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AMPUMARAtALAkI tULEE
eduskunta sai jokin aika sitten käsiteltäväkseen ampumaratalakiluonnoksen – kauan odo-
tetun, sillä edellinen oli Keisarillinen asetus vuodelta 1915. valmistelumenettelyyn osallis-
tuivat kaikki merkittävät ampumatoimintatahot sekä keskeiset ministeriöt ja sidosryhmät. 
Tällainen kuuleminen, asioiden huomioon ottaminen ja toimijoiden mukanaolo on erittäin 
kannatettava käytäntö. Siitä oli kaikille hyötyä, ja minusta siinä on kiitoksen aihetta!

ampumaratoja varten saatiin lakiehdotus, jolla taataan ampumaratojen olemassaolo, 
radan pitäjien ja käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet sekä käytön laillisuus.

Toivottavasti tuleva laki parantaa myös ampumaratojen käytön turvallisuutta, näin 
itse haluan uskoa.

Lakiesitys noteeraa eritasoiset ampumaradat, minkä avulla ehkä voidaan jatkossa 
säästää byrokratiassa ainakin pienten harjoitteluratojen osalta. eduskunnan lähetekes-
kustelussa nousi esille niin sanotun vähäisen ampumaradan määritelmään otetun 10 000 
laukauksen nosto suuremmaksi. Työryhmän perusteluna tälle rajalle oli, että Suomen 
ympäristökeskuksen (SyKe) keräämän aineiston perusteella toimivista ampumaradoista 
yli puolet kuuluu tähän luokkaan, ja myös se, että vähäinen ampumarata ei saa aiheuttaa 
merkittävää ympäristön likaantumista eikä myöskään merkittävää naapuruushaittaa. 

Tällä ampumarataluokalla haluttiin nimenomaan vähentää yksittäisten ampuma- ja 
metsästysseurojen pienten harjoitus- ja kohdistusratojen byrokratiaa ja turvata niiden 
toiminta. Toivottavaa olisi, että ympäristöviranomainen ottaa tästä myös kopin ja muotoi-
lee ympäristönsuojelulainsäädäntöä vastaavasti. Lakien tarkoitushan ei saa olla hidasta-
massa vaan ohjaamassa ja selkiyttämässä sekä helpottamassakin toimintaa.

Lakiesitys tuo myös haasteen ampumaratahallinnolle. jatkossa siltä ja ratojen vas-
tuuhenkilöiltä vaaditaan entistä suurempaa perehtyneisyyttä ja korkeampaa ammatti-
taitoa. Tämä johtaa siihen, että vilkkaampien ja suurempien ampumaratojen pito tullee 
kalliimmaksi kuin ennen, mutta samalla taataan urheilumuodon tulevaisuus. Toivottavaa 
on, että lakiesityksessä mainitun ratavastaavan tehtävä ei tule lisäämään byrokratiaa eikä 
ainakaan lisäkuluja koulutuksen osalta. esitänkin, että ratavastaavan koulutuksen tulisi 
olla ja pysyä SaL:n, SmL:n ja SahL:n käsissä. 

Laki myös edellyttää, että ampumarataverkosto muodostaa osan maankäytön suun-
nittelua ja verkoston suunnittelulla on vastuuorganisaatio (maakuntaliitot). Nyt olisikin 
jo korkea aika aloittaa laajamittainen yhteistyö myös ampumaratastrategian aikaansaa-
miseksi, kun lakikin ollaan saamassa.

yksi asia on kuitenkin jäänyt hiertämään: ampumaradan käytön turvaaminen ympä-
ristöalueiden kaavoituksen paineessa. ratojen lähi-/melualueille ei lakiin voitu saada 
maankäyttöä rajoittavaa lausumaa, koska se pitää olla maankäyttö- ja rakennuslaissa 
eikä “ampumaurheilu ja metsästys ole sellaisia toiminnan muotoja, joita pitäisi erityi-
sesti suojella”, lain valmistelusta vastaava viranomainen sanoi.

Tämä asia pitää saada korjattua, sillä sen avulla vältämme turhat ristiriidat ja valitus-
kierteet. ampumaradan ympärillä tulee olla suoja-alueet, joille ei kaavoiteta häiriintyvää 
toimintaa! Harrastajien ja ampumaratojen pitäjien pitää kuitenkin jatkossa olla vielä tar-
kasti kuulolla, mitä ympäristössä on suunnitteilla, jotta ampumaratojen toiminta voidaan 
turvata muun maankäytön paineiden keskellä.

yHtEIstyössä

PääkIRJoItUs / 
 Risto Aarrekivi 
Suomen Ampumaurheiluiiton toiminnanjohtaja / Finska Sportskytteförbundets verksamhetsledare
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LAgEn oM skJUtBAnoR koMMER
För en tid sedan fi ck riksdagen lagförslaget om skjutbanor till behandling – lagen har 
länge varit önskad, eftersom den föregående förordningen stiftades år 1915 av kejserliga 
senaten. i förberedelserna deltog alla betydande aktörer inom skytteverksamheten samt 
väsentliga ministerier och intressenter. att på detta sätt höra andra, beakta olika aspekter 
och få med aktörer är värt att understöda. Det gynnade alla och är värt ett stort tack!

med det nya lagförslaget garanteras skjutbanornas existens, rättigheterna och 
skyldigheterna för dem som innehar banor och för dessas användare samt använ-
dandets laglighet.

Den nya lagen förbättrar förhoppningsvis också säkerheten på banorna, det vill jag 
i varje fall själv tro. Lagförslaget noterar olika kategorier av skjutbanor, vilket innebär 
att åtminstone de s.k. småskaliga skjutbanorna i fortsättningen kanske besparas en 
del byråkrati. vid riksdagens remissdebatt togs det upp att gränsen för en småskalig 
skjutbana, dvs. en skjutbana där det skjuts högst 10 000 skott per år, borde höjas. 
arbetsgruppens argument för denna gräns var att hälften av de nuvarande skjutba-
norna enligt uppgifter som Finlands miljöcentral (SyKe) samlat redan hör till denna 
kategori och att en småskalig skjutbana varken får orsaka påtaglig miljöförorening 
eller kännbara olägenheter för grannskapet.

med denna indelning ville man minska på byråkratin för enskilda skytte- och jakt-
föreningars små övnings- och inskjutningsbanor samt trygga deras verksamhet. För-
hoppningsvis kommer även miljömyndigheterna att formulera miljöskyddslagstift-
ningen på motsvarande sätt. Syftet med lagarna är ju inte att bromsa verksamheten 
utan att styra, skapa klarhet i och underlätta den.

Lagförslaget medför också en utmaning för skjutbaneadministrationen. i fortsätt-
ningen krävs det ännu mer omfattande kännedom och yrkeskunskap av både dem 
som driver banorna och de banansvariga. Detta leder till att det troligtvis blir dyrare 
än förr att driva större banor, men samtidigt garanteras en framtid för denna idrotts-
form. önskvärt är att uppgiften som banansvarig varken kommer att medföra mer 
byråkrati eller tilläggskostnader vad gäller utbildning. jag föreslår att utbildningen för 
banansvariga ska arrangeras av SaL, Finlands jägarförbund och Finska skidskytteför-
bundet. Lagen förutsätter också att skjutbanenätverket beaktas i planeringen av mark-
användningen och att planeringen av skjutbanenätverket har en ansvarsorganisation 
(landskapsförbunden). Nu, när vi äntligen får en ny lag, är det hög tid att även påbörja 
ett omfattande samarbete för att åstadkomma en strategi för skjutbanorna.

en sak gnager fortfarande: hur man kan säkra skjutbanornas existensmöjligheter 
under pressen från den regionala planläggningen. Lagen begränsar inte markanvänd-
ningen i banornas närhet, eftersom sådant hör till markanvändnings- och bygglagen 
och ”sportskytte och jakt inte är sådana former av verksamhet som kräver särskilt 
skydd”, sade myndigheten som ansvarar för beredandet av lagen. Det här bör åt-
gärdas, eftersom det hjälper oss undvika onödiga konfl ikter och klagomål. omkring 
skjutbanorna måste det fi nnas skyddsområden dit ingen verksamhet som kan ta stör-
ning får planläggas! Utövare och de som driver skjutbanorna bör även i fortsättningen 
noga höra sig för om vad som planeras i omgivningen så att skjutbanornas verksam-
het kan tryggas trots all press från övrig markanvändning.



A
mpumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell linja-
si vuoden alussa, että Suomen päätavoite on menestyä Granadan 
MM-kilpailuissa. Ne ovat Kansainvälisen ampumaurheiluliiton 
ISSF:n joka neljäs vuosi järjestettävät kaikkien lajien MM-kilpailut. 

Edelliset järjestettiin vuonna 2010 Saksan Münchenissä.
– Hyvällä menestyksellä Granadasta tulee myös olympiapaikkoja, Lindell 

sanoi tammikuussa ja viittasi Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 2016 järjes-
tettäviin olympialaisiin.

ISSF päätti pari kuukautta sitten olympiapaikkojen jaosta Rioon. Ensim-
mäiset 64 maapaikkaa ovat jaossa Granadassa. Rion maapaikoista kilpaillaan 
helmikuuhun 2016 asti. Viimeiset paikat ovat jaossa ilma-aseiden EM-kil-
pailuissa Unkarin Gyoerissa.

Miten pitkä matka Granadaan ja edelleen kohti ensi kautta ja vuotta 
2016 on sitten alkanut? Ilma-aseiden EM-kilpailut järjestettiin Mosko-
vassa helmi-maaliskuussa. Suomella oli kisoissa mukana 24 urheilijaa. 
Suomalaiset voittivat Moskovassa kymmenen mitalia, jotka kaikki tulivat 
liikkuvassa maalissa. Suomi sijoittui mitalitaulukossa toiseksi. Sen edellä 
oli vain Ukraina 15 mitalillaan. 

– Tästä on hyvä jatkaa kohti kauden pääkisaa ja tavoitetta eli Granadan MM-
kilpailuja. Liikkuvalla maalilla on puolustettavanaan vuoden 2012 kisojen mi-
talitilaston voitto, liikkuvan maalin lajivalmentaja Ville Häyrinen sanoo.

– Laukaisumäärät ja harjoituksen kokonaismäärä ovatkin kovimmalla ta-
solla ikinä koko porukalla. Nyt tehty työ täytyy jalostaa kesällä huolellisesti 
tuloksiksi. Tässä leiritys, valmennus ja etenkin joukkueen yhdessäolo ovat 
keskeisessä roolissa, ja hyvä huumori vie kaikkea eteenpäin. Nyt tehdään ko-
vasti töitä, ja kausi on pitkä, koska MM-kilpailut ovat vasta syyskuussa. Kun 
harjoittelu rytmitetään oikein, niin ongelmia ei pitäisi olla.

Päkk nostAA EsIIn koLME EnnätyksEntEkIJää
Suomalaiset haulikkoampujat kiertävät kauden kaikki neljä maailmancupia, 
joista ensimmäinen oli huhtikuussa Yhdysvaltain Tucsonissa. Maailmancu-
pien lisäksi he osallistuvat ahkerasti kansainvälisiin GP-kisoihin.

– Skeet-ampujien talvikausi sujui erittäin hyvin. Meillä oli kolme leiriä 

Espanjassa, jossa pystyimme harjoittelemaan paljon hyvissä olosuhteissa. 
Kovimmat saavutukset tähän mennessä ovat uudet henkilökohtaiset ennä-
tykset: Oskari Kössi 123, Tommi Takanen 122 ja Marjut Heinonen 74, joka 
on uusi Suomen ennätys, skeetin päävalmentaja Peeter Päkk sanoo.

Takanen sijoittui huhtikuussa Tucsonin maailmancupissa hienosti seitse-
männeksi.

Päkkin mukaan vuoden alussa tehdyt hyvät tulokset ovat urheilijoiden 
hyvän panoksen ja sitoutumisen ansiota. Niihin ovat vaikuttaneet myös hei-
dän tekemänsä työ viimeksi kuluneiden vuosien aikana. 

– Kesän aikana on tärkeää keskittyä omaan tekemiseensä sekä pitää keho ja 
mieli virkeänä. Erittäin tärkeää on pysyä iloisena ja olla positiivisin mielin!

Päkk sanoo, että Granadan MM-kilpailut ovat kuin mikä tahansa muu 
kilpailu tänä vuonna. 

– Jos urheilijat pystyvät pitämään ammuntansa ja kaiken muun hyvässä tasa-
painossa, kaiken pitäisi sujua hyvin. Skeet-ampujat eivät tule tuosta vain ”nap-
paamaan” olympiapaikkoja, mutta he yrittävät tehdä ehdottomasti parhaansa 
jokaisessa kilpailussa. Osa menestystämme on kaikki saamamme tuki – niin 
perheiltä, ystäviltä, liitolta, valmentajilta kuin yhteistyökumppaneiltammekin.

– Nykytilanne on hyvä, ja olen ylpeä kaikista urheilijoistamme. Heissä 
kaikissa on paljon potentiaalia tulevaa kautta ajatellen, Päkk summaa.

Lisää urheilijoiden ja valmentajien kuulumisia seuraavalla aukeamalla.

mAAilmAnCuPin lOPPuOHJelmA 2014
Haulikko: 16.-25.5. almaty, Kazakstan
Haulikko, kivääri ja pistooli: 4.-13.6. münchen, Saksa
Kivääri ja pistooli: 13.-21.6. maribor, Slovenia
Haulikko, kivääri ja pistooli: 1.-10.7. Peking, Kiina

KAnSAinVäliSiä ARVOKilPAiluJA 2014
Haulikkolajien em-kilpailut: 16.-27.6., Sarlóspuszta, Unkari
iSSF:n kaikkien lajien mm-kilpailut: 6.-20.9. Granada, espanja

Teksti: Lassi Palo
Kuva: Kari Kuukka

Skeet-ampuja Tommi Takanen tähtäsi 
seitsemännen sijan Tucsonin maailmancupissa.
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kAtsEEt tIUkAstI MM-gRAnAdAssA!

Suomalaisten huippuampujien ja valmentajien katseet ovat 
tiukasti kauden päätavoitteessa, joka häämöttää neljän 
kuukauden päässä. Espanjan Granadassa järjestetään 
ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailut 6.-20. syyskuuta.
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K
olme haulikkoampujaa, joista 
Marjut Heinonen ja Satu Mäkelä-
Nummela ovat edustaneet Suo-
mea lukuisissa arvokilpailuissa 
olympialaisia myöten. Tommi 

Takanen sen sijaan tahtoo päästä edustamaan 
maatamme ensimmäisen kerran kansainväli-

kAksI konkARIA, yksI EnsIkERtALAInEn 
– sAMA MAALI

Tekstit: Lassi Palo   Kuvat: Kari Kuukka

marjut Heinonen ampui naisten skeetin 
uuden Suomen ennätyksen 22. maaliskuuta 
espanjan Granadassa. Hän rikkoi upeasti 
74 kiekkoa (25+24+25). oulun Seudun 
Haulikkoampujia edustavan urheilijan ennätys 
syntyi espanjan Granadassa järjestetyssä 
Copa el rey -kilpailussa. 

– mikäs siinä… Läiskin lätyt alas, 
Heinonen nauroi tyytyväisenä heti kisan 
jälkeen.

Uusi Se syntyi samalla radalla, jossa mm-
kilpailut järjestetään.

– olemme leireilleet Granadassa 
muutaman kerran. Tuttu rata auttaa ihan 
varmasti syyskuussa, sanoo Heinonen, 37, 
joka edusti Suomea Pekingin olympialaisissa 
vuonna 2008.

Haulikkolajien em-kilpailut ovat kesäkuussa 
Unkarissa. ampumaurheiluliiton skeetin pää-
valmentajan Peeter Päkkin mukaan Heinonen 
on hyvässä kunnossa. Töitä on tehty paljon, ja 

uusi ennätys lupaa hyvää jatkoa ajatellen, 
Päkk sanoi.

