-
nen ampujan kehittää.

MITÄ MERKITSEE lihasvoima ampumaur-
heilussa? Maksimivoimasta hyöty ampujal-
le tulee yksinkertaisesti siitä, että sekä asetta 
että omaa vartaloa on helpompi hallitta, jos 
voimatasot ovat kunnossa. Kestovoima taas 
auttaa jaksamaan koko suorituksen ajan. 

Jälleen kerran ampujan ei tarvitse muis-
tuttaa kehonrakentajaa, vaan ampujaa. Pi-
tää omata riittävät voimatasot, jotta ampu-
ma-asennossa pysyminen tai liikkuminen 
olisi helpompaa. Ajatellaanpa asiaa näin: 
jos ampujan täytyy käyttää voimastaan 80 
prosenttia asennossa pysymiseen, väsyvät 
lihakset huomattavasti nopeammin kuin 
jos 60 prosenttiakin riittäisi. Asehan painaa 
aina saman verran, voimaa voi kyllä lisätä. 

Näin saavutetaan tila, jossa samat asiat 
voidaan tehdä pienemällä lihastyöllä, joka 
taas vaikuttaa jaksamiseen, joka vaikuttaa 
vireystilaan/henkiseen kanttiin. Henkisen 
kantin mainitsinkin jo toiseksi tärkeimmäk-
si tekijäksi, kun tavoitellaan sitä kirkkainta 
mitalia. 

Voimatasojen osalta ei kannata harhau-
tua ajattelemaan, että ampumallahan tai 
asetta nostamalla tulee riittävä taso saavu-
tettua. Ei tule.

LIIKKUVUUS ON fyysinen 
ominaisuus, jonka tärkeys 
tuntuu usein unohtuvan. 
Liikkuvuudella tar-

Huippu-urheilu hallitsee elämää 24/7

jatkuu

Mikko Saarinen
 ´ Ikä: 36 vuotta
 ´ Kotipaikka: Lappeenranta
 ´ Työpaikka/nimike/tehtävät: 

opetusaliupseeri (Puolustusvoimat), 
koulutettu hieroja (urheiluhieroja), 
Hieronta Lappee

 ´ Harrastukset: harrastelätkä, 
kahvakuulailu

 ´ Hieronta ym. tausta: koulutetun 
hierojan tutkinto 2016 Vierumäki

 ´ Miten ampumaurheilun pariin? 
Kaverit ilmoittivat.

 ´ Miksi ampumaurheilun pariin? 
Ampuminen on kivaa!

 ´ Millaista on ollut? Halusin huip-
pu-urheiluun mukaan tekemään 
töitä motivoituneiden urheilijoiden 
parissa. Olen ollut kyllä erittäin tyy-
tyväinen. Toivottavasti saan jatkaa 
maajoukkueen matkassa mahdolli-
simman pitkään.

Mikko Saarinen kuvattuna heinä-elokuussa Bakussa järjestetyissä EM-kilpailuissa.
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koitan kahta asiaa: lihasten venyvyyttä ja 
nivelten liikeratoja. Kun lihas on kunnossa 
ja koko mitaltaan käytössä, on sen toiminta 
huomattavasti parempaa kuin lihaksen, joka 
toimii vain osittain. Lihas, joka toimii ko-
konaisuudessaan, on myös vahvempi kuin 
”jumissa” oleva lihas. Jo yhdellä hieronta-
kerralla voi esimerkiksi penkkitulos nousta 
useamman kilon, koska lihas on saatu ko-
konaisuudessaan käyttöön. Tiukalla olevat 
lihakset pienentävät myös liikeratoja. Lii-
keradat taas vaikuttavat ampumaurheilus-
sa paljon. Mitä hyötyä on tietää maailman 
paras ampuma-asento, jos oma vartalo ei 
siihen taivu? 

En usko, että paras mahdollinen ampu-
ma-asento muodostuu siten, että pitää olla 
yliliikkuvat nivelet ja balettitanssijan liike-
radat. Tavoitteena voisi olla, että okaisen 
ampujan liikeradat olisivat niin hyvät, että 
ampuma-asennossa ei kiristä mistään eikä 
asentoa tarvitse vääntää väkisin paikoilleen. 

Jokainen, joka on ampunut, tietää kuinka 
paljon osumista eli tulosta häiritsee se, jos 
joutuu koko ajan korjaaman asentoaan, kun 
se ei tunnu muuten asettuvan.

LIHASHUOLLON TARKOITUKSENA on eh-
käistä urheiluvammojen syntyä sekä auttaa 
kehoa palautumaan seuraavaa kuormitusta 
varten. Usein ajatellaan, että lihashuolto 
on pelkästään venyttelyä tai hierontaa. Li-
hashuolto on kuitenkin laaja käsite. Siihen 
voidaan laskea kaikki se toiminta, joka edes-
auttaa palautumista. 

Huippu-urheilijaa ajatellen on siis kyse 
merkittävästä osa-alueesta. Lihashuolto 
voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen li-
hashuoltoon. Aktiivisia lihashuoltokeinoja 
ovat esimerkiksi tasapainoinen elämänryt-
mi, riittävä lepo, alku- ja loppuverryttelyt, 
liikkuvuusharjoitukset, putkirullaaminen 
sekä mobilisointi. Passiivisista lihahuoltoa 
on esimerkiksi hieronta, sähkö-, kylmä-, 
kuumahoidot sekä passiiviset venytykset. 

Kuten jo huomata saattaa, on suurin osa 
lihashuollosta urheilijan vastuulla. Suurin 
ongelma taitaa kuitenkin olla se, että ani 
harva suunnittelee ja toteuttaa säännöllistä 
aktiivista lihashuoltoa on kyse ampujista tai 
tasamaantallaajista. 

Hierontapöydällä karu totuus tuntuu 
yleensä lihaskireytenä. Jos ajatellaan hui-
pulle tähtäävää ja paljon sekä säännöllisesti 
harjoittelevaa urheilijaa, tulisi hänen ope-
tella omatoiminen lihashuolto. Hieronnassa 
voisi käydä kerran viikossa tai miksei kak-
sikin, mutta se ei saa olla ainoa tapa hoitaa 
lihashuoltoa. 

Aiemmin on mainittu liikkuvuuden mer-
kitys ammunnassa. Hyvin suunnitellulla ja 
nimenomaan tehdyllä lihashuollolla saa-
daan harjoitettua myös kyseistä osa-aluetta, 
joka omalta osaltaan vaikuttaa taas tulok-
seen.

Suurin osa lihashuollosta tehdään siis en-
nen kisoja ja ratkaisevaa laukausta. 

ESIMIEHEN TAI VASTAAVAN organisaa-
tion on aina helppo vaatia alaisiltaan lähes 

täydellisyyttä hipovia suorituksia tai antaa 
mahdottomia tehtäviä. Tavoitteiden asettelu 
ei siis ole hankalaa. Se mikä usein unohtuu 
– vaatimusten antamisen lisäksi – on esi-
miehen/organisaation tuki. Urheilijalla, val-
mentajalla ja tässä tapauksessa liitolla tulisi 
olla sama yhteinen tavoite eli saada aikaan 
paras mahdollinen tulos. 

Jos urheilija tekee niin sanotusti hulluna 
töitä tavoitteidensa eteen ja ampuu vaikka 
17 000 laukausta parhaan ampumakunnon 
saavuttamiseksi, tulisi organisaation toimia 
samoin. Jos asiaa haluaa yksinkertaistaa, 
niin ampujien tehtävä on ampua ja valmen-
tajien valmentaa, ja liitto hoitaa loput. 

Tuo loput pitääkin sisällään aika pal-
jon. Idea on siis se, että 
ampujan tarvitsee vain 
huolehtia itsestään ja 
keskittyä ampumiseen 
ja harjoitteluun. Ei voi 
sanoa etteikö Aampu-
maurheiluliiton tuki 
olisi jo olemassa, sillä 
sieltä tullevat kuitenkin 
matkaliput, matkojen 
yleisjärjestelyt, taloudel-
lista tukea, valmennusta, 
testaamista jne. 

Näin ollen ensisijaiset 
asiat hoidetaankin hy-
vin. Entä sitten ne pik-
kuasiat? Liiton tulisi ot-
taa huomioon jokainen 
ampuja yksilönä. Jotkut 
ampujat haluaisivat ki-
sapaikalle jo paria päivää 
aikaisemmin ja suurin 
voisi kustantaa ylimää-
räiset kulut itse, jotta he olisivat valmiita 
huippusuoritukseen. Jostain syystä tällaiset 
järjestelyt eivät vain onnistu. Miksi eivät?

LIITON TULISI huolehtia tavalla tai toisel-
la urheilijan tankkauksesta kisojen aikana, 
koska kisapaikkojen ruoka ei aina vastaa 
niitä vaatimuksia, jotka kilpaileminen sille 
asettaa. Tähän tulisi joukkueen johdon ja 
huollon reagoida. 

Tämä ei tarkoita sitä, että liitto maksaa 
kaikkien lounaat kisapäiviltä, ei todellakaan. 
Mutta kun nähdään kisajärjestäjän tarjo-
amat mahdollisuudet, tulee ne täydentää 
sopiviksi. Esimerkiksi Bakun 39 asteen hel-
teessä mitaleista taisteleville urheilijoille pi-
tää saada ravinnoksi muutakin kuin pitsaa. 

Kilpailu- ja harjoitusmatkoille voitaisiin 
varata energiajuomiakin jo valmiiksi. Näin 
oltaisiin taas askeleen edellä kisajärjestäjää 
ja on edes jotain ensimmäisestä päivästä läh-
tien. Pelkkä ohjeistus nestetankkauksesta ei 
riitä.

PIENIÄ PARANNUKSIA voidaan tehdä jat-
kuvasti, ja näin kehitys kehittyy. Mistä sit-
ten tietää, että urheilijat haluaisivat? Osan 
asioista voi päätellä ihan ”maalaisjärjellä”, 
kuten ravintoon liittyvät seikat. Loput pitää 
selvittää urheilijoilta ja valmentajilta. Am-
pujien ja valmentajien mukaan ottaminen 

päätösten tekemiseen voisi tuottaa hyvääkin 
tulosta, sillä osallistamalla saadaan aikaan 
vahva sitoutuminen tekemiseen – olkoon 
järjestelmä tai organisaatio mikä hyvänsä. 

No, aina on helppo piiloutua rahojen 
vähyyden taakse, sillä raha ratkaisee. Kysy-
minen ja suunnitteleminen eivät maksa mi-
tään, ja yhdessä tekemällä löytyy aina paras 
mahdollinen perusteltavissa oleva ratkaisu.

KAUSI ALKAA OLLA päätöksessään, ja 
toivottavasti monella ampujalla alkaa yli-
menokausi. Ase nostetaan naulaan ja teh-
dään kaikkea muuta. Harjoittelun voi laittaa 
hyllylle pariksi viikoksi, jonka jälkeen alkaa 
peruskuntokausi. 

Kauden päätös ja seu-
raavan alkaminen tapah-
tuvat siis samaan aikaan. 
Nyt voisi olla hyvä aika 
kokeilla jotain uutta, jota 
ei välttämättä ei ole aikai-
semmin peruskuntokau-
della tehnyt eli suunnitel-
mallista fyysisen kunnon 
harjoittamista. 

Heti kun julkistetaan 
näyttökisat ja muut kau-
den suunnittelua hallitse-
vat ajankohdat, on syytä 
tehdä harjoituskalenteri. 
Valmentajat ja urheilijat 
osaavat varmasti suunni-
tella ammunnan harjoit-
telun, mutta mitä jos tällä 
kerralla suunnittelee am-
pumisen mukaan myös 
suunnitelmallisen harjoi-
tuskalenterin peruskun-

non kehittämiselle? 
Jos oikein innostuu, niin tuohon ohjel-

maan tulisi suunnitella myös lihashuolto. 
Mikä on tavoite? Kuinka paljon esimerkiksi 
juoksulenkkejä tavoitteeseen pääseminen 
vaatii? Entä mitä tehdä punttisalilla? Kuinka 
useasti siellä pitäisi käydä? 

Suomesta löytyy varmasti osaajia, jotka 
auttavat tämän kalenterinosan suunnittelus-
sa, ja rahaa vastaan saa varmasti myös ohjat-
tua harjoitteluakin. Valmentajan ei tänä päi-
vänä tarvitse osata kaikkea; pitää vain löytää 
se osaaja. Lupaudun kyllä auttamaan lihas-
huollon suunnittelussa ja mahdollisuuksien 
mukaan sen toteuttamisessakin.

TIEDÄN, ETTÄ SUOMESSA ampumaur-
heilu ammattilaisena on lähes mahdotonta, 
sillä jokaisen pitää hankkia rahat kilpailuun 
tavalla tai toisella. Se ei kuitenkaan poista 
sitä faktaa, että kilpailut käydään ammatti-
laisiakin vastaan. 

Tätä voi käyttää tekosyynä sille, että ei ole 
ehtinyt tehdä kaikkea viimeisen päälle. Tai 
voi tietysti hoitaa harjoittelun resurssien-
sa puitteissa niin, ettei tarvitse selitellä. Jos 
nukkuu kahdeksan tuntia ja tekee töitä mat-
koineen kymmenen tuntia vuorokaudessa, 
jää harjoittelulle aikaa vielä kuusi tuntia. 

Niin kuin alussa mainitsin, huippu-ur-
heilu hallitsee jokaista päivää… ja yötä.

"Liiton tulisi huolehtia 
tavalla tai toisella 
urheilijan tankkauk-
sesta kisojen aikana, 
koska kisapaikkojen 
ruoka ei aina vastaa 
niitä vaatimuksia, jotka 
kilpaileminen sille 
asettaa. Tähän tulisi 
joukkueen  
johdon ja huollon 
reagoida."



U
rheiluministeri Sampo Terho (uv) 
sanoo, että Suomessa on pääosin 
myönteinen ilmapiiri, kun puhu-
taan ampumaurheilusta.

– Vaikka kaikki eivät harrasta-
kaan ampumaurheilua, uskoakseni enem-
mistö kansasta ymmärtää, että se on menes-
tynyt ja perinteinen laji sekä harrastuksena 
tärkeä puolustusratkaisujemme kannalta. 

– Arvokisamitalien virta on ollut kat-
keamaton, ja toivottavasti se jatkuu sa-
manlaisena. Menestys vaatii harrastajia. 
Ratatilanne on pääkaupunkiseudulla huo-
lestuttava, ja kuulen siitä mielelläni lisää 
tämän päivän aikana – kuten myös koko 
maan tilanteesta. Mistä kiikastaa jos kii-
kastaa, Terho sanoi.

SAMPO TERHO ON toiminut urheiluminis-
terinä viime keväästä lähtien. Millaista aika 
on ollut?

– Kiireistä! Kiireet ovat toki johtuneet 
paljosta muustakin kuin urheiluministerin 
tehtävistä, hän viittasi suomalaisen politii-
kan käänteisiin. 

– Urheiluministerinä olen päässyt seu-

raamaan upeita tapahtumia ja tutustumaan 
hienoon seuratoimintaan. 

Ampumaurheiluliiton vaikuttamispäivää 
edeltävänä päivänä Olympiakomitea julkisti 
tulostavoitteet ja niitä tukevan lajien kehit-
tämisjärjestelmän olympiadille 2017–2020. 
Suomalaisen huippu-urheilun yhteisenä 
tavoitteena on saavuttaa kymmenen olym-
piamitalia ja yhtä monta paralympiamitalia 
PyeongChangin ja Tokion kisoista. Lisäksi 
tavoitteeksi on asetettu pal-
loilujoukkueen saaminen 
mukaan Tokion kesäolym-
pialaisiin vuonna 2020.

Olympiakomitea totesi 
tiedotteessaan, että tavoit-
teet on asetettu yhdessä 
Olympiakomitean huip-
pu-urheiluyksikön ja laji-
liittojen kesken. 

– Kyseessä on koko 
suomalaisen huippu-ur-
heilun yhteinen prosessi, 
jossa mukana ovat olleet myös urheilijat 
ja valmentajat, Paralympiakomitea, KIHU, 
urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset. 
Samalla meillä on ollut erittäin hyvä kes-
kusteluyhteys Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöön, huippu-urheiluyksikön johtaja 

Mika Kojonkoski kertoi.
Terho ei ota ministerinä kantaa OK:n lin-

jauksiin. Entä miltä Tokion tavoitteet kuu-
lostavat?

– Tavoitteiden pitää olla korkealla, hän 
vastasi.

TERHO ON AIEMMINKIN tunnustautu-
nut innokkaaksi penkkiurheilijaksi. Hän 
harrastaa lenkkeilyä ja käy kuntosalilla. 

Santahaminassa hän totesi 
saman kuin kotisivuillaan-
kin: penkkiurheilijana hän 
seuraa ”intohimoisesti nyrk-
keilyä ja jääkiekkoa”.

Ampumaurheilupäivän 
aikana korostettiin yhteis-
työn ja keskustelun merki-
tystä päättäjien, virkamies-
ten ja aseharrastajien kesken. 

Päivän päätteeksi Terho 
kuuli practicalin harrasta-
jilta tilannekatsauksen siitä, 

missä mennään niin ratojen, lainsäädännön 
kuin menestyksenkin suhteen.

– Viesti vastaanotettu! Tämä oli nyt en-
simmäinen tutustumiseni lajiin. Poliittisella 
tasolla ei ole tarkoitus haitata lajin kehitty-
mistä, mutta paha EU, Terho naurahti. 

”Ilmapiiri on pääosin myönteinen”
Teksti & kuva LASSI PALO

Sampo Terhon lisäksi kutsuttujen joukossa olivat Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen ja johtava asiantuntija ja 
Johanna Puiro sisäministeriöstä.

"Urheiluministerinä 
olen päässyt  
seuraamaan upeita 
tapahtumia ja  
tutustumaan hienoon 
seuratoimintaan."

Sampo Terho
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E
uroopan ampumaurheiluliiton 
(ESC) yleiskokous pidettiin hei-
näkuussa Azerbaidzhanin Bakus-
sa järjestettyjen ampumaurheilun 
EM-kilpailujen yhteydessä. 

ESC myönsi vuoden 2021 ilma-aseiden 
EM-kilpailujen järjestelyoikeudet Suomelle. 
Ne järjestetään Lohjalla sijaitsevassa Kisa-
kallion urheiluopistossa. EM-kilpailujen 
tarkat päivämäärät vahvistuvat myöhem-
min. Ilma-aseiden EM-kilpailut järjestettiin 
edellisen kerran Suomessa vuonna 2012.

– Tavoitteenamme on järjestää paitsi hy-
vät urheilukilpailut myös tapahtuma, jossa 
on uudenlaista tekemisen laatua suurelle 
yleisölle, Ampumaurheiluliiton puheenjoh-
taja Vesa Nissinen sanoi Bakussa kokouk-
sen jälkeen.

Vuoden 2020 ilma-aseiden EM-kilpailut 
myönnettiin Puolan Wroclawille. 

Suomi haki myös vuoden 2020 haulikon 
EM-kilpailuja, mutta jäi äänestyksessä kol-
manneksi. Kisat myönnettiin Ranskalle.

UUTINEN ILMA-ASEIDEN EM-kisojen 
myöntämisestä Suomeen otettiin Kisakal-
liossa vastaan iloisin mielin.

– Olemme tosi iloisia erityisesti suoma-
laisen ampumaurheilun puolesta siksi, että 
kisat saatiin Suomeen ja tietenkin meille 
Kisakallioon. Tällaiset tapahtumat ovat 
aina urheilijoiden, valmennuksen ja koko 
järjestelmän kehittämisen kannalta erittäin 
positiivisia asioita, Kisakallion rehtori ja val-
mennuskeskuksen johtaja Asko Härkönen 
sanoo. 

Työ EM-kisojen järjestämisen hyväk-
si on jo alkanut. Hakemusvaihe edellytti 
suunnittelun viemistä pitkälle esimerkiksi 
tilojen käytön osalta. Tapahtuman järjes-
telyissä hyödynnetään urheiluopiston tila-
valikoimaa. Monet suunnitelmat päästään 
testaamaan käytännössä jo etukäteen lajin 
arvokisoissa, kun Kisakalliossa ammutaan 
SM-kisat ensi vuoden huhtikuussa. 

Härkönen pitää niitä merkittävänä etap-

pina monestakin syystä:
– SM-kisat ovat hyvä kenraaliharjoitus 

sekä järjestäjille että urheilijoille. Suoma-
laisten urheilijoiden kannalta on myös hyvä, 
että paikka tulee tutuksi ennen EM-kisoja. 

SM-kisat järjestetään yhteistyössä Kyrks-
lätt Skytteföreningin (KSF) ja Rauman Seu-
dun Urheiluampujien (RSA) kanssa. Yhteis-
työtä on tehty ennenkin, ja se toimii hyvin, 
Härkonen toteaa.

ESC MYÖNSI EM-kilpailut Ampumaur-
heiluliitolle, ja ne vedetään liittojohtoisesti 
niin, että tärkeimpiin avainpaikkoihin tulee 
kansainvälisen liiton (ISSF) A- ja B-lisenssin 
omaavia suomalaistuomareita sekä YT-kort-
tilaisia. 

– Moniin muihin tehtäviin tarvitaan vie-
lä seuroista vapaaehtoisia lisää. Avaintoimi-
joiden tulee olla kokeneita huippuosaajia, 
joilla on isoista EM-kilpailuista kokemusta, 
sillä asioiden tulee tapahtua prikulleen eikä 
lipsumisen varaa ole, painottaa ESC:n Press 
and Promotion -komiteassa puheenjohtaja-
na toimiva Risto Aarrekivi. 

– ESC on luonut tarkat ohjeistukset ja 
kriteerit kisajärjestelyille ja jopa televisioin-
neillekin. Tulospalvelun toteuttaa ESC:n 
kilpailujen järjestämissopimuksen mukaan 
SiusAscor-yhtiö. Haluamme antaa hyvän 

kuvan ampumaurheilusta ja myös suoma-
laisesta osaamisesta, 

KISAKALLIOSSA ON noin kuusisataa ma-
joituspaikkaa, jotka tarjoavat monia eri 

Teksti ja kuvat LASSI PALO

Kisakalliossa kilpaillaan ilma-
aseiden SM- ja EM-mitaleista
Lohjalla sijaitsevassa 
Kisakallion urheilu-
opistossa  
kilpaillaan ilma-aseiden 
SM-mitaleista ensi 
huhtikuussa ja EM-
mitaleista vuonna 2021. 
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39,90€

18,90€

9,90€

12,90€

500 ml

400 ml

150 ml

90 ml

Puhdistusvaah
to

UUSI
SUUREMPI

KOKO!

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

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

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi .

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

Hinnat voimassa sitoumuksetta 31.12.2017 asti.

Forrest tuotteet hyvinvarustetuista
aseliikkeistä kautta maan!

Hinnat voimassa sitoumuksetta 31.12.2017 asti.

Raumalainen Pekka Kuusisto jatkaa 
ESC:n varapuheenjohtajana ja Risto 
Aarrekivi ESC:n Press and Promotion 

-komiteassa puheenjohtajana. Curt Sjöblom, 
Mikko Taussi ja Marko Leppä valittiin ESC:n 
tekniseen komiteaan, kukin omaan lajiinsa eli 
Sjöblom haulikkoon, Taussi kivääriin ja Leppä 
pistooliin.

Venäläinen Vladimir Lisin jatkaa ESC:n 
puheenjohtajana. Kuusiston lisäksi muut 
varapuheenjohtajat ovat Israelin Yair Davi-
dovich ja Kyproksen Petros Kyritsis. 

Valinnat tehtiin, kun Euroopan ampu-
maurheiluliiton (ESC) yleiskokous järjestettiin 
Bakussa EM-kilpailujen yhteydessä. Kokouk-
seen osallistui 51 jäsenmaata.

YLEISKOKOUS OLI järjestyksessään 26. 
yleiskokous, ja siihen osallistui 51 maata 
57:stä. Suomea kokouksessa edustivat 
Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 
Vesa Nissinen ja toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi.