– Tuloksesta jäivät hyvät fi ilikset, 
sitä en voi kiistää, Heinonen sanoi noin 
kuukausi ennätystuloksensa jälkeen.

– Paras anti oli se, että 
itseluottamukseni kasvoi eli tiedän 
oikeasti pystyväni ampumaan tuollaisen 
tuloksen. 

entä mikä on huippukuntosi 
”salaisuus”?

– eihän salaisia aseita kenellekään 
paljasteta! en halua avata tuota asiaa 
sen enempää, Heinonen vakavoitui.

Heinosen kesän ohjelmaan kuuluu 
muun muassa kaksi maailmancupia 

(Kazakstan ja münchen). Pekingiin hän 
ei ole lähdössä. Unkarissa järjestetään 
haulikkolajien em-kilpailut kesäkuun 
lopussa, ja Heinonen nimetään varmasti 
Suomen joukkueeseen. em-kisojen lisäksi 
hänen toinen päätavoitteensa ovat mm-
kilpailut.

– Tavoitteeni on se, että pystyisin 
ampumaan kisoissa omalla tasollani ja 
tekemään sitä omaa juttuani eli pysyisin 
omassa ohjelmassani, joka tuottaa parhaan 
tuloksen. mm-kilpailuja varten jatkan 
kovaa työntekoa niin ammunnassa kuin 
oheistreeneissäkin. minkäänlaisia huolia 
ei ole eli täytyy koputtaa puuta, Heinonen 
nauraa.

orimattilan Seudun Urheiluampujia edustava 
Satu mäkelä-Nummela nappasi voiton kauden 
avauskilpailussaan, joka oli helmikuussa 
Qatarin Dohassa. Hän rikkoi peruskilpailussa 
70 (25+22+23) kiekkoa. Hivenen myöhemmin 
Kuwaitissa järjestetyssä kansainvälisessä GP-
kilpailussa mäkelä-Nummelan peruskilpailun 
tulos oli 65 (21+22+22). Hän uusi paikasta 
fi naaliin, mutta jäi ulos kuuden parhaan joukosta 
ja sijoittui seitsemänneksi.

mäkelä-Nummelan kauden ensimmäinen 
maailmancup-kilpailu on Kazakstanissa 23. tou-
kokuuta. Sen jälkeen ovat ohjelmassa münchenin 
ja Pekingin maailmancupit.

– Fiilikseni ovat hyvät. ainoa, mikä tökkii, on 
matkustaminen. 

mäkelä-Nummelaa odottaa kesäkuun alussa 
taas Cooperin testi. viime vuonna hän juoksi 
hivenen yli 2600 metriä, nyt tavoitteena on vähin-
tään sama tulos – mieluummin toki parempikin.

– Kävin Qatarissa ja Kanarialla lenkeillä. Ka-
narialla oli hyvä juosta myös mäkivetoja 
hyvissä olosuhteissa. 

Hän on leireillyt tänä vuonna yhteensä 
seitsemän viikkoa – Qatarissa, Kanarialla 
ja viimeksi italian Lonatossa. Kolmen vii-
kon Kanarian-leirillään mäkelä-Nummela 
ampui noin 230 sarjaa. 

– Ne sujuivat hyvin ja vähemmän 
hyvin eli tulokset vaihtelivat 17:n ja 25:n 
välillä. Loppua kohden tulokset olivat 
siellä paremmalla puolella. olen ampunut 
tämän vuoden aikana noin 8000 kiekkoa. 

mäkelä-Nummela kilpailee heinäkuus-
sa espanjan Granadassa eli samassa 
paikassa, missä mm-kilpailut järjestetään 
syyskuussa. millaisia ajatuksia kisat 

herättävät juuri nyt?
– en voi sitä tietää… en ajattele asioita niin 

pitkälle. Sen voin sanoa, että jos onni olisi myöten 
jo syyskuussa, se helpottaisi ensi kauden alkua.

mäkelä-Nummela, 43, viittaa kommentillaan 
siihen, että Granadassa jaetaan ensimmäiset 
olympiapaikat rio de janeirossa vuonna 2016 
järjestettäviin olympialaisiin ja ensi vuoden en-
simmäinen maailmancup on helmi-maaliskuussa 
meksikossa.

vuoden 2008 olympiavoittaja kilpailee kolmen 
maailmancupin lisäksi em- ja mm-kilpailuissa 
– ”jos minut valitaan kisoihin” – sekä kah-
dessa kansainvälisessä GP-kilpailussa. Hänet 
tunnetaan intohimoisena jäätelön ystävänä. 
Niinpä juttutuokio päättyi siihen, että tämän jutun 
kirjoittaja lupasi mäkelä-Nummelalle yhden 
tuutin jokaisesta edellä mainituissa seitsemässä 
kilpailussa ammutusta täydestä sarjasta.

Nähtäväksi jää, montako jäätelötuuttia on 
ostettava. Toivottavasti monta!

sAtU MäkELä-nUMMELA 
vALMIstAUtUnUt HyvIn kAUtEEn

MARJUt HEInosELLE 
UPEA sUoMEn Ennätys

sissä arvokilpailuissa.
Kolmikon päätavoite on Kansainvälisen am-

pumaurheiluliiton ISSF:n joka neljäs vuosi jär-
jestettävissä kaikkien lajien MM-kilpailuissa. Se 
häämöttää nyt neljän kuukauden päässä.

Kevään tiiviin maailmancup-kalenterin lisäksi 
haulikkolajien EM-kilpailut pitävät ampumaur-

heilijat kiireisinä heinäkuun 10. päivään asti, 
jolloin Pekingin maailmancup päättyy. 

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 
järjestettävät SM-kilpailut ovat viimeinen 
näyttöpaikka MM-kilpailuihin, sillä Suomen 
joukkue nimetään elokuun 5. päivänä.

uusi ennätys lupaa hyvää jatkoa ajatellen, 
Päkk sanoi.

sitä en voi kiistää, Heinonen sanoi noin 
kuukausi ennätystuloksensa jälkeen.

Satu Mäkelä-Nummela.
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1. Eletään toukokuun alkua. Miten luonnehdit 
vuotta tähän mennessä?
2. Entä pian alkava kesä – millaisin ajatuksin 
sitä kohti?
3. Millaisia ajatuksia Granadan MM-kilpailut tässä 
vaiheessa herättävät? Aikaa on neljä kuukautta.
4. Granadassa jaetaan ensimmäiset olympiapaikat 
Rio de Janeiron olympialaisiin 2016. Viimeiset 
paikat ovat jaossa helmikuussa 2016. Kommenttisi!

JuHA HiRVi, KiVääRi
1. Kiväärijoukkue on leireillyt ahkerasti. Testien mukaan 
mennään koko ajan eteenpäin.
2. Kovaa leiritystä ja leppoisaa mieltä! maailmancupit 
treeneinä mm-kisoja varten ja siellä kesän parhaat! 
3. Granada on kauden päätavoite, eikä siinä ole mitään 

epäselvyyttä. Sinne tähdätään! Toistaiseksi kaikki on 
ainakin hyvin.
4. ampuu hyvin! Turha tuhlata ajatuksia niihin, hyvän 
ammunnan ja pärjäämisen sivutuote!

mAtti nummelA, tRAP
1. Hyvältä näyttää. Leireilimme tammi-, helmi- ja 
maaliskuussa. olemme valmistautuneet hyvin, ja 
takana on nyt yksi maailmancup (Tucson). etenemme 
suunnitelmien mukaan!
2. alkukausi on todella tiukka. Säpinää on, sillä on 
kaksi maailmancupia, em-kilpailut ja sitten Pekingin 
maailmancup. Urheilijoiden täytyy osata levätä sopivas-
sa suhteessa, jotta he eivät menisi aivan tukkoon.
3. ei oikeastaan mitään muuta kuin lämpöä ja kovaa 
tulostasoa. Granada on tuttu paikka, ja sen radat tuntien 
tulostaso tulee olemaan kova.
4. en kommentoi millään tavalla. Kaikki tietävät tämän 
asian, joten siitä on turha puhua.

PeKKA mAunulA, KAKSOiStRAP
1. valmistautumisemme kauteen on sujunut suunnitel-

mien mukaan. olemme tammikuusta lähtien leireilleet 
kuukausittain malagassa ja Kyproksella. viimeksi 
olimme Tucsonin maailmancupissa, joka oli hyvä näyttö 
tämänhetkisestä tilanteesta. onnistumisia tuli, ja hyvältä 
näyttää, kun kilpailukausi todenteolla käynnistyy.
2. Nyt on taukoa kilpailemisesta Kazakstanin maail-
mancupiin asti. on hyvää aikaa harjoitteluun ja valmis-
tautua kesän tiukkaan kilpailukauteen. olen luottavaisin 
mielin ja odotuksin.
3. Kausi huipentuu loppukesästä Granadan mm-
kilpailuihin. Kaikki on mahdollista. Kilpailu on hyvässä 
kohdassa meille. Siellä on hyvä tehdä kunnon tulos ja 
katsoa mihin se riittää.
4. vuosi 2015 on meille tärkeä. valmistautuminen maa-
ilmancupeihin pitää aloittaa jo tänä vuonna ulkomaan lei-
rityksillä, koska ensimmäinen kilpailu on jo helmikuussa 
meksikossa. Tuolloin täytyy olla täysin valmis yrittämään 
olympiapaikkoja. Tulee kiireinen vuosi!

Skeetin Peeter Päkkin ja liikkuvan maalin 
Ville Häyrisen kommentit sivulla 5.

Lahden ampumaseuraa edustavan Tommi Takasen 
mielestä Tucsonin maailmancupin suurin merkitys 
oli se, että se osoitti suunnan olevan oikea.

– Se osoitti myös sen, että olen harjoitellut 
talven aikana oikein. Harjoitusmäärät eivät ole 
olennaisesti nousseet, mutta laatu on parantunut.

Tucsonissa huhtikuussa järjestetyssä maailman-
cupissa Takasen peruskilpailu sujui erinomaisesti, 
sillä hän paransi ennätystään pisteellä. Uusi ennätys 
kirjataan nyt numeroin 122. Takanen uusi viimeises-
tä fi naalipaikasta eli paikasta kuuden parhaan jouk-
koon kolmen ampujan kanssa. Hän joutui lopulta 
taipumaan Norjan Tore Brovoldille pistein 9-10.

– olin kovassa kunnossa Tucsoniin tullessani, 
ja sain ulosmitattua kuntoni hyvin. Finaaliuusinta 
alkoi hyvällä fi iliksellä. viidennessä tuplassa 
jännitys ylitti sietokykyni enkä pystynyt tekemään 
perussuoritusta. Kovia päänahkoja tuli, hän sanoi.

miehikkälässä asuva Takanen on 24-vuotias 
ampumaurheilija, joka osallistui nyt toisen kerran 
maailmancupiin. ensimmäinen kerta oli viime 
vuonna mqs-ampujana Granadassa.

– olen asettanut tavoitteeksi tälle vuodelle kah-
det arvokisat. Tämä tulos oli hyvä viesti siitä, että 
suunta on – kuten sanoin – oikea. jatkan kauttani 
seuraavaksi Nasta GP:n merkeissä. Suuri kiitos 
yhteistyökumppaneille, että tähän on päästy.

Takasella oli viime vuonna yksi puolentois-
ta viikon ulkomaanleiri, mutta tänä vuonna 
leiriviikkoja kertyi viisi. Niiden ansiosta hän 
pystyi hiomaan ”pieniä juttuja” kuntoon jo talven 
aikana, ja laukaisumäärä on noussut 8000:sta 
10 000:een. Näiden lisäksi en ole sairastellut 
kovinkaan paljon, Takanen valottaa.

– Toivottavasti kehitykseni jatkuu, sillä kehitet-
tävää löytyy. Kuten Teemu Selänne on todennut, 
kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Tucsonissa näin, 

että nuppi kestää isommissakin karkeloissa ja 
ettei terävin kärki ole kaukana. matkaa vielä on, 
mutta lähellä se alkaa olla. 

Tucsonin ansiosta nousivat Takasen toiveet 
myös siitä, että hän pääsisi edustamaan Suomea 
kansainvälisissä arvokilpailuissa. Se oli hyvä 
näyttö, ja se tuntuu hänestä hyvältä.

– Lähtiessäni Tucsoniin tiesin pystyväni tavoit-
telemaan uutta ennätystäni. Kun se syntyi, oli se 
iso uskonvahvistus. Granadan mm-kilpailut ovat 
kauden päätavoitteeni. ensin sinne pitää päästä ja 
sitten menestyä siellä. Suomen kova taso potkii 
eteenpäin: meillä on kymmenen äijää, joista kuka 
tahansa voi päästä edustamaan Suomea.

marjut Heinonen ampui naisten skeetin 
uuden Suomen ennätyksen 22. maaliskuuta 
espanjan Granadassa. Hän rikkoi upeasti 
74 kiekkoa (25+24+25). oulun Seudun 
Haulikkoampujia edustavan urheilijan ennätys 
syntyi espanjan Granadassa järjestetyssä 
Copa el rey -kilpailussa. 

– mikäs siinä… Läiskin lätyt alas, 
Heinonen nauroi tyytyväisenä heti kisan 
jälkeen.

Uusi Se syntyi samalla radalla, jossa mm-
kilpailut järjestetään.

– olemme leireilleet Granadassa 
muutaman kerran. Tuttu rata auttaa ihan 
varmasti syyskuussa, sanoo Heinonen, 37, 
joka edusti Suomea Pekingin olympialaisissa 
vuonna 2008.

Haulikkolajien em-kilpailut ovat kesäkuussa 
Unkarissa. ampumaurheiluliiton skeetin pää-
valmentajan Peeter Päkkin mukaan Heinonen 
on hyvässä kunnossa. Töitä on tehty paljon, ja 

uusi ennätys lupaa hyvää jatkoa ajatellen, 
Päkk sanoi.

– Tuloksesta jäivät hyvät fi ilikset, 
sitä en voi kiistää, Heinonen sanoi noin 
kuukausi ennätystuloksensa jälkeen.

– Paras anti oli se, että 
itseluottamukseni kasvoi eli tiedän 
oikeasti pystyväni ampumaan tuollaisen 
tuloksen. 

entä mikä on huippukuntosi 
”salaisuus”?

– eihän salaisia aseita kenellekään 
paljasteta! en halua avata tuota asiaa 
sen enempää, Heinonen vakavoitui.

Heinosen kesän ohjelmaan kuuluu 
muun muassa kaksi maailmancupia 

(Kazakstan ja münchen). Pekingiin hän 
ei ole lähdössä. Unkarissa järjestetään 
haulikkolajien em-kilpailut kesäkuun 
lopussa, ja Heinonen nimetään varmasti 
Suomen joukkueeseen. em-kisojen lisäksi 
hänen toinen päätavoitteensa ovat mm-
kilpailut.

– Tavoitteeni on se, että pystyisin 
ampumaan kisoissa omalla tasollani ja 
tekemään sitä omaa juttuani eli pysyisin 
omassa ohjelmassani, joka tuottaa parhaan 
tuloksen. mm-kilpailuja varten jatkan 
kovaa työntekoa niin ammunnassa kuin 
oheistreeneissäkin. minkäänlaisia huolia 
ei ole eli täytyy koputtaa puuta, Heinonen 
nauraa.

nELJä vIsAIstA 
vALMEntAJILLE

toMMI tAkAnEn: 
”sUoMEn kovA tAso PotkII EtEEnPäIn”

Marjut Heinonen.