– Tämä on tärkeä kokous, koska me 
päätämme ampumaurheilun tulevaisuuden 
suunnitelmista. Toivottavasti kaikki osallistu-
vat keskusteluun aktiivisesti. Olen tyytyväi-
nen, että kokouksessa on edustettuina näin 

monta maata, ESC:n puheenjohtaja Vladimir 
Lisin sanoi tervehdyspuheessaan.

Lisin totesi, että ESC on osa Kansainvälistä 
ampumaurheiluliittoa ISSF:ää, joten sen pitää 
myös toteuttaa Kansainvälisen olympiako-
mitean (KOK) 2020-ohjelmaa. Aika kuluu 
nopeasti, ja meidän on oltava aktiivisia, Lisin 
painotti.

Bakussa olivat paikalla myös ISSF:n 
puheenjohtaja Olegario Vazquez Rana ja 
pääsihteeri Franz Schreiber.

KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTIIN muun 
muassa ensi vuoden budjetti ja päätettiin 
kehittää junioreiden EM-kilpailuja. Siellä 
todettiin myös se, että ratoja pitää kehittää 
sekä televisiota että katsojia varten. Yleisön 
pitää ymmärtää finaalien kulku, tv-grafiikan 
on oltava selkeää ja urheilijoiden pukeutumi-
seen pitää kiinnittää huomiota.

– Meillä on paljon töitä, mutta meidän 
on tehtävä nämä asiat, jotta ampumaur-
heilun suosio lisääntyisi, kokouksessa 
todettiin.

Kokouksessa kuultiin myös raportti 
liittyen EU:n asedirektiiviin ja kansallisten 
liittojen toivottiin olevan aktiivisia kansallisen 
lainsäädännön työstämisessä.

Kisakalliossa kilpaillaan ilma-
aseiden SM- ja EM-mitaleista

tasoja. Lisäksi käytössä on lähiympäristön 
hotellitarjonta. Kaikkiaan kiinteä kampu-
salue sopii hyvin kisojen järjestämiseen: 
suorituspaikat, ruokailu ja majoitus ovat 
samalla alueella.  

Ilma-aseiden 
EM-kilpailut 
järjestetään 
Kisakallion Su-
si-areenalla.

Ampumaurhei-
luliiton puheen-
johtaja Vesa 
Nissinen osallisui 
ESC:n yleisko-
koukseen heinä-
kuussa Bakussa.

Suomalaisia ESC:n 
luottamustehtäviin
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S
uomalaisesta ampumaurheilus-
ta on kantautunut maailmalta 
hienoja uutisia kesän ajan. En-
sin uutisoitiin practical-ampu-
jien menestyksestä Moskovan 
MM-kilpailuissa (10 mitalia). 
Sitten kerrottiin kivääriampu-

jien saavutuksista nuorten MM-kilpailuissa 
Saksan Suhlissa (2), ja pian oli kasa-ampuji-
en (36), siluetin (29) ja sportingin (2) vuoro 
napata tukku arvokisamitaleja.

Bakussa järjestetyissä EM-kilpailuissa 
haulikko- ja kivääriampujat sekä liikkuvan 
maalin ampujat voittivat kaikkiaan yhdek-
sän mitalia. Haulikkolajien MM-kilpailuissa 
Moskovassa tuli yksi mitali, kun Suomi sai 
hopeaa naisten trapin joukkuekilpailussa. 
Mitalijuhlat jatkuivat EM-mustaruudissa 
tämän lehden mennessä painoon. 

Kaikki nämä yhteenlaskettuna arvokisa-
mitalien määrä hipoo sataa (96). Siis lähes 
sata mitalia satavuotiaalle Suomelle!

AMPUMAURHEILULIITON valmennuksen 
johtaja Per-Ole Lindell istui pöydän ääreen 
Moskovassa, kun haulikkolajien MM-kil-
pailut olivat päättyneet. Oli yhteenvedon 
aika. Hän ei ole kiväärilajeihin täysin tyyty-
väinen, mutta pitää hyvänä sitä, että Cris-
tian Friman menestyi poikien ja Marian-
ne Palo tyttöjen sarjassa. Heidän lisäkseen 
Juho Kurki pääsi arvokisamitalien makuun 
(300m vakiokiväärin EM-hopeaa), ja pojat 
saivat joukkuekilpailuissa sekä MM- että 
EM-mitalin. Aleksi Leppä nosti osakkei-
taan kansainvälisissä kisoissa.

– Kiväärin yhteistyössä on vielä paranta-
misen varaa. Kenttä pitää saada toimimaan 
samaan suuntaan, Lindell linjaa.

– Pistooli sen sijaan oli pieni pettymys, 
koska satsauksista huolimatta kehitystä ei 
tapahtunut. 

HAULIKKOLAJIT saavat Lindelliltä isot ke-
hut.

– Trap kävi kauteen kiinni ammattimai-
sesti, ja positiivisia signaaleja tuli usealta 
suunnalta. Vili Kopra oli loistava (poikien 
EM-kultaa), ja Satu Mäkelä-Nummelan 
EM-pronssi ja Marika Salmen viides sija 
MM-kisoissa olivat mahtavia suorituksia, 
kuten myös Mopsi Veromaan kolmas sija 
Intian maailmancupissa. Miehiltä sen sijaan 
odotettiin enemmän, se on ihan selvä.

Entä sitten skeet? Lindell nostaa esiin 
Marjut Heinosen, joka ”otti hyvän harp-
pauksen eteenpäin”, ja miehet, joiden kesken 
on hyvä kilpailutilanne. 

– Tommi Takasen suoritukset MM-ki-
soissa olivat todella hyviä. Nyt kaikilta vaa-
ditaan vielä yhden askeleen ottamista, jotta 
noustaisiin finaalitasolle. Joukkuekilpailun 
viides sija MM-kisoissa on hatunnoston ar-
voinen suoritus ja mittari äärettömän kovas-
ta tasosta maailmalla.

– Timi Vallioniemen nousu miesten 
MM-kisoihin ja mixed team -kisan (Taka-
nen/Heinonen) seitsemäs sija olivat myös 
kovia suorituksia. Pojat ovat vielä nuoria, ja 
he varmasti nostavat tasoaan.

LINDELL SANOO, että ensi vuosi on ”to-
della tiivis”. Päätavoitteita ovat maailman-
cupien lisäksi ilma-aseiden EM-kilpailut, 
nuorten olympialaiset ja mahdolliset en-
simmäiset olympiapaikat, jotka ovat ehkä 
jaossa Etelä-Koreassa järjestettävissä 
MM-kilpailuissa. Miten Tokion olympia-
laisten paikat tullaan jakamaan, päätetään 
loppuvuodesta.

– Niitä sitten kaikki palavasti haluavat. 
Kilpailu olympiapaikoista alkaa jo ensi 
vuonna. Tilanne on hallussa, sillä olemme 
valmiimpia nyt kuin edellisellä kerralla. 
Useammallakin ampujallamme on mahdol-
lisuus ottaa paikka Tokion olympialaisiin, 
Lindell sanoo. 

Lähes sata 
mitalia 
satavuotiaalle 
Suomelle!

Teksti & kuvat LASSI PALO

Suomalainen 
ampumaurheilu on 
voittanut kesän aikana 
lähes sata arvokisamitalia 
satavuotiaalle Suomelle. 
Saldo, josta voi olla todella 
ylpeä.

Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 
Vesa Nissinen sanoo, että Suomessa 
on – kiitos seurojen ja yksittäisten 

intohimoisten ihmisten – poikkeuksellisen 
lahjakas, nuori ampujapolvi nuorten sarjoissa. 

– Voimme saada heidän kauttaan me-
nestystä jo Tokiossa, mutta varmimmin sen 
jälkeen. Olen luottavainen, että Olympia-
komitean analyysit perustuvat tutkittuun 
tietoon. Tällöin ampumaurheilu on aina 
niiden lajien joukossa, joihin Suomessa 
kannattaa panostaa, Nissinen kommentoi 
Olympiakomitean julkaisemia linjauksia.

Olympiakomitean tulostavoitteiden ja 
niitä tukevan lajien kehittämisjärjestelmän 
mukaan suomalaisen huippu-urheilun 

”Ampumaurheiluun kannattaa panostaa” 
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Kiväärivalmentaja Pirjo Peltolan mukaan 
erittäin hyvää kaudessa oli paitsi aka-
temiatoiminnan aloittaminen Turussa 

myös hyvä arvokilpailumenestys.
– Kaikilla valmentautumisen osa-alueilla 

on kehittämistä, tärkeimpinä niistä peruslaji-
tekniikka ja kilpailutilanteen hallinta. Huippu-
hetkiä oli monta, ja jos vain kaksi mainitsen 
niin Cristian Frimanin MM-kulta ja paralym-
piapuolella Jarkko Myllyn kansainvälinen 
läpimurto. Suurin yllätys oli Viivi Kempin 
maapaikka nuorten olympialaisiin. Mihin 
nuori nainen vielä ehtiikään, Peltola pohtii.

KIVÄÄRIVALMENTAJA Pasi Wedman 
puolestaan pitää hyvänä maajoukkueen ja 
tehoryhmän taitotason ja osain tulostasonkin 
nousua. 

– Kaikki taito ei ollut vielä ulosmitattavissa 
eli ei siirtynyt tulostaululle, mutta sitäkin 
kuitenkin tapahtui hienosti. Urheilijoiden mo-
tivaatio oli korkealla, ja ammattimainen ote 
harjoitteluun ja kilpailuun lisääntyy iältään 
nuoressa maajoukkueessamme.

Entä missä olisi ollut kehittämisen varaa?
– Aina on syytä tarkastella kuinka har-

joittelun rytmitys, jaksotus ja harjoittelun eri 
osa-alueiden painottaminen ovat onnistu-
neet ja tehdä seuraavaan kauteen tarkennuk-
sia, jotta saadaan urheilijasta kaikki mahdol-
linen potentiaali irti. Harjoittelun määrää on 
syytä lisätä kaikilla rintamilla, vaikka osalla 
urheilijoista määrä alkaa olla ihan hyvä. 

Myös Wedmanin mielestä kauden huip-
puhetkiä oli useita: arvokisamitalit, loistavat 
yksilölliset suoritukset eri kilpailuissa, itsensä 
voittamiset ja hienot tulokset, vaikka kaikista 
ei mitalia tullutkaan. Wedmanin mukaan ke-
hitysaskeleet antavat uskoa siihen, että jotain 
on tehty oikein ja on menty eteenpäin.

WEDMAN EI KOKENUT varsinaista yllätys-

tä, mutta monta tyytyväistä hetkeä kylläkin. 
– Jos toki pettymyksiäkin tuli. Kaikki kuu-

luu touhuun nimeltään urheilu, hän sanoo ja 
lisää:

– Maajoukkueemme on nuori. Useilla 
on kuitenkin monen vuoden harjoittelu- ja 
kilpailutausta. Tietyllä tapaa on ymmärret-
tävää, että menestys antaa hieman odottaa 
kokemuksen karttumista. Silti meillä olisi ollut 
mahdollista menestyä paremmin erityisesti 
aikuisten sarjoissa. 

Ensi vuonna tehdään tarkennuksia har-
joittelun laadullisiin tekijöihin ja  harjoitusten 
sisältöihin. 

– Harjoitusmääriä täytyy lisätä. Kovaa 
harjoittelua ja kovia tuloksia, entistä ammat-
timaisempaa, huippu-urheilijamaisempaa 
toimintaa kohti maailman huippua. Finaali-
paikkoja arvokisoista ja maailmancupeista ja 
sitä kautta mitaleita, Wedman listaa.

– Ensi kaudesta lähtien tavoitteena on 
saada Suomelle ainakin yksi olympiapaikka 
kiväärille Tokioon 2020.

PISTOOLILAJIEN PÄÄVALMENTAJA Timo 
McKeownin mukaan kaudessa erittäin hyvää 
oli se, että mukana oli uusia nuoria urheilijoi-
ta, jotka harjoittelevat päämäärätietoisesti. 
Kehittämisen varaa olisi ollut maajoukkuelei-
rin pituudessa. 

Kauden huippuhetkenä McKeown pitää 
Ritva Karrin finaalipaikkaa Tšekissä ja suu-
rimpana yllätyksenä  Joonas Kallion nopeaa 
nousua Suomen kärkeen.

Mihin et ole tyytyväinen?
– Maajoukkuetasoisten urheilijoiden 

vähyyteen ja urheilijoiden käsi- ja olkapää-
vammoihin. 

Ensi vuoden päätavoite on McKeownin 
mukaan pistooliampujien saaminen mukaan 
ilma-aseiden EM-kilpailuihin ja Etelä-Korean 
MM-kisoihin. 

tavoitteena on saavuttaa kymmenen olym-
piamitalia ja yhtä monta paralympiamitalia 
PyeongChangin ja Tokion kisoista. 

TULOSTAVOITTEIDEN TUEKSI rakennettu 
uusi lajien ja huippuyksilöiden kehittämis- ja 
tukijärjestelmä parantaa lajien, urheilijoiden 
ja valmentajien toiminnan laatua sekä urhei-
lullista menestystä ja lisää huippu-urheilun 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä, Olympiako-
mitea totesi elokuussa.

– Tavoitteena on nostaa rimaa kaikilla ta-
soilla ja toimia yhteisen strategian suunnas-
sa sekä tukea lajeja, urheilijoita ja valmenta-
jia pitkäjänteisesti, huippuvaiheen ohjelman 
johtaja Mika Lehtimäki sanoo.

OLYMPIAKOMITEAN huippu-urheilu-
yksikkö kartoittaa lajikohtaiset tilanteet 
yhteistyössä lajien kanssa ja luokittelee ne 
uudentyyppisiin tukiohjelmiin. Jatkossa 
myös urheiluakatemiat ja valmennuskeskuk-
set ovat kiinteämpi osa lajiprosesseja. Tässä 
vaiheessa on päätetty vasta järjestelmästä. 
Lajikohtaiset euromäärät päätetään kesäla-
jien osalta marraskuussa ja talvilajien osalta 
seuraavan kerran ensi keväänä.

Olympiakomitea haluaa jatkaa jo 
aiemmin toiminutta linjaa siinä, että tuki 
kohdentuu suoraan urheilija-valmentajapa-
reihin lajien kautta. 

NISSINEN KOMMENTOI myös jokin aika 

sitten julkistettua tietoa, jonka mukaan yli 
30 prosenttia yleisurheilun 2011 MM-kisojen 
urheilijoista ilmoittaa käyttäneensä dopingia 
uransa aikana. Mikä on tilanne monissa 
muissa lajeissa, joissa kontrolli ei ole yhtä 
kattava kuin yleisurheilussa, hän kysyy.

– Kun olemme rehellisiä vallitsevan 
tilanteen suhteen, suomalaisilla urheilijoilla 
on jatkossa parhaat edellytykset menes-
tyä sellaisissa yksilö- ja joukkuelajeissa, 
joissa doping ei näyttele merkittävää roolia 
suorituskyvyn parantajana. Ammunta on 
ehdottomasti yksi näistä lajikokonaisuuk-
sista. Tätä päätelmää puoltaa myös ampuji-
emme aiempi loistava menestys monissa eri 
lajeissa, Nissinen sanoo.

”Ampumaurheiluun kannattaa panostaa” 

”Entistä huippu-urheilija maisempaa 
toimintaa kohti maailman huippua”

Mopsi Veromaa 
esittelee naisten 
trapin joukkue-
kilpailun hopeista 
MM-mitalia  
syyskuussa  
Moskovassa.
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S
uomella oli upea ampumaurhei-
lupäivä Bakussa, kun Satu Mäke-
lä-Nummela oli naisten EM-tra-
pissa kolmas ja Suomi otti poikien 
50m pienoiskiväärin asentokilpai-

lussa joukkuepronssia. 
– Kyllä eka EM-mitali lämmittää enem-

män kuin Bakun ilma – ja se on paljon se, 
iloinen Mäkelä-Nummela sanoi heti kilpai-
lun päätyttyä.

Hän paukutti peruskilpailussa mainion 
tuloksen 72 (25+23+24), jolla hän oli pe-
ruskilpailun paras. Finaalissa hän sijoittui 
kolmanneksi ja otti ensimmäisen EM-mita-
linsa. Se lämmitti Mäkelä-Nummelaa vielä 
syyskuussa Moskovassa, missä järjestettiin 
haulikkolajien MM-kilpailut. 

Oli kauden yhteenvedon aika:
– P..ska kausi. Bakun pronssimitali oli 

ainoa positiivinen asia. Maailmancupit me-
nivät huonosti, ja täällä (Moskovassa) tuli 
tulos 67, Mäkelä-Nummela sanoi. 

HUONO KAUSI siitäkin huolimatta, että 
Mäkelä-Nummela oli voittamassa Mosko-
vassa Suomelle naisten trapin joukkuekil-
pailun hopeaa. Muut Suomen ampujat olivat 
henkilökohtaisessa kisassa viidenneksi si-
joittunut Marika Salmi ja Mopsi Veromaa, 
joka oli 36:s. 

Suomi ampui saman tuloksen kuin 
maailmanmestari Yhdysvallat, mutta vii-
meinen sarja ratkaisi, ja se oli amerikka-
laisilla parempi 70-68. Kolmanneksi si-
joittuneella Italialla oli myös sama tulos, 
mutta Suomi oli viimeisessä sarjassa sitä 
parempi 68-63.

Suomen sijoitus oli sama kuin kaksi 
vuotta sitten Italian Lonatossa järjestetyissä 
MM-kilpailuissa. Suomen edellinen trapin 
aikuisten EM-mitali tuli vuonna 202, kun 
Tommi Andelin sai pronssia Lonatossa.

MÄKELÄ-NUMMELA SANOI Bakussa, että 
jos haluaa pärjätä, on ammuttava hyvin. 

– Eikä se mitali sieltä helpolla tule. Ta-
voitteenani oli päästä ensin finaaliin ja kat-
soa sitten järjestys. On parempi olla kolmas 
kuin neljäs, hän naurahti.

Mäkelä-Nummela ei ollutkaan tyyty-
väinen suoritukseensa Moskovassa, sillä se 

tuotti tuloksen 67 (24+20+23). EM-kilpailu-
jen pronssimitalisti sijoittui 18:nneksi.

– Eka sarja oli ookoo, mutta kilpailu tys-
säsi toiseen sarjaan. Se oli vähän hätäistä. 
Ärsyttää, kun kahdessa sarjassa eka kiekko 
meni ohi. Tämä oli kauden viimeinen hen-
kilökohtainen kilpailuni, ja nyt on kai sitten 
alettava suunnitella ensi vuotta.

Mäkelä-Nummela piti Bakun EM-kil-
pailujen alla kahden ja puolen viikon tau-
on, mitä hän ei ollut aikaisemmin tehnyt. 
Se oli ”täysin ampumatonta” aikaa, ja Mäke-
lä-Nummelalla oli aikaa tehdä monenlaista.

– En edes putsannut asetta.

MÄKELÄ-NUMMELA päätti viime vuonna 
ampuvansa tänä vuonna vähemmän. Vuosi 
onkin ollut lempeämpi, hän sanoi Bakussa. 
Moskovassa hän kertoi ampuneensa vii-
meksi kuluneiden vuosien aikana 23-25 000 
laukausta vuodessa. Tänä vuonna määrä on 
noin 16 000.

– Joku sanoi minulle, että kokeile, ja niin 
minä päätin kokeilla! 

Mäkelä-Nummela saattaa tehdä samoin 
myös ensi vuonna. Lopullisia suunnitelmia 
ensi kaudelle ei ole vielä tehty, koska monta 

olennaista tietoa puuttuu. Esimerkiksi se, 
miten olympiapaikat Tokion olympialai-
siin 2020 tullaan jakamaan. Kansainvälisen 
olympiakomitean (KOK) ja Kansainvälisen 
ampumaurheiluliiton (ISSF) päätöksiä odo-
tetaan marras-joulukuussa.

– Urheilijana olen tottunut päätösten 
venymiseen, mutta nyt esimerkiksi leiri-
suunnitelmia ja maailmancupeja on vaikea 
lyödä lukkoon, koska emme tiedä vaikutta-
vatko rankingpisteet olympiapaikkoihin. Jos 
näin on, minä lähden kauden ensimmäiseen 
maailmancupiin Meksikoon. Jos eivät vai-
kuta, en sinne lähde. 

SE ON KUITENKIN varma, että Mäke-
lä-Nummela jatkaa uraansa Tokioon asti.

– Kyllä minä sinne asti katselen. Kisoihin 
pääseminen vaatii kuitenkin paljon töitä, 
naurahtaa Pekingin olympiavoittaja vuodel-
ta 2008.

Mäkelä-Nummelan tämä kausi on nyt 
”paketissa”, ja on syystöiden aika. 

– Vapaapäivänä ei tarvitse lähteä har-
joituksiin. Nyt otan rullaluistimet ja sauvat 
esille!

Matka kohti Tokiota jatkuu. 

Tuli sentään EM-mitali
Satu Mäkelä-Nummela 
saavutti kaksi arvokisa-
mitalia, mutta siitä 
huolimatta yhteenveto 
kaudesta on tyly: ”P..ska 
kausi. EM-mitali oli ainoa 
positiivinen asia.”

Teksti & kuva LASSI PALO

Satu Mäkelä-Nummela ampui heinäkuussa Bakussa uransa ensimmäisen EM-mitalin, 
pronssisen sellaisen.
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A
zerbaidzhanin Bakussa elettiin 
heinäkuussa hienoja suomalais-
hetkiä. Vili Kopra oli juuri voit-
tanut poikien trapin Euroopan 
mestaruuden ja Suomi saanut 

joukkuehopeaa. Vili Kopran lisäksi joukku-
eessa ampuivat Matias Koivu ja Niko Kopra. 

Orimattilan Seudun Urheiluampujia 
edustava Kopra paukutti varmaan tyy-
liinsä peruskilpailussa 117 kiekkoa rikki 
(24+24+24+23+22) ja jatkoi samaa tahtia 
myös finaalissa. Hän teki uuden poikien 
finaali-ME:n 41 (50 kiekkoa) ja voitti kul-
tamitalin kuuden kiekon erolla Italian Teo 
Petroniin. Peruskilpailun ykkönen (118), 
Italian Emanuele Buccolieri sai pronssia.

– Nyt on tosi hyvä fiilis! Tulokseni oli-
vat hyviä, mutta oletin, että taso olisi ollut 
korkeampi. Eipä siinä mitään, oli hyvä ve-
tää, Kopra hymyili ottaessaan Suomen jouk-
kueen jäseniltä onnitteluja vastaan tulikuu-
malla Bakun ampumaradalla.

Suomen edellinen poikien trapin Euroo-
pan mestaruus oli vuodelta 2002, jolloin 
Mikko Muhonen voitti kultaa.

Italia voitti Bakussa joukkuekilpailun 
EM-kultaa. Se sai 342 pistettä, kun toisek-
si sijoittuneen Suomen pistesaldo oli 329. 
Ranska sijoittui kolmanneksi (322). Suomi 
paransi sijoitustaan viime vuodesta, sillä se 
sai vuosi sitten EM-pronssia.

MOSKOVAN MM-KILPAILUISSA syyskuus-
sa Vili Kopran tulos oli 111, jolla heltisi 20:s 
sija. Joukkuekilpailussa Suomi otti viiden-
nen sijan. Australia oli ykkönen ja voitti ho-
pealle sijoittuneen Italian kuudella pisteellä. 
Suomi hävisi pronssijoukkue Yhdysvalloille 
neljä pistettä (343 ja 339).

– Bakun saavutukset tuntuvat vieläkin 
hyviltä. Kaikki natsasi eikä ole mitään va-
littamista, Kopra hymyili, kun Moskovan 
MM-urakka oli takana. Hymyä ei hyydyttä-
nyt edes se, että Bakun helteet olivat vaihtu-
neet Moskovan vesisateeseen ja 12 asteeseen.

– En osannut ajatella voittavani Euroo-
pan mestaruutta. Tavoitteenani oli päästä 
finaaliin, ja kun sinne pääsin, asetin uuden 
tavoitteen eli voiton. 

Mestaruuden varmistuminen oli niin rie-
mukas hetki, että Kopra tuuletti, mitä hän ei 
normaalisti tee. 

– Se vain tuli. Se oli eka kerta, kun tuule-
tin, hän naurahti.

KOPRA LUONNEHTII pitkää kauttaan ”lähes 
täydelliseksi”. Syitä on useita: hän kohensi 

ennätyksensä lukemiin 119, tulostaso pysyi 
hyvänä ja menestystä tuli. ”Lähes” siksi, että 
parantamisen varaa on aina. Moskovassa te-
kemäänsä tulosta Kopra pitää keskivertona, 
jolla ”ei kuitenkaan mitään tee”.

Entä sitten siirtyminen uudelle kymmen-
luvulle?

– Se olisi mukavaa, mutta se tulee, jos on 
tullakseen. En minä siitä ylimääräistä pai-
netta ota.

Rauhallinen nuorukainen ei ota painetta 
myöskään lokakuussa alkavasta varusmies-
palveluksesta Helsingin Santahaminassa 
sijaitsevassa Urheilukoulussa. Sen hän kui-
tenkin myöntää, että se jännittää. Urheilu-
koulun käynyt Niko-veli ei ole kuulemma 
kertonut ”mitään ihmeitä” siitä, millaista 
palvelusaika on.

– Kaikki on ihan uutta, enkä tiedä mitä 
tuleman pitää. Vuosi tulee olemaan rankka 
ainakin ajoittain, mutta varmasti urheilulli-
sesti antoisa. 

SIITÄ ON HYVÄ lähteä uuteen vuoteen ja 
kauteen, jonka päätavoitteita ovat Itävallas-
sa järjestettävät haulikkolajien EM-kilpailut 

ja ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailut Ete-
lä-Koreassa. 

– Ensi vuosi on viimeinen juniorivuote-
ni, ja haluan päästä arvokisoihin. Minulla 
on kova halu menestyä. 

Se tarkoittaa sitä, että Kopra on valmis te-
kemään paljon töitä, jotta pitkän tähtäimen 
tavoitteet eli olympialaiset ja niissä menesty-
minen toteutuvat.

Urheilukoulussa Kopra varmasti oppii 
vieläkin paremmin elämään urheilijan elä-
mää. Hän myöntää, ettei liikuntaa ole tullut 
harrastettua vielä riittävän paljon, mutta 
tämä asia korjaantuu tulevan vuoden aikana.

VALMENTAJAISÄ Kari Kopra vahvistaa 
poikansa ja valmennettavansa näkemykset 
oikeiksi:

– Harjoitusten määrä nousee, peruskun-
topuolella todella paljon ja oheistoiminnassa 
hirveän paljon. Laukausten määrä noussee 
parilla kolmella tuhannella. Urheilukoulus-
sa hän voi tehdä töitä ammunnan hyväksi 
nyt vuoden ajan.

Vili Kopra on oikealla tiellä kohti tavoit-
teitaan. 

”Lähes täydellinen kausi!”

Teksti & kuvat LASSI PALO

Vili Kopra on hyvällä tiellä, 
joka voi johtaa nuorukaisen 
pitkän tähtäimen 
tavoitteeseen.

Valmentajaisä Kari Kopra ja poika Vili 
MM-Moskovassa syyskuussa.

Vili Kopra tuulettaa Bakussa Euroopan mestaruuden kunniaksi.

Mestari Vili Kopra kultatuolissa. Suomi 
sai joukkuehopeaa, ja muut ampujat oli-
vat Matias Koivu (vas.) ja Niko Kopra.

Beretta 690 White on maineikkaan 690-sarjamme erikoismalli, joka on 

kuin kotonaan niin ratakäytössä kuin metsässäkin. Ventiloidut piiput ja tavallista 

leveämpi kisko takaavat kestävyyden, tarkkuuden ja ylivertaisen hallinnan. 

Säätöperällistä hybridihaulikkoa on valmistettu vain hyvin rajallinen numeroitu 

300:n kappaleen erä Suomeen ja Ruotsiin. 
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Urheiluakatemiasta 
nuorten olympialaisiin

Teksti & kuva LASSI PALO

M
yllykosken Ampujia edus-
tava Viivi Kemppi tähtäsi 
Suomelle paikan ensi vuon-
na Buenos Airesissa järjes-
tettäviin nuorten olympia-

laisiin, kun hän sijoittui upeasti kolmanneksi 
tyttöjen ilmakiväärissä Bakussa järjestetyssä 
karsinnassa. Kisa käytiin heinäkuun lopussa. 

Seuraavat nuorten olympialaiset eli Youth 
Olympic Games (YOG) järjestetään Buenos 
Airesissa lokakuussa 2018. Ensimmäiset kuu-
si eurooppalaisten paikkaa kisoihin jaettiin 
Bakussa EM-kilpailujen yhteydessä ja vii-
meiset kuusi Budapestissa ensi helmikuussa 
pidettävissä ilma-aseiden EM-kisoissa. 

KEMPPI TÄHTÄSI Bakun peruskilpailun 
kolmanneksi parhaan tuloksen 414,9 ja pääsi 
finaaliin. Hän paransi viime vuoden lopussa 
tekemäänsä ennätystään peräti 3,6 pistettä. 
Kemppi oli Bakun kisan nuorin osanottaja, sil-
lä hän täyttää syyskuun 20. päivänä 15 vuotta.

– Hyvin jaksoit, valmentaja Jukka Joki-
nen sanoi tytölle peruskisan päätyttyä. 

Saksan Anna Janssen ja Johanna Tripp 
olivat peruskilpailun kaksi parasta 420,6:n ja 
415,0:n tuloksillaan.  Finaaliraja oli 413,2. 

Kahdeksan parhaan finaalissa Kemppi si-
joittui kolmanneksi. Saksa otti kaksoisvoiton, 
mutta YOG-paikat menivät siis voittajalle eli 
Trippille, Kempille ja neljänneksi sijoittuneel-
le Serbian Marija Zavisicille.

– Ihan mahtavaa, Kemppi sanoi sanottua 
onnenkyyneleiltään.

YOG:STA PUHUTTIIN Kempin kanssa Tam-
pereen SM-kisojen yhteydessä huhtikuun 
alussa. Tuolloin ajatus tuntui vielä kaukaiselta 
haaveelta, mutta nyt se on täyttä totta. Miltä 
ajatus matkasta Buenos Airesiin nyt tuntuu?

– Ihan mahtavaa! En olisi uskonut saavani 
paikkaa, Kemppi riemuitsi Bakussa.

Kolme viikkoa myöhemmin Kemppi ker-
toi, että maapaikka oli ”hyvin suuri yllätys”. 
Jokinen sen sijaan sanoi, että Kempin suori-
tus oli ”sitä mitä harjoitusten perusteella odo-

tettiinkin”. Hyvää työtä, hän summasi.
– Reksikin innostui menestyksestäni ja 

pyysi minua tuomaan aseen Kymintehtaan 
kouluun näytille. Olen myös saanut paljon 
onnitteluja, Kemppi kertoi.

Kempin seuraava tavoite on saada tulos-
taso vakioitua ja harjoitella entistäkin moni-
puolisemmin sekä pitää ”hyvää virettä” yllä.

– Alamme nyt puhua enemmän urheilusta 
kuin harrastuksesta. Miten saamme nuoren 

tytön ja urheilijan elämässä kaiken sovitettua 
yhteen – niin koulunkäynnin, harjoittelun 
kuin sosiaalisenkin elämän, Tatu-isä sanoo.

– Meille on ollut erittäin tärkeää se tuki, 
jota olemme saaneet niin seuraltamme kuin 
liitoltakin. Iso merkitys on ollut myös sillä, 
että Viivi on osallistunut Kouvolan urhei-
luakatemian toimintaan, jossa takana on nyt 
ensimmäinen vuosi. Laukaisumäärät ovat 
nousseet eli noin 30 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Emme kuitenkaan lähde 
vielä tavoittelemaan mitään 40 000 laukausta 
vuodessa, vaan etenemme pikkuisin askelin.

Jokinen toimii myös akatemian ammun-
nan valmentajana eli Kempin henkilökohtai-
nen valmentaja on sama kuin akatemiassa.

ISÄ MYÖNTÄÄ, että ”on tämä ollut tukijou-
koillekin ison oppimisen paikka”, kun nuori 
tyttö alkaa urheilla. 

– Silmämme ovat avautuneet, kun har-
rastus muuttuu tavoitteelliseksi toiminnaksi. 
Kaikkeen pitää kiinnittää huomiota: ruokai-
luihin, ravintoon, nukkumiseen, palautumi-
seen. Eikä kavereita saa unohtaa.

Kemppi valittiin viime vuonna Ampu-
maurheiluliiton Vuoden kultahippuam-
pujaksi. ”Viivistä pursuavat urheilullisuus 
ja menestymisen tarvittava tahto. Hän on 
nuorten keskuudessa esimerkki hyvällä käy-
töksellään ja sosiaalisilla taidoillaan”, valitsijat 
perustelivat.

Totta. Kemppi on pirteä ja iloinen nuori 
tyttö sekä tunnollinen, sillä hän on yhdeksän-
nellä luokalla ja viimeisin keskiarvo oli 9,07. 
Todennäköistä siis on, että hän pääsee halua-
maansa lukioon eli Kouvolan yhteislukioon.

Nuorten olympialaisista 
puhuttiin Viivi Kempin 
kanssa Tampereen SM-
kisojen yhteydessä 
huhtikuussa. Puheista 
tuli totta, kun hän tähtäsi 
maapaikan Buenos Airesiin.

Viivi Kemppi ampui Bakun karsinnassa erinomaisesti ja sai paikan nuorten olympialaisiin.

Youth Olympic 
Games (YOG)  

 ´ Argentiinan Buenos Airesissa 
6.–18.10.2018 järjestettävässä YO-
G:ssa osanotto-oikeus on 2000–2003 
syntyneillä. 

 ´ YOG:ssa kilpaillaan poikien ja 
tyttöjen ilmakiväärissä ja -pistoolissa 
henkilökohtaisissa lajeissa ja joukkue-
kilpailuissa (mixed international team). 
Joukkueeseen nimetään tyttö ja poika.

 ´  Eurooppa saa kuusi paikkaa 
kuhunkin YOG:n henkilökohtaiseen 
kilpailuun. Poikien ilmakiväärin YO-
G:n karsinnassa Suomea edusti Riku 
Koskela (Kankaanpään Ampumaur-
heilijat). Hän sijoittui 14:nneksi.

 ´ Yksi urheilija voi hankkia maal-
leen yhden paikan. Kukin maa voi 
nimetä kisoihin enintään neljä urhei-
lijaa eli yhden lajia kohden.
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E
telä-Saimaan Ampujien liikkuvan 
maalin erikoismies Topi Hulkkonen 
muistelee lämmöllä elokuun alussa 
päättyneitä EM-kilpailuja Azerbai-
dŽanin Bakussa. Eikä vain lämmön 

takia, vaan siksi, että menestys oli mitä mai-
nioin.

Suomalaiset urheiluampujat saivat vielä 
kaksi pronssia EM-kilpailujen päätöspäivänä. 
Suomen mitalisaldo nousi yhdeksään, kun 
Hulkkonen oli hienosti kolmas miesten 50m 
liikkuvan maalin sekajuoksuissa, ja Suomi 
sai pronssia joukkuekilpailussa. Hulkkosen 
lisäksi Suomen joukkueessa ampuivat To-
mi-Pekka Heikkilä (Kymppi 64) ja Heikki 
Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat).

Suomi sai samanvärisen mitalin myös 
normaalijuoksujen kilpailussa. Eroa hopeaa 
voittaneeseen Ruotsiin oli kuusi pistettä. Ve-
näjä sai kultaa.

ENSIMMÄISEN KERRAN miesten arvokil-
pailuissa mukana ollut Hulkkonen sijoittui 
Bakun normaalijuoksuissa kuudenneksi. 
Hän lupasi ”lähteä parantamaan suoritustaan 
sekajuoksuihin”, ja niin tapahtuikin. Hän täh-
täsi 390 pistettä ja hävisi hopeamitalin vain 
kahdella pisteellä Venäjän Mihail Azaren-
kolle (392). Jännitystä riitti loppuun asti, sillä 
Hulkkonen tähtäsi viimeisellä laukauksellaan 
kasin.

– Todella, paransin suoritustani aika pal-
jonkin! Luotin vain omaan tekemiseeni, ja 
jäin neljä pistettä ennätyksestäni. Viimeinen 
laukaus lähti kädet täristen, koska syke oli 
niin kova. En kuitenkaan tiennyt tilannetta, 
vaan pyrin tekemään parhaani loppuun asti, 
Hulkkonen kertoi Bakun helteessä.

Kun pitkä päivä oli päättynyt, Hulkkonen 
jaksoi hymyillä Suomen joukkueen hotellil-
lakin iloisesti.

– Tämä oli minulle iso onnistuminen, 
hän riemuitsi samaan aikaan, kun vieressä 
olleet Heikkilä ja Lähdekorpi eivät olleet 
lainkaan hymyssä suin. Baku oli heille iso 
pettymys.

EM-kultamitali meni Ruotsin Emil Mar-
tinssonille (395). Lähdekorpi sijoittui kuu-
denneksi 387 pisteellään ja Heikkilä nor-
maalijuoksujen tavoin 12:nneksi tehtyään 
tuloksen 384.

HULKKONEN OLI hyvillä mielin – totta kai – 
vielä muutama viikko Bakun jälkeenkin. 

– Ihmettelen vähän vieläkin, mitä siellä 
tapahtui... Onnistuin kuitenkin tavoitteessa-
ni eli pääsin mitalikantaan kiinni. Tiesin, että 
se on hyvänä päivänä mahdollista. Tulostaso 
oli odotetun kova. Olen yllät-
tynyt siitä, että olin Bakussa 
kummassakin lajissa paras 
suomalainen, Hulkkonen 
kertoi puhelinhaastattelussa, 
joka tehtiin elokuisena per-
jantaina, kun hän oli ollut 
uudessa opiskelupaikassaan 
viikon ajan.

Lappeenrannasta kotoisin 
oleva Hulkkonen on valmis-
tunut aiemmin puusepäk-
si, mutta aloitti elokuussa 
opiskelun Ruukin maaseu-
tuopistossa. Hän valmistuu 
kahden vuoden kuluttua luonto-ohjaajaksi. 
Puusepän ammatti jäi selkävaivojen takia, ja 
saman syyn takia hän joutui keskeyttämään 
varusmiespalveluksensa Puolustusvoimien 
Urheilukoulussa.

– Ammatinvaihto oli pakko tehdä lääkä-
rinkin mukaan, Hulkkonen sanoo.

SELKÄ EI kuitenkaan vaivaa ampumaurhei-
lussa, eikä se estä harjoittelua – paitsi jalka-
kyykkyä ja maastavetoa isoilla painoilla.

– Minulla piisaa nyt intoa jatkaa ampu-
mista enkä ole ajatellut lopettaa, vaan jat-
kan täyttä häkää. Seuraavaksi tavoittelen 

MM-paikkaa Etelä-Koreaan, Hulkkonen to-
teaa iloiseen tyyliinsä.

Kansainvälisen ampumaurheiluliiton 
(ISSF) kaikkien lajien 52. MM-kilpailut ovat 
ensi vuoden elo-syyskuussa Changwonissa.

– Ilma-aseiden EM-kilpailut Unkarin 
Györissä ensi helmikuussa 
ovat hyvä välietappi matkalla 
Etelä-Koreaan. ”Villikarju” on 
päälajini. Osun siinä parem-
min kuin ilmakiväärillä, jossa 
tulee virheitä. Tasoni on toki 
noussut siinäkin.

Hulkkosen ennätykset 50m 
lajeissa ovat 591 (normaali-
juoksut) ja 394 (sekajuoksut). 
Vastaavat ennätykset 10m la-
jeissa ovat 576 ja 383. Kaikki 
ennätykset on tehty viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. To-
dettakoon sekin, että Hulkko-

nen aloitti ”villikarjun” ampumisen vuonna 
2011, ja ilmakiväärillä hän alkoi ampua vuot-
ta myöhemmin.

– Kokeneemmilla kavereilla on runsaasti 
enemmän ”kilometrejä” takanaan kuin mi-
nulla, mutta kyllä täältä tullaan takaa ohi, hän 
viittaa pääsyynsä Bakun EM-kisoihin. Suo-
men kisapaikoista käytiin tiukka kamppailu.

– Kehitystä on tapahtunut ja tapahtuu. 
Ilmakiväärikin alkaa jo antaa elonmerkkejä.

Suomen liikkuvan maalin edustuspaikois-
ta käydään kova taistelu myös Etelä-Koreaan. 
Syyskuun 28.päivänä 22 vuotta täyttävä 
Hulkkonen on siihen valmis. 

Topi Hulkkosen katse jo Etelä-Koreassa
Ensimmäisissä miesten 
arvokilpailuissaan eli EM-
Bakussa henkilökohtaisen 
pronssimitalin napannut 
Topi Hulkkonen on asettanut 
seuraavaksi tavoitteekseen 
ensi vuoden MM-kilpailut 
Etelä-Koreassa.

Teksti & kuva LASSI PALO

Topi Hulkkonen esittelee EM-Bakun viimeisenä kilpailupäivänään voittamiaan kahta pronssimi-
taliaan.

"Ilma-aseiden 
EM-kilpailut 
Unkarin Györissä 
ensi helmikuussa 
ovat hyvä  
välietappi  
matkalla  
Etelä-Koreaan."
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R
uutikankaalle suunniteltu uusi am-
pumaurheilukeskus etenee aikatau-
lussaan ja yhteen hiileen puhaltaen, 
kerrottiin tammikuussa. Tilanne on 
sama syyskuussa: ”Kädet ovat saves-

sa, ja olemme saaneet varovaisen lupauksen, 
jonka mukaan Ruutikankaalla ammutta-
neen pian ensimmäiset laukaukset”, kertoo 
Timo Haataja, joka toimii hankkeen tiedot-
tajana. 

– Asiat siis etenevät erinomaisessa yhteis-
työssä, ja ensimmäinen kilpailu on compa-
kissa syys-lokakuussa.

SUUNNITELTU KESKUS sijaitsee valtatie 8:n 
länsipuolella, Limingasta noin kymmenen 
kilometriä Raahen suuntaan Limingan ja 
Lumijoen kuntien omistamilla kiinteistöillä. 
Keskus on maa-alaltaan noin sata hehtaaria, 
ja sinne rakennetaan kolmessa vaiheessa 
yhdeksän haulikkorataa, viisi kiväärirataa, 
kaksi hirvirataa ja villikarjurataa, yksi pis-
toolirata, 25 practical-rataa ja sportingrata.

Ampumaurheilukeskuksessa arvioidaan 
ammuttavan haulikolla 750 000 laukausta ja 
kiväärillä 3,5 miljoonaa laukausta vuodessa. 
Ruutikankaalla on mahdollista harrastaa 
kaikkia ampumaurheilulajeja paitsi ampu-
mahiihtoa.

Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvat 
haulikko- ja hirviradat. Puustoa raivataan, 
ja teitä tehdään. 

HAATAJA SANOO, että paljon on ollut 
puhetta Hälvälän ja Siilinjärven ampuma-
ratojen ja miksei myös Hiukkavaarankin 
tilanteesta, kun kunta tai kaupunki pyrkii 
kaavoittamaan ampumaratoja esimerkiksi 
asuinrakentamiseen. 

– Meillä on Oulun alueella aivan päin-
vastainen tilanne. Limingan ja Lumijoen 
kunnat ovat erinomaisen hienosti olleet pus-
kemassa Ruutikangas-hanketta eteenpäin ja 
toimivat myös jatkossa voimakkaasti hank-
keen puolesta, Haataja kertoo. 

Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala 
puhuukin mielellään Ruutikankaan hank-
keen ja kuntien yhteistyöstä. Hän pitää 
Ruutikangasta ampumaurheilun kannalta 
merkittävänä niin kansallisesti kuin alueel-
lisestikin. Se luo edellytykset täysipainoiselle 
harjoittelulle hyvissä olosuhteissa.

– Ampumaurheilukeskus mahdollistaa ja 
parantaa myös merkittävien kansainvälisten 
EM- ja MM-tasoisten kilpailujen saamista 

Suomeen. Ruutikankaan sijainti on ihan-
teellinen.

Mikä sen merkitys on kunnallenne nyt ja 
tulevaisuudessa, esimerkiksi matkailu, arvo-
kisat ja päivittäiset kävijät?

– Ruutikangas tuo Liminkaa ja koko 
Oulun seutua esille monella tapaa matkai-
lullisesti ja urheilullisesti.  Kävijämäärät 
riippuvat kilpailujen määristä, mutta kyllä 
puhutaan tuhansista kävijöistä. Merkittä-
vien kilpailujen saaminen lisää palveluiden 
kysyntää erityisesti majoituspaikkojen osal-
ta koko kaupunkiseudulla, Rajala sanoo.

LIMINGAN KUNTA esitti hankkeen toimi-
joille aikanaan Ruutikankaan aluetta ampu-
maurheilukeskuksen paikaksi. Maakunta-
kaavoituksen yhteydessä alueelle esitettiin ja 
saatiin ampumaurheilumerkintä. Kunta on 
sittemmin hankkinut tarvittavat maa-alueet 
ja vuokrannut ne yhdistykselle 50 vuodeksi. 

– Lisäksi olemme olleet mukana suunnit-
telun ja hankerahoitusmuotojen selvittelyssä 
ja hakemisessa, Rajala sanoo.

Timo Haatajan mukaan kunnan tuki on 
ollut ”110-prosenttista”. Kommenttisi? 

– Olemme pyrkineet tukemaan hanket-
ta kaikin mahdollisin tavoin. Olemme pe-
rustaneet Limingan lukioon sporttilinjan, 
joka mahdollistaa myös ampumaurheilun 
ja opintojen yhdistämisen. Uuteen Limin-
ka-halliin on alustavasti suunniteltu myös 
sisäampumaratojen huomioimista osana 
Ruutikangas-kokonaisuutta. 

Kunta on hankkeessa näin hyvin muka-
na, koska se katsoo, että Ruutikankaan am-

Ruutikankaalla ammuttaneen 
pian ensimmäiset laukaukset
Teksti LASSI PALO
Kuvat  OULUN SEUDUN AMPUMA
URHEILUKESKUS JA LIMINGAN KUNTA

Pekka Rajala
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Ruutikankaalla ammuttaneen 
pian ensimmäiset laukaukset

Teksti: SIMO PARTANEN

Pistoolipracticalin maailmanmestaruus-
kilpailut ammuttiin Ranskan Chaterau-
ouxissa elo-syyskuun vaihteessa. Lähes 

1500 kilpailijaa suoritti kuuden kilpailupäi-
vän aikana 30 asemaa, jotka erottelivat hyvät 
parhaista erittäin haastavalla stage-suunnit-
telulla ja vaikeilla laukauksilla.

Suomen joukkue ei menestynyt kilpailus-
sa ennakkoon odotetulla tavalla. Yleiskil-
pailun parhaat suoritukset olivat Simo 
Partasen 16. sija Open-divisioonassa ja Tero 
Heinosen 17. sija Production-divisioonassa. 
Mitaleiden tuntumaan ei päästy myöskään 
erilaisissa kategorioissa.

Esikilpailun ampunut Suomen practi-
cal-jaoston puheenjohtaja Mikael Ekberg 
kommentoi joukkueen menestystä hiukan 

ristiriitaisin tuntein:
– Totta kai odotimme parempaa me-

nestystä, mutta eivät nuo edellä mainitut 
sijoitukset missään nimessä huonoja olleet. 
Molemmilla ampujilla prosentit voittajista 
olivat tosi hyvät.

KILPAILUSSA AMMUTUT asemat sisälsivät 
erittäin paljon liikkuvia tauluja ja vaikeita 
ampuma-asentoja, joita Suomen kisoissa 
nähdään kohtalaisin vähän. Suomen kisojen 
pitäisi siis mahdollisesti olla jatkossa haas-
tavampia, jotta ne palvelisivat enemmän 
kansainvälisiin kilpailuihin valmistautuvia 
urheilijoita.