Tommi Takanen.
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A
ina Kivi silmäilee Masalan ampuma-
rataa, jolla hän oli käynyt huhtikuun 
alkuun mennessä vain muutaman ker-
ran mutta jatkossa tahti kiihtyy. Karu 
lienee oikea sana kuvaamaan vuosi-

kymmeniä vanhaa rataa. 
– On tämä parempi kuin ei mitään, hän hymäh-

tää katseen kiiriessä keväisessä maastossa.
Kivi asuu Espoon Matinkylässä, josta matkaa 

Masalan radalle on noin viisitoista kilometriä. 
Koska Kivellä ei ole vielä ajokorttia, on hän äitinsä 
Helenan ja kivääriampuja Sebastian Långströmin 
kyytien varassa. ”Seban” mopoauton kyyti kelpaa 
Kivelle mainiosti.

– Ilmakivääri on ollut tähän asti enemmän mi-
nun juttuni, mutta nyt ”piekkarikin” alkaa sujua. 
Ensi kesänä alkavat siinäkin ennätykseni pauk-
kua, Kivi sanoo kirkkaassa auringonpaisteessa.

Niinpä. Naisten ilmakiväärin SM-fi naali maa-
liskuussa Vierumäellä oli huikean jännittävä kil-
pailu, sillä Aina Kivi (Kyrkslätt Skytteförening) 
ja Marianne Palo (Isonkyrön Metsästys- ja Am-
pumaseura) olivat tasapisteissä yhdeksäntoista 
fi naalilaukauksen jälkeen – eli ennen viimeistä 
laukausta. 

He myönsivät jännittäneensä tilannetta, eikä 
ihme, sillä he olivat ihan uuden tilanteen edessä. 
Kivi nimittäin täytti kisojen alla 18 vuotta, ja Palo 
on 15-vuotias. Kun Kivi tähtäsi viimeisellä lauka-
uksellaan 9,2 ja Palo 8,3 pistettä, alkoivat Kiven 
kultamitalijuhlat.

– Suomen mestaruus oli yllätys! En sellaista 
edes ajatellut, iloinen voittaja sanoi heti kisan 
päätyttyä.

Naisten SM-mitalit menivät junioreille, sil-
lä pronssimitalisti, Nokian Seudun Ampujia 

edustava Saana Tattari, on 19-vuotias. Heidän 
taakseen jäivät muun muassa Lahden Ampu-
maseuran Hanna Etula (5:s) ja Turun Seudun 
Ampujien Hanna Pitkänen (6:s), jotka edusti-
vat Suomea aiemmin järjestetyissä ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa.

Muutamaa viikkoa myöhemmin Kivi sanoo, 
että SM-kultamitali nosti motivaation entistä 
korkeammalle. 

– En edes ajatellut voittavani naisten sarjan 
mestaruutta. Kun lähden kilpailemaan, tavoittelen 
tulosta enkä sijoitusta. Jos tulos on hyvä, ei sijoi-
tukseni ole niin tärkeä, hän kertoo.

Mutta hyvä tulos oikeuttaa useimmiten myös 
hyvään sijoitukseen eli tässä tapauksessa mestaruu-
teen! Kiven ennätys ilmakiväärissä on 396. Finaa-
liennätys on Vierumäellä tähdätty 203,7 pistettä.

RytMIsEstä kILPAvoIMIstELUstA 
AMPUMAURHEILUUn
Kuten vuoden ensimmäisessä Urheiluampuja-
lehdessä kerrottiin, KSF:n eliittiryhmä aloitti 
toimintansa vuoden alussa. Kivi on yksi ryhmän 
urheilijoista.

Nimensä mukaisesti ryhmän jäsenet ovat val-
miita kovaan työntekoon. Asennetta tarvitaankin, 
sillä iso maali häämöttää vuonna 2016 Brasilian 
Rio de Janeirossa järjestettävissä olympialaisissa.

– Tavoite on, että Rioon pääsisi yksi ryhmän 
urheilijoista. Mutta aina parempi, jos sinne pää-
sisi kaksi, eliittiryhmän valmentaja Ari Dufvelin 
sanoi tammikuussa.

Eliittiryhmässä edetään askel askeleelta. Mää-
rätietoisen harjoittelun kautta voi saavuttaa maa-
joukkuepaikan ja edelleen kansainvälisen tulos-
tason. Sen jälkeen voi osallistua kansainvälisiin 
kisoihin ja arvokisoihin. Ja lopulta: saavuttaa 
maapaikan olympialaisiin.

Yksi tavoite on pitää hyvät ampumaurheilijat 
KSF:n jäseninä auttamalla ja tukemalla sekä vie-
mällä heitä eteenpäin – niin taloudellisesti kuin 
valmennuksellisestikin. Leirejä, kilpailumatkoja, 
kansainvälistä ilmapiiriä ja kovia kisoja, Dufvelin 

luettelee. Hän on kokenut ja koulutettu valmen-
taja, jolla on ampumaurheilun lisäksi kokemusta 
monista muistakin lajeista, muun muassa triath-
lonista ja hiihdosta.

– Kaikilla ryhmän jäsenillä on mahdollisuus 
päästä ampumaurheilussa pitkälle. Kansainväli-
sen tulostason saavuttaminen on pienestä kiinni. 
Se onnistuu, kun saa hyviä tuloksia toistuvasti 
eikä vain satunnaisesti, Dufvelin sanoo.

– Ja koska puhutaan huippu-urheilusta, kenen-
kään paikka eliittiryhmässä ei ole itsestäänselvyys. 
Kaikkien asenne on kuitenkin oikea. Toiminta on 
alkanut hyvin. Hyvää on se, että nyt on riittävästi 
aikaa tehdä töitä jokaisen urheilijan kanssa.

Myös Kivi tekee tunnollisesti töitä, jotta jonain 
päivänä pääsisi edustamaan maatamme kansain-
välisissä arvokilpailuissa. 

– Eliittiryhmän toiminta tuntuu todella hyväl-
tä, hän sanoi kolme kuukautta sitten ja on edelleen 
samaa mieltä eikä ihme:

– Minulla on nyt kolme henkilökohtaista Suo-
men mestaruutta ja yksi joukkuemestaruus. Eli ei 
eliittiryhmä turha juttu ole ollut! Urheilijan parasta 

aina Kivi etenee urallaan iloisesti ja positiivisesti

tAvoIttEEnA kAnsAInväLInEn ELIIttI
Teksti ja kuvat: Lassi Palo

Aina Kivi voitti naisten ilmakiväärin Suomen 
mestaruuden maaliskuussa Vierumäellä.

”Kyllä minulla on kova tahto päästä Granadan mm-
kilpailuihin.” Näin sanoo Turun Seudun ampujia 
edustava pistooliampuja Konsta Kivi, 17. 

Kivi edusti Suomea ilma-aseiden em-kilpailuissa 
moskovassa helmi-maaliskuussa. Hänen tuloksensa 
oli 565, jolla hän sijoittui 23:nneksi. Kivi sanoi jo 
tuolloin, että hän haluaa päästä mukaan syyskuussa 

Konsta Kivi tähtää Granadaan

URHEILUAMPUJA 2/2014

Konsta Kivi.

Granadassa järjestettäviin mm-kilpailuihin, eikä mieli 
ole siitä miksikään muuttunut.

– olen valmis tekemään rajusti töitä tavoitteeni 
saavuttamiseksi. Ne olisivat minun viimeiset iSSF:n 
kaikkien lajien mm-kilpailut juniorina, sillä seuraavat 
järjestetään 2018. Kesätöihin en näytä pääsevän, joten 
minulla on aikaa treenata. 
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ajatellen siirtyminen KSF:ään täksi vuodeksi oli oi-
kea ratkaisu, vuonna 2005 Esbo Skytteföreningenis-
sä (ESF) ampumaurheilun aloittanut Kivi sanoo.

Kivellä on vahva liikunnallinen tausta, sillä hän 
harrasti aiemmin useiden vuosien ajan rytmistä 
kilpavoimistelua. Sen ansiosta Kivellä on hyvä ta-
sapaino ja kehonhallinta. ”Nuttura-aikoja” hänellä 
ei kuitenkaan ole ikävä, ja mukavaa on, että enti-
set voimistelijakaverit yrittävät Kiven tavoin myös 
olympiatasolle – toki eri lajissa.

Kiven tavoitteena ovat olympialaiset, ”totta-
kai”. Vuonna 2016 järjestettävistä Rio de Janeiron 
olympialaisista hän sanoo, että ne olisivat ”ihan 
kivat”. Eivätkä ehkä ihan ylivoimaisen mahdotto-
mat, hän miettii varovasti.

– Tokiossa vuonna 2020 järjestettävät olympia-
laiset sen sijaan ovat jopa realistiset. Etenemme 
rauhallisesti, yritämme olla realistisia ja maltillisia 
ja teemme töitä nöyrällä mielellä, Aina ja Helena-
äiti painottavat.

Äidin mukaan Aina etenee oman tahtonsa ja 
halunsa mukaan, ja tytär tietää, mitä huipulle pää-
seminen oikeasti vaatii: paljon töitä.

– Olen valmis sitä tekemään, ja tiedän, mitä 
menestyminen vaatii. 

nUoREn nAIsEn kIIREInEn ARkI
Nuoren naisen arki on kiireinen. Vapaa-ajal-

laan Kivi tapaa mielellään ystäviään, mutta kun 
vapaita viikonloppuja ei juurikaan ole, on esimer-
kiksi pääkaupunkiseudun yöelämä jäänyt erittäin 
vähälle. Äidin mukaan tyttöä ei tarvitse kotiin 
odotella, koska tämä on yleensä siellä.

– En koe ongelmana sitä, että ampumaurheilu 
vie niin paljon aikaa. Minulla on paljon ystäviä 
lajin parissa, joten tapaan heitä radalla. Pääsen 
myös harrastukseni ansiosta matkustamaan ym-
päri Suomea. Ulkomailla olen käynyt Ruotsin 
Sävjössä kolme kertaa ja Öckerössä sekä Latviassa, 
Saksassa ja Tanskassa. 

Kivi laskee, että kun koulun liikuntatunnit ja 
kaikki omat treenit lasketaan yhteen, kertyy har-
joitustunteja viikossa noin kaksikymmentä. Hän 
käy Leppävaaran lukion urheilulinjaa, missä tulee 
kolme 75 minuutin liikuntatuntia viikossa. 

Poissaolotunteja tulee urheilun takia, mutta 
koska kyseessä on urheilulinja, löytyy myös jous-
toa. Kivi kiittääkin opettajaansa Heikki Salorantaa 
saamastaan ”ymmärryksestä”. Kivellä ovat edes-
sään myös ylioppilaskirjoitukset. Ensimmäisen 
aineensa hän aikoo kirjoittaa syksyllä. Kesätöitä 
hänellä ei ole, joten kesä kuluu ”toivottavasti am-
puessa” sekä mökillä Luumäellä.

Entä sitten tulevaisuus? Kivi haluaisi päästä 
suorittamaan varusmiespalvelusta Urheilukou-

luun, joka siirtyy tänä vuonna Lahdesta Helsingin 
Santahaminaan. Unelma-ammattiaan hän ei osaa 
vielä sanoa.

– Aika näyttää.
Kivi muistuttaa, että hänen urheilijan uransa on 

vasta alussa ja ensin pitää päästä maajoukkueeseen 
ja sitä kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin. Kun 
puhe kääntyy Granadassa syyskuussa järjestettä-
viin MM-kilpailuihin, Kivi toteaa, ettei hän odota 
”piekkarilta” kisojen suhteen vielä mitään.

Kivi on sanojensa mittainen, sillä jos tuo ei ole 
realismia, ei sitten mikään. Ja kun mottona on 
”iloisuuden ja positiivisuuden kautta”, ei oikealla 
asenteella varustetun nuoren naisen urheilijan 
polku näytä kovin kiviseltä.   6

yhdeksän vuotta ampumaurheilua harrastanut 
nuorukainen sanoo tahtovansa päästä 
ampumaurheilussa ”mahdollisimman pitkälle”. Se 
tarkoittaa sitä, että kaarinalaisen lukiolaisen pidemmän 
ajan tavoite ovat olympialaiset, joissa hän haluaa 
voittaa mitalin. 

– Katsotaan mitä tuleman pitää, mutta Tokioon 
(2020) tahdon. 

Kiven mukaan em-moskovassa parasta oli se, että 
hän pystyi pitämään tasonsa. 

– Se oli hyvää tekemistä, kuten myös tammikuun 
alussa Swedish cupin fi naalissa. 

Kiven ennätys ilmapistoolissa on 565 pistettä, ja 
vapaapistoolissa hän on ampunut harjoituksissa 540-
550 pisteen tuloksia.

– minun pitää kehittää ammunnassani sitä, että teen 
kilpailuissa saman suoritusprosessin kuin treeneissä 
enkä yliyritä mitään. en ole jännittäjätyyppi. olen 
oppinut paljon kamppailulajeissa, joissa ei ole tilaa 
jännittämiselle. olen harrastanut judoa kuusi vuotta ja 

potkunyrkkeilyä vuoden verran. 
– Kaikki jännittävät kilpailuissa jonkin verran. Kyse 

on siitä, kuka hallitsee korvien välin parhaiten.
Kiven kaltaisia vasenkätisiä pistooliampujia ei kovin 

monta ole. Hän ei pidä sitä erikoisena eikä outona, 
koska hän on siihen tottunut. Kaikki kilpakumppanit 
sen sijaan eivät ole.

– on etu olla vasenkätinen etenkin fi naalitilanteessa. 
Siinä voi tuijotella kaveria silmiin, mikä voi sotkea 
hänen prosessinsa, Kivi naurahtaa.

 NELJÄ VISAISTA 

televisiosta katson mieluiten…
Criminal mindsia!

Suosikkileffojani ovat…
Katson kaikenlaista, actionia mieluiten. 

minulla on Facebookissa…
melkein viisi sataa kaveria. 

instagramissa minulla on yli 300 
seuraajaa. Twitterissä en ole.

lempiruokani on…
äidin tekemä ruoka on hyvää. 

Teen itsekin, jos on pakko.

Aina Kivi 
kevätauringossa 
Masalan 
ampumaradalla.
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Antti Puhakka, 33, on ammatiltaan metsä-
neuvoja. Hän asuu Ruotilassa lähellä Kou-
volaa ja edustaa Haminan Ampumaseuraa 

(HAS). Hän on vuoden 2013 "300m kunkku". Hän 
sai viime vuonna tämän epävirallisen tittelin ja 
vuodeksi hallintaansa hopeisen pokaalin, joka on 
Vilho "Ville" Ylösen lahjoittama kiertopalkinto.

Ylönen (1918-2000) oli maastohiihtäjä, olym-
piamitalisti, viisinkertainen olympiakävijä ja kai-
kenväristen mitalien voittaja sekä 50m että 300m 
MM- ja EM-kilpailuissa.

Puhakan tittelin laskentaperusteina käytettiin 
kaikkia Y-sarjan kolmea kilpailumuotoa eli vapaa-
kiväärin 60 laukausta makuulta ja 3x40 laukausta 
sekä vakiokiväärin 3x20 laukausta. Kun kaikkien 
kolmen kilpailujen pisteet laskettiin yhteen, po-
kaali meni Puhakalle.

Puhakka on ampunut kiväärillä kilpailumielessä 
vuodesta 1995 lähtien. Hän tutustui vuonna 2000 
Urheilukoulussa 300m lajiin ja on harrastanut sitä 
siitä lähtien. Vuosina 2012-13 hän kilpaili Eurooppa 
cupissa ja EM-kilpailuissa hyvällä menestyksellä.

Puhakka ampuu kaikkia kolmea 300m lajia ja 
lisäksi myös pienoiskivääriä ja ilmakivääriä. Hän 
pitää enemmän asentolajeista, mutta makuukin 
käy. 300m makuulta hänen ennätyksensä on 599. 
Täydet 600 pistettä siintää tavoitteena, totta kai.