– Kilpailuita pitäisi olla paljon erilaisia. Toi-
sin kuin tämä, viime vuoden EM-kisa Unka-
rissa ei ollut näin vaikea. Mutta on totta, että 
on helpompia ampua helppoja kisoja, jos on 
jo ampunut vaikeampia, Ekberg pohtii. 

pumaurheilukeskus on aluetaloudellisilta 
vaikutuksiltaan niin merkittävä, että siihen 
kannattaa panostaa.

On sanottu, että ampumaurheilussakin 
on valoa näkyvissä tämän hankkeen ansios-
ta. Kuinka paljon juuri nyt?

– Erittäin paljon. Hanke etenee, ja raken-
nustyöt ovat jo osittain käynnistyneet. Rata 
on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja 
siten nostaa koko Suomen kiinnostavuutta.

KUN RAJALALTA kysyy, millaisena hän nä-
kee ampumaurheilun lajina niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin, hän vastaa: 

– Suomella on hienoja saavutuksia am-
pumaurheilussa, ja laji kiinnostaa nuoria. 
On tärkeää, että saamme lajin harjoittelu- ja 
kilpailuolosuhteita kehitettyä kasvavien vaa-
timusten mukaisesti. Suomella on edellytyk-
set menestyä myös jatkossa.

On myös puhuttu ampumaurheilun su-
pervuodesta 2019, jolloin saattavat toteutua 
nämä kaikki: SAL 100 vuotta, Helsingin Ki-
vikon ampumarata ja Ruutikangas. 

– Mikä sen hienompaa olisi, jos saisimme 
kaikki valmiiksi jo 2019! Se kruunaisi juhla-
vuoden, Rajala toteaa.

RUUTIKANKAAN kokonaisbudjetti on run-
saat kymmenen miljoonaa euroa. Rahoitus 
on tietysti kaikki kaikessa. Se etenee Haa-
tajan mukaan ”omalla suunnitellulla radal-
laan”. Maailman nopeinta toimintaa se ei ole, 
hän myöntää, mutta etenee suunnitellusti.

– Itse asiassa olemme monta vuotta etu-
ajassa. Valoa on siis näkyvissä, eikä ampu-
maurheilussa ole vain huonoja uutisia. 

Ruutikankaan nimellä ei ole mitään 
tekemistä ampumaurheilun tai 
käynnissä olevan ratahankkeen 

kanssa, ampumaurheilukeskushankkeen 
tiedottaja Timo Haataja kertoo. 

Ruutikangas on erittäin hyvä nimi 
ampumaurheilukeskukselle, mutta pelk-
kää sattumaa, sillä se on alueen vanha 
nimi. Sen historia juontaa juurensa 
1700-luvulle, Haataja kertoo.

– Olen selvittänyt asiaa, koska minul-
takin sitä on kysytty monta kertaa. Ruu-
tikankaan naapurissa on Metelinkangas. 
Kerrotaan, että alueella asui aikoinaan 
jonkinlainen poppamies, jota yrttimie-
heksikin kutsuttiin. Ruotsinkielisestä 
sanasta kryt eli yrtti on sittemmin tullut 
ruuti – tai ainakin näin epäillään. Muuta 
tietoa en ole löytänyt, Haataja sanoo.

Oli miten oli, parempaa nimeä tuskin 
olisi keksittykään!

Nimi peräisin 
1700-luvulta

Sporting-lajilla ei ennen vuotta 2013 
ollut keskitettyä valmennusta Suomes-
sa. Jotkut ampujat olivat omatoimisesti 

ja -kustanteisesti hakeutuneet yksilövalmen-
nukseen ulkomaille. Myös maajoukkuetoi-
minta oli ”villiä”. 

Näihin kahteen asiaan haluttiin saada 
muutos. Lisäksi oli perusteltu huoli sportin-
gin kehityksestä Suomessa. 

Uutena SAL:n haulikkojaoston toisena 
sporting-vastuuhenkilönä otin tehtäväkseni 
selvittää ja luoda maajoukkue- ja valmen-
nustoiminnan.

Koska sporting-ampujien ja seuratoimi-
joiden ajatuksista ja tavoitteista piti saada 

tietoa, päätettiin, että SAL järjestää elo-
kuussa 2013 tilaisuuden, jossa toimijoiden 
tahtotilaa kartoitettiin. Kerroin, että Sipoossa 
järjestetään Suomen sporting-maajoukkuei-
den ensimmäinen tehovalmennusleiri syys-
kuussa. Tilaisuudessa todettiin leirin olevan 
hyvä startti sporting-lajien valmennus- ja 
maajoukkuetoiminnalle. 

VALMENNUSTOIMINTA LÄHTIKIN 
käyntiin SSG:n (Sipoon) leiriltä. Mukana oli 
kymmenen ampujan ryhmä: Tero Ranto-
nen, Antti Poutiainen, Anja Pekkala sekä 

Sportingin juniorit nousseet 
kansainväliselle huipulle

Juha Manninen sai historiallisen compakin MM-hopean elokuussa Ranskassa.

J U H A  K Y TÖ M A A

IPSC World Shoot jätti pohdittavaa

...sivulle 43
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S
lovenian Mariborissa järjestetyt 
kasa-ammunnan BR-pistelajien 
EM-kilpailu ja World cup menivät 
Suomen kymmenen hengen tii-
miltä erittäin hyvin, sillä jokainen 

kilpailutiimin jäsen kantoi kotiin vähin-
tään yhden kultaisen mitalin. Osa saavutti 
useampiakin mitaleja.

– Kilpailu oli rankka erittäin lämpimän ja 
kostean kelin takia, Suomen joukkueen kap-
teeni Juha Riihimäki summasi.

– Oletusarvoisesti heikoin laji eli ilmaki-
vääri meni sekin loistavasti. AR LV-joukkue-
kilpailussa kaikki Suomen kolme joukkuetta 
olivat kuuden parhaan joukossa EM-kilpai-
lussa. AR LV EM-yksilökilpailussa saavutet-
tiin viisi ensimmäistä sijaa ja World Cupissa 
kolmoisvoitto.

MARIBORISSA OLI JAOSSA yhteensä 
36+36+36 mitalia. Suomalaiset nappasivat 

niistä kuusitoista kultaa, yhdeksän hopeaa ja 
yksitoista pronssia. Suomi saavutti yksilöta-
solla kuusi EM-kultaa, kolme hopeaa ja neljä 
pronssia. Joukkuekisoissa tuli neljä kultaa ja 
kaksi pronssia. World cup -mitalit yksilö-
tasolla olivat 4+2+2 ja joukkuekilpailuissa 
1+1+2. EM-aggregaattimitalit olivat 1+2+1, 
ja World cupissa tuli yksi hopea.

Pääsponsori Lapua sponsoroi kisoja jaka-

malla ammuksia palkintosijojen perusteella. 
Kisoihin osallistui 237 urheiluampujaa, jot-
ka edustivat 27 maata. Kisojen nuorimman 
ja vanhimman ikäero oli noin 80 vuotta!

RIIHIMÄKI KERTOO, että palkintosijat ja 
mitalien värit olivat monesti pienistä asiois-
ta kiinni. Ilmakiväärin AR LV World Cupin 
kolmas sija voitettiin tasapisteissä ensim-
mäisen taulun kahta ruutua myöhäisemmäl-
lä ”first miss” -laukauksella, ja ilmakiväärin 
AR HV EM-kisojen kolmas sija hävittiin 
tasapisteissä huonommalla ensimmäisellä 
taululla. 

Ilmakiväärin EM-joukkuekulta ja World 
cup -joukkuepronssi puolestaan voitettiin 
tasapisteissä suuremmalla napakymppi-
määrällä. Pienoiskiväärin World Cup RF 
LV-joukkuekulta hävittiin tasapisteissä 
joukkueiden ensimmäisten ampujien huo-
nomman taulun perusteella.

Suomalaiset ampuivat Mariborissa ennä-
tyksiäkin: ilmakivääri AR LV Aappo Korpi 
EE ja ME 745/26, ilmakivääri AR HV Ulla 

Kasa-ampujat putsasivat pöydän Mariborissa
Teksti JUHA RIIHIMÄKI JA LASSI PALO
Kuvat LASSI PALO

K aikki Suomen ampujat pääsivät 
Mariborissa kultakantaan kiinni. Se 
osoittaa, että systeemi, jolla olem-

me toimineet, toimii.” Näin sanoo menestynyt 
kasa-ampuja Tomi Korpi, joka valittiin kaksi 
vuotta sitten Ampumaurheiluliiton Vuoden 
ampujaksi.

– Menestys yllätti meidät. Olosuhteet eivät 
olleet helpot, sillä ampumaradalla peltikaton 
alla lämpötila nousi 50 asteeseen. Yöunet 
jäivät helteessä vähiin, ja loppua kohden kes-
kittyminen ei enää ollut ihan sataprosenttista.

Tomi Korpi voitti Mariborissa yhden 
kultamitalin, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. 
Poikansa Aappo, 14, nappasi kymmenen 
kultaa, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Osa 
mitaleista oli EM- ja osa World cup -mitaleja. 
Kisoissa oli kaksi ikäluokkaa eli yleinen ja 
juniorit, ja kansainvälisissä kisoissa juniori voi 
voittaa myös kaikki aikuiset.

– Mutta tuo oli kisareissumme saldo, Tomi 
ja Aappo Korpi hymyilivät kotonaan elokuus-
sa ja silmäilivät tyytyväisinä mitalejaan.

– Viime vuonna vedimme vähän happea 
rankan mutta menestyksekkään Australi-
an-reissun (2015) takia. Se tyhjensi kasetin, ja 
meidän piti hakea uudestaan motivaatiota ja 
tsemppiä. Nyt kaikki toimi hyvin ja nousujoh-
teisesti Mariboriin asti. 

Kasa-ammunnassa ei ole ensi vuonna 
arvokisoja, joten se tietää taas helpompaa 
vuotta Korven perheelle. Katse on vuodessa 
2019, jolloin Etelä-Afrikassa ovat seuraavat 

Menestys 
yllätti Korven 
perheen

”

pistelajien MM-kilpailut.
– Mitalit ovat sen hetken huumaa. Ne 

eivät tule automaattisesti eikä menestykseen 
voi tuudittautua. Kun menee seuraavan 

kerran ”viivalle”, kyllä siellä tuntee kilpakump-
paneiden katseet niskassaan, Tomi Korpi 
naurahtaa.

Se tarkoittaa sitä, että kumpikin Korpi 

Aappo ja Tomi Korven Mariborin mitali-
saalis.

Aappo 
 ja Tomi Korpi 

kotipihallaan pian 
rankan kisamat-

kan jälkeen.
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S
iluetin vuosi on noudattanut var-
sin perinteistä kaavaa kotimaan 
kilpailuiden määrän ja sijaintien 
suhteen. Kokoonnuimme kevättä ja 
houkuttelevampia ammuntailmoja 

odotellessa Tampereen Siluettiampujien si-
särataleirille helmikuussa. Ennen kuin huo-
masimmekaan, oli tarpeen ladata ja testata 
varsinaisen kilpailukauden patruunoita. 

Lapuan testikeskuksen ovet kävivät ti-
heään tahtiin ampujien vieraillessa Arvi 
Välkkilän luona. Pienenä piristyksenä tä-
män vuoden kilpailukalenterissa oli Range 
Mastersin siluettijaoston järjestämä siluetti-
tapahtuma Hailuodossa.  

ARVOKILPAILUISTA ENSIN olivat vuoros-
sa Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Ruot-
sin Gideåssa, jossa suomalaisista menestyi 
parhaiten Allan Granlund kolmella kulta-
mitalillaan. Suomen mestaruuksia ratkot-
tiin pistoolilajeissa alkukesästä Heinolan ja 
myöhemmin Sipoon radoilla. 

Pienen pistoolin SM-kilpailuissa jaettiin 
tänä vuonna pitkästä aikaa myös Y17-pal-
kintoja. Tia Bäcker Lappeenrannan Siluet-
tiampujista voitti sekä vapaapistoolin että 
standing lajien Suomen mestaruudet.

Kiväärilajien SM-kilpailut ovat syyskuun 
alussa Heinolassa. 

 
KESÄN MERKITTÄVIMMÄT kilpailut olivat 
tänä vuonna EM-kilpailut, jotka järjestettiin 
Tšekin Decinissä. Suomelta osallistui jälleen 
hyvä joukkue, ja menestystä kertyi sekä pis-
tooli- että kiväärilajeissa asetettujen odotus-
ten mukaisesti. 

Pistoolilajeista mitaleita saavutettiin 
kaikkiaan 17, joista kolme oli henkilökoh-
taisia kultamitaleita. Marko Nikko saavutti 

viisi kultamitalia ja kaksi pronssia kivääri-
lajeissa.  

 
SUOMELLE ON MYÖNNETTY siluettiam-
munnan MM-kilpailut 2018. Järjestävänä 
seurana on Sibbo Skyttegille (SSG), ja kaikki 
lajit ammutaan Sipoon ampumakeskuksessa 
heinäkuussa.

Osallistujia odotetaan noin kahdestatois-
ta maasta, Australiasta, Etelä-Afrikasta ja Sri 
Lankasta saakka. 

Sipoon siluettiradalla ovat kilpailuval-
mistelut ja ratatyöt jo pitkälle suunniteltu. 
Työt toteutetaan pitkälti talkootyönä ensi 
kevään ja alkukesän aikana.  

VALMISTAUTUMINEN MM-kilpailuihin 
alkaa ampujilla jo tämän vuoden puolella. 
Marko Nikko tiivistää hyvin mitä ensi vuot-
ta varten on monella ampujalla suunnitel-
missa: 

– Talven aikana on tarkoitus testata pat-
ruunat ja lataukset kuntoon sekä päivittää 
kalustoa ja alkaa harjoittelu jo alkuvuodesta 
heti, kun säät sallivat. Vuoden 2018 Sipoon 
MM-kisat ovat päätavoite. Kotikisat ovat 
aina parhaita, koska kisajärjestelyt ovat Suo-
messa aina huippuluokkaa. 

Siluetille menestyksekäs 
Suomi 100 -juhlavuosi 

Teksti HANNA LEMPOLA
Kuvat GLENN ANDERSON

Iso standing, ampuja Esko Lempola, 
taustalla Hollannin Joep Van Hoof.

Rata valmiina ison pistoolin aloitukseen Tshekin Decinissä. 

Kasa-ampujat putsasivat pöydän Mariborissa
Murisoja EE 741/26 ja pienoiskivääri IS SP 
Tapani Nousiainen EE ja ME 741/30.

VIIMEISEN LAJIN palkintojenjaon jälkeen 
luontoäiti näytti nurjan puolensa. Eteläis-
tä Eurooppaa piinannut helleaalto Lucifer 
kulminoitui Mariborin alueella sellaiseksi 
myrskyksi, jota ei ollut miesmuistiin nähty. 
Tuuli repi katoista peltejä, puut kaatuilivat 
kaduille ja kananmunan kokoiset rakeet te-
kivät autojen pelteihin lommoja. 

– Myrskyn aikana lämpötila laski hetkes-
sä noin viisitoista astetta. Autossa matkalla 
hotellille ei vieruskaverin kanssa voinut 
keskustella pahimpana hetkenä kuin huu-
tamalla. Tämä oli luultavasti se matka, jota 
ampujat eniten jännittivät, Riihimäki sanoi.

Seuraavat pistelajien isot kilpailut ovat 
Etelä-Afrikan Pretoriassa vuonna 2019 jär-
jestettävät MM-kilpailut. 

– Meille annettiin jo takuut, että radan-
rakennustalkoisiin ei jouduta. Vuonna 2021 
järjestettäville EM-kilpailuille etsitään maa-
ta syksyn aikana. 

ampuu tuhansia laukauksia vuodessa, jotta 
”hoksottimet ja motoriikka pysyvät kun-
nossa”. Se taasen tietää taas hankalia aikoja 
kilpakumppaneille. 
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Mestari ampujan 
tapahtumarikas 
ensi vuosi

URHEILIJA ARJESSA

U
rheiluampuja-lehdessä kirjoi-
tettiin seitsemän vuotta sitten: 
”Huikeat seitsemän maail-
manmestaruutta, joista viisi 
henkilökohtaista. Siinä siluet-
tiampuja Marko Nikon kau-
den saavutukset, joista hänet 

palkittiin Ampumaurheiluliiton Vuoden 
ampujana.”

Tämän vuoden heinäkuussa uutisoitiin: 
”Nikko palasi Suomeen kuuden kultamita-
lin ja kahden pronssin kanssa siluettiam-
munnan EM-kilpailuista Tšekin Decinistä.”
Vaikka sama tai lähes sama tilanne on vuo-
sien aikana toistunut useammin kuin nämä 
kaksi kertaa, ei Nikko pidä urheilussa mi-
tään itsestään selvänä – ei, vaikka hän on 
voittanut jo yhdeksäntoista henkilökohtais-
ta MM-kultamitalia. EM-mitaleitaan hän ei 
ole edes ”räknännyt”.

– Kun kisa on käyty, uusia odotellaan. 
Jos urheilussa alkaa lepsuilla, se kostautuu 
äkkiä. Mutta ehkä päänahkani on halut-
tua tavaraa, Nikko naurahti työpaikallaan 
Riihimäellä elokuussa tehdyssä haastatte-
lussa.

MARKO NIKKO otti vieraansa vastaan Sakon 
tehtaalla, jossa hän on työskennellyt nyt 23 
vuoden ajan. Työnkuvaan kuuluu aseiden 
korjaamista ja asiakkaiden opastusta.

– Paljon tulee puhenlinsoittoja. Annan 
neuvoja, ja monta kertaa ongelmat selviävät 
niillä. Jos eivät selviä, ase lähetetään tän-
ne. Selvitämme sitten tilanteen, katsomme 

aseen kunnon ja tarvittaessa korjaamme 
sen.

Nikko teki aiemmin metallialan töitä, 
mutta päätti hakeutua Sakolle töihin.

– Tämä on mielenkiintoista ja vaihte-
levaa hommaa, Hausjärvellä perheineen 
asuva Nikko sanoo ja kiittää työnantajaansa 
myönteisestä suhtautumisesta hänen harras-
tustaan kohtaan:

– Se on pyrkinyt järjestämään aseet kun-
toon, enkä ihan kaikkea maksa omasta pus-
sistani, Nikko lähettää kiitoksia myös Lapu-
an suuntaan.

NIKKO KIITTÄÄ Sakoa myös siitä, että hän 
on pystynyt järjestämään harjoitusaikaa en-
nen kisoja. 

– Se on koko päivän projekti, kun radalle 
mennään. Patruunoita ladataan pari päivää, 
ja ampuminen isokiväärillä on aikaa vievää 
toimintaa. 

Nikko ei ole täsmällistä kirjaa pitänyt 
siitä, kuinka paljon hän on vuosittain am-
punut. 

– Joskus aiemmin olen ampunut iso-
kiväärillä noin 5000 laukausta ja pienois-
kiväärillä 15 000–20  000 vuodessa, mut-
ta nykyään määrät eivät ole noin suuria. 
Isokiväärillä ehkä kaksi, kolme tuhatta ja 
pienoiskiväärillä viisi tuhatta. Se on vähän 
kustannuskysymyskin ja kiinni siitä, miten 
resursseja käytetään. 

VÄHINTÄÄN YHTÄ mielenkiintoista on 
Nikon mielestä siluettiammunta, joka on 
haastavuudellaan koukuttanut miestä jo 
parinkymmenen vuoden ajan. Hän osallis-
tui ensimmäisen kerran MM-kilpailuihin 
vuonna 1998. Kuten Nikko toteaa, se on 
pitkä aika.

– Paljon on mennyt paukkuja ja aikaa, 
hän hymyilee.

Mutta paljon on tullut menestystäkin. Ja 
lisää lienee luvassa, kun siluetin maailman-
mestaruuksista kilpaillaan ensi vuonna Si-
poossa eli Nikon kotiradalla. 

– Se on hyvä asia. Ei tarvitse lähteä mat-
kustamaan kauas. Matkanteko on helppoa, 
kun voi asua kotona, ja kisajärjestelyt var-
masti toimivat toimitsijoista tulospalveluun.

Sipoon MM-kisat ovat heinäkuussa, mut-
ta sen tarkempaa ajankohtaa ei ole päätetty.

Viime heinäkuussa Tshekin Decinissä 
järjestettyihin EM-kisoihin osallistui neljä-
toista maata ja pari sataa urheiluampujaa. 
Sipoon kisoihin odotetaan yli kahtakym-
mentä maata, sillä mukaan tullee joukkueita 
Australiasta, Yhdysvalloista ja Sri Lankasta.

– Tšekin kisareissu kesti kaikkineen kol-
me viikkoa. Ne venyivät pitkiksi johtuen 
aikataulumuutoksista, sillä muun muassa 

Teksti ja kuvat LASSI PALO

Marko Nikko esittelee Tshekin EM-kisojen mitalisaalistaan, joka on komeaa katseltavaa.

Siluetin mestariampuja 
Marko Nikolla on 
tapahtumarikas ensi 
vuosi. Hän täyttää 50 
vuotta ja tavoittelee 
20. henkilökohtaista 
maailmanmestaruuttaan 
kotikisoissa Sipoossa.

"Pitkillä ampumamatkoilla 
olosuhteiden arviointi on  
erityisen tärkeä osa suoritusta. 
Viisi laukausta pitää ampua  
2,5 minuutissa, joten päätös, 
mihin ottaa tähtäyspisteen,  
pitää olla nopea."
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kiväärin palkintojenjako siirrettiin kaksi 
kertaa ja yhdistettiin pistoolilajien kanssa. 
Isokivääreitä luukun ottamatta kisat onnis-
tuivat odotetusti ja shoot offeja ammuttiin 
viisi ja myös voitettiin. Haastavat kisat ra-
dasta ja aikatauluista johtuen, Nikko kom-
mentoi.

SIBBO SKYTTEGILLEÄ edustava ampuja pi-
tää nyt taukoa ennen uuden kauden alkua. 
Hän harrastaa ”normaalia hyötyliikuntaa” 
eli käy lenkillä ja ulkoilee koiransa kanssa. 
Sen lisäksi hän käy ampumassa ilmakivää-
rillä ja pienoiskiväärillä sisäradalla. Keväällä 
on taas ulkorata-ampumisen vuoro.

– Siinä kestää taas pari viikkoa totutel-
lessa ja huomaa tehneensä etenkin selässä ja 
vasemmassa kädessä. Olen kuitenkin ollut 
terveenä, eikä isoja vikoja ole ilmaantunut, 
Nikko naurahtaa.

– Katsotaan nyt, miten kuntoa ja ter-
veyttä riittää, hän vastaa kysymykseen tu-

levaisuudestaan urheiluampujana.
– Siluetissa ammutaan seisten, joten 

jos selkä tai joku muu alkaa vaivata, tämä 
loppuu äkkiä. Pitkillä ampumamatkoilla 
olosuhteiden arviointi on erityisen tärkeä 
osa suoritusta. Viisi laukausta pitää ampua 
2,5 minuutissa, joten päätös, mihin ottaa 
tähtäyspisteen, pitää olla nopea. Kisa pitää 
ottaa laukaus kerrallaan, eikä saa antaa pe-
riksi tai hermostua, vaikka joka laukaus ei 
ole osuma, hän on aiemmin kerrannut lajin 
vaatimuksia.

ENSI VUOSI on Nikolle juhlavuosi, sillä hän 
täyttää maaliskuussa 50 vuotta. Vuosi on 
mielenkiintoinen myös siksi, että hän tavoit-
telee jo 20. henkilökohtaista maailmanmes-
taruuttaan. Ja mikä parasta, kotiradallaan.

– Olen tyytyväinen, että kisat ovat Suo-
messa. Se on mukavaa.

Vuodesta tulee varmasti ikimuistoinen – 
ja menestyksekäs, kun Nikosta on kyse. 

Marko Nikko esittelee Tshekin EM-kisojen mitalisaalistaan, joka on komeaa katseltavaa.

Marko Nikko työskentelee Sakolla.
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NOIN 20 KYSYMYSTÄ

JAAKKO 
LOUHELAINEN:

J
os et osaa hävitä, et voi koskaan voittaa.” Näin sanoo koke-
nut skeet-valmentaja Jaakko Louhelainen. 

Louhelainen, 56, on kuuden skeet-ampujan valmentaja. 
Hänen valmennettaviaan ovat juuri Moskovan MM-kisois-
sa kilpailleet Tommi Takanen ja Timi Vallioniemi sekä 
Janne Vallioniemi, Eemeli Kurki, Kaisa Kurki ja poikansa 

Jesse Louhelainen.
Louhelainen on syntynyt Juuassa, mutta on asunut ja tehnyt töitä 

jo vuosien ajan Hollolassa. Hän on ammatiltaan konepajayrittäjä. 
Hollolan Metallissa työskentelevät myös hänen molemmat poikansa.

1 Tätä haastattelua tehtäessä on vielä haulikkolajien MM-kil-
pailut käymättä. Miten luonnehdit vuotta tähän mennessä?

Vuosi on ollut hyvä. Nuoret ovat haastaneet kokeneempia ampujia 
miesten sarjassa, esimerkkeinä mainittakoon Ahokkaan veljekset ja 
Timi Vallioniemi, joka valittiin Moskovan MM-joukkueeseen. Se oli 
kruunu tähän hommaan. 

2  Mikä on ollut erittäin hyvää ja missä on vielä kehittämisen 
varaa?

Aikaa pitäisi olla enemmän. Minulla on kuusi valmennettavaa, ja 
määrä alkaa olla maksimissaan. Minä en voi työni takia sitoutua 
lähtemään ulkomaanleireille parin viikon ajaksi. Onneksi Pentti 
Saari on toiminnassa mukana, pidämme yhteisiä kotimaan leirejä 
ja pidämme yhteyttä aktiivisesti.

3 Millaisin ajatuksin kohti ensi vuotta, jolloin jaettaneen en-
simmäiset olympiamaapaikat Tokioon 2020? 

Olen hyvin ja positiivisin mielin. Pian näemme miten pojat lähtevät 
kamppailemaan muiden maailman huippujen kanssa. 

4 Miten arvioisit seuranne Lahden Ampumaseuran toimintaa 
tällä hetkellä?

Meillä on juuri nyt kovat touhut meneillään liittyen Hollolassa vuon-
na 2019 järjestettävään haulikkolajien maailmancupiin. Esimerkiksi 
ratoja pitäisi saada parempaan kuntoon. Minulle ei ole vielä määri-
telty tarkkaa roolia.  

5 Missä asioissa seuratoiminta, varsinkin haulikkoammunnas-
sa, voisi mielestäsi kehittyä?

Yleisellä tasolla seuratoiminta on kehittynyt, ja meillä on seuroissa 
huippuosaajia. Nuoria pitäisi nyt ottaa siipien suojaan niin, että voi-
simme jatkossakin viedä lajia eteenpäin. Jokaisessa seurassa – kautta 
Suomen – löytyy tietotaitoa. 

6 Entä miten näet skeetin kehityksen lajina – ollaanko viime 
aikana menty oikeaan suuntaan?

Olemme menneet eteenpäin ja varsinkin naisten skeetissä on pit-
kästä aikaa nostetta, vaikka tänä vuonna tuli pieni notkahdus nuor-
ten kohdalla, kun emme saaneet joukkueita EM- ja MM-kisoihin 
Bakuun ja Moskovaan. Viime vuonna sen sijaan oli valinnanvaraa, 
ketkä joukkueisiin nimetään.

Positiivinen 
tsemppaaja

"

Tommi Takasen mukaan 
yhteistyö Jaakko Louhe-
laisen kanssa on kehit-
tynyt niin, että nykyään 
keskitytään enemmän 
detaljeihin, kun vuonna 
2011 oli vielä isoja tekni-
siä asioita, joita kehitet-
tiin vuosien ajan.

Teksti & kuva LASSI PALO
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7 Millainen on oma historiasi urheilun ja liikunnan parissa?
Harrastin mäkihyppyä joskus nuorempana. Se loppui rippikou-

luiässä nilkan vääntymiseen, ja ennätyksekseni jäi reilut 30 metriä. 
Skeetin pariin tulin parikymmentä vuotta sitten vanhemman poi-
kani kanssa. Jäin kilpailijana taka-alalle, kun nuoret ”pesivät” minut 
mennen tullen, ja koin, että minulla oli enemmän annettavaa tällä 
puolella eli valmentajana. Minulla ei siis ole mitään mainittavia saa-
vutuksia urheilijana. 

8 Mikä sinua motivoi ja innostaa toimimaan ampumaurheilussa?
Kun näen, miten nuoret kehittyvät ampumaurheilijoina ja ur-

heilijoina. Tämä on yksilövalmennusta, ja kaikki urheilijat ovat eri-
laisia niin rakenteeltaan kuin luonteeltaankin. 

9 On sanottu, että ampumaurheilussa haetaan voittoja liian no-
peasti, vaikka tärkeintä on tasainen kehittyminen. Mitä sanot?

Se pitää paikkansa aika monenkin urheilijan kohdalla. Tommi Ta-
kanen tuli valmennettavakseni vuonna 2011 ja Timi Vallioniemi 
kahdeksan vuotta sitten. Ampumaurheilu vaatii pitkäjänteisyyttä, ja 
erittäin tärkeää on hyväksyä sekä ylä- että alamäet. Jos et osaa hävitä, 
et voi koskaan voittaa.

10 Sinua on luonnehdittu valmentajana muun muassa seu-
raavasti: ”Rauhallinen, hyvä ja positiivinen tsemppaaja, 

kuuntelee hyvin urheilijaa ja valmentaa siltä pohjalta henkilökoh-
taisesti.” Kommenttisi.
Saattaahan tuo pitää paikkansa, kuulin joskus mainittavan, että 
omaan lehmänhermot. Enemmän tsemppaaminen ja urheilijan 
kuuntelu vievät eteenpäin kuin turha hermoilu.

11 Mikä on tavoitteesi tai mottosi valmentajana? 
Haluan viedä nuoria huipulle ja edelleen myös aikuisiällä. 

Olen joskus sanonut, että kiikkustuolissa on sitten kiva katsoa, kun 
oma valmennettava kilpailee arvokisojen mitaleista.

Mutta ethän sinä ole kiikkustuoli-iässä vielä Tokion kisojen 
aikaan vuonna 2020! Eikö parempi visio olisi istua valmenta-
jantuolilla olympialaisten finaalissa?
Totta!

12 Kuten todettua, aloitit Tommi Takasen valmentajana 
vuonna 2011. Millaista yhteistyö on ollut?

Se on ollut erittäin antoisaa. Tommi tuli tänne Henri Sorvon mu-
kana. Näin heti, että Tommi on tekijämies, kunhan teemme töitä. 
Yhteistyössä hyvää on ollut myös se, että olemme avoimia.

13 Seuraaviin kesäolympialaisiin on kolme vuotta aikaa. 
Millainen on #roadtotokyo? 

Mitä tuohon osaisi vastata…? Se on ennen kaikkea mielenkiintoi-
nen. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että olympiapaikat tulevat. Kyl-
lä minä uskon, että ne tulevat – miten ne sitten jaetaankaan.

14 Olet saanut paljon aikaan sen jälkeen, kun tulit lajin pa-
riin. Mitä onkaan vielä edessä?

Uskon siihen, että poimimme arvokisamitaleja, ja vuosia on vielä 
paljon edessä.

15 Millainen on ihannevalmennettava?
Määrätietoinen, motivoitunut ja pitää fysiikastaan huolen 

niin, että jaksaa urheilla helteisissä keleissä ja paineen alla. Ihanne-
valmennettava osaa myös vaihtaa mielipiteitä ja keskustella asioista.

16 Tuntuuko joskus, että kuormaa on harteillasi jo vähän 
liikaakin?

En sanoisi näin. Ainakaan tällä hetkellä ei ole liikaa rasitetta. 

17 Vaihtaisitko yhtään päivää pois? 
En kyllä vaihtaisi! Olisin voinut kyllä lisätä muutaman päi-

vän, koska aikaa ei ole aina riittävästi. Jos on ollut huonoja päiviä, 
niistä on otettu opiksi positiiviseen suuntaan.

18 Miten luonnehdit suomalaisen ampumaurheilun tilaa 
juuri nyt?

Se on tällä hetkellä hyvä. Parin, kolmen vuoden kuluttua skeetin nuo-
rista voi olla taas pula, varsinkin tytöistä. Metsästäjäliitossa sen sijaan 
on nuoria, mutta miten heitä saataisiin urheiluammunnan pariin?

19 Mikä on mielestäsi paras asia ampumaurheilussa?
Se on Suomen mittakaavassa menestyksekäs urheilulaji.

20 Miten vietät oikeaa vapaa-aikaasi – eli kun voit vain olla?
Vietän Juuassa paljon vapaa-aikaani. Rakensimme sinne 

talon muutama vuosi sitten, ja siellä riittää askaretta. Pääsen siellä 
nopeasti eli suoraan pihalta kalastamaan ja metsälle. 
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R
aasion ampumaradalle kerään-
tyi jälleen elokuisena lauantaina 
innokkaita ampumaurheilijoita, 
kun Siilinjärven Luotiampujat 
isännöi ruutiaseiden Kultahip-
pufinaalia. 

Paikassa iloittiin osumista, 

opittiin uutta ampumaurheilusta, tavattiin 
vanhoja ja uusia tuttuja sekä viihdyttiin 
hauskan harrastuksen parissa.

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 
oli jo perinteiseen tyyliin liikkeellä isolla 
porukalla, joka myös pärjäsi laajalla rinta-
malla. 

IMAS vei joukkuekilpailuista ykköstilan 
yhtä lukuun ottamatta kaikissa. 12T-sarjan 
kiväärin makuukilpailun joukkuekilpailussa 
ykköseksi ylsi kuitenkin Myllykosken Am-
pujat, jonka kolmikossa ampuivat Iiris Fin-
ne (190), Ursula Finne (191) ja Lili Kemppi 
(195). 

FINNEN PERHEESTÄ mukana oli myös 
Rasmus Finne, joka kilpaili 14T-sarjassa 
kiväärillä.

– Parasta olivat joukkuekullan voittami-
nen ja hyvässä joukkueessa ampuminen. 
Kultahiput on kesän ykköskisa, päivässä 

kivointa oli, kun sain pitää hauskaa jouk-
kuetovereiden kanssa, telinevoimistelua, 
ratsastusta ja kitaransoittoa harrastava Iiris 
Finne sanoi.

Kultahippufinaaleissa koetaan 
yhdessä onnistumisen riemua

Teksti & kuvat HEIDI LEHIKOINEN

Raasiossa nautittiin 
jälleen osumista ja 
yhteisöllisyydestä 
hauskan harrastuksen 
parissa. ”Kivointa päivässä 
oli kavereiden kanssa 
hengailu.”

Pekka Rissaselle ja Siilinjärven Luotiam-
pujille Kultahippufinaalien järjestäminen 
kahtena vuotena peräkkäin on ollut iso, 
mutta mieluisa ponnistus.

Myllykosken Ampujilla on useita nuoria innokkaita ja lupaavia ampujia, joista kolme ylsi 12T-joukkuekilpailun voittoon.
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Kultahippufinaaleissa koetaan 
yhdessä onnistumisen riemua

Yhdessä onnistuminen oli parasta myös 
Ursula Finnelle, jolle Kultahippufinaali on 
myös kesän harjoittelun huipentuma.

– Kivointa päivässä oli kavereiden kanssa 
hengailu, ratsastusta ja voimistelua harrasta-
va Ursula sanoi.

Rasmus Finnekin piti parhaana asiana 
hyvää joukkuehenkeä ja kavereiden kanssa 
osallistumista. Hänelle Kultahippufinaali 
oli laatuaan viimeinen ennen siirtymistä 
16-vuotiaiden sarjaan.

– Päivässä oli kivointa, kun joukkueka-
verit kannustivat, kalastusta, metsästystä ja 
frisbeegolfia harrastava nuorukainen sanoi.

FINNEN KOLMIKKO ei vielä pistooliam-
muntaa ole kokeillut, mutta IMAS:n Matil-
da Pispalla se sujui hänen omaksi yllätyk-
sekseen Siilinjärvellä kivääriä paremmin. 
Pispa, 12, laskeskelee olleensa Kultahipuissa 
kolme kertaa.

– Tänään ei kivääri mennyt hirveän hy-
vin, pistooli meni paremmin. Kivääri on 
yleensä parempi, siitä tykkään enemmän. 
Iskä on ampunut nuorena, minä kokeilin, ja 
siitä se sitten lähti, myös partiota ja käsityö-
kerhoa harrastava Pispa sanoo.

Kiväärillä ampui Siilinjärvellä sen sijaan 
pelkästään myös Kauhavan Ampujien Tiia 
Koivisto, joka voitti 12T-sarjan kiväärin tu-
loksella 197.

– En täällä ammu pistoolia, ilma-aseilla 
ammun sitten. Tämä on kahdeksas vuosi, 
kun ammun. Olin niin pieni silloin, että yh-
teen sarjaan tarvittiin ampuja, minut lahjot-
tiin siihen, nyt 12-vuotias ampuja muistelee 
harrastuksensa alkua.

Hän harjoittelee kesällä ammuntaa kah-
desti viikossa, talvella kolme kertaa.

– Tavoitteita pitää vielä vähän katsoa, 
hän sanoi hymyillen harrastuksensa jat-
kosta.

TAPAHTUMASSA OLI tälläkin kerralla 
leppoisa tunnelma ja iloisia ilmeitä alue 
täynnä. Siilinjärven Luotiampujille kaksi 
peräkkäistä Kultahippufinaalia on ollut iso 
ponnistus. 

Pekka Rissanen hymyili tyytyväisenä 
joukkojensa panokseen tapahtuman jälkeen.

– Talkooporukoiden haalimisessa on 
hommaa, mutta ydinporukka kun pysyy 
kasassa, homma pyörii. Meitä oli noin 35 
mukana, seurassa on viisikymmentä jäsen-
tä. Tänä kesänä viidestä kymmeneen am-
pujia kävi harjoituksissa, mutta kaikki eivät 
ammu kilpaa ja kuninkuusravit verottivat. 
Kultahiput ovat tuoneet nuoria ampujia. 
Nämä nuorten iloiset ilmeet aina palkitsevat 
tämän työn, Rissanen kiteytti monen muun-
kin tunnelmat. 

Kultahippufinaalin tulokset julkaistaan 
vuoden viimeisessä Urheiluampujassa.

Nuoret ampujat keskittyivät tarkasti suori-
tuksiinsa, kuten Arttu Poikela (pikkukuva).

Kauhavan Ampujilla oli tälläkin kertaa Kultahip-
pufinaaleissa iso porukka ja hyvä meininki. Yksi 
onnistujista oli Tiia Koivisto.

IMAS:n ampujat pääsivät nousemaan palkintoko-
rokkeelle ahkerasti Siilinjärvelläkin. Joukkueena 
onnistuminen maistui.
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E
nsimmäisessä osiossa kysyttiin seu-
ran omista kehitystavoitteista ja 
tulevaisuuden suunnitelmista sekä 
mahdollisista esteistä matkalla ta-
voitteisiin. Kysyttäessä millaisia 

kehitystavoitteita seuralla on 3–5 vuoden 
päähän, vastauksista erottui selkeästi ylei-
simpänä tavoitteena rataolosuhteiden ke-
hittäminen, jonka nimesi 76 prosenttia vas-
tanneista seuroista. 

Viiden kärkitavoitteen joukossa olivat 
myös seuran jäsenmärän kasvattaminen (55 
%), uusien ohjaajien ja valmentajien koulut-
taminen (55 %), seurojen välisen yhteistyön 
lisääminen (48 %) ja seuran talouden kehit-
täminen (44 %). 

Tavoitteiden saavuttamisen esteitä seu-
roilta kysyttiin tarjoamatta yhtään valmista 
vastausvaihtoehtoa. Useimmiten vastauk-
sissa toistuivat aktiivisten vapaaehtoisten 
vähäinen määrä, ratatilanne ja ympäristölu-
pa-asiat sekä taloudelliset haasteet.

VALMENNUKSEN JA valmentajuuden ke-
hittämisen osalta seuroilta kysyttiin erikseen 
tulevaisuuden suunnitelmia ja millaisia pa-
nostuksia seura sitä varten on valmis teke-
mään. Kysymykset esitettiin väittäminä, joi-
hin seura saattoi vastata olevansa joko täysin 
eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin 
samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 

Valmentajien määrän lisäämisestä oltiin 
melko lailla samaa mieltä. 85 prosenttia vas-
taajista oli joko täysin (39 %) tai jokseenkin 
(46 %) samaa mieltä. Lähes samat luvut sai 
väittämä ”kannustamme aktiivisesti uusia 
ihmisiä valmentajan polulle”. 

Valtaosa seuroista aikoi vahvistaa ny-
kyisten valmentajien osaamista koulut-
tamalla heitä edelleen (77 % täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä) ja rekrytoida 
junioriampujien vanhempia valmentaja-
koulutukseen (78 %). 

Yhteistyö lähialueen muiden seurojen 
kanssa valmennusosaamisen kehittämiseksi 

oli ainakin jossain määrin suunnitelmissa 74 
prosentilla seuroista. 

Palkkaa valmentamisesta ei kuitenkaan 
ajatella maksettavan. Vain prosentti vas-
taajista oli täysin samaa mieltä väitteen 
”maksamme valmentajille palkkaa” kanssa 
ja 7 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. 92 
prosenttia oli eri mieltä (53 % täysin, 39 % 
jokseenkin eri mieltä).

SINÄLLÄÄN SEUROILLA vaikuttaisi olevan 
kehittymishaluja, mutta seuratoiminnan 
kehittämiseen tarkoitettua opetus- ja kult-
tuuriministeriön seuratukea hakisi vain 39 
prosenttia vastanneista.

Seuroilta kysyttiin myös, millaiset toimen-
piteet tai asiat ovat tuoneet seuraan lisää ak-
tiivisia jäseniä. Vastausvaihtoehtojen joukosta 
useimmin poimittiin seuran omien ampujien 
menestys ja näkyvyys (60 %), koululaisryhmi-
en tutustumiset (58 %), omat alkeiskurssit (49 
%), seuran toiminnan esittely paikallismedias-
sa (47 %) ja avoimien ovien päivät (44 %). 

Yhteistyö lähialueen muiden urheiluseu-
rojen kanssa ei vielä ollut erityisen aktiivis-
ta seurojen vastauksista päätellen. Ratojen 
yhteiskäyttö (66 %) ja yhteistyö kilpailujen 
järjestämisessä (55 %) oli kuitenkin melko 
yleistä. Liki kolmannes (30 %) seuroista il-
moitti järjestävänsä yhteisiä leirejä tai muita 
tapahtumia, valmentajien välinen yhteistyö 
oli agendalla 21 prosentissa seuroista, ja yh-
teisiä juniori- tai muita ohjausryhmiä järjes-
ti enää 9 prosenttia seuroista. 

MYÖNTEISIMPINÄ ASIOINA omassa seu-
rassa mainittiin seurahenki ja yhteisöllisyys 
(61 %), käytössä olevat olosuhteet (45 %), 
uusien harrastajien helppo mukaantulo (43 
%), aktiiviset talkoolaiset (37 %) ja talousti-
lanne (30%).

Hyviksi havaittuja seuran omia käy-
täntöjä kysyttiin avoimella kysymyksellä. 
Vastauksissa tuli esiin monenlaisia asioita, 
mutta useimmin toistuva oli yhteistyö eri 
tahojen (alue, reserviläisyhdistykset, muut 
seurat, oppilaitokset ja yritykset) kanssa. 
Muista asioista esimerkkeinä ovat seuraavat 
vastaukset: ”Kultahippuikäisille järjestettävä 
kerho kerran viikossa on ollut suosittua ja 
aina sieltä 1-2 vuodessa on jäänyt aktiivisek-
si ampujaksi.” ”Uusien jäsenten ohjaaminen 
ammunnan pariin. Ohjaajat ns. seurakum-
mit, jotka vastaavat esiin tuleviin kysymyk-
siin, ratkovat ongelmia, auttavat väline- ja 
varustehankinnoissa.” 

SEUROILTA KYSYTTIIN myös toimenpiteis-
tä, jotka lisäisivät ampumaurheilun houkut-
televuutta. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi 
vastauksissa nousivat lajin näkyvyyteen 
liittyvät teemat: tv-näkyvyys tärkeimmistä 
kansainvälisisistä ja SM-tason kisoista (94 
% täysin tai jokseenkin samaa mieltä), me-
dianäkyvyyden lisääminen paikallislehdissä 
(96 %) ja valtakunnallisissa lehdissä (95%). 

Tärkeäksi koettiin myös ampumaurhei-
lun markkinoiminen koko perheen yhtei-
senä harrastuksena (92 %). Vähiten kan-
natusta sai kamppailulajien vyökokeiden 
ajatusmalliin perustuva suoritusmerkkijär-
jestelemä nuorille (44 %).

SEUROJA PYYDETTIIN myös arvioimaan 
liiton palveluja toisaalta niiden tärkeyden ja 
toisaalta nykyisen laadun osalta. Oheisessa 
taulukossa on esitetty vastaukset näihin ky-
symyksiin. Tärkeimpinä palveluina pidettiin 
oppaita ja materiaaleja (93 % tarpeellinen tai 
melko tarpeellinen), edunvalvonta- ja kehi-
tystyötä mm. ympäristö- ja rata-asioissa (89 
%), lisenssiä ja lisenssivakuutusta (89 %), 
Urheiluampuja-lehteä (87 %), ohjaaja- ja 
valmentajakoulutusta (86 %), kansainvälis-
tä kilpailutoimintaa (86 %), tuomarikoulu-
tusta (85 %), jäsenrekisteriä seurakäyttöön 
(81 %). 

Huomionarvoista on, että useiden palve-
luiden kohdalla vastaajista melko suurikin 
osa totesi, ettei tunne palvelua. 

Kaivattuja mutta tällä hetkellä puuttu-
viksi koettuja palveluja seurat nimesivät 

Rataolosuhteiden 
kehittäminen 
tärkeää seuroille
Ampumaurheiluliiton 
seurakyselyllä selvitettiin 
seurojen tilannetta ja 
tulevaisuudensuunnitelmia 
sekä ajatuksia liiton 
palveluista.
Teksti ANNE LANTEE

Mukana 68 seuraa
 ´ Seurakysely toteutettiin sähköi-

senä netissä ja siihen saattoi vastata 
24.3.–17.4. välisenä aikana. Vastauk-
sia tuli loputa 68 seurasta, muuta-
masta useampi kuin yksi vastaus. 

 ´ Vastausprosentti oli 23. Ilah-
duttavaa oli, että kyselyyn saatiin 
vastauksia kaiken kokoisista seu-
roista – niin alle kymmenen hen-
gen seuroista kuin yli 300 hengen 
seuroistakin. 

 ´ Kysymykset olivat monivalintaky-
symyksiä, joista valtaosassa sai valita 
useamman vastausvaihtoehdon, 
väittämiä ja avoimia kysymyksiä. 
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vapaissa vastauksissa erityisesti 
valmennukseen ja koulutuk-
seen, jäsenrekisteriin, vaikutta-
miseen ja rata-asioihin liittyen.

Seuroja pyydettiin arvi-
oimaan myös muita tekijöitä 
ampumaurheilun kokonaisuu-
dessa niiden tärkeyden ja toi-
saalta nykyisen laadun osalta. 
Kilpailutoimintaan liittyvien 
tekijöiden osalta tärkeimmiksi 
nousivat kisojen kiinnostavuus 
ja laatu (93 % melko tai erit-
täin tarpeellinen) sekä toimit-
sijoiden riittävyys ja osaaminen 
(90 %). Näissä tekijöissä myös 
tämänhetkinen laatu koettiin 
parhaaksi, joskin kehittämisen 
varaa niissäkin on. 

AMPUMAURHEILUN KUVAAN 
ja vaikuttamiseen liittyvät asiat 
koettiin kaikkineen hyvin tär-
keiksi, ja niissä koettiin myös 
olevan parantamisen varaa 
laadun osalta. Tärkeimmiksi 
nousivat ampumaurheilun nä-
kyvyys (98 % melko tai erittäin 
tarpeellinen), seuran tiedotta-
minen ja viestintä ulospäin (98 
%) ja ampumaurheilun mieliku-
van myönteisyys (97 %).