Ampumaurheilun lisäksi Puhakan sydäntä lä-
hellä ovat metsästys, hirvikoiraharrastus, hiihto ja 
lumilautailu.

LAJIn tAUstAt
Ammunnan tarkkuudesta on kilvoiteltu siitä 
lähtien, kun tuliaseita on ollut. Maailmanmesta-
ruuskilpailuna 300 metrin matkaa ammuttiin ensi 
kerran vuonna 1897 Ranskan Lyonissa. Suorituk-
set tehtiin makuulta, polvelta ja seisaalta omina 
kilpailuinaan. Aseen nimike oli vapaakivääri.

Sen jälkeen 300m lajeja on tullut ja mennyt 
runsaasti. Olympialaisissa on ammuttu 300m la-
jeja vuosien 1896 ja 1972 välisenä aikana. 

Tänä päivänä SAL erittelee vapaakiväärit ja va-
kiokiväärit. Vakiokiväärissä on enemmän sääntö-
rajoitteita. Yleisessä sarjassa vapaalla ammutaan 
asentokilpailut 3x40 laukausta ja 60 laukausta ma-
kuulta. Vakiokiväärillä ammutaan asentokilpailut 
3x20 laukausta. Nuorten, naisten ja ikäihmisten 
sarjoissa on lisää erilaisia kilpailuyhdistelmiä.

300m taulun 10-renkaan koko on 100 mm, 
mustan ympyrän halkaisija 600 mm ja koko nu-
meroalueen halkaisija 1000 mm eli yksi metri. 
Yhden numerorenkaan leveys on 50 mm.

Jos et ole koskaan katsonut 300m taulua täh-
täimen läpi, niin kannattaa kokeilla. Taulu on 
kaukana! Tuntuu hurjalta, että joku voi ampua 
tätä matkalta 60 kymppiä peräjälkeen. Näin teki 
norjalainen Harald Stenvaag 15.8.1990. Hän am-

pui maailmanennätyksen itselataamillaan patruu-
noilla ja Lapuan Scenar-luodilla. 

600 pisteen raja rikottiin Suomessa ensi kertaa 
Tammisaaressa 7.6.2003, ampujana oli edesmen-
nyt Tapio Säynevirta. Sen jälkeen täydet 600 ovat 
ampuneet Keijo Minkkinen (2003), Kari Penna-
nen (2005), Aarne Markko (2006) ja Henri Häk-
kinen (2008).

Kun 300m laji putosi olympialaisten ohjelmas-
ta, väheni myös sen saama tuki Suomessa sekä 
liitto- että yksityisellä tasolla. Maailmalla 
pitkän matkan ampumakilpailut ovat 
edelleen voimissaan, Yhdysvalloissa 
jopa hulvattoman pitkien matkojen. 
Kilpaa ammutaan virallisesti 1200 
jaardiin (1097 m) asti.

300M IHAnUUs 
JA kURJUUs
Puhakan mielestä 300m ei 
ole merkittävästi vaikeampi 
laji ampumamatkan pituu-
den vuoksi. Taulujen kokoero 
kompensoi kasvanutta ampu-
mamatkaa. Kuitenkin 10, 50 ja 
300m lajit ovat luonteeltaan eri-
laiset. Puhakka ampuu huomat-
tavasti enemmän 50m kiväärillä 
kuin 300m aseella. ”Piekkari” on 
mukava ja haastava laji, mutta 300m ki-
väärin rekyylissä ja pamauksessa on "sitä 
jotakin". 

Myös kustannussyyt tukevat ”piekkarilla” 
harjoittelua. Patruunoiden listahinnat lapu-
alaisilla ovat 6 mm BR 2,60 eur/kpl, 6,5x47 La-
pua 2,80 eur/kpl. 22 LR Center-X taas maksaa 
0,28 eur/kpl, Midas+ 0,40 eur/kpl. SK Standard 
Plus harjoituspatruunoita saa hintaan 0,15 eur/
kpl. 

Puhakan mielestä 22 LR käy ampumahar-
joittelusta täysin, mutta isompaa kivääriä on 
ammuttava sen verran, että tuntuma rekyylin 
johdonmukaiseen vastaanottamiseen säilyy. 
Hän ampuu vuodessa 3000-5000 laukausta isoil-
la aseilla, noin 10 000-15 000 laukausta 22 LR:lla. 
Puhakka suorittaa parhaillaan vertailua 6 m BR:n 
ja 6,5x47 Lapuan välillä.

Lajin piippukustannukset ovat huomattavat. 
Puhakka pohdiskelee, että 6 mm BR:n piippu 
menee vaihtoon viimeistään 4000 laukauksen jäl-
keen. 22 LR:n piipulla sen sijaan ammutaan hy-
vinkin 10 000 laukausta ja paljon enemmänkin. 6 
mm:n patruuna syö piippua jonkin verran 308:a 
enemmän. Piippuaihio maksaa noin 300-400 eu-
roa. Valmis piippu kiinnitettynä 800-1000 euroa.

Puhakka katsoo, että 300m kivääriä on puhdis-
tettava tunnollisemmin kuin 22 LR-asetta muun 

300 M AMMUntA
– kUnInkUUsLAJI

Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen
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Suomen Ampumaurheiluliiton 300m 
kiväärilajien valmennus-ryhmään 
kuuluu kahdeksan urheilijaa. Eräs 
heistä on Antti Puhakka. 

Antti Puhakka kuuluu Suomen 
Ampumaurheiluliiton 300m 

maajoukkuevalmennetta-
vien ryhmään. Kuvassa 

hän kilpailee Osijekin 
EM-kilpailuissa 2013.
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muassa piipun iän maksimoimiseksi. Jos lataa 
patruunat itse, niin siihen menee aikaa, joka on 
pois itse ammunnasta. 22 LR-patruunoita ei voi 
itseladata, vaan ne ovat aina kaupan tavaraa.

Asuinpaikasta riippuen 300m radalle voi tulla 
pitempi matka kuin 50m radalle.

Ampujan varusteet ovat samat molemmissa la-
jeissa. Tähtäimiä ja perärautoja voi vaihtaa aseesta 
toiseen. Uutena ostettuna isot kiväärit voivat mak-
saa hieman enemmän kuin 22 LR:t. 

Puhakka ei suosittele kivääriammunnan aloitta-
mista suoraan 300m lajista. Hänen mielestään on 
parempi kulkea reittiä ilmakivääri–22 LR–300m. 
Hän itse pitää 300m lajista sen tietyistä hanka-
luuksista huolimatta. Vaikka se ei enää ole olym-

pialaji, on 300m arvostus 
edelleen hyvä. Eritoten 
ulkomailla, Sveitsissä ja 
vanhempien ampujien 
piireissä.

AsEEt
Antti Puhakka ampuu kivää-

reillä, jotka hän on itse koonnut 
muun muassa Jyri Jalosen, An-

schützin, Hämmerlin ja Liljan osis-
ta. Perärautoja ja tähtäimiä on useista 

lähteistä. Valtaosa kilpailijoista ampuu 
kuitenkin tehdasaseilla.
Tehdasuudet kiväärit 300m urheiluun 

löytyvät todennäköisimmin Suomesta ja 
Sveitsistä. Sastamalassa vaikuttaa aseseppä 

Jyri Jalonen, joka valmistaa aseita tähän lajiin. 
Valittavana on pelkkä lukkolaite (aktio) JJ-92, 

lukkopiippu tai kokonainen kivääri. Kokonaisen 6 
BR kiväärin 300m lajiin ilman tähtäimiä saa noin 

2500 eurolla. Tällöin kiväärissä on Jalosen JJ-92 ak-
tio, kuortanelaisen Arto Peuralan valmistama piip-
pu ja oululaisen Jarno Kemppaisen laminaattitukki. 
Kemppainen jatkaa Antero Laurosen työtä tämän 
jäätyä eläkkeelle. Tällaisen tilausaseen ostajalla on 
melko vapaat kädet tuotemäärityksen suhteen.

Sveitsistä löytyvät Bleiker ja Grünig + Elmiger. 
Jälkimmäiselle on Suomessa maahantuoja, ase-
seppä Timo Taskinen Hollolassa. Bleikerilla ei ole 
tiettävästi maahantuojaa.

G + E:n aseen hinnoista antaa osviittaa tehtaan 
oma sivusto. 300m vapari alutukilla ja kaikilla 
herkuilla maksaa 7712 Sveitsin frangia.

Kolmas sveitsiläinen asevalmistaja on Tanner. 
Saksasta löytyy Keppeler. Nämä kaksi ovat pienem-
piä toimijoita, jotka eivät pidä paljoa ääntä itsestään. 

Yhdysvalloista löytyy kuuluja aktiobrändejä 
kuten Stolle Panda, BAT, Lawton, Stiller ja RPA. 
Amerikkalaisia piipunvalmistajia ovat muun 
muassa Lilja, Lawton, Krieger, Bartlein ja Hart. 

Border Barrels on Skotlannista, Lothar Walther 
Saksasta ja True Flite Uudesta-Seelannista. Arto 
Peurala Kuortaneelta tuli jo mainittua.

käytEtyt kALIIPERIt
300m säännöissä sanotaan kaliiperista vain, että 
sen on oltava alle 8 mm. Historiallisista syistä 300 
m:llä on käytetty venäläis-suomalaista sotilaska-
liiperia 7,62x53R. Samoista syistä lännestä päin 
rantautui 308 Win. joka on poikinut sotilaska-
liiperin 7,62 NATO. Sveitsiläiset ovat aina olleet 
ampujakansaa, joten sveitsiläistä sotilaskaliiperia 
7,5x55 Swiss nähdään 300m radoilla. Se on vielä 
7,62x53/54R:ääkin vanhempi, vuodelta 1889.

308 Win. on hallinnut 300m ratoja näihin päi-
viin. Ensimmäinen ennätyskelpoinen 600 pisteen 
tulos ammuttiin juuri 308:lla. Sillä ammuttiin myös 
Suomen ensimmäinen ennätyskelpoinen 600. Sen 
jälkeen käytettiin 6 mm BR:ää. Häkkinen ampui en-
nätyksensä vuonna 2008 6,5x47 Lapua-kaliiperilla.

Toisaalta 6 mm kaliiperin orastus alkoi jo 1980-
luvulla. Kuusimillisen rekyyli on pienempi ja 
vähemmän väsyttävä varsinkin makuulta. 6 mm 
BR (Bench Rest) aloitti Remingtonin nimen alla 
1978. Vuonna 1996 ruotsalainen Norma kehitti 
siitä pitempikaulaisen version, joka nimettiin 6 
mm Norma BR:ksi. 

Tänä päivänä kaikki patruunavalmistajat te-
kevät tätä pitempikaulaista versiota. Kun ne ei-
vät välttämättä halua kuljettaa kilpailija Norman 
nimeä kaliiperin mukana, niin saatetaan käyttää 
nimityksiä 6 mm BR tai 6BR.

Tunnettu amerikkalainen pitkän matkan am-
puja David Tubb kehitti 1990-luvulla 250 Savages-
ta villikissan, joka nykyisin tunnetaan nimellä 6 
mm XC tai 6XC. Norma ryhyi valmistamaan hyl-
syjä ja patruunoita vuonna 2010. 6XC:n ruutitila 
on 6BR:ää huomattavasti suurempi.

Kaliiperien suosio on vuoristorataa kuin nais-
ten muoti. Jotkut ampujat rupesivat haikaile-
maan 6 mm:stä raskaampaa luotia, joka kestäisi 
tuulta paremmin. Kaliiperi 6,5x47 Lapua syntyi 
vuonna 2005 Lapuan ja sveitsiläisen Grünig + 
Elmigerin yhteistyönä.

RAdAt
Suomen 300m radat sijaitsevat tyypillisesti varus-
kuntien yhteydessä. Kun varuskuntiakin puretaan, 
on suuri kiusaus jyrätä ampumaradat pillarilla ku-
moon ja rakentaa asuntoja tilalle. Myös ampuma-
ratojen melu aiheuttaa sulkemispaineita.

Vaikka esimerkiksi Santahaminan ja Upinnie-
men radat sijaitsevat varuskunta-alueella, niille 
pääsee kuulumalla asianomaiseen seuraan. San-
tahaminaa isännöi Helsingin Varuskunnan Am-
pujat (HVA) ja Upinniemeä Porkkalan Ampujat 

(PorkkA). Ei tarvitse olla sotilas liittyäkseen näi-
hin seuroihin, mutta Suomen kansalaisuutta vaa-
ditaan, koska toimitaan sotilasalueilla.

LAJIn HARRAstAMInEn
ISSF luokittelee alussa mainitut kolme lajia. Soti-
lasammuntojen puolella vaikuttaa CISM, Conceil 
International du Sport Militaire eli kansainvälinen 
sotilasurheiluliitto. Siihen kuuluu 133 jäsenmaata. 
Suomi on ollut CISM-jäsen vuodesta 1964.

Vuodesta 1995 CISM on järjestänyt maailman-
kisoja. On sovittu, että vuotta ennen olympialaisia 
pidetään CISM World Summer Games. Seuraavat 
ovat Koreassa vuonna 2015.

Näissä CISM-kilpailuissa harjoitetaan monen-
laista ammuntaa, mutta tärkeänä osana on 300m 
kilpailut. Säännöt poikkeavat ISSF:stä, mutta monet 
CISM-ampujat kilpailevat myös ISSF-sarjoissa. Tätä 
kautta CISM tukee myös 300m siviilipuolen toimin-
taa. Suomen 300m ampujista suuri osa on sotilaita.

300m ammunta ei ole jokapojan kuppi teetä. 
Mutta ehkä siksi sillä onkin maine kuningas-
lajina.  6

Hollolan Hälvälässä järjestetään kesäkuun lopussa Lapua eurooppa cup 25/300m 
lajeissa. Kansainväliseen kivääri- ja pistoolikilpailuun odotetaan yhteensä noin 70 
osanottajaa kymmenestä maasta. Samassa yhteydessä järjestetään 50m kiväärin 
mm-katsastuskilpailu N- ja N20-sarjoissa. 

Hälvälässä kilpailee 26.-29. kesäkuuta kaikkiaan noin sata ampumaurheilijaa, 
arvioi kilpailujen johtaja marko Leppä. edellisen kerran 25m pistoolin eurooppa cup 
järjestettiin Hälvälässä kolme vuotta sitten. Cupin fi naali oli vierumäellä 2010. 300m 
kiväärin eurooppa cup on järjestetty Suomessa viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

Lapua eurooppa cupin virallinen järjestäjä on Suomen ampumaurheiluliitto. 

– olemme hakeneet maan parhaat voimat tekemään kisoja. Pääosa tuomareista 
on kotimaisia kansainvälisiä tuomareita. Tämä on heille hyvä paikka kehittää 
ammattitaitoaan. Kivääriammunnan johtajana toimii aarne markko, ja pistooliam-
muntaa johtaa Kalle Kangas, Leppä kertoo.

– Lapua on kummankin lajiryhmän pääsponsori. on myös sen etu, että Suo-
messa järjestetään eC-kisoja.

Hollolaan otetaan suomalaisia ampumaurheilijoita myös maajoukkuetoimin-
nan ulkopuolelta. Leppä kehottaa kiinnostuneita ottamaan yhteyttä joko häneen 
(pistooli) tai juha Hirveen (kivääri).
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Saksasta löytyy Keppeler. Nämä kaksi ovat pienem-
piä toimijoita, jotka eivät pidä paljoa ääntä itsestään. 

Yhdysvalloista löytyy kuuluja aktiobrändejä 
kuten Stolle Panda, BAT, Lawton, Stiller ja RPA. 
Amerikkalaisia piipunvalmistajia ovat muun 
muassa Lilja, Lawton, Krieger, Bartlein ja Hart. 

Hollolan Hälvälässä järjestetään kesäkuun lopussa Lapua eurooppa cup 25/300m 
lajeissa. Kansainväliseen kivääri- ja pistoolikilpailuun odotetaan yhteensä noin 70 
osanottajaa kymmenestä maasta. Samassa yhteydessä järjestetään 50m kiväärin 
mm-katsastuskilpailu N- ja N20-sarjoissa. 

Hälvälässä kilpailee 26.-29. kesäkuuta kaikkiaan noin sata ampumaurheilijaa, 
arvioi kilpailujen johtaja marko Leppä. edellisen kerran 25m pistoolin eurooppa cup 
järjestettiin Hälvälässä kolme vuotta sitten. Cupin fi naali oli vierumäellä 2010. 300m 
kiväärin eurooppa cup on järjestetty Suomessa viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

Lapua eurooppa cupin virallinen järjestäjä on Suomen ampumaurheiluliitto. 

parempi kulkea reittiä ilmakivääri–22 LR–300m. 
Hän itse pitää 300m lajista sen tietyistä hanka-Hän itse pitää 300m lajista sen tietyistä hanka-
luuksista huolimatta. Vaikka se ei enää ole olym-

pialaji, on 300m arvostus 
edelleen hyvä. Eritoten 
ulkomailla, Sveitsissä ja 
vanhempien ampujien 
piireissä.

AsEEt
Antti Puhakka ampuu kivää-

reillä, jotka hän on itse koonnut 
muun muassa Jyri Jalosen, An-

schützin, Hämmerlin ja Liljan osis-
ta. Perärautoja ja tähtäimiä on useista 

lähteistä. Valtaosa kilpailijoista ampuu 
kuitenkin tehdasaseilla.
Tehdasuudet kiväärit 300m urheiluun 

löytyvät todennäköisimmin Suomesta ja 
Sveitsistä. Sastamalassa vaikuttaa aseseppä 

Jyri Jalonen, joka valmistaa aseita tähän lajiin. 
Valittavana on pelkkä lukkolaite (aktio) JJ-92, 

lukkopiippu tai kokonainen kivääri. Kokonaisen 6 
BR kiväärin 300m lajiin ilman tähtäimiä saa noin 

2500 eurolla. Tällöin kiväärissä on Jalosen JJ-92 ak-
tio, kuortanelaisen Arto Peuralan valmistama piip-
pu ja oululaisen Jarno Kemppaisen laminaattitukki. 
Kemppainen jatkaa Antero Laurosen työtä tämän 
jäätyä eläkkeelle. Tällaisen tilausaseen ostajalla on 
melko vapaat kädet tuotemäärityksen suhteen.

Sveitsistä löytyvät Bleiker ja Grünig + Elmiger. 
Jälkimmäiselle on Suomessa maahantuoja, ase-
seppä Timo Taskinen Hollolassa. Bleikerilla ei ole 
tiettävästi maahantuojaa.

G + E:n aseen hinnoista antaa osviittaa tehtaan 
oma sivusto. 300m vapari alutukilla ja kaikilla 
herkuilla maksaa 7712 Sveitsin frangia.

Kolmas sveitsiläinen asevalmistaja on Tanner. 
Saksasta löytyy Keppeler. Nämä kaksi ovat pienem-
piä toimijoita, jotka eivät pidä paljoa ääntä itsestään. 

Yhdysvalloista löytyy kuuluja aktiobrändejä 
kuten Stolle Panda, BAT, Lawton, Stiller ja RPA. 
Amerikkalaisia piipunvalmistajia ovat muun 
muassa Lilja, Lawton, Krieger, Bartlein ja Hart. 

Hollolan Hälvälässä järjestetään kesäkuun lopussa Lapua eurooppa cup 25/300m 
lajeissa. Kansainväliseen kivääri- ja pistoolikilpailuun odotetaan yhteensä noin 70 
osanottajaa kymmenestä maasta. Samassa yhteydessä järjestetään 50m kiväärin 
mm-katsastuskilpailu N- ja N20-sarjoissa. 

Hälvälässä kilpailee 26.-29. kesäkuuta kaikkiaan noin sata ampumaurheilijaa, 
arvioi kilpailujen johtaja marko Leppä. edellisen kerran 25m pistoolin eurooppa cup 
järjestettiin Hälvälässä kolme vuotta sitten. Cupin fi naali oli vierumäellä 2010. 300m 
kiväärin eurooppa cup on järjestetty Suomessa viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

Lapua eurooppa cupin virallinen järjestäjä on Suomen ampumaurheiluliitto. 

Lapua eurooppa cup 25/300m Hollolassa kesäkuussa

hh Antti Puhakan tavoitteena on täydet 
600 pistettä – eräänä päivänä!

h Tänä vuonna Antti Puhakka tulee vertailemaan
Lapuan 6 mm BR ja 6,5x47 patruunoiden ominaisuuksia.
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 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm

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

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

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg
 » saatavana myös tehtaan 
perusversio 2.890€

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

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

  Saatavana myös Trap-versiona.

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

Laadukas aselaukku ja erilliset 
samettiset suojapussit sisältyvät 
toimituksiin.

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

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

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

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

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

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

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

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.190€

hinta 3.200€

hinta 3.990€

15 vuoden 
ta
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-lisävarusteet:

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

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

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

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

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2014 asti.

Ampumaharrastusfoorumi järjesti 25. huh-
tikuuta yhteistyössä Suomen Ampumaur-
heiluliiton kanssa Uusiintuva ase- ja am-

pumaratalainsäädäntöseminaarin. Vuonna 2005 
perustettu Ampumaharrastusfoorumi on ammun-
taa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka 
tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmah-
dollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa. 

Ison radan arjesta kertoivat ja ampumaradan pi-
täjien näkökulman toivat Sibbo Skyttegillen Curt 
Sjöblom ja Ville Maijanen espoolaisen Lahnuksen 
ampumaradalta. Sjöblom kertoi Suomen toiseksi 
suurimman ampumaurheiluseuran SSG:n radas-
ta. Rata-alueen koko on kaikkiaan 64 hehtaaria. 
Sipoon keskusampumaradalla ammutaan vuosit-
tain noin 1,7 miljoonaa laukausta. Suurin osa eli 
1,1 miljoonaa laukausta ammutaan haulikolla.

– Radan ylläpitokustannukset ovat vuodessa 
yhteensä noin 90 000 euroa, ja korvausinvestoin-
titarve vuositasolla on noin 40 000 euroa. Vuonna 
2010 alkanut ympäristölupaprosessi on maksanut 
nyt 36 000 euroa, Sjöblom kertoi.

Sjöblom on monessa mukana, sillä hän on 
muun muassa Ampumaurheiluliiton liittohalli-
tuksen jäsen. Hän oli kirjannut teräviä huomioita: 
ampumaurheilukeskukset eivät tavoittele voittoa 
mutta eivät myöskään konkurssia, ampumisen on 
maksettava enemmän kuin taulun hinta, ratoja on 
voitava kehittää ja uudenaikaistaa, ympäristölu-
pien kustannuksia aiheuttaviin velvoitteisiin on 
myös varauduttava ja terve talous ja kustannusten 
kattaminen ei urheilutoiminnassa ole kaupallisen 
toiminnan tunnusmerkki.

Ampumaratalain painopiste on Sjöblomin mie-

lestä turvallisuudessa, ja siihen on kirjattu ”status 
quo” eli vallitseva tilanne. Lupaviidakko on enti-
sen kaltainen, hän sanoi. Yksi ampumaratalain 
hyvä puoli on se, että on saatu uusi laki aikaiseksi 
yhteistyössä. Kolmiportainen ratamääritelmä tu-
lee toivottavasti myös YSL:iin, hän sanoi, ja hyvää 
on myös maakuntaliiton velvoite ampumarataver-
koston kehittämiseksi.

– Tämän lain kanssa voi kyllä elää, Sjöblom 
summasi tilanteen.

Maijanen kertoi, että Lahnuksen nykyinen ym-
päristölupa oli viiden vuoden prosessi. Ympäris-
töluvan päivityksessä meni kaksi ja puoli vuotta 
hukkaan eri syiden takia. Nyt Espoon Ampuma-
ratayhdistys hakee ympäristölupaa radan toimin-
nan merkittäväksi laajentamiseksi. Se jätettiin 
Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toukokuussa 
2012. Maijanen veikkaa, että se olisi lainvoimai-
nen ”ehkäpä” jo vuonna 2017.

– Tämänhetkiset kustannukset ovat yli 114 000 
euroa. Lupaa ei ole vieläkään saatu, ja valituskier-
rokset ovat alkamassa, hän sanoi.

”AMPUMA-AsELAInsäädäntö REMonttIIn”
Foorumin puheenjohtajana toimii Ampumaur-
heiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi. Hän 
kävi avauspuheenvuorossaan läpi ammunnan har-
rastajien toiveita lainsäädännöltä, joita käsitellään 
myös tämän lehden pääkirjoituksessa (sivu 3).

– Asia on ajankohtainen, sillä valtioneuvosto an-
toi huhtikuussa eduskunnalle hallituksen esityksen 
ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Aarrekiven mukaan nykyisen prosessin tiimoil-

ta täytyy nostaa hattua, sillä tapa, jolla nykyistä 
ampumaratalakia ja aselain muutoksia on tehty, 
on ollut kannatettava ja hyödyttänyt molempia 
osapuolia. Samaa mieltä oli poliisitarkastaja Sep-
po Sivula Sisäasiainministeriöstä.

Aarrekivi pitää ampuma-aselakeja pirstoutunei-
na ja sotkuisina ja ”asioita on haettava sieltä täältä”. 
Lisäksi eri tulkintoja on eri puolilla Suomea.

– Ehdotammekin, että ampuma-aselainsää-
däntö laitetaan telakalle ja remonttiin ja tehdään 
uudesta yksinkertainen ja yhtenäinen kokonai-
suus. Monessa asiassa on edistytty, mutta paljon 
on vielä auki.

Aarrekivi haluaisi muun muassa poistaa turhaa 
byrokratiaa ja rahastusta. Yhteistyötä sen sijaan 
on syytä jatkaa, hän kehotti. 

Sivula toi seminaariin lainsäätäjän näkökulman.
– Ampumaratalainsäädännöllä pyritään tur-

vaamaan ampumaharrastuksen edellytykset. Am-
pumaharrastajia ja heidän tarpeitaan ei oteta kun-
tien maankäytössä ja sen suunnittelussa riittävästi 
huomioon.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Han-
nele Pokka puolestaan valotti ympäristölain 
uudistukseen liittyviä asioita. YSL:n mukaiset 
menettelyt ja lain asettamat vaatimukset ampu-
maratatoiminnalle säilyvät jokseenkin entisellään 
ja uuden lain vaikutukset ampumaratatoimintaan 
ovat vähäiset, Pokka kertoi.

”AMPUMA-AsELAkI on sURkEA”
Poliisihallituksen ylitarkastaja Mika Koponen kä-
sitteli esitystä ampumaratalaiksi. Lisäksi muutet-
taisiin ampuma-aselakia, henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annettua lakia, järjestyslakia 
ja rikoslakia. Samalla kumottaisiin ampumaratoja 
koskevat vanhat, Venäjän vallan aikaiset säädökset.

– Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turval-
lista ampumaharrastusta. Lisäksi ehdotuksen tar-
koitus on parantaa aseturvallisuutta. Tässä salissa 
kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että ampuma-
aselaki on surkea. Olen samaa mieltä.

– Poliisin näkemyksen mukaan valmistelu on 
tapahtunut laaja-alaisessa ryhmässä, ja vuorovai-
kutus ollut hyvää, Koponen yhtyi Aarrekiven ja 
Sivulan näkemyksiin.

Uudelle ampumaratalaille on tarvetta, koska se 
jämäköittäisi ratojen asemaa ja tilannetta. Koponen 
sanoi, että aseiden säilyttämiseen heidän on ”pakko” 
kiinnittää huomiota. Se on erittäin tärkeä asia, ja sii-
tä on keskusteltu painokkaasti eri tahojen kesken. 

– On kuitenkin monta kipukohtaa ennen 
kuin kaikki on kunnossa. Painotan yhdenver-
taista kohtelua. 

Koposen mukaan soveltuvuustestin voisi ”heit-
tää romukoppaan”, koska se ei hänen mukaansa 
anna mitään.

Aiheesta lisää sivuilla 3 ja 42.

Teksti ja kuvat: Lassi Palo”kyLLä täMän LAIn kAnssA voI ELää”
”Kyllä tämän lain kanssa voi elää”, totesi Curt Sjöblom huhtikuun lopussa järjestetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli uusiintuva 
ase- ja ampumaratalainsäädäntö. Siellä tuotiin selkeästi esille myös se, että yhteistyötä lakiasioissa on jatkettava.

Ylitarkastaja Mika Koponen. Curt Sjöblom (vas.) ja Ville Maijanen.

Seminaariväkeä Vantaalla.
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 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm

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

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

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg
 » saatavana myös tehtaan 
perusversio 2.890€

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

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

  Saatavana myös Trap-versiona.

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

Laadukas aselaukku ja erilliset 
samettiset suojapussit sisältyvät 
toimituksiin.

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

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

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

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

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

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

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

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.190€

hinta 3.200€

hinta 3.990€

15 vuoden 
ta
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-lisävarusteet:

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

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

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

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

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2014 asti.
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XXXi
oHJelMA: (HUom! Naiset skeet ampuu sunnuntaina)

lauantaina   28.6  alkaen klo 10:00
Trap 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60, y70 
Skeet 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60,y70 
Trap 75 k + fi naali N,N20

Sunnuntaina 29.6  alkaen klo 10:00
Trap 50k +fi ny,y15,y17,y20,y50,y60,y70
Skeet 50k +fi ny,y15,y17,y20,y50,y60,y70 
Skeet 75 k + fi naali N,N20 
Joukkuekilpailut seurajoukkueille
Y-sarjassa 3- miehisin joukkuein

osAllIstuJAMÄÄRÄt:
Kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet ampujat 
pyritään ottamaan kilpailuun mukaan. ampujamäärän rajoitukset 
mahdollisia.

IlMoIttAutuMINeN JA kIlPAIluMAksut 
seuRoIttAIN VIIMeIstÄÄN 16.6.2014
ilmoittautuminen osoitteella:
P-HA/haulikkokerho
Pl 32, 33961 PiRKKAlA

tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi 

KILPAILUMAKSUT Nordea Pirkkala P-HA Haulikkokerho
tili Fi08 2326 1800 0118 93,
Viesti: SAKO GP / ampujan nimi, seura, laji ja sarja

KilPAilumAKSut:
Henkilökohtainen n 45 €,  n20 40€,
juniorit 55 €,  muut 60 € ja  joukkue 25 €.

Jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €
(jos jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa)

PAlkINNot:

SaKo-BereTTa GraND PriX -
palkintoina mm. aseita ja optiikkaa

HARJoItusMAHDollIsuus:
27.6.  klo 12.00-19.00
Harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa. 

tIeDustelut:
Ampuma-aikataulut ovat 25.6 alkaen kotisivuillamme:
pha.sporttisaitti.com

SAKO-BeRettA asehuoltoauto on paikalla kilpailupäivinä.
Kaikkia BERETTA, SAKO ja TIKKA aseita huolletaan.                         

MAJoItus:
majoituksen hoitavat kilpailijat itse.

SCaNDiC roSeNDaHLiSSa
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä Sako-Beretta,
89 €. 2 heng. huone.
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

Tarkka, luotettava ja helppo-
käyttöinen. Tekee ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Tutustu myös muihin ammunnan-
harjoittelutuotteisiimme nettisivuillamme.