Liiton järjestämään valmen-
nustoimintaan liittyvistä teki-
jöistä tärkeimmiksi nousivat 

liiton valmentajien jalkautu-
minen alueille (84 % melko tai 
erittäin tarpeellinen) ja tasapuo-
lisuus seurojen valmennuksessa 
(81 %). Laatua arvioitaessa ”en 
tunne asiaa” -vastausten määrä 
nousi huomattavan suureksi, 
vähintään neljännes vastaajista 
ei osannut arvioida tekijöiden 
nykyistä laatua. Taulukko 4

Nuorten urheilijoiden ke-
hittämiseen liittyvistä asioista 
tärkeimmäksi koettiin nuorten 
lahjakkuuksien kartoitus (89 % 
melko tai erittäin tarpeellinen). 

Aloittelijoiden sisäänajoon 
ampumaurheiluun liittyvistä 
tekijöistä keskeisimmäksi nou-
si ohjaajien osaaminen (98 %), 
joskin myös kaikki muut kysy-
tyt tekijät arvioitiin hyvinkin 
tärkeiksi.

SEURAKYSELYN TULOKSET 
ovat suurennuslasin alla nyt, 
kun ensi vuoden toiminnan 
suunnittelu on käynnistynyt. 
Tavoitteena on pystyä tukemaan 
seuroja näiden kehittymispyr-
kimyksissä ja parantaa laatua 
tärkeiksi koetuissa palveluissa ja 
muissa tekijöissä ampumaurhei-
lun kentässä. Kyselyn pohjalta 
syntyvistä toimenpiteistä kuul-
laankin vielä myöhemmin.  
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A
mpumaurheiluliitto ottaa lop-
puvuodesta käyttöön Suo-
misport-palvelun, jota myös 
seurat voivat hyödyntää jäsen-
hallinnassaan ja muun muassa 

tapahtumissaan. Samalla pitkään käytössä 
olleen Sporttirekisterin käyttö lakkaa vuo-
denvaihteessa. 

Suomisport on tällä hetkellä käytössä jo 
yli 40 lajiliitossa, ja vuodenvaihteeseen men-
nessä sitä käyttää jo 60 liittoa. 

Suomisport on Suomen Olympiakomi-
tean ja sen jäsenliittojen yhteistyössä toteut-
tama palvelu.

Suomisportissa rekisteritietojen ylläpi-
don ajattelumalli muuttuu merkittävästi. 
Aiemmin seuran jäsensihteeri on vastannut 
kaikkien jäsenten tietojen päivityksistä ja 
lisäyksistä, mutta nyt harrastaja itse pääsee 
suoraan päivittämään ja hallinnoimaan pe-
rustietojaan. Näin paitsi parannetaan har-
rastajan omaa hallintaa hänestä kerättävän 
tiedon osalta ja toisaalta helpotetaan hieman 
seurojen vapaaehtoistoimijoiden työtä. 

TÄLLÄ HETKELLÄ käytössä olevaan Sport-
tirekisteriin on kertynyt enemmän ja vä-
hemmän historiatietoa harrastajan aktii-
visuudesta riippuen. Nämä tiedot, kuten 
tuomarikorttien suorittamiset ja voimas-
saolot, halutaan siirtää myös uuteen Suo-
misportiin. 

Jotta siirtymä uuteen järjestelmään sujui-
si mahdollisimman jouhevasti, Ampumaur-
heiluliitto haastaa kaikki ampumaurheilun 
harrastajat mukaan digitalkoisiin. Loka-
kuun 1. päivästä alkaen voit käydä rekiste-
röitymässä Suomisportin käyttäjäksi. Näin 
pääset myöhemmin helposti omiin tietoihisi 
käsiksi ja autat meitä siirtämään nykyisestä 
järjestelmästä historiatiedot hieman hel-
pommin uuteen Suomisportiin. 

REKISTERÖITYMINEN tapahtuu osoitteessa 
www.suomisport.fi. Rekisteröityminen aloi-
tetaan syöttämällä oma sähköpostiosoite tai 
puhelinnumero. Tämän jälkeen järjestelmä 
lähettää syöttämäsi tiedon mukaan joko 
sähköpostilla rekisteröitymislinkin tai teks-
tiviestinä kirjautumiskoodin, jonka avulla 
voit jatkaa rekisteröitymistä. Seuraavaksi 
avautuvalle sivulle syötetään omat tiedot ja 
klikataan ”luo tili”. 

Alaikäisten lasten vanhemmat luovat 
omilla tiedoillaan itselleen tilin, jonka kautta 
he voivat myöhemmin ostaa lapsilleen muun 
muassa lisenssit. Tili Suomisportissa ei tarkoi-
ta, että pitäisi olla jäsenenä jossakin seurassa. 

Kun tili on luotu, järjestelmä lähettää tar-
vittaessa vielä tekstiviestillä nelinumeroisen 
kertakäyttöisen kirjautumiskoodin tai säh-
köpostilla kirjautumislinkin, jolla varmen-
netaan puhelinnumeron tai sähköpostin 
oikeellisuus. 

Myöhempi uudelleen sisään kirjautu-
minen tehdään kätevästi kertakirjautumis-
koodilla käyttäen omaa puhelinnumeroa tai 
kertakirjautumislinkillä käyttäen sähköpos-
tiosoitetta, eli mitään käyttäjätunnuksia tai 
salasanoja ei tarvitse muistaa.

TILIN LUOMISEN jälkeen järjestelmä yh-
distää joko automaattisesti tai manuaalises-
ti vanhan Sporttirekisterin tiedot luotuun 
tiliin. Helpoiten migraatio tapahtuu niillä, 
joilla on joskus ollut lisenssi ja joilla siten 
on henkilötunnus jo valmiiksi rekisterissä. 
Henkilötunnus on varmasti yksilöivä tieto. 
Muilla verrataan ensisijaisesti sähköpostia 
tai puhelinnumeroa ja tarvittaessa lopulta 
nimen lisäksi osoitetta ja syntymäaikaa, jos-

kin tässä vaiheessa yhdistäminen on jo ma-
nuaalista työtä Olympiakomiteassa. Niinpä 
tietojen yhdistymisessä voi kestää useita 
päiviäkin.

MYÖS SEURAT voivat alkaa varautua Suo-
misportin tuloon. Seurojen on Suomispor-
tin kautta mahdollista myydä ja hallinnoida 
seuran omia tuotteita ja tapahtumia, kuten 
jäsenmaksuja, harjoitusmaksuja, radan 
käyttöön liittyviä maksuja ja mahdollisia 
myyntituotteita ja tapahtumia. Jos seura ha-
luaa hyödyntää tulevaa järjestelmää näissä 
asioissa, seura tekee oman sopimuksensa 
maksuliikenteen toteuttavan Maksuturvan 
kanssa. Näin seura saa rahaliikenteen suo-
raan omalle tililleen. 

Suomisportin käyttö on yksittäiselle har-
rastajalle ja seuroille ilmaista. Seurojen osal-
ta kuitenkin silloin, jos seura haluaa myy-
dä omia tuotteitaan Suomisportin kautta, 
Suomisport pidättää maksetusta summasta 
automaattisesti jokaista maksutapahtumaa 
koskevan transaktiomaksun. Transaktio-
maksun suuruus on vuotuisesta transaktio-
määrästä ja asiakkaan valitsemasta maksu-
tavasta riippuen noin euron, joka jakaantuu 
Suomisportin toteutuksesta vastaaville Vin-
citille, Maksuturvalle ja Olympiakomitealle. 
Yhdessä maksutapahtumassa voi olla useita 
tuotteita, jotka maksetaan kerralla. 

Seurojen, jotka haluavat alkaa hyödyn-
tää Suomisportia omien jäsenmaksujen tai 
tuotteiden myynnissä, kannattaa ottaa jo 
tässä vaiheessa yhteyttä liittoon lisäohjei-
den saamiseksi: anne.lantee@ampumaur-
heiluliitto.fi. 

Suomisport tulee – 
osallistu digitalkoisiin!
Teksti ANNE LANTEE

Sisään Suomisportiin!

Suomisport on tällä hetkellä käytössä jo 
yli 40 lajiliitossa.
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Aseliike Rantanen, Humppila 
Joensuun SAR, Joensuu
Asepaja M.Vuorela, Ylistaro 
Raimo Olkkonen, Haapajärvi

Viralliset anschütz dealers: 
Ase ja Erä, Turku 
Seppo Kastepohja Ky, Hämeenlinna 
Juvan Rauta ja Maatalous, Juva

Ilmakivääri 9015 ONE

Kausi alkaa. Oletko valmis!

www.gyttorp.fi

Maahantuoja:

Member of RUAG Ammotec Group

Ilmakivääri 9015 ONE BASIC

Ampumaurheiluliiton nettisivut uudis-
tettiin viime vuonna. Monet ovatkin 
bonganneet uusien sivujen ylälaidasta 

ostoskärryn kuvan. 
Toistaiseksi siitä on saanut auki vain osto- 

ja myynti-ilmoitukset, mutta nyt käsissäsi 
olevan Urheiluampuja-lehden ilmestymisen 
aikoihin avautuu myös verkkokauppapuoli 
”SAL Kauppa”. 

TÄMÄ TARKOITTAA sitä, että aiemmin säh-
köpostitse tai puhelimitse tehdyt tuotetilauk-
set siirtyvät nyt verkkokauppaan.

Verkkokaupassa tuotteita voivat ostaa 
sekä seurat että yksityiset henkilöt. Maksu 
hoituu suoraan verkkopankin tai muiden 
maksutapojen kautta tilauksen yhteydessä. 
Maksupalveluiden toteutuksesta vastaa 
Paytrail.

VERKKOKAUPAN tuotevalikoimasta 

löytyy tällä hetkellä sääntökirjoja ja muuta 
kirjallisuutta ja oppaita, erilaisia pinssejä 
ja merkkejä, ampumakoulumateriaalia ja 
tulkkeja. 

Ampumaurheiluliiton sääntökirjoja ja 
oppaita on aiemmin voinut tilata myös Olym-
piakomitean Sporttikaupan kautta, mutta 
jatkossa tilaukset voi siis tehdä suoraan liiton 
omassa verkkokaupassa. Olympiakomitean 
Sporttikaupan toiminta päättyy nykymuo-
dossaan joka tapauksessa vuoden loppuun 
mennessä.

LISENSSIT MYYDÄÄN edelleen jatkossakin 
eri kanavan kautta, joten niitä on turha etsiä 
verkkokaupasta. Lisenssien myyntikanavana 
toimii tällä hetkellä Sporttirekisteri ja lisenssi-
kauden vaihtuessa uusi Suomisport.  

Verkkokaupan tuotevalikoima päivittyy 
tarpeen mukaan ja mm. käytöstä poistuvia 
edustusvaatteita ja muita pieniä eriä saattaa 
tulla myyntiin verkkokauppaan. Onko sinulla 
mielessäsi tuote, joka olisi hyvä olla liitolla 
myynnissä? Anna meille toimistoon palau-
tetta!

Ampumaurheiluliiton verkkokauppa aukeaa
Sääntökirja hukassa 
tai lonkkanauhaa 
vailla? Nyt saat tilattua 
Ampumaurheiluliiton 
myyntituotteita näppärästi 
ja nopeasti verkkokaupasta.
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Koelaukaukset: 

Kuka olet? 
Jussi Ketolainen.
Minkä ikäinen olet? 
9-vuotias.
Missä asut ja mitä koulua käyt? 
Isossakyrössä ja käyn Isonkyrön Keskus-
tan koulun kolmatta luokkaa.
Mitä seuraa edustat? 
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseu-
raa.
Kuinka kauan olet harrastanut ampu-
maurheilua? 
Syksyllä tulee kaksi vuotta täyteen.
Mikä on lajisi? 
Ilma-aseet, piekkari ja pienoispistooli.
Kuka toimii valmentajanasi? 
Isä, isoveli ja seuran ampumaohjaajat.
Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Pihapelit kavereiden kanssa, sisällä 
pleikkari-/tietsikkapelit.
Miten aloitit ampumaurheilun? 
Halusin kokeilla, koska isovelikin 
ampuu.
Minkälainen olet luonteeltasi? 
Reipas ja kiltti.
  
Kilpalaukaukset: 
  
Miksi harrastat ampumaurheilua?
Koska se on hauskaa.
Mitkä ovat tavoitteesi? 
Saada SM-mitali mahdollisimman usein.
Mikä on kivointa ampumaurheilussa? 
Kun saa hyvän tuloksen.
Millainen hyvä ampuja on luonteel-
taan? 
Rauhallinen ja keskittyvä.
Mikä on unelmasi urheilijana? 
Pärjätä mahdollisimman hyvin kilpai-
luissa.  
Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Rento. Osaa kannustaa, jos menee huo-
nostikin. Antaa suoritusrauhan.
Kuka on esikuvasi ampumaurheilus-
sa? 
Isoveli Ville ja Marianne Palo.  
Mitä muuta toivoisit seurasi toimin-
nalta kuin ammuntaa? 
Yhteisiä kisamatkoja, pelata yhdessä 
esim. jalkapalloa.  
  

Finaali: 
  
Tekniikka vai tahto? 
Tahto.
Mukavin kouluaine?
Matikka.
Suosikkiohjelmasi televisiossa? 
Simpsonit.
Suosikkiyhtyeesi? 
Ei ole yhtä suosikkia.
Paras elokuva? 
Itse ilkimys.
Lempiruokasi? 
Pizza ja spagetti jauhelihakastikkeella.
Mikä sinusta tulee isona? 
Poliisi.  
Mihin haluaisit matkustaa? 
New Yorkiin.
Kenet haluaisit tavata? 
Lionel Messin.  

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran Jussi 
Ketolaisen valmentajana toimii "isä, isoveli ja 
seuran ampumaohjaaajat".

TOTTA TOINENKIN PUOLI

1 2 3 4  5 6 7 8 9

Tuuletukse
n 

paikka:

Kerro vitsi tai motto. Voit 

myös lähettää terveisiä!

Mies voitti olympialaisissa 

400m aidat, muttei tiennyt, 

mitä niillä tekisi.

Jussi Ketolainen
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TOTTA TOINENKIN PUOLI

- 
 

Kuka olet? 
Timo Ketolainen.

Mistä olet kotoisin? 
Syntynyt Kauhavalla, mutta asunut jo pitkään Isossakyrössä.

Mikä on urheilutaustasi? 
Lähinnä olen harrastanut kuntoliikuntaa omaksi ilokseni.

Miksi olet alkanut ohjata? 
Perheemme keskimmäisen lapsen aloitettua ampumaharrastuksen 
kolme vuotta sitten päädyin lajin pariin ja kiinnostuin siitä itsekin.

Hitit:

Mitkä ovat ampumaurheilijan tärkeimmät ominaisuudet? 
Pitkäjänteisyys, rauhallisuus ja oma tahto kehittyä eteenpäin.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila? 
Aikuisten huippuampujien rinnalle on nousemassa 

lupaavia nuoria ampujia ihan kansainväliselle 
huipulle asti.

Mikä on SAL:n alueesi ampumaurheilun 
tila? 

Pohjanmaan alueella on paljon kulta-
hippuampujia useissa seuroissa, mutta 
haaste on saada nuoret jatkamaan 
ikäkausisarjoihin siirryttäessä.

Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana? 
Tukea ja kannustaa lapsia hienon har-
rastuksen parissa.

Mikä on ohjauksesi ohjenuora? 
Löytää jokaisesta suorituksesta jotain 

hyvää.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki? 
Yhdeksän.

Millainen on vanhempien rooli seurassanne? 
Vanhemmat osallistuvat toimintaan vaihtelevasti, suuri osa on mu-
kana todella aktiivisesti. Vanhempien tuki on tärkeää harrastuksen 
jatkumiselle.

Miten kehittäisit lasten ja nuorten ampumaurheilua? 
Lajia kannattaisi tuoda enemmän julki ja kannustaa lapsia kokeile-
maan eri ampumaurheilun lajeja. 

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Jäsenmaksuilla, kilpailuiden järjestämisellä, tyky-tilaisuuksilla sekä 
kunnan, yksityisten henkilöiden sekä paikallisten yritysten tuella.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa? 
Lapset oppivat sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihin ja tekemään 
asioita yhdessä.

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi seurassanne? 
Kyllä.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? 
Hyvät, seuran käytössä on ilma- ja ruutiaseradat, joilla on elektroni-
set taululaitteet ilma-aseradalla sekä 50m kivääriradalla.

Millainen on nuorten harrastajien tilanne seurassasi? 
Harrastajia riittää mukavasti ja toiminta seurassa on aktiivista.

Millainen on hyvä ohjaaja/valmentaja? 
Kannustava ja erilaiset yksilöt huomioiva.

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä palkitsevinta? 
Nähdä lasten viihtyvän ja kehittyvän harrastuksen parissa.

Entä haasteellisinta? 
Saada lapsia innostettua pysymään lajin parissa.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? 
Yhteistä tekemistä porukalla.

Kuka on hienoin ampumaurheilija, jonka tiedät? 
Niccolò Campriani tuli ensimmäisenä mieleen.

Mikä on valmennusmottosi? 
Usko siihen, mitä teet.

Bonusraita:

Mikä on onnellisen elämän avain? 
Älä unelmoi, elä unelmaasi.
 

Timo Ketolainen

9 8  7
"Aikuisten huippuampujien 

rinnalle on nousemassa lupaavia 
nuoria ampujia ihan kansain-

väliselle huipulle asti."
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Teksti ja kuvat   
PEKKA SUURONEN 

ASE-
ESITTELY

– kivääri nopeaan toimintaan

T
ämänkertaisella ase-esittelyllä ku-
marramme uuteen suuntaan eli 
nopean ammunnan puolelle. Ku-
ten esimerkiksi liikkuva maali, 22 
LR practical, 50m CISM ja ampu-
mahiihto.

Tunnetuimpia tämäntyyppisen kiväärin 
käyttäjät ovat ampumahiihtäjät. Se kuuluu 
omaan lajiliittoonsa, mutta miksi emme 
voisi aseteknilliseltä puolelta omaksua hyviä 
ideoita naapuriltakin?

Nyt esittelyssä on suoravetolukkoinen 22 
LR-kivääri Anschütz 1927 F. 

Se kuuluisa ampumahiihtokivääri on 
1827 F, F niin kuin Fortner, jota käyttää noin 
95 prosenttia maailman ah-kilpailijoista. 

Loput viisi prosenttia käyttävät Izhmash-ki-
vääriä. 

Nyt esiteltävä Ansun kivääri poikkeaa 
ah-kivääristä lähinnä vain tukkinsa ja lipas-
järjestelyjen osalta.

OLIPA AIKA 1970-luvulla, jolloin asesuun-
nittelija Torsti Laaksonen kehitti Tampereen 
Asepajassa Finnbiathlon-kiväärin. Sen luk-
kolaite oli idealtaan sama eli suoravetoluk-
ko. Finnbiathlon-oikeudet myytiin edelleen 
toiselle yrittäjälle, mutta tämä hävisi suoma-
laisena aseena muistojen joukkoon. 

Silloisen Neuvostoliiton Izhevskissä toi-
miva Izhmash otti konstruktiosta kopin ja 
valmistaa vielä tänä päivänä polvinivelistä 

suoravetolukkoista asetta nimellä BI-7-4. 
Valmistajan nimi on nykyisin Kalashnikov 
Group, joka kuuluu State Corporation Ros-
teciin. 

Saman idean pohjalta Laaksonen suun-
nitteli metsästyskäyttöön keskisytytteisen 
Lynx-kiväärin, jota Pirkan Ase yhä valmis-
taa Orivedellä. Laaksosen mukaan lukko-
konstruktio on kuin "Parabellumin lukko 
käännettynä kyljelleen".

PERINTEINEN PULTTILUKKO on eniten 
käytetty sekä tarkkuus- että metsästyskivää-
reissä. Mutta suoravetolukko on vaihtoehto. 
Kun nopeus rupeaa ratkaisemaan, siitä tu-
lee ylivoimainen, jos itselataava toiminta on 

Koeammunta ja arviointi  
JONI STENSTRÖM

Perärauta ja 
sen ulkoneman 
säätömekanismi 
ovat Anschützin 
omaa  
valmistetta.

Anschütz 
1927 F

Poskipakka on  
säädettävissä  
kolmiulotteisesti.

1927:n lipas 
mahduttaa 
kymmenen  
22 LR  
-patruunaa.
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poissuljettu vaikka sääntöjen vuoksi (kuten 
esimerkiksi ampumahiihdossa). 

Suoravetolukkoisessa aseessa vedetään 
viritysvivusta etusormella ja painetaan peu-
kalolla lukko kiinni. Täyden syklin aikana 
ammuttu hylsy lentää ulos ja tuore patruuna 
pesittyy lippaasta. 

Anschützin kuulasulkuisen lukon on 
kehittänyt saksalainen aseseppä Peter For-
tner. Mutta muunkinlaisiakin suoravetoisia 
lukkokonstruktioita on ja on ollut vuosien 
saatossa. 

SAKSALAISEN ANSCHÜTZIN (perustettu 
1865) pienoiskivääri 1927 F on viritelmä 
ah-kivääristä toisenlaiseen käyttöön, esi-

merkiksi liikkuvaan maaliin. Aseessa on 
tehtaalla säädetty 550 g etuvedollinen lau-
kaisuvastus, mutta ampujan säädettävissä 
oleva alue on 90-650 g. 

Liipaisin on karhennettu ja profiililtaan 
melko suora. Sen materiaali on polymeeria 
eli muovia.

Mustattu raskas piippu on 660 mm pitui-
nen. Sen ulkohalkaisija piipunsuussa on 24 
mm. Rihlan nousu on 420 mm (16,5"). Rih-
lojen lukumäärä on 8. Alumiininen perärau-
ta no. 4759 ei ole lähelläkään ISSF-sääntöjen 
mielikuvituksellisia perärautoja, mutta on 
silti säädettävissä moneen suuntaan. Veto-
pituuden säätömekanismi on Anschütz no. 
014348.

Inkoon radalla 
ampuja näkee 
osuman välit-
tömästi Mega-
linkin näytöltä.

Piipunsuulla 
piipun paksuus 
on vallan  
tukeva 24 mm.

jatkuu

Kivääri toimitetaan kymmenen patruu-
nan lippaalla. Lippaan laaja-alainen pohjale-
vy ei ulkone tukista. Lipassalpa on upotettu 
syvälle poteroonsa, joten vaara tahattomaan 
lippaan pudottamiseen on minimoitu. Sal-
paa työnnetään eteenpäin, jolloin lipas va-
pautuu. Se ei kuitenkaan putoa vapaasti, 
vaan vaatii tarkoituksella nykäisyä irrotta-
miseen.

TEHDAS ILMOITTAA kiväärin standardi-
painoksi 3100 g. Kirjoitusaseessa oli kiinni 
kiikaritähtäin, jonka jalkojen 
kanssa paino lipsahti yli vaa-
kani viiden kilon kapasitee-
tin. Running Targetissahan 

Koko suoravetoi-
sen lukon liike on 
vain noin 20 milli-
metriä. Se on erit-
täin nopeakäyttöi-
nen. Käyttövipu 
on huolellisesti 
karhennettu. Sen 
asento on säädet-
tävissä.

Tämän kiväärin 
osalta ei tarvitse 
pohtia, koskettaa-
ko piippu mahdol-
lisesti tukkia.

Suoravetolu-
kon lukitus 
vapautuu kun 
se on avautu-
nut vain noin 
5 millimetriä.

Etutukin alla 
oleva kisko 
on standardi, 
johon käyvät 
lähes kaikki 
tukihihnat.

K U VA :  A N S C H Ü T Z
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KOEAMMUNTA

"1927 F:N LUKKOLAITTEEN käyttö on vai-
kuttava kokemus. Ensin viritinvivussa tuntuu 
pieni vastus, kun lukkolaite purkaa hauliluki-
tuksen. Viritinvivun 13 mm liike avaa lukkoa 
noin 5 mm, jonka jälkeen viritinvipu liikkuu 
keveästi 30 mm poistaen ammutun hylsyn. 