Soita SAL puh. (09) 3481 2481 ja kysy seuratarjousta!

www.noptel.fi

P A R A S T A   A M M U N N A N H A R J O I T T E L U U N

”Olen ollut urheilun jär-
jestötehtävissä mukana 
kymmenen vuoden ajan, 
ja minusta tuntuu vahvas-
ti siltä, että nyt tehdään 
konkreettisia ja oikeita asi-
oita ja viedään niitä tehok-
kaasti eteenpäin”, Suomen 
Ampumaurheiluli iton 
puheenjohtaja Pia Nybäck 
totesi 26. huhtikuuta pi-
detyssä liittovaltuuston 
kokouksessa. Hän viittasi 
urheilun rakennemuutok-
seen, jossa myös SAL:n on 
syytä olla kuulolla.

Nybäck hahmotti valtuutetuille nykytilanteen 95-vuotisjuhlavuoden 
ensimmäisen liittovaltuuston kokouksen avauspuheenvuorossaan. Hän 
nosti viime vuodelta esiin muutamia keskeisiä asioita, joista yksi on Me 
yhdessä -prosessi.

– Sitä on jatkettu aktiivisesti, ja seuroja pyritään auttamaan paitsi nii-
den päivittäisessä toiminnassa myös pidemmän tähtäimen suunnitelmissa. 
Myös koulutustoiminta on ollut aktiivista, hän summasi.

Huippu-urheilusta Nybäck totesi, että viime vuoden aikana ”kasattiin 
set-upia”, jonka ansiosta liiton ammattitaitoisilla valmentajilla ja vuosi 
sitten työnsä aloittaneella valmennuksen johtajalla Per-Ole Lindellillä on 
hyvät eväät viedä asioita eteenpäin.

– Talous on aina haastava, ja se on ollut yksi liittohallituksen pääaiheista 
läpi vuoden. Saimme kuitenkin taloudenkin maaliin suunnitelmien mu-
kaan eli tulos oli runsaat 31 000 euroa ylijäämäinen. Se ei tullut itsestään 
eikä se ollut helppoa, mutta uskallan sanoa, ettei pahoja tekemättä jättämi-
siä jäänyt. Jouduimme priorisoimaan ja keskittymään tärkeimpiin asioihin. 

SAL:n liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2013 toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille. Ampumaurheiluliiton kulut olivat noin 2,1 mil-
joonaa euroa, ja liiton tulos oli 31 665 euroa ylijäämäinen. 

Nybäckin mukaan liiton lähtökohdat ovat viime vuoden jälkeen hyvät 
niin nuoriso- kuin seuratoiminnassakin sekä huippu-urheilussa.

– Mullistavia asioita ei ole, vaan viemme aloitettuja asioita eteenpäin. La-
kiasioiden kanssa tasapainoillaan. Toivottavasti mahdollisuudet ampuma-
harrastuksen jatkumiseen ovat jatkossakin realistiset. Talous on tiukka, mut-
ta meillä on sikäli hyvin ”pullat uunissa”, että ulkopuolinen rahoitus (OKM, 
Olympiakomitea ja Paralympiakomitea) on edellisen vuoden tasolla. 

Nybäck katsoi asioita myös ”isommassa kuvassa” ja viittasi Valon ja 
Olympiakomitean äskettäiseen historialliseen päätökseen, jonka mukaan 
niiden kaikki operatiiviset toiminnot yhdistetään.

– Se on iso rakennemuutos, mutta näin toimien rahat saadaan oikeisiin 
paikkoihin. Myös äskettäin julkistettu KPMG:n selvitys on konkreettinen 
esitys siitä, miten rajalliset resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Valo ja Suomen Olympiakomi-
tea tilasivat alkuvuodesta asiantuntijayritys KPMG:ltä selvityksen, jonka 
tavoitteena oli laatia ehdotus siitä, miten järjestäytynyt liikunta on tule-
vaisuudessa Suomessa organisoitu ja miten järjestäytyneelle liikunnalle 
asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Nybäckin mukaan KPMG:n selvityksessä on kaksi kohtaa, joissa myös 
SAL:n ”kannattaa olla kuulolla”. Toinen on aluetoiminnan kehittäminen ja 
toinen on liittojen välisen yhteistyön kehittäminen.

– Näiden pidemmän tähtäimen suunnitelmien perusteella maailman-
kuva ei näytä murheelliselta. Olen ollut urheilun järjestötehtävissä mukana 
kymmenen vuoden ajan, ja minusta tuntuu vahvasti siltä, että nyt tehdään 
konkreettisia ja oikeita asioita ja viedään niitä tehokkaasti eteenpäin.

Teksti ja kuva: Lassi Palo

Puheenjohtaja Pia Nybäck:
”kAIkkI yHdEssä tEHokkAAstI EtEEnPäIn!”

LIIttovALtUUston PäätöksIä
Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan myös vuoden 2015 talousarvion perus-
tana olevat maksut. jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia, ja lisensseihin tulleet 
muutokset ovat ne, että vammaislisenssi poistettiin ja aikuisten lisenssi tulee 
kattamaan kaikki ikäryhmät alle 80-vuotiaisiin asti. yli 80-vuotiailla lisenssimak-
su on 16 euroa, joka ei sisällä tapaturmavakuutusta. 

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös muutoksia kilpailutoiminnan 
yleissääntöihin ja ohjeisiin. Practicalia, haulikkolajeja ja kasa-ammuntaa koske-
vat muutokset astuvat voimaan heti. Lisäksi päätettiin siirtyä ensi vuoden alussa 
m- ja N-sarjoihin sekä lopettaa y24- ja N24-sarjat. Kivääriin ja pistooliin ei tule 
esitettyä yhtä yhteistä y17-sarjaa, vaan m16- ja N16-sarjat.

Loput esityksistä työstetään linjausten mukaisesti lopulliseen muotoonsa 
liittovaltuuston syyskokoukseen hyväksyttäväksi. Nämä muutokset astuisivat 
voimaan vuoden 2015 alussa.

SaL päivitti viime vuonna strategiansa, jonka pohjalta määritellään kahden 
vuoden painotukset. Perusstrategia pysyy samana. Tällä hetkellä seurattavat 
kokonaisuudet ovat nuorisotoiminta, me yhdessä -seuraprosessi, huippu-urheilu 
ja talous. ensi syksynä tehtävän seurakierroksen aikana keskustellaan toiminnan 
painopisteistä, jotta syntyy näkemys siitä, mitä pidetään tärkeimpinä. Päätöksen 
kahden seuraavan toimintavuoden suuntaviivoista tekee SaL:n kokous kuultuaan 
liittohallituksen esityksen.

– Lyhykäisyydessään tavoitteemme ovat: enemmän ampumaurheilijoita, 
parempia ampumaurheilijoita ja sujuvampi arki seuroissa, toiminnanjohtaja risto 
aarrekivi tiivisti.

Puheenjohtaja Pia Nybäck ja 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi 
liittovaltuuston kokouksessa.
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XXXi
oHJelMA: (HUom! Naiset skeet ampuu sunnuntaina)

lauantaina   28.6  alkaen klo 10:00
Trap 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60, y70 
Skeet 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60,y70 
Trap 75 k + fi naali N,N20

Sunnuntaina 29.6  alkaen klo 10:00
Trap 50k +fi ny,y15,y17,y20,y50,y60,y70
Skeet 50k +fi ny,y15,y17,y20,y50,y60,y70 
Skeet 75 k + fi naali N,N20 
Joukkuekilpailut seurajoukkueille
Y-sarjassa 3- miehisin joukkuein

osAllIstuJAMÄÄRÄt:
Kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet ampujat 
pyritään ottamaan kilpailuun mukaan. ampujamäärän rajoitukset 
mahdollisia.

IlMoIttAutuMINeN JA kIlPAIluMAksut 
seuRoIttAIN VIIMeIstÄÄN 16.6.2014
ilmoittautuminen osoitteella:
P-HA/haulikkokerho
Pl 32, 33961 PiRKKAlA

tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi 

KILPAILUMAKSUT Nordea Pirkkala P-HA Haulikkokerho
tili Fi08 2326 1800 0118 93,
Viesti: SAKO GP / ampujan nimi, seura, laji ja sarja

KilPAilumAKSut:
Henkilökohtainen n 45 €,  n20 40€,
juniorit 55 €,  muut 60 € ja  joukkue 25 €.

Jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €
(jos jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa)

PAlkINNot:

SaKo-BereTTa GraND PriX -
palkintoina mm. aseita ja optiikkaa

HARJoItusMAHDollIsuus:
27.6.  klo 12.00-19.00
Harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa. 

tIeDustelut:
Ampuma-aikataulut ovat 25.6 alkaen kotisivuillamme:
pha.sporttisaitti.com

SAKO-BeRettA asehuoltoauto on paikalla kilpailupäivinä.
Kaikkia BERETTA, SAKO ja TIKKA aseita huolletaan.                         

MAJoItus:
majoituksen hoitavat kilpailijat itse.

SCaNDiC roSeNDaHLiSSa
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä Sako-Beretta,
89 €. 2 heng. huone.
Huoneet varattava 16.6. mennessä
puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, 
e-mail: rosendahl@scandichotels.com

Pohjois-Hämeen Ampujat ry. 
Haulikkokerho

 KOKKOVUOREN AMPUMARADALLA 28.6 - 29.6.2014
eNNÄtYskelPoINeN RANkING HAulIkkokIlPAIlu

tOiVOtAmme HAuliKKOAmPuJAt 
teRVetulleiKSi KOKKOVuOReen
PirKKaLaNTie 1296 LemPääLä.

XXXi SAKO-BeRettA
GRAND PRIX
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NoiN 20 KySymySTä
TraP-LajieN 

PäävaLmeNTaja
mAtti nummelAlle

Teksti: Lassi Palo
Kuvat: Kullervo Hakama ja Lassi Palo

O
rimattilalainen Matti Nummela, 59, on entinen huippuampuja, 
joka aloitti Ampumaurheiluliiton trap-lajien valmentajana kym-
menen vuotta sitten. Kolmiin olympialaisiin osallistunut konkari 
korostaa asenteen merkitystä.

– Mistä löytyisi se viisastenkivi, joka toisi mukanaan intohimon ja palavan 
halun menestyä? Huippu-urheilu ei ole vain kivaa, vaan siinä pitää sietää 
ikäviäkin asioita ja olla valmis luopumaan jostain mukavasta, hän sanoo.

Nummela tietää kuitenkin hyvin sen, ettei ampumaurheilu elätä ketään 
Suomessa. Siksi on huolehdittava myös siitä, että kaikki hankkisivat kunnon 
koulutuksen.

– Tekisin rikoksen, jos kehottaisin panostamaan vain ampumaurheiluun. 
Siviilipuolen asiat on myös pakko hoitaa kuntoon. Mutta sekin on totta, että 
ollakseen huippu-urheilija sekin vaatii uhrauksia. Jompikumpi asia on siis 
pakko hoitaa kuntoon, ja tässä tapauksessa ensin opiskelu ja sitten urheilu.

1. Tervehdys! Ollaan keväisessä Orimattilassa ja on toukokuun 
ensimmäinen viikko. Mitä kuuluu?

Kaikki se, mikä puhutaan kovaa!
2. Haulikkoampujilla on takanaan yksi maailmancup (Tucson, Yhdysvallat). 
Seuraava on Kazakstanissa. Miltä meininki näyttää?

Hyvältä näyttää, vaikka aivan huipputuloksia ei ole vielä tullut. Tilanne 

”IntoHIMoA, tAHtoA JA PALoA!”

on hyvä, eikä syytä huoleen ole. Takana on Kyprosta, Qataria ja Tucsonia… 
Tästä on hyvä jatkaa.
3. Millaisin ajatuksin ja tavoittein olet lähtenyt kauteen, jonka huipentuma 
on syyskuussa?

Tuolloin järjestetään Granadan MM-kilpailut, joissa jaetaan myös 
ensimmäiset olympiapaikat Rio de Janeiron olympialaisiin 2016.

Kausi ei poikkea edellisistä kausista sen ihmeemmin. Jokainen huippu-
urheilija tietää, että kisoissa pitää onnistua. Ei siinä sen ihmeempiä 
ajatuksia tarvita kuin se, että on halua tehdä hyviä tuloksia. Niiden kautta 
tulee sitten hyviä sijoituksiakin. Haavekuvia on turha rakentaa.
4. Leiki ennustajaa yhden kysymyksen verran: kuinka monta ampuma-
urheilijaa Suomi saa Rio de Janeiroon (haulikko, kivääri ja pistooli)?

Aika sen näyttää. Toivottavasti mahdollisimman monta! 
5. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät asiat, joihin pitää tänä ja ensi vuonna 
keskittyä, jotta nuo olympiapaikat tulevat? 

Urheilussa on niin monta osa-aluetta ettei riitä, että harjoittelee hyvin ja 
ampuu paljon. On toimittava mahdollisimman monipuolisesti mitään osa-
aluetta unohtamatta – unohtamatta myöskään henkistä valmentautumista. 
Monesti harjoitellaan liian yksipuolisesti. Elimistön on kyettävä ottamaan 
vastaan kovaa harjoittelua, muuten kaikki menee hukkaan.

Urheilijan pitää myös olla valmis luopumaan joistain asioista, jos hän ha-
luaa menestyä. Mutta ollaanko sittenkään valmiita luopumaan jostain hy-
västä ja kivasta?

Huipulla tehdään nimittäin rankkaa työtä! Nautinto tulee sitten, kun 
kuulutetaan ykköspallille. Kun näin tapahtuu, matkalla koetut ikävät asiat 
unohtuvat ja kultamitali palkitsee kaiken.
6. Entä haulikkolajien EM-kilpailut kesäkuussa Unkarissa – mitä odotat ja 
millainen merkitys kisoilla on Granadaa ajatellen?

Kaikelle on kaikkeen vaikutusta. EM-kilpailut ovat yksi näyttökilpailu 
MM-kilpailuja varten. Ja ovathan ne myös mittari urheilijalle, joka näkee 
missä hän menee. MM-kilpailuissa on sitten astetta kovempi taso. EM-

”Urheilijan pitää myös olla valmis luopumaan 
joistain asioista, jos hän haluaa menestyä.” 
Näin sanoo Ampumaurheiluliiton trap-lajien 
päävalmentaja Matti Nummela, joka vastaa 
Urheiluampuja-lehden noin 20 kysymykseen.
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kilpailut ovat myös näyttö liiton ja Olympiakomitean suuntaan. Menestys 
huomioidaan aina.
7. Millainen on sinun taustasi ampumaurheilussa ja trapissa sekä 
yleensäkin urheilussa ja liikunnassa?

Ensin hiihdin ja sitten pelasin lätkää. Ampumaurheilun aloitin 16-vuo-
tiaana. Isäni kysyi haluanko moottoripyörän vai aseen. Koskas poikia eivät 
olisi aseet viehättäneet? Sille tielle jäin. Vaarini oli kova hiihtäjä, ja hän otti 
aikaa jo ennen minun kouluikääni. Aloin heti ampua trapia. Kun pääsin 
kokeilemaan riistapolkuja, siitä se sitten lähti.
8. Entä valmentajana?

Olin Urheilukoulun lajivalmentaja 1980-luvun alusta lähtien. 
Minut valittiin Puolustusvoimien Vuoden valmentajaksi 2002. 
Ampumaurheiluliiton trap-valmentajaksi ryhdyin noin kymmenen vuotta 
sitten, kun Bror Nyström minut tehtävään houkutteli. 
9. Jäit eläkkeelle Puolustusvoimista vuoden 2005 alussa. Millainen oli 
työurasi?

Niin, aika kuluu huolestuttavan nopeasti… Elän varmaan satavuotiaaksi, 
kun nyt näytän 70-vuotiaalta! Suoritin varusmiespalveluksen Santahaminan 
Urheilukomppaniasta, josta pääsin siviiliin 1978. Valmistuin vuoden 1981 
kurssilta, jonka jälkeen siirryin Lahden Urheilukouluun. Olin parin vuoden 
ajan toimistoupseerina, mutta vuodesta 1985 lähtien opetusupseerina.
10. Vaimosi Satu on trapin olympiavoittaja Pekingistä 2008. Kuinka paljon 
ampumaurheilu näkyy ja tuntuu perheessänne?