Ulosheittoaukko on 30 mm pituinen ja 
melko kapoinen, mutta se on kiihkeäryt-
misessä ah-lajissa osoittautunut ja todettu 
luotettavaksi ja riittäväksi.

Lukko suljetaan painamalla peukalolla 
joko lukon perästä tai lukon viritinvivusta. 
Tunne on avaamisen peilikuva. Lukituksen 
toteutumisen tuntee, mutta jousi ikään kuin 
imaisee lukon kiinni."

KOEAMMUNTA SUORITETTIIN Inkoon 
ampumaradalla. Koeampuja oli Raseborgs 
Skyttaren Joni Stenström, 22, joka oli Inkoos-
sa Bakun EM-kilpailujen viimeistelyleirillä. 
Åbo Akademissa valtiotieteitä opiskeleva 
Stenström on ampunut nuoresta iästään 
huolimatta jo viileät 16 vuotta. Hän viettää 
kesät Raaseporissa mutta loppuajan opiske-
lee Turun opiskelijakämpässään. Toki Turussa 
on hieno Kupittaan halli missä hän pääsee 
ampumaan.

Ruutiaseena Stenströmillä on pulttilukkoi-
nen 22 LR Anschütz malli 2007/2013, ilmaki-
vääri on Anschütz malli 9013 Precise. 

STENSTRÖMILLÄ ON jo rutkasti kansainvä-
listä kokemusta Ruotsista, Tanskasta, Puolas-

ta, Unkarista, Saksasta, Tšekistä ja Koreasta. 
Parhaana suorituksenaan hän pitää viidettä 
sijaa opiskelijoiden MM-kilpailuissa Puolan 
Bydgoszczissa viime syksynä.

Inkoon ampumaradalla oli käytössä nor-
jalainen Megalinkin elektroninen taululait-
teisto. Kun siinä on pyöreä musta tähtäys-
täplä ilman referenssiviivoja, se ei ole paras 
mahdollinen tähtäyskohde kiikaritähtäimen 
ristikolle, vaan se on suunniteltu nimen-
omaan reikätähtäintä varten.

Koeammunnassa käytettiin RWS:n R50 ja 
Rifle Match-patruunoita. 

TÄHTÄINTEN SÄÄDÖN jälkeen näyttöruu-

dulla alkoi näkyä lukemia aina 10,9:ään asti. 
Stenström tosin sanoi, että hän ei ole kovin 
tottunut ampumaan kiikaritähtäimellä, koska 
leipälaji ammutaan diopterilla.

Mutta hän kiitteli lukon toiminnan 
sujuvuutta. Lipastettiin aina kymmenellä 
patruunalla syötön toiminnan tarkastamisek-
si. Syöttö toimikin virheettä, mutta uloshei-
tossa hylsy juuttui muutaman kerran pystyyn 
kiikaritähtäimen alle.

Piipun käynnin Stenström arvio täydeksi 
Anschütz-laaduksi. Eikä suoravetolukko 
tuntunut ainakaan dramaattisesti häviävän 
pulttilukon käynnille. Täten koeampuja antoi 
kiväärille hyvän todistuksen. 

aseen ja tähtäimen maksimipaino on 5,5 
kiloa, jonka alle varmaankin jäädään. 

Tukkimateriaali on lakattua pähkinäpuu-
ta. Perätukissa on säädettävä poskipakka. 
Säätöön tarvitaan kuusiokoloavain. Etutu-
kin pohjassa on standardisoitu kisko, mihin 
voi istuttaa tukihihnan. Liipaisinta voi siir-
tää ees-taas 23 mm, ja sitä voi kallistaa 11 
mm verran pystysuunnassa. Laukaisulaite 
on luonnollisesti säädettävissä kaikkien pa-
rametrien suhteen. Lukonkehyksen vasem-
malla puolella on melko huomaamaton ja 
jäykkäkäyttöinen varmistin.

Sekä lukonkehyksen päällä että piipun-
suussa on 11 mm lohenpyrstöurat, joihin voi 
kiinnittää vakioituja ISSF-lajeissa käytettyjä 
rautatähtäimiä tai halutessa Picatinny-kis-
kot. Kivääri toimitetaan normaalisti ilman 
tähtäimiä. Kirjoitusase toimitettiin kiika-
ritähtäimellä, joka oli massiivinen itävalta-
lainen Kahles Helia 2,4-12 x 56i. Kirjain "i" 
kertoo, että tähtäimessä on keskellä valaistu 
punainen tähtäinpiste, jonka kirkkaus on 
säädettävissä. 

Optisia tähtäimiä saadaan käyttää esimer-
kiksi liikkuvassa maalissa, CISM:ssä, kasa-am-
munnassa ja practicalissa, mutta 50m ISSF-la-
jit ammutaan rautatähtäimillä. Jos käytetään 
rautatähtäimiä, tähtäinväli on 730-825 mm.

KIRJOITUSASEESTA VOISI ajatella kivää-
riä moneen lähtöön. Mikään ei estä käyttä-
mästä vaikka 50m ISSF-lajeihin, vaikkakin 
siinä käytetään harvoin suoravetolukkoista 
ja lippaallista kivääriä. Lipas on sinänsä 
sallittu, mutta patruunat on asetettava pe-
sään yksitellen. Lipassyöttöä ei saa lajissa 
käyttää.

Kiväärin maahantuoja on sveitsiläiseen 
RUAG-konserniin kuuluva Gyttorp Finland 
Maalahdella. Se ilmoittaa suositushinnaksi 
4175 euroa ilman tähtäimiä. Tällä kirjoitta-
malla 1927 F on saatavana vain oikeankäti-
senä versiona.

Melko arvokas asehan 1927 F on. Siitä ei 
pääse mihinkään. Anschütz 1827 Biathlon 
Sprint ampumahiihtokiväärin sh maksaa 
3843 euroa ilman tähtäimiä. Metsästyspuo-
lella on vastaava Anschütz 1727 F kaliipe-
rissa 17 HMR suositushintaan 3297 euroa.

Browning Maral on Gyttorp Finlandin 
myydyin metsästyspuolen suoravetolukkoi-
nen ase. Se on myyty maahantuojalta lähes 
loppuun, mutta vuonna 2018 tulee lisää. 
Browning Maralin sh on 2410 euroa. Maral 
on keskisytytteinen kivääri.

www.gyttorp.fi  
www.anschuetz-sport.com

Koeampujalta hyvä todistus

 Koeampujana toimi Raseborgs Skyttaren Joni Stenström.

Koeaseen päällä oli Kahlesin muhkea 
kiikaritähtäin. Lippaan pohja ei juurikaan 
ulkone.

 Koeammunnoissa käytettiin saksalaisia 
RWS:n patruunoita R50 ja Rifle Match.
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Teksti PEKKA SUURONEN
Kuvat MATTI ERKKILÄ, NAMMO LAPUA

N
ammo A/S on lähettänyt leh-
distötiedotteen, jonka mukaan 
"Nammo perustaa Yhdysvaltoi-
hin jakelukeskuksen kaupallisil-
le patruunabrändeille". 

Nämä kaupalliset brändit ovat Lapua, SK 
(Nammo Schönebeckin tehtaan oma brän-
di), Vihtavuori ja Berger. Lapua valmistaa 
keskisytytteisiä patruunoita, niiden hylsyjä 
ja monenlaisia luoteja. Lapuan ylpeys on 
lyijytön (kuparinen) Naturalis-luoti metsäs-
tykseen.

Nammo Schönebeck Saksassa valmistaa 
22 LR-kaliiperin reunasytytteisiä patruunoi-
ta brändeillä Lapua ja SK, niiden hylsyjä ja 
luoteja sekä tekee hylsyjen nallimassauksen. 
Vihtavuori valmistaa ruutia ja räjähteitä 
Laukaalla. Siviilipuolella puhutaan relo-ruu-
dista eli jälleenlataajien (reloading) käyttä-
mästä ruudista. Tällä brändillä on Yhdysval-
loissa hyvä maine. 

Aivan uutena tuotteena tulee Berger 
Bullets, joka on amerikkalainen valmistaja. 
Se liittyi Lapuan tiimiin joulukuussa 2016. 
Bergerin luodeilla on hyvä maine kasa-am-
pujien keskuudessa, mutta viime vuosina 
joukkoon on liitetty myös metsästys- ja vi-
ranomaisluoteja.

UUTTA LOGISTIIKKAYRITYSTÄ kutsutaan 
nimellä Capstone Precision Group. Se tulee 
asettumaan Missourin osavaltion Pettisin 
piirikuntaan eli sikäläisessä maantieteessä 
aivan "kirkko keskelle kylää". Se sijaitsee lä-
hellä Sedalia, Missouria. 

Sieltä on kotoisin Adam Braverman, 
jonka Lapua palkkasi runsaat 20 vuotta 
sitten edunvalvojakseen. Adamin taustana 
oli Sierra Bullets, joka sijaitsee Sedaliassa. 
Voitaisiin ajatella, että Euroopasta tuotavien 
tuotteitten jakelukeskus olisi paremmin si-
joitettu itärannikolle. Mutta kolikolla on 
monta puolta, kuten esimerkiksi osavaltio-
kohtaiset aselait ja varastoinnin sääntelyt. 
Nammo on päätöksensä tehnyt.

LAPUALLA JA VIHTAVUORELLA on ollut 
hyviä ja nimekkäitä maahantuojia. Esi-
merkiksi ruutivalmistaja Hodgdon Powder 
Company on toiminut Vihtavuoren maa-
hantuojana. Kuuluisa tukkuri Graf & Sons 
on tuonut maahan Lapuan tuotteita. Kui-
tenkin oma maahantuonti- ja jakeluyritys 
varmistaa keskipitkän tähtäimen strategian 
suunnittelun. 

Toki oman yrityksen perustaminen mak-
saa rahaa, Nammon ilmoituksen mukaan 

alkuun miljoona dollaria. Alussa työvoi-
maa tulee olemaan kolmetoista, joka kasvaa 
21:een viidessä vuodessa. Näin kertoo pien-
kaliiperidivisioonan suomalainen johtaja 
Raimo Helasmäki.

NAMMO ON monikansallinen puolustus-

välineyhtymä, jolla on 2200 työntekijää 30 
tehtaassa ja 14 maassa. Urheilullista puolta 
edustavat lähinnä Lapua, Vihtavuori ja SK. 
Yhdysvalloissa Nammolla oli jo ennestään 
400 työntekijää, joista urheilullisella puolella 
muutama Arizonan Mesan koeampumara-
dalla. Mesassa (lähellä Phoenix, Arizonaa) 
on myös pienehkö patruunatehdas, jossa 
valmistetaan erikoispatruunoita lähinnä 
erikoiskäyttöön kuten viranomaisille ja so-
taväelle.

HEINÄKUUN ALUSSA kuultiin jonkinlai-
sena yllätyksenä, että autotarvikeliikkee-
nä tunnettu Motonet on ostanut Erätukku 
Oy:n konkurssipesästä brändit JahtiJakt, 
Woodlander ja Otso (asekaapit).

Motonetillä on Suomessa 29 tavarataloa 
ja yksi Virossa. Motonetin liikevaihto on 
270 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 
tuhat. 

Nammo ja Lapua  
etenevät Yhdysvalloissa

Lapua on erittäin suosittu ampumahiih-
dossa Polar Biathlon -patruunallaan.

Lapuan markkinointipäällikkö Erkki Seikkula (vas.) toimii Lapualta. Jörg Melcher 
toimii Saksan Schönebeckissä.
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SAL:n nuorisovaliokunta valitsee vuosittain vuoden Kultahip-
puampujan, -ohjaajan ja -seuran. Kultahippuhuomionosoituk-
sia ei jaeta vain menestyksen perusteella, vaan huomionosoi-

tuksensaajat ovat aktiivisia ja reiluja Kultahipputoiminnassa.
Toivomme, että ehdotettu nuori/ohjaaja/seura on aktiivisesti toi-

minnassa mukana oleva, on osoittanut reilua kilpailu- ja urheiluhen-
keä ja omaa hyvät sosiaaliset taidot. Nuorisovaliokunta kiinnittää 
palkittavia valitessaan huomiota kilpailumenestyksen ohessa suu-
resti muihinkin osa-alueisiin. Palkittavaksi voi siis hyvinkin ehdottaa 
myös henkilöä/seuraa, jonka mitalisaalis ei ole kummoinen, mutta 
joka muuten loistaa lajin muissa osa-alueissa kirkkaimmin. 

Toivomme myös, että seuraväki uskaltaa ehdottaa palkittavaksi 
naapuriseuran jäsentä tai naapuriseuraa, tai kauempanakin asuvaa 
henkilöä tai seuraa, kun kokee palkinnon ansaituksi.

Vuoden 2017 tunnustukset jaetaan Grande Finalen yhteydessä 
28.10. Kisakallion urheiluopistolla. Aikaisemmin palkitut löytyvät 
SAL:n nettisivuilta nuoriso/kultahipputoiminta.

Ehdotukset uusista palkittavista perusteluineen tulee lähettää 2. 
lokakuuta mennessä SAL:n netistä (kohdasta lomakkeet) löytyvällä 
lomakkeella. 

Ampumaurheiluliiton pitkäaikaisen ta-
louspäällikön Pirjo Mannisen läksiäi-
siä vietettiin liiton toimistolla Helsingin 

Pasilassa elokuun lopussa. Manninen siirtyi 
hyvin ansaituille eläkepäiville 1. syyskuuta.

Läksiäisissä kävi runsaasti vieraita – niin 

ampumaurheilun parista kuin Olympiakomi-
tean talostakin. Lämminhenkisissä puheissa 
Mannista kiitettiin ja kehuttiin tarkasta ja 
tunnollisesta työstä, hyvästä muistista ja 
pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä.

Pirjo Mannisen läksiäishaastattelu julkais-
tiin heinäkuussa ilmestyneessä Urheiluampu-
ja-lehdessä.

Pirjo Mannisella 
lämminhenkiset läksiäiset
Teksti & kuvat LASSI PALO

Puolustusvoimien Urheilukoulun kesälajien ensi saapumiserän 
urheilijat on valittu. Varusmiespalveluksen aloittaa lokakuussa 
kuusi ampumaurheilijaa. Kivääriampuja Jimi Lång nostettiin 

varamiehen paikalta myöhemmin joukkoon mukaan, kertoi valmen-
nuspäällikkö Jari Karinkanta.

Urheilukouluun valittiin yhteensä 84 urheilijaa kolmestatoista eri la-
jiryhmästä. Kaartin jääkärirykmentissä aloittaa kesälajien edustajina 73 
urheilijaa lajeinaan amerikkalainen jalkapallo, ampumaurheilu, autour-
heilu, golf, jalkapallo, purjehdus, pyöräily, suunnistus ja yleisurheilu. 

Lumilajien saapumiserään valittiin yksitoista urheilijaa neljästä eri 
lajiryhmästä. 

Kesälajien urheilijat aloittavat palveluksensa 16. lokakuuta Kaartin 
jääkärirykmentissä, joka sijaitsee Helsingin Santahaminassa. Talvilajien 
urheilijat aloittavat ensi vuoden huhtikuussa Kainuun prikaatissa.

 
Kaartin jääkärirykmenttiin IV/17 valitut ampumaurheilijat 

Eetu Kallioinen (skeet, Ala-Hämeen Ampujat)
Konsta Kivi (pistooli, Turun Seudun Ampujat)
Vili Kopra (trap, Orimattilan Seudun Urheiluampujat)
Niklas Lindfors (skeet, Ala-Hämeen Ampujat)
Jimi Lång (kivääri, Kankaanpään Ampumaurheilijat)
Juhani Moilanen (sporting, Oulun Seudun Haulikkoampujat)

Kuusi ampuma-
urheilijaa 
Urheilukouluun

Ehdota Kultahippu-
palkittavia!

Pirjo Mannisen läksiäisissä olivat muun 
muassa liiton entinen puheenjohtaja 
Mikko Norqduist ja kunniapuheenjohtaja 
Alpo Vehanen (oik.)

Pirjo Manninen toimi Ampumaurheilulii-
ton talouspäällikkönä vuodesta 1983.Pirjo Manninen ja lokakuun lopussa eläkkeelle jäävä toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.
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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 viides  
Urheiluampuja ilmestyy 14.12.

Kahdeksan ampujaa edusti Suomea Roo-
man olympiakisoissa vuonna 1960. Pentti 

Linnosvuo, joka oli ampunut neljä vuotta 
aikaisemmin kautta aikain ensimmäisen 
olympiakullan Suomelle, oli nytkin joukku-
een kärkinimi. Linnosvuo tähtäsi Roomassa 
olympiapistoolilla hopeaa. 

Merkillistä, että Linnosvuo puuttuu tästä 
ampujien ryhmäkuvasta. Mutta kenties kuva 
on otettu palkintojenjaon yhteydessä? Se se-
littäisi Linnosvuon poissaolon. Ensimmäinen 
kysymys kuuluukin, missä on Pentti? 

Tähän voi olla lähes 70 vuotta kisojen 
jälkeen vaikea saada vastausta.

Mutta kysytäänpä sitten, kuka suomalai-
sista ampui Roomassa Linnosvuon jälkeen 
toiseksi parhaiten? Suomen edustajat näet 
viereisestä kuvatekstistä.

Ampujien johtaja kenraalimajuri Albert 
Ravilan oli maailmanmestari ja itsekin olym-
piaedustaja Lontoosta 1948. Hänet valittiin 
SAL:n puheenjohtajaksi vuonna 1962.

Kuva-arvoitus

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää 
vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menes-
tystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden 

huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon 
tähtäävään opiskeluun.

 Eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin URA-sää-
tiöllä on mahdollisuus myöntää lukuvuodelle 2017–2018 
apuraha aikaisempaa useammalle urheilijalle. 

Täyden URA-apurahan määrää on samalla korotettu 3000 
euroon. 

Apuraha maksetaan kahdessa osassa eli joulukuussa ja ensi 
vuoden huhtikuussa. 

Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2017–2018 voi hakea säh-
köisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.9.

 Tarkemmat hakukriteerit ja apurahan myöntämisperusteet 
löytyvät URA-säätiön nettisivulta.

 
Lisätiedot: URA-säätiön asiamies Jukka Tirri, 044 780 0213, 
ura@olympiakomitea.fi

Vilho Ylönen oli neljäs Rooman olympiakisojen vapaakiväärikilpailus-
sa ammuttuaan yhden napakympin väärään tauluun. Ylösellä oli huonoa 
tuuria myös Helsingin olympiakisoissa 1952, sillä hän ampui tasatuloksen 
pienoiskiväärin täysottelussa Norjan Erling Kongshaugin kanssa.

 Helsingin olympiakisoissa kokeiltiin uutta sääntöä, jossa tasatilan-
teessa laskettiin napakympit. Niitä norjalaisella oli enemmän. Sen sijaan 

tavallisia kymppejä Ylösellä olisi ollut enemmän. Sääntökokeilua ei 
jatkettu Helsingin kisojen jälkeen. Ylönen ampui olympiakisoista kaksi 
mitalia, hopeaa (-52) ja pronssia (-56). Vuoden urheilijaksi hänet valittiin 
vuonna 1958. Ylönen kilpaili viisissä olympiakisoissa, ensimmäisen kerran 
tosin talvikisoissa epävirallisena lajina olleessa sotilaspartiohiihdossa 
vuonna 1948, mistä hän sai hopeaa.

Suomalaisampujat Roomassa 1960 vasemmalta lukien: Kaarle H. Pekkala, Kalle Sievä-
nen, Jussi Nordquist (kivääri), Vilho Ylönen (kivääri), Väinö Broman (haulikko), ampu-
jien johtaja Albert Ravila, Esa Kervinen (kivääri) ja Pauli Aapeli Janhonen (kivääri).

M I K KO  N O R D Q U I S T I N  KO KO E L M AT

Vastaus kuva-arvoitukseen: 

Urheilijoiden  
Ammatin-
edistämissäätiön 
opiskeluapurahat 
haettavissa 
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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.

TAVARAPÖRSSI ONNITTELUT

”Skeet-ampuja Tommi Takanen Miehikkälästä pitää Suomen 
rankingin kärkipaikkaa.

– Tämä kilpailukausi on ollut urani paras. Olen kahdeksassa 
peräkkäisessä kilpailussa ampunut vähintään 120 kiekkoa 
125 kiekosta. Sitä voidaan pitää merkkipaaluna lajissamme, 
Takanen toteaa ylpeänä.”

   
i Kymen Sanomat 11.6.

.Syyskuussa järjestettyjen Moskovan MM-kilpailujen jälkeen 
Takanen oli ampunut vähintään 120 kymmenessä kilpailussa. 
Yrityksiä oli kaikkiaan neljätoista.

MYYDÄÄN kiväärejä ja pistooleja. Pienoiskivääri Anschütz 1913 .22, 
ratakivääri (vapaa) 300m E.Mäkinen 6.5x55, kivääri M-39 -pystykorva 
7.62x53 R, ratakivääri std 300m TEV. 7.62x53 R, metsästyskivääri Sako 
deluxe .308 kiikaritäht., haulikko rihla Baikal 12/76 7.62x53 R kiikaritäht., 
tarkkuuspistooli pitkäpiipp. High Standard .22, tarkkuuspistooli pitkä-
piipp. Pardini .22. Ilmoittaja: Juha Roti, 050 587 8963 Ilmoitus jätetty: 
08.09.2017

MYYDÄÄN ilmapistooli Benelli -13 1 säiliö takaraja 2019 Hinta 300 
euro puh: 044  596 9515 L. Pihl. Ilmoittaja: Leif Pihl, 044 596 9515. Ilmoi-
tus jätetty: 29.08.2017

MYYDÄÄN Beretta 686 -asesalkku haulikolle, hinta 80 euroa. Ilmoitta-
ja: Topi, 040 183 6575 Ilmoitus jätetty: 17.07.2017

MYYDÄÄN Beretta 686 alkuperäinen etutukki ja alkuperäinen perä 
säädettävällä poskipakalla,(säädettävä korkeus- ja sivusäätö). Hin-
tapyyntö 300 euroa. Ilmoittaja: Topi,  040 183 6575. Ilmoitus jätetty: 
17.07.2017

MYYDÄÄN ilmakivääri, metsästystaljajousi ja varsijousi. Ilmakivääri, 
uusi Steeger, synteettinen tukki kiikarilla, 320 m/sec. Ennen 420 €, nyt 
250 €. Metsästystaljajousi 55 lb, uusi, hinta 200 €. Varsijousi, talja, puna-
pistetähtäin, uusi. Hinta 230 €. Ilmoittaja: Leo Ohenoja, 0400 487 516
Ilmoitus jätetty: 26.05.2017

MYYDÄÄN Kilpahaulikko Beretta DT-11 Trap, säätöperä, piiput 30\". 
Ase ostettu 5/2015, ammmuttu 3000- laukausta, kunto kuin uusi. Ase 
on Varkaudessa. Ilmoittaja: Juhani Manninen, 0400 443 753
Ilmoitus jätetty: 03.05.2017

MYYDÄÄN Erittäin vähän käytetty, täysin uutta vastaava Walther LG 
300 XT Anatomic. Ase on hankittu helmikuussa 2015, ollut junnukäy-
tössä. Aseella ammuttu uudesta alkaen 2500 laukausta. Tänä syksynä 
aseelle on tehty perushuolto ja samalla nopeus säädetty 176 m/s. Kah-
van koko S. Paketti sisältää: kova Waltherin laukku, työkalusetti, Cent-
ra-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. Ilmoitus jätetty: 19.04.2017

OSTETAAN harrastuskäyttöön .22 kilpapistooli, esimerkiksi hyväkun-
toinen Benelli tai Pardini. Oikean käden kahva, koko L. Ostolupa on. J. 
Järvinen 050 518 6286 jej@jyu.fi Ilmoittaja: J. Järvinen, jej@jyu.fi, 050 
518 6286. Ilmoitus jätetty: 06.09.2017

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. Ilmoitus jätetty: 16.01.2017

100 VUOTTA
Mangström Ole ESF 4.12.

95 VUOTTA
Kohma Antti NoSA 18.11.

85 VUOTTA
Malmström Helhe ESF 15.11.

75 VUOTTA
Landén Kyösti HVA 26.11.
Rantanen Antti NoSA 29.11.
Mähönen Matti HVA 29.11.
Miekkavaara  Martti HVA 1.12.

70 VUOTTA 
Ilmavirta Veijo K-UAS 18.10.
Lehtimäki Raimo K-UAS 26.10.
Nurmi Pertti TSA 9.11.
Kumöander Kalevi TSA 22.11.
Jokiranta Matti ESF 7.12.

65 VUOTTA   
Salonen Seppo NoSA 20.12.

60 VUOTTA   
Suvanto Tuomo HVA 17.10.
Valkonen Simo NoSA 18.10.
Karjalainen Raimo NoSA 8.11.
Keinumäki Ari TSA 8.11.
Merinen Irina K-UAS 8.11.
Nurmi Reima NoSA 17.11.

50 VUOTTA   
Ilkka Petri NoSA 28.9.
Kaltto Kai NoSA 29.9.
Purkunen Jari ESF 8.10.
Henriksson Jari TSA 10.10.
Palviainen Marko NoSA 30.10.
Potinkara Mika TSA 5.11.
Kuhakari Kai HVA 7.11.
Nurmi Pasi HVA 15.11.
Eskelinen  Jussi HVA 28.11.
Pöntiö Vesa TSA 7.12.

Korjaus:
Lehdessä 3/2017 Atte Rusasen 
seuralyhenne oli HVS, oikea muoto 
on HVA:

80 VUOTTA
Rusanen Atte  HVA  7.9.
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Lehden 
numero

Varaus- 
päivä

Aineisto- 
päivä

Ilmestymis- 
päivä

5/2017 20.10. 20.11. 14.12.

Urheiluampuja 2017lauottua
”Ruutikankaan naapurissa on Metelinkangas. Kerrotaan, että alueella 
asui aikoinaan jonkinlainen poppamies, jota yrttimieheksikin
kutsuttiin. Ruotsinkielisestä sanasta kryt eli yrtti on sittemmin tullut 
ruuti – tai ainakin näin epäillään. Muuta tietoa en ole löytänyt.” 
Timo Haataja kertoo Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen nimen 
historiassa.   i sivut 21

SAL:n liittovaltuuston kokous pidetään pääkaupunkiseudulla 25. 
marraskuuta 2017. Paikka on toistaiseksi avoin. Tarkempia tietoja 
myöhemmin www.ampumaurheiluliitto.fi

Kokouksessa käsitellään SAL:n toimintasääntöjen 16 §:n liittoval-
tuuston kokoukselle määräämät asiat.

junioreista Mikko Kiviniemi, Riku Alkku, 
Roope Tapper, Teemu Saari, Mika Ponkala, 
Henri Toivonen ja Juuso Aaltonen.

Lajivalmentajaksi oli saatu virolainen 
Anti Järvelaid ja henkiseen valmennukseen 
urheiluvalmentaja Jukka Kataja Easy Living 
-yrityksestä. 

ENSIMMÄISEN LEIRIN jälkeen huomattiin, 
että jos halutaan saada valmennustoimintaan 
systemaattisuutta ja tehokkuutta, ryhmää 
ei voi kasvattaa liian suureksi. Ja koska spor-
ting-laji ei nauti olympialajin tukirahoitusta, 
vaan on SAL:n haulikkojaoston tuen varassa, 
ei leirejä kustannussyistäkään voi järjestää 
kovin monta vuodessa.

Seuraavana vuonna sporting-lajien ampu-
jien ja kilpailuja järjestävien seurojen edus-
tajien tapaamisessa päätettiin SAL-valmen-
nuksen ja muu lajille tuleva tuki ohjattavaksi 
kokonaisuudessaan junioreihin. Valmennus-
ryhmä jaettiin kahteen osaan. A-valmen-
nusryhmään kutsuttiin kuusi junioria, joihin 
keskityttiin huolella ja joista valittiin kuluvan 

vuoden juniorimaajoukkue. Lisäksi perustet-
tiin neljän juniorin haastajaryhmä, joka pääsi 
mukaan osaan kevään neljästä leiristä. 

VALMENNUS ONKIN jatkunut vuosittain 
pääosin niin, että 4–5 junioriurheilijaa on 
A-valmennusryhmässä ja neljä haastajaryh-
mässä. Neljästä viikonloppuleiristä yksi on 
Virossa. 

On hienoa, että Järvelaid on jatkanut 
valmentajana. Hän on osoittautunut ammat-
titaitoiseksi ja pystyväksi valmentajaksi, joka 
pistää itsensä aina likoon valmennettaviensa 
kanssa ja saa aikaiseksi hyvän ilmapiirin. 

SPORTINGJUNIORIT OVAT menestyneet 
loistavasti valmennustoiminnan viiden 
ensimmäisen vuoden aikana eli tuloksia 
on jo tullut. PM-mitaleita on tullut useita ja 
myös monta hyvää EM- ja MM-pistesijoitusta. 
Vuonna 2015 sporting-juniorit nappasivat 
ensimmäisen MM-mitalin Saaren, Alkun ja 
Ville Korkea-ahon voittaessa joukkuepronssia 
Viron MM-compakissa.

Tänä vuonna Ranskan MM-compak 
sportingissa sitten jysähti: Juha Manninen 

voitti hopeaa ja samalla Suomen historian 
ensimmäisen henkilökohtaisen MM-mitalin 
sporting-lajeissa! Lisäksi juniorit voittivat 
joukkuepronssia miehityksellä Manninen, 
Sami Alkku ja Jarkko Rissanen.

VAIKKA SPORTING ei ole olympialaji, on 
se tällä hetkellä maailman suosituin haulik-
koammuntalajikokonaisuus. On tärkeää, että 
Suomessa tiedostetaan haulikkoammunnan 
trendit ja kehityssuunnat maailmalla. Spor-
ting-lajit eivät ole enää se ampumaratojen 
nurkissa toimiva nukkavieru compak-rata, 
vaan meillä ja maailmalla suosittu urheilulaji, 
jonka arvokisoissa on 700-1000 osallistujaa.

Tulevaisuus näyttää hyvältä junioreiden 
osalta, mikäli valmennukseen ja lajin tukeen 
satsataan myös jatkossa. SAL:n vuodesta 
2015 lähtien myöntämä vuosittainen stipendi 
sportingin juniorijoukkueelle (vuosittainen 
arvokilpailumatka) on myös tärkeä motivaa-
tiotekijä junioreiden keskuudessa. 

Se pistää yrittämään ja harjoittelemaan!

Juha Kytömaa
SAL Sporting Team

Liittovaltuuston kokous

Ampumaurheiluliiton kauden päätösjuhla ja vuoden parhai-
den palkitsemistilaisuus Grande Finale pidetään lokakuun 28. 
päivänä. Paikka on edellisten vuosien tavoin Lohjalla sijaitseva 

Kisakallion urheiluopisto.
Grande Finale -viikonloppu alkaa yhteisellä tilaisuudella lauantaina 

klo 9. Tarkemmat tiedot tulevat liiton kotisivuille (ampumaurheiluliitto.
fi) myöhemmin, mutta merkitse päivämäärä jo kalenteriisi!

Grande Finalessa vietetään myös eläkkeelle jäävän Ampumaurhei-
luliiton toiminnanjohtajan Risto Aarrekiven läksiäisiä.

Grande Finalen yhteydessä järjestetään urheiluampujien (ISSF-lajit) 
kuntotestit. Testit alkavat perjantaina klo 15 ja päättyvät lauantai-ilta-
päivänä.

Grande Finale -juhla 
28. lokakuuta

...sivulta 21

KAMU on puhtaan urheilijan kaveri. Pienessä luettelossa ”Kielletyt 
aineet ja menetelmät urheilussa” on julkaistu yleisimpiä sallittuja 
ja kiellettyjä astma-, flunssa-, kipu- ja allergialääkkeitä sekä glu-

kokortikoideja, antibiootteja ja ehkäisyvalmisteita. 
Muut Suomen apteekeissa myynnissä olevat valmisteet voi tarkis-

taa SUEK:n sivuilta (www.suek.fi).

KAMU – puhtaan 
urheilijan kaveri
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SVENSKA SIDOR

Värdetävlingsmedaljer 
till SFS-idrottare

 Cristian Friman visar upp sina två VM-medaljer.

L A S S I  PA LO

Friman världsmästare

SFS-gevärsjuniorer har varit mycket väl 
framme under sommarens värdetävlin-
gar. Cristian Friman, Esbo Skytteförening 

har nått den största framgången, med ett 
världsmästerskap som pricken på i:et.

I samma tider som förra numret av 
Urheiluampuja utkom utförde Friman en 
bragd ingen finländsk gevärsjunior gjort förr. 
Friman tog hand om världsmästerskapet på 
liggande i herrjuniorklassen. I grundserien 
sköt Friman 620,7 poäng och var med det 
fjärde. Finalen var sedan en mycket jämn och 
efter omskjutning korades Friman till världs-
mästare, Dragomir Iordache från Rumänien 
var skytten som fick ge sig i omskjutningen. 
Tredje var Yukun Liu från Kina. Sebastian 
Långström från Kyrkslätt Skytteförening sköt 
607,1 poäng och var 63:e. Världsmästerska-
pen avgjordes i Tyska Suhl.

Lagbrons på 3x40 skott
På helmatchen var Cristian Friman och 

Sebastian Långström med om att ta ett 
lagbrons tillsammans med tredje lagmedlem-
men, Matias Kiuru. Ungern segrade på nytt 
världsrekord, men de finska pojkarna hade 
samma resultat som tvåan Kroatien, så det 
fanns chans till bättre med lite tur. 

I grundserien sköt Långström denna gång 
bäst när han uppnådde 1163 poäng och 
med det placerade han sig på en 11:e plats. 
Långström blev tre poäng från en finalplats. 
Friman sköt nu 1160 poäng och var med det 
17:e. 

Hela tävlingen vanns av, Yukun Liu från 
Kina. På luftgevär sköt Långström 615,5 
poäng och kom in på en 59:e plats. 

Friman var nu 86:e med 609,4 poäng. Till 
final krävdes 624,1 poäng. Miran Maricic från 
Kroatien korades till världsmästare.

Viljanen 28:e
Henna Viljanen från Kyrkslätt Skytteföre-

ning deltog i damjuniorernas gevärsgrenar i 
VM. Viljanen sköt jämnt och ganska långt på 
sin egen nivå under VM. Viljanen var som bäst 
28:e det var hon på 3x20 skott med miniatyr-
gevär på 575 poäng. 

Till final skulle ha krävts 581 poäng, Yingjie 
Zhu från Kina korades till världsmästare när 
Kina tog en trippelseger.

På liggande med samma vapen kom Vilja-
nen in på en 37:e plats med 611,0 poäng, Ka-
terina Kolarikova från Tjeckien segrade med 
nytt damjuniorvärldsrekord, 624,9 poäng.

På luftgevär sköt Viljanen 412,5 poäng 
med det kom hon in på en 44:e plats. 

I den mycket hårda tävlingen, till final 
krävdes 417,2 poäng. Segern gick till Kina 
när Yingjie Zhu knep sin andra seger under 
tävlingarna.
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S
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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)

Eftersom det är en del tävlingar kvar av 
sommarsäsongen i skrivande stund så 
kommer reportage från sommarens 

SFS-mästerskap och finländska mästerskap 
att ingå i följande nummer av urheiluampuja. 
I skrivande stund är också VM i hagelgrenarna 
på gång. Tävlingarna avgörs i Moskva, Ryss-

land, samma hageltrio från SFS som deltog i 
EM deltar där. Så på grund av att skribenten 
vill ha alla dessa mästerskap som en helhet 
på svenska sidorna så är detta nummers 
innehåll ganska tunt.  Men många fram-
gångshistorier ingår igen i nästa nummer, 
idrottarnas bragder slutar inte vid det här.

Europeiska Mästerskapen på krutvapen 
avgjordes i slutet av juli i mycket blåsiga 
förhållanden i Baku, Azerbajdzjan. Där 

lyckades SFS-skyttarna igen ta sig upp på 
podiet.

Medaljen kom i herrjuniorernas lagtävling 
på 3x40 skott ett brons igen, som på VM. 
Laget bestod av precis samma skyttar denna 
gång igen. Nu var nivån bara lägre tack vare 
det dåliga vädret. Cristian Friman var nu 
tredje i grundserien med 1150 poäng och tog 
sig till finalen med bred marginal. I finalen var 
Friman femte, efter liggande låg han ännu 
andra men tappade lite på stående. Filip 
Nepejchal från Tjeckien korades till Europeis-
kmästare. 1131 poäng uppnådde Sebastian 
Långström och var med det 27:e. På liggande 
var Friman 18:e med 611,5 poäng. Här deltog 
inte Långström. Zalan Pekler från Ungern 
sköt nytt juniorvärldsrekord i finalen och 
segrade.

Veromaa 13:e
Tre Sibbo Skyttegille skyttar deltog i 

hagelgrenarna, Mopsi Veromaa i damernas 
trap, Oskari Kössi och Timo Laitinen deltog i 
herrarnas skeet. Av dessa nådde Veromaa den 
bästa placeringen när hon var 13:e med 65 
träffar av 75 möjliga. Till final krävdes det tre 
träffar mera, Arianna Perilli från San Marino 
var etta efter finalen.

I herrarnas Skeet klarade sig Kössi bäst 
när han uppnådde 118 av 125 möjliga träffar. 
Med det saldot saldo slutade Kössi på en 15:e 
plats i en tävling var det krävdes 120 träffar 
till final. Timo Laitinen hade det jobbigare 
och fick ihop 109 träffar, med det var han 
46:e. Milos Slavicek från Tjeckien korades till 
Europeiskmästare.

Viljanen 25:e
Henna Viljanen deltog i EM i flickornas mi-

niatyrgevärsgrenar. På liggande var Viljanen 
25:e med 596,3 poäng. Sara Karasova från 
Tjeckien var bäst av flickorna. I lagtävlingen 
missade det finländska laget bronset med 
knappt en poäng. På 3x20 skott sköt Henna 
Viljanen 562 poäng och var med det sju 
poäng från final. Anna Ilina från Ukraina blev 
Europeiskmästare i denna gren.

EM avgjordes i 
Azerbajdzjan

Mycket i nästa nummer

Finländska bronslaget på pojkarnas helmatch på miniatyrgevär i EM. Från vänster: 
Matias Kiuru, Cristian Friman och Sebastian Långström.

L A S S I  PA LO

Oskari Kössi har haft en fin sommar.
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 EKA ENNAKOIVA: 
Miten ampumaurheilu-urasi alkoi? Pikku 
pojanklopista olen radalla mukana kulkenut, 
ura sai alkunsa kymmenvuotiaana.
 TOKA TUNKEILEVA: 
Miten laukaisumääräsi ovat kasvaneet? 
Alkuvuosina ne nousivat tuhannesta viiteen tu-
hanteen. Sen jälkeen määrät ovat olleet vakiot.
 KOLMAS KOVISTELU: 
Mitä muuta elämään kuuluu kuin ampu-
maurheilua?  Työtä ja muita harrastuksia.
 NELJÄS NALLITUS: 
Millä aseilla ammut? Ratapyssynä on Zolin 
Z-Sport ja metsästysaseena Remington 870. 
 VIIDES VARMISTAVA: 
Muut harrastukset?Metsästys ja kalastus.
 KUUDES KUJEILEVA: 
Seuraajia Instagramissa? Entä kuinka mon-

ta Facebook-kaveria sinulla on? Varmaan 
noin 150, Facebookissa suunnilleen 450.
 SEITSEMÄS SIHTAUS: 
Millainen urheiluampuja ja urheilija olet? 
Paljon töitä, vähän puhetta.
 KAHDEKSAS KULTAHIPPU:  
Mikä ovat ennätyksesi? 184/200, ammuttu 
Virossa MM-kisoissa vuonna 2015.
 YHDEKSÄS YRITYS: 
Tulevaisuudensuunnitelmat? Jatkaa ahkeraa 
harjoittelua, valmennushommatkin kyllä 
kiinnostavat.
 NAPAKYMPPI: 
Tämän vuoden ja ensi vuoden napakympit? 
Signesin joukkue pronssi. Ensi vuoden napa-
kymppi olisi henkilökohtainen MM-mitali.

LASSI PALO

10 napakkaa

Muistuuko 
mieleen? 

50 VUOTTA SITTEN...

Seuraamme historiasarjassa  
Urheiluampujan vaiheita  
eri vuosikymmeniltä.

Vuoden 1967 viimeisessä Ampujain-leh-
dessä nimimerkki Peho toivotti jatkuvaa 
työintoa uudelle vuodelle ja kirjoitti 
”asianmukaisissa elimissä” hyväksytyistä 
suunnitelmista.

– Tämä on kuitenkin vasta alkua – jäljel-
lä on toimeenpano. Papereita on helppo 
kirjoittaa, ja siihen tarvitaan vain yksi mies. 
Yksi mies ei kuitenkaan kykene montakaan 
asiaa toimeenpanemaan, varsinkaan ei 
silloin, kun toimeenpanoalueena on koko 
maa. Siihen tarvitaan vähintään yksi mies 
– vetäjänä – kussakin seurassa ja hänellä 
apulaisia.

PEHO KIRJOITTI myös silloisen SVUL:n 
piirien yhteisistä valmennustilaisuuksista, 
jotka sopivat myös ampujille. Kouluttajis-
ta hän kirjoitti muun muassa seuraavaa: 
”Kouluttajia tarvitaan myös, ja heitä pitäisi 
ollakin meillä, joiden keskuudessa elää ja 
vaikuttaa joukko entisiä maailmanmes-
tareita.” Taidon siirtäminen nuorempiin 
pitäisi Pehon mukaan olla helppo juttu, 
mutta radoilla liikkuessaan hän oli tullut 
toisiin ajatuksiin:

– Siellä näkee ammuttavan jos min-
kinlaisista asennoista ja käytettävän mitä 
mielikuvituksellisimpia välineitä toivossa 
saada laukaus taulun keskustaan. Tuntuu 
siltä kuin opetusta ei olisi annettu tai että 
lukutaito puuttuu tyystin.

PEHO KIRJOITTI pitkään myös suo-
ritusmallista ja pelivarasta. Ohjeita on 
hänen mukaansa luettava harkiten ja pää 
kylmänä. 

– Niiden eräänä mottona on ampuma-
lajista riippumatta ”pidä pää pystyssä”. Se 

merkitsee käytännössä sitä, että valitse 
ampuma-asentosi siten, että voit pitää 
pääsi pystyssä. Silloin ampuessasi tarvit-
semasi tärkeät elimet silmä ja tasapaino-
elimet pystyvät toimimaan suurimmalla 
teholla.

LASSI PALO

Tornionseudun Ampujien (TorSA) 
sporting-ampuja Sami Alkku, 19, oli 
voittamassa MM-joukkuepronssia elo-
kuussa Ranskan Signesissä järjestetyissä 
compak sportingin MM-kilpailuissa.

RADOILTA KERÄTTYÄ
JU
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FINAALI

Anne Lantee, 35, aloitti tammikuussa 
Ampumaurheiluliiton talous- ja kehi-
tyspäällikkönä. Kun näin tapahtui, hän 

muutti Olympiakomitean talon käytävällä vii-
tisen metriä eteenpäin Jousiampujain liitosta 
ampumaurheilun puolelle.

Lantee seurasi tehtävässään Pirjo Man-
nista, joka jäi eläkkeelle elokuun lopussa. 
Siuntiolainen Lantee on valittu Ampumaur-
heiluliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi, ja hän 
seuraa tehtävässään Risto Aarrekiveä. Lantee 
muuttaa marraskuun alussa käytävän toiselle 
puolelle Aarrekiven entiseen työhuoneeseen.

Lanteella on yli 20 vuoden kokemus urheilun 
järjestötoiminnasta. Kuten vuosi sitten Urhei-
luampujassa kerrottiin, roolit ovat vaihtuneet 
junioriharrastajasta seuratoimijaan ja edelleen 
huippu-urheilijaksi ja liiton johtotehtäviin. 

Lantee on jousiammunnan kaksinkertai-
nen maailmanmestari, ja hän on suorittanut 
varusmiespalveluksen ja on toiminut varus-
miesten kouluttajana Hämeen Rykmentissä.

AMPUMAURHEILULIITON TOIMINNAN-
JOHTAJAN TEHTÄVIIN SIIRTYMINEN on 
iso mutta mieluisa haaste. Aivan tuntematto-
maan ei onneksi kuitenkaan tarvitse hypätä.

KUN MINUT VALITTIIN UUDEKSI TOIMIN-
NANJOHTAJAKSI, koin sen luottamuksen 
osoituksena hallitukselta ja tahtotilana muu-
tosten tekemiseen.

NÄEN TULEVAT TYÖTEHTÄVÄNI innostavi-
na ja monipuolisina. Helppoa ei tule olemaan, 
mutta toisaalta pienetkin onnistumiset 
palkitsevat.

VAJAAN VUODEN KOKEMUS TALOUS- JA 
KEHITYSPÄÄLLIKKÖNÄ ON tutustuttanut 
ampumaurheilun asioihin ja ihmisiin. Tästä on 
varmasti helpompi siirtyä toiminnanjohtajan 
tehtäviin kuin ilman kokemustani talous- ja 
kehityspäällikkönä.

SIIRTYMINEN TYÖTEHTÄVISTÄ TOISEEN 
SAMALLA KÄYTÄVÄLLÄ ei ole fyysisesti iso 
muutos, mutta työtehtävät kyllä muuttuvat 
suurestikin. Vuoden vaihteessa tosin on edessä 
suuri fyysinenkin muutos, kun toimisto ja koko 
urheilun talo muuttavat Pasilasta Pitäjänmäelle.

TULEVAN SYKSYN JA VUODEN HAAS-
TEET pitävät minut taatusti kiireisenä. Riston 
ja Pirjon eläkkeelle jäämisten myötä valtavasti 
kokemusta ja tietoa siirtyy pois liitosta. Mutta 
lähdetään keräämään uutta kokemusta!

AMPUMAURHEILULIITON TOIMINNAN-
JOHTAJANA jatkan kehitystyötä uusista 
asemista veneen peräsimessä. Liitolla on 
selkeä strategia ja painopisteet, jotka ohjaavat 
matkaa. Toivon, että koko ampumaurheilun 
kenttä on mukana samassa veneessä pyrki-
mässä kohti yhteistä päämäärää.

Käytävän toiselle puolelle
Teksti & kuva LASSI PALO

Anne Lantee
 ´ SYNT.: 8.5. 1982
 ´ KOTIPAIKKA: Siuntio
 ´ Koulutus: kauppatieteiden maisteri
 ´ Aiemmat työtehtävät: Suomen 

Liikunta ja Urheilu SLU:n verkkotoimit-
taja 2010–2012, Suomen Jousiampujain 
liiton toiminnanjohtaja 2012–2016, 
Ampumaurheiluliiton talous- ja kehitys-
päällikkö 1.1.–31.10.2017

 ´ Harrastukset: jousiammunta, palve-
luskoiraharrastukset, musiikki

 ´ Urheilusaavutuksia: jousiammun-
nan kaksinkertainen maailmanmestari 
ja seitsenkertainen arvokisamitalisti

 ´ Motto: ”Voittaja tietää, että 
voittaminen ei ole sama asia kuin olla 
täydellinen.”



Jokainen onnistunut osuma on pitkän kehitystyön tulosta. 

Haulikkosi, vaatteittesi sekä varusteidesi jokainen yksityiskohta 

vaikuttaa lopputulokseesi kun astut ampumaradalle.

BERETTA KILPA-AMMUNTAVARUSTEET. 
RATKAISEVA VOITTAVA ETU.

JOKAINEN ISO VOITTO KOOSTUU 
PIENISTÄ ONNISTUMISISTA.

Jälleenmyyjä: Sako Oy  |  PL 149, 11101 Riihimäki  |  puh. 010 830 5200  |  www.sakosuomi.fi