Kyllä ampumaurheilu tässä perheessä paljon näkyy, mutta kotona ei 
ampumaurheilusta juurikaan puhuta. Tyttö ei ammu ollenkaan, ja poika 
on nyt alkanut käydä riistapolkuja. Yhden hän on jo voittanutkin. Sadun 
kanssa ammunnasta ei kotona puhuta, puheet jäävät radalle. Muuten se 
tulisi korvista ja sieraimista ulos.
11. Olet osallistunut olympialaisiin kolme kertaa (Los Angeles 1984,  
oul 1988 ja Barcelona 1992). Mitkä ovat parhaat muistosi lajin parista  
tähän mennessä?

Urheilu on niin iso kokonaisuus, etten voi mainita vain yhtä asiaa. Sieltä 
tulee ja nousee koko ajan hienoja asioita. Urheilu on antanut niin paljon, 
ettei se, että on voittanut, ole välttämättä se arvokkain asia. On reissuja, on 
leirejä, on ihmisiä. Uusia elämyksiä ja kokemuksia tulee koko ajan! 

Kyllä, olen edustanut Suomea kolmissa olympialaisissa. Arvostan 
kuitenkin enemmän vuonna 1983 voittamaani Euroopan mestaruutta 
tuloksella 199/200.
12. Millaisin sanoin suosittelisit haulikkoa ja trapia lajivalintaansa 
miettiville nuorille?

En halua tyrkyttää mitään lajia kenellekään, vaan kehotan kokeilemaan 
niin trapia, skeetiä, compakia kuin ”tuplaakin”, jotta tietää, mikä tuntuu 
mielekkäältä ja mukavalta. Kaikkien pitää itse löytää se ahaa-elämys: ”Tuota 
haluan alkaa tehdä!”
13. Aselakeja on uudistettu viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Mitkä ovat 
nykylakien parhaimmat ja heikoimmat kohdat?

En haluaisi puuttua lainsäätäjiin millään tavalla… Sanon sen verran, että 
olisi hyvä, jos päättäjät tutustuisivat ampumaurheiluun ja tulisivat käymään 
radalla ennen kuin alkavat tehdä päätöksiä. Tämä sama periaate pätee 
mihin tahansa asiaan. Kun päätöksiä on tehty, on niitä vaikea muuttaa. 
Ja kun aseiden saaminen tehdään vaikeaksi, tehdään ampumaurheilun 
harrastaminen vaikeaksi ja harrastajat ehkä siirtyvät muiden lajien pariin. 
Golfissa ja tenniksessä kun ei tarvita mailalupia. 
14. Mitä mieltä olet suomalaisen haulikkoammunnan nykytilasta eli oletko 
tyytyväinen tilanteeseen vai pitäisikö joitain muutoksia tehdä?

Yksi muutos olisi jo se, että joku valmentaja pitäisi saada vaihdettua. 
Sanotaan niin, että mistä löytyisi se viisastenkivi, joka toisi mukanaan into-
himon ja palavan halun menestyä? Huippu-urheilu ei ole vain kivaa, vaan 
siinä pitää olla paloa.
15. Jos rahasta ei tarvitsisi välittää ja saisit päivän aikaa laittaa kaikki asiat 
mieleiseesi kuntoon, mistä kolmesta asiasta aloittaisit?

Aika pahan heitit! Eikös se ole niin, että mitä enemmän rahaa on, sitä 
enemmän on kyräilyä? Mutta jos rahaa on niin paljon, ettei tarvitse kyräillä, 

saisinko ostaa intohimoa, halua ja tahtoa? Kysyin kerran eräältä porukalta, 
että jos liitto maksaisi kaikki haluamanne leirit ja saisitte aseet ja patruunat 
sekä kaiken muun ilmaiseksi, olisitteko valmiita lähtemään täysillä toimin-
taan mukaan. Kukaan ei ollut.

Meillä ovat asiat loppujen lopuksi aika hyvin harjoitusolosuhteita 
myöten, eikä ole mitään mitä raha ratkaisisi. On toki vaikeitakin asioita, 
kuten se, että pitää käydä ansiotyössä ja olla sieltä poissa urheilun takia. 
Poissaolot saattavat aiheuttaa sen, että eteneminen työelämässä hidastuu tai 
estyy kokonaan. 
16. Mitkä ovat suomalaisen ampumaurheilun vahvuudet?

Perinteet. Jos niitä ei olisi, mistä ampumaurheilu ammentaisi voimansa? 
Vaikka joukkuelajeissa on tullut menestystä, kyllä me suomalaiset olemme 
yksinpuurtajia. Ammunta sopii suomalaiselle luonteelle: ”Mie itte pärjään 
enkä tarvii muita!” Olisiko tämä yksi vahvuus?
17. Mitä mieluimmin teet, kun et ole ampumaurheilun parissa?

On hienoa olla kesämökillä kalastamassa lasten kanssa. Ihminen lepää 
Lapissa – enkä puhu nyt Saariselästä.
18. Millaisia ohjelmia katsot televisiosta? Entä millaisia kirjoja luet ja 
elokuvia katsot?

Televisio on vähän sellainen, että kun minulla on aikaa istua sen ääreen, 
katson mitä sieltä tulee. Minulla ei ole sellaisia ohjelmia, jotka minun pitää 
nähdä. Luonto- ja historia-aiheiset ohjelmat ovat hienoja. 

Luen hyvin paljon kirjallisuutta, joka liittyy historiaamme ja 
itsenäisyyteemme. Ne kiinnostavat, mutta kyllä reissuilla menevät Leena 
Lehtolaiset ja muut. Luen matkoilla paljon, kaksi tai kolmekin kirjaa.

Elokuvat… Kyllä toimintaa pitää olla!
19. Onko sinulla jokin urheiluun liittyvä slogan tai filosofia, jota pyrit 
noudattamaan ja jonka voi tiivistää yhteen tai muutamaan lauseeseen?

Vaikeita kyselet… Voisin sanoa niin, että ei ole oikeaa tapaa toimia tai 
tehdä ammuntaa, vaan vain erilaisia ratkaisuja, tyylejä ja suorituksia päästä 
optimaaliseen tulokseen tai tavoitteeseen. Olemme kaikki erilaisia, koska 
ketään meistä ei ole vielä kloonattu. Ei siis ole olemassa ”oikein” tai ”väärin”.
20. Olen kuullut paljon juttuja teknisestä osaamisestasi, mutta olen nähnyt, 
että käytät sujuvasti tablettia. Mitä on tapahtunut?

Mitään ei ole tapahtunut, sillä olen vain alkanut ottaa kuvia, kun 
sanoit haluavasi niitä kisamatkoilta! No, tabletti on hyvä apuväline myös 
valmennuksessa. Velvollisuuteni on ottaa videoita ja valokuvia, jos urheilijat 
niin haluavat.
21. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp… Kaikki nämä vai ei 
yksikään? 

Ei mikään näistä. Laita viiva tämän kysymyksen vastauksen kohdalle.
22. Lopuksi: mikä odottamasi kysymys jäi kysymättä!

Ei mikään!   6

i Kisamatkalla Belgradin EM-kilpailuissa vuonna 2011 Ampumaurheiluliiton 
silloisen valmennuksen johtajan Jari Karinkannan kanssa.

l Matti Nummela kuvattuna Orimattilan keskustassa. Takana paikallisen 
kuvanveistäjän Pentti Papinahon teos Hermeksen siivet.
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Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

isonkyrön metsästys- ja ampumaseuralla oli Kulta-
hippufi naalien ylivoimaisesti suurin joukkue, 40 lasta 
ja nuorta. muhkea oli mitalisaaliskin: kaksi henkilö-
kohtaista ja seitsemän joukkuemitalia. ei ihme, että 
fi naaleissa mukana ollut imaS:n puheenjohtaja matti 
Nikula myhäili tyytyväisenä.

– imaS:n ampujien määrän ”salaisuus” on se, että 
yhdessä mennään ja ollaan. Kun fi naalit järjestet-
tiin ensimmäisen kerran Turussa, siellä oli viisi 
meidän ampujaamme. Perheet menivät sinne omilla 
autoillaan ja majoittuivat kuka missäkin. menimme 
seuraavana vuonna fi naaleihin omalla bussilla, ja 
mukana oli seitsemäntoista lasta ja nuorta. Kuopiossa 
meitä oli jo 30. Lapset tykkäävät olla reissussa 
yhdessä. meillä on ollut hienoja matkoja!.

imaS järjestää heinäkuussa ruutiaseiden Kultahip-
pufi naalit. viime vuonna seura voitti ahvenanmaalla 
neljä kultaa, neljä hopeaa ja yhden pronssin. Kotiki-

H
ämeenlinnan iittalassa järjestetyt ilma-aseiden 
Kultahippufi naalit huipentuivat perinteiseen 
tyyliin ratkiriemukkaisiin ja jännittäviin 
joukkuekilpailuihin. edellisten vuosien tavoin 
paikallinen urheilutalo raikui, kun 102 jouk-
kueen nuoret ampumaurheilijat kannustivat 

toisiaan ja riemuitsivat hyvistä osumistaan.
iittalassa kilpailtiin ensimmäisenä päivänä ilmakiväärin ja 

-pistoolin henkilökohtaiset kilpailut, ja päätöspäivänä sunnuntaina 
olivat vuorossa joukkuekilpailut. 

– Tämä oli kivaa, ja haluan tulla Kultahippufi naaleihin uudestaan! Parasta 
oli, kun pääsi ampumaan, Kuusankosken ampujien arttu Lång, 12, sanoi.

– Kavereiden kanssa oli myös kiva olla.
Kuusa:n valmentajana toiminut jukka jokinen kehui Kultahippufi naalien 

henkeä hyväksi. 
– Nämä ovat lasten kilpailut, ja vanhempien pitää muistaa, että lapset oppivat 

sen, mitä vanhemmat viestittävät. iittalan olosuhteet olivat hyvät.. 
Kultahippufi naalitapahtumassa (5.-6.4.) oli mukana 335 nuorta ampumaur-

heilijaa, jotka edustivat 48 seuraa. He ampuivat kaikkiaan 392 
kilpailusuoritusta. Hämeenlinnan ampumaseura (HlaS) järjesti 
fi naalitapahtuman nyt neljännen kerran. edelliset kerrat olivat 
vuosina 1998, 2002 ja 2003. 

– Kivaa on ollut, tottakai! Lasten ja nuorten kanssa on aina 
kivaa. Tärkeintä ovat olleet yhdessäolo ja onnistumisen riemu. 

Fiiliksen tekevät kilpailijat ja huoltajat, jotka tänne tulevat. 
Kisajärjestäjät luovat vain puitteet, HlaS:n puheenjohtaja antti-

Pekka Pieskä summasi värikkään viikonlopun. 
Pieskän mukaan iittalan Kultahippuviikonloppu oli onnistunut, jos 

lapset ja nuoret saivat hyviä muistoja elämänsä varrelle.
– olennaista ei ole se, montako kymppiä on ampunut, vaan se, ovatko kisat 

onnistuneet kokonaisuutena.
Kultahippufi naalit järjestetään myös ensi vuonna Hämeenlinnassa (28.-29.3.), ja 

HlaS on järjestelyvastuussa. ampumaurheiluliiton nuorisopäällikön Timo raution 
mukaan nyt aletaan hakea fi naalijärjestäjää vuosille 2016-17. 

valtakunnallisia ilma-aseiden Kultahippufi naaleja on järjestetty vuodesta 1994 
lähtien. ensimmäiset fi naalit järjestettiin Pieksämäellä. 
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JEEEEE,
heilijaa, jotka edustivat 48 seuraa. He ampuivat kaikkiaan 392 heilijaa, jotka edustivat 48 seuraa. He ampuivat kaikkiaan 392 

JEEEEE,JEEEEE,JEEEEE,
kULtAHIPPUfInAALEIssA oLI kIvAA!

soissa on tavoitteena yltää vähintään samaan.
– jos saamme kaikki riviin, meillä voi olla 30 am-

pujaa ruutiaseiden fi naalissa, mikä olisi iso saavutus, 
Nikula sanoo.

imaS on perustettu vuonna 1921. Seuran historian 
aikana seitsemän sen ampumaurheilijaa on yltänyt 
maaotteluedustukseen. Neljä on osallistunut Pohjois-
maiden ja viisi euroopan mestaruuskilpailuihin. yksi 
urheilija on edustanut Suomea paralympialaisissa ja 
yksi olympialaisissa. Parhaina saavutuksina voi mainita 
marjo yli-Kiikan em-hopeat ja kolme olympiaedustusta.

Sm-kilpailuissa imaS on voittanut vajaat 200 
joukkuemitalia ja runsaat 200 henkilökohtaista mitalia. 
Tuoreimmat Sm-mitalit ovat tältä vuodelta. Niistä mai-
nittakoon marianne Palon, 15, maaliskuussa voittama 
naisten ilmakiväärin Sm-hopea. 

Henkilökohtaisia kultahippumitalisteja ovat Palon 
lisäksi riina Karhu, aleksi Kasi, Laura Norolampi, 

viljami Norolampi, aliina Tuurinkoski, elli Saarela ja 
Lasarus Hangassalo.

– esikuvien merkitys on nuorille tärkeä, ja hyvän 
menestyksen edellytyksenä on aktiivinen osallistumi-
nen johdettuihin harjoituksiin neljänä iltana viikossa. 
onnistumisen elämykset tuovat mukanaan uusia 
harrastuksen pariin, Nikula viittaa muutamaan kulta-
hippuikäiseen, joiden esimerkki on tuonut imaS:iin 
lisää ampujia.

Tämän vuoden alussa IMAS:n puheenjohtajana aloitta-
nut Matti Nikula työn touhussa Kultahippufi naaleissa.
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tulokset
10m ilmakivääri 20 ls sarja 8it: eero ala-ikkelä 
Khja 188, Pihla etelämäki Lappja 170, arwid Flemmich 
rS 182/5x, juho Huhtaluhta HSa 153/3x, aleksi iso-Tuis-
ku ma 161, eetu jonkka PuKu 164/3x, miro jonkka PuKu 
160/2x, Sampo Kankare Kaa 173, Paavo Kantola Ka 172, 
Niilo Keskinen imaS 169, eetu Lehtimäki imaS 184, eevi 
Lehtimäki imaS 180, Niklas Lehtonen LamaS 174/7x, 
olga Lähteenmäki SaSa 193/14x, miska Löytynoja HSa 
191, veera mäkelä Lappja 137, Sonja Nenonen Hahlo 
174/3x, onni Nyman asas 160/1x, oliver Pakulla Lappja 
164/1x, veera Piirainen Soda 190/9x, Konsta Pitkänen 
ika 82, jesse riihimäki imaS 193/9x, elias ruusunen 
asas 185, Lassi räisänen Soda 168, jimmy Skogberg 
KSF 190/11x, Kalle Suojanen PuKu 195, Leevi Tanskanen 
asas 153/0x, Hanna-mari vähätalo Kaa 197, joni yli-
Parri PuKu 182/4x, ella äijänaho HlaS 186.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 10it: 1) Niko elonen 
Kaa 200, 2) juha-Pekka vähätalo Kaa 199 18x, 3) jaakko 
mantere HSa 199 18x, 4) Siiri Wessman SaSa 199 15x, 
5) eemil rytkönen KamS 199 13x, 6) Taavi Lauttamus Ka 
198 16x, 7) veeti Lehtimäki imaS 198 15xX,3x10,2x9, 
8) aapeli rinta-Koski imaS 198 15x, 9) Tuulia Tapper 
PaS 198 14x, 10) miro Nurmi HSa 197, 11) edward 
Flemmich rS 196 10xX,6x10,4x9, 12) iita ihalainen Piek-
Sa 196 10xX,6x10,4x9, 13) eetu rytkönen KamS 196 
10xX,6x10,4x9, 14) Perttu Heinänen Kaa 195 15xX,5x9, 
15) Henna Koivula Leha 195 14x, 16) Daniel Lukoperov 
yK 195 13x, 17) Lotta Kärnä HlaS 195 13x, 18) Kati Ko-
jonen HSa 195 12xX,3x10,5x9, 19) Siiri Petäjäsaari mya 
195 12x, 20) Niko Piirainen KaS 195 10x, 21) vertti Sip-
ponen ma 194 13x, 22) vilma Huhtanen yva 194 10x, 
23) jesse ojanperä HSa 194 5x, 24) Topi juonoja Kuusa 
193 12xX,1x10,7x9, 25) Karin Holmberg rS 193 11x, 26) 
vilppu räsänen SaSa 193 10x, 27) emma malinen KSF 
193 10xX,3x10,7x9, 28) mika Kärkkäinen Ka 193 8x, 
29) ossi Härkönen yK 193 7x, 30) veera mustonen SiiLa 
192 12x, 31) vilma Lähteenmäki SaSa 192 11x, 32) miia 
Kojonen HSa 192 9x, 33) Lari Lehikoinen viha 192 7x, 
34) Niklas moilanen Khja 191 10x, 35) aleksi Kauppila 
Kaa 191 9x, 36) Kristian Holma HSa 191 9xX,2x10,9x9, 
37) emmi ahonen Ka 191 8x, 38) veeti mäkelä Lappja 
191 7x, 39) aino Nenonen Hahlo 191 6x, 40) altti Luuk-
kanen HlaS 191 4x, 41) Paavo Pulkkinen ma 190 10x, 
42) Tiia Koivisto Ka 190 9x, 43) Santtu meritie asas 190 
9xX,2x10,8x9,1x8, 44) elmeri Perälä Ka 190 8x, 45) jami 
Lehtinen Kaa 190 6x, 46) anttu Kemppainen Soda 190 
6x, 47) Kaapo Torkko imaS 189 10xX,9x9,1x8, 48) joni 
Nahkala Lappja 189 9x, 49) janne Törmänen ivUa 189 
8x, 50) vilko Berg KarmaS 189 8x, 51) Siiri Nenonen 
Kita 189 8x, 52) Hermanni Kuoppala Lappja 188 8x, 53) 
jani Lehtinen viha 188 7x, 54) Nicole Kamila rS 187 6x, 
55) janna Hakkarainen SiiLa 187 6xX,2x10,11x9,1x8, 56) 
Tiina Saukko Khja 187 5x, 57) joel Peltomäki Kaa 187 
4x, 58) minea Terkola SaSa 186 9x, 59) Niilo Kantola Ka 
186 6x, 60) Usva Korkiatupa Ka 185, 61) Toni annala jja 
184 7xX,1x10,8x9,4x8, 62) veikka Hietanen ma 184 4x, 
63) eelis Wiberg HlaS 184 1x, 64) eino Nikula Haaas 
182 7x, 65) aleksi Keisala imaS 182 6xX,2x10,6x9,6x8, 
66) ville ahonen Ka 182 4xX,3x10,8x9,5x8, 67) eemil 
valkama ma 181 5x, 68) Topias Nahkala Ka 181 4x, 69) 
iida alanoja HlaS 181 4x, 70) minja Sillanpää imaS 181 

2x, 71) otto Saarinen asas 179, 72) jonne välimäki Kaa 
178, 73) Samu Piirainen Soda 177 4x, 74) Heikki Niemi 
imaS 177 2x, 75) jesse virola Kuusa 177 2x, 76) otto 
Takku PuKu 176, 77) Leo eronen viha 173 6x, 78) janika 
Sillanpää imaS 173 2x, 79) jami manelius SaSa 171, 
80) ville Nikunlassi TSa 168 3x, 81) eerik Korpelainen 
TSa 168 1x, 82) vertti virtanen TSa 142.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 12Vt: 1) aleksi Kasi 
imaS 186, 2) aleksi Heinonen Lappja 181 5x, 3) emma 
Keskinen K-64 181 2x, 4) Casper Friman rS 177 5x, 5) 
arttu vaittinen Kita 177 5x, 6) Nea Lilja LamaS 177 2x, 7) 
Tuomas olli Lappja 175 5x, 8) onni Parkko KaS 175 5x, 
9) anni Sipola Soda 175 5x, 10) Tomi Seppälä LamaS 175 
4x, 11) elias väänänen ma 172, 12) Sami manelius SaSa 
171 5x, 13) atte Kiikeri SaSa 171 3x, 14) jere Lehtinen 
viha 171 3x, 15) Paavo Kallioinen PuKu 170, 16) mikko 
Helenius NoSa 168, 17) Lauri Huhtanen KarmaS 167, 18) 
ville-martti Koskinen TSa 166, 19) Kaisa rajala HlaS 165 
2x, 20) Teo mustonen Lappja 165 2x, 21) William Skog-
berg KSF 163, 22) joel rantanen KuKu 161 2x, 23) axel 
Hiidenheimo LamaS 161 0x, 24) Tiina Niemi imaS 156, 
25) onni mäki-Hallila Ssa 147 0x, 26) akseli Toivanen 
SaSa 147 0x, 27) Sakke Petäjäsaari mya 146, 28) oskar 
Kotala HSa 145, 29) anette Sarastamo Khja 142, 30) aaro 
Wessman SaSa 141, 31) resi Forsby iU 140, 32) Santeri 
Huhtala iU 139, 33) viljami Norolampi imaS 138, 34) 
Daniel Kalintiv SaSa 136, 35) Topias Teikari iU 134, 36) 
Teppo Hautamäki Leha 130, 37) Niko okkonen ma 129, 
38) veeti-jussi muilu HSa 128, 39) arttu Lidman imaS 
122, 40) joonas Kiviniemi HSa 121, 41) juuso vimpari 
HSa 110 1x, 42) Kasperi Laino Kaa 110 0x, 43) arno 
Leppisaari iU 107, 44) jenni alanoja HlaS 99.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 12Ht: 1) markus Suortti 
HaS 198, 2) essi Heiskanen PiekSa 197 13xX,4x10,3x9, 
3) viivi Kemppi Kuusa 197 11xX,6x10,3x9, 4) Kasperi 
Haarala yK 196 15xX,2x10,2x9,1x8, 5) mika viljakainen 
ma 196 10xX,6x10,4x9, 6) Luukas Koota eSF 195 
15x, 7) rasmus Finne Kuusa 195 9x, 8) anna Liuska 
Haaas 194 11x, 9) jermu Korkiatupa Ka 194 8x, 10) 
venni Härkönen yK 193 11xX,2x10,7x9, 11) Henriikka 
Hölsö imaS 193 11xX,2x10,7x9, 12) arttu Lång Kuusa 
193 11xX,2x10,7x9, 13) Susanna Koskensalo ika 193 
6xX,7x10,7x9, 14) Santra mauno Kuusa 192 9x, 15) 
rosaliina Keisala imaS 192 9x, 16) otto rahikainen ma 
192 9x, 17) mari Pihlaja Ka 191 10x, 18) Uki Torkko 
imaS 191 10xX,3x10,5x9,2x8, 19) joel Palmgren ma 
191 9xX,3x10,7x9,1x8, 20) Tuomas Uura SiiLa 190 9x, 
21) essi Hakala Ka 190 6x, 22) eetu Keskinen imaS 189 
9xX,1x10,9x9,1x8, 23) Lauri Lekander Kuusa 189 8x, 24) 
Hilkka rinta-Koski imaS 189 7x, 25) elias vanhalakka 
Kuusa 187, 26) oskari Lautiainen ma 186, 27) roope 
Hyytiäinen K-UaS 184, 28) Urho viinikainen ma 169.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14Vt: 1) riku Laitinen 
Haaas 288, 2) Senni Lauttamus Ka 287 15x, 3) mikko 
mantere HlaS 287 15x, 4) Nico Lempinen LamaS 287 
13x, 5) riku Koskela Sa 286, 6) iiro Louko alava 284, 
7) Kimi Huttunen ivUa 281, 8) emmi vanhanen Kita 
280 11x, 9) aino Pulju ivUa 280 11x, 10) elli männistö 
PuKu 277, 11) jani-Petteri Leppänen HlaS 276, 12) mia 
Seppälä LamaS 275, 13) jonna Pukkila HSa 274 8x, 14) 
Laura Norolampi imaS 274 6x, 15) iina vaitiniemi Haaas 
272 7x, 16) jere Heinonen Haaas 272 6x, 17) Tiia ran-
tanen HlaS 272 5x, 18) jonna Nahkala Lappja 271 7x, 

19) Casimir munck KSF 271 5x, 20) anniina majapuro 
imaS 269, 21) yaroslav ishanov HlaS 268, 22) jesse 
Latvala Lappja 266 7x, 23) vilma-Liina Nuora Kita 266 
5x, 24) esa Savola Lappja 264 10x, 25) jesse Saarinen 
PuKu 264 7x, 26) Susanna Petäjäsaari mya 262, 27) 
Sami Kukkonen ika 259, 28) venla Berg KarmaS 257 7x, 
29) Urho Hietaniemi alava 257 5x, 30) jere akseli iU 257 
5x, 31) Kiia Hokkanen yva 256, 32) Sandra moring KSF 
255, 33) Tiia yliketola HSa 253 3x, 34) Niko Halkola iU 
253 3x, 35) melinda moring KSF 252, 36) ville Soininen 
HlaS 250, 37) Sirja Perttamo Soda 249, 38) juho Savola 
Lappja 246, 39) Timo Koivula Leha 241, 40) arttu 
Katajisto Kaa 240, 41) matias Putkonen PiekSa 239, 42) 
Tuomas erkko LamaS 238, 43) roope Katajisto ilma 237, 
44) Niko Toivonen HlaS 232, 45) Kasimir Kannisto HlaS 
224, 46) Paavo jyrkiäinen Kaa 220, 47) miika mäkelä 
Lappja 219, 48) Leevi Nahkala Ka 214, 49) juho-olii 
Nenonen Kita 212, 50) aleksi Kytöviita TSa 204, 51) 
arttu viinamäki Lappja 200, 52) inka Leppisaari iU 159, 
53) anton Lähteenkorpi Kaa 142.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14Ht: 1) Tommi 
murisoja Haaas 300 29xX,1x10, 2) Lasarus Hangassalo 
imaS 300 27xX,3x10, 3) jonna mauno Kuusa 299, 4) 
Sampo Laakso Ka 298 26x, 5) Teemu Hartman SaSa 
298 21x, 6) anniina Seppälä Kuusa 298 21x, 7) juuso 
Koivisto Ka 296 24x, 8) alex rytkönen KamS 296 23x, 
9) Kaapo Törmälä Haaas 295 20x, 10) Nella Keskinen 
imaS 295 18x, 11) Pinja Tolonen PiekSa 293 20x, 12) 
jaakko Niemi imaS 293 17x, 13) eemeli rinta-Koski 
imaS 292, 14) roni airo K-UaS 291 17x, 15) Tuomas 

ILMA-AsEIdEn kULtAHIPPUfInAALIt
5.-6.4. iittala, Hämeenlinna

vIIME vUodEn 
kULtAHIPUt PALkIttIIn
vuoden 2013 kultahippujen virallinen palkitse-
mistilaisuus oli Hämeenlinnassa järjestettyjen 
Kultahippufi naalien yhteydessä. Cristian Friman, 
Timo Keskilammi ja Pieksämäen Seudun ampujat 
saivat komeat pokaalinsa.

Suomen ampumaurheiluliiton nuorisovalio-
kunta valitsi vuoden 2013 kultahippuampujaksi 
Cristian Frimanin, jonka seura on esbo Skytteföre-
ning. Lappajärven ampujien Timo Keskilammi oli 
vuoden kultahippuohjaaja, ja Pieksämäen Seudun 
ampujat valittiin vuoden kultahippuseuraksi.

Vuoden 2013 kultahippupalkitut: Timo Keskilammi 
(vas.), Cristian Friman sekä PiekSA:n Pekka 
Heiskanen ja Jorma Hakamäki.
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Tapper PaS 291 16x, 16) Severi mauno Kuusa 291 13x, 
17) vilma Sippola Haaas 289 15x, 18) valtteri repo ToU 
289 13x, 19) eetu aherto ma 288, 20) jasse Heikkilä ma 
284 12x, 21) Tiitus Lauttamus imaS 284 10x, 22) mikko 
Kärkkäinen Ka 283, 23) ville Hänninen ma 282, 24) onni 
Pirttimäki KamS 279, 25) Severi Hölsö imaS 278, 26) 
otto valtonen ma 275, 27) oskari Laaksonen imaS 267, 
28) victor Kettunen ma 264.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 8it: Pihla etelämäki 
Lappja 179, joona Holkko KaS 166, aleksi iso-Tuisku 
ma 130, Santeri Kenola Kaa 188, meeri Kurttila ma 183, 
jimi Leppänen ika 157, oliver Pakulla Lappja 163, veera 
Piirainen Soda 175, jesse riihimäki imaS 173, elias 
ruusunen asas 146, Leevi Tanskanen asas 165.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 10it: 1) juha-Pekka 
vähätalo Kaa 198, 2) aliisa Kunnaspuro iU 197 11x, 3) 
Tiia Koivisto Ka 197 10x, 4) jesse Holma Kaa 196 10x, 
5) Niko Piirainen KaS 196 8x, 6) vilko Berg KarmaS 
195, 7) aleksi Kauppila Kaa 194, 8) Tuulia Tapper PaS 
193 6x, 9) emmi ahonen Ka 193 2x, 10) anttu Kemp-
painen Soda 192 4xX,8x10,8x9, 11) aapeli rinta-Koski 
imaS 192 4xX,8x10,8x9, 12) Niilo Kantola Ka 191 4x, 
13) ville ahonen Ka 191 3x, 14) Leevi räisänen Soda 
190, 15) iina Niemelä iU 189, 16) eppu Nyman asas 
188 6x, 17) aada jokelainen PiekSa 188 5x, 18) joni 
Nahkala Lappja 187 8x, 19) Urho Leppisaari iU 187 6x, 
20) elmeri Perälä Ka 186 9x, 21) ella-maria Huhtanen 
KarmaS 186 6x, 22) Samu Piirainen Soda 184, 23) mika 
Kärkkäinen Ka 183 5x, 24) Hermanni Kuoppala Lappja 
183 3x, 25) vertti Sipponen ma 180, 26) Kaapo Torkko 
imaS 179, 27) aleksi Keisala imaS 178, 28) Peetu Tero 
asas 176, 29) veikka Hietanen ma 175, 30) aura ratilai-
nen TSa 173 3x, 31) janne Törmänen ivUa 173 2x, 32) 
emma Pitkänen ika 171, 33) eemil valkama ma 168 2x, 
34) janika Sillanpää imaS 168 1x, 35) minja Sillanpää 
imaS 164, 36) veeti mäkelä Lappja 162, 37) jesse virola 
Kuusa 154, 38) Heikki Niemi imaS 152.
10m ilmapistooli 30 ls sarja 12Vt: 1) anni Sipola 
Soda 177, 2) Lauri Huhtanen KarmaS 176, 3) mari 
Pihlaja Ka 174, 4) emma Keskinen K-64 171, 5) arttu 
Laulainen KeamS 170, 6) aleksi Heinonen Lappja 169 
1x, 7) Tiina Niemi imaS 169 0x, 8) viljami Norolampi 
imaS 168, 9) Hilja Holma ika 166, 10) Linnea Uutela 
LaS 164, 11) Kia etelämäki Lappja 163, 12) joonas 
Holma Kaa 162, 13) aleksi Kasi imaS 161, 14) Panu 
Laakso Ka 159 2x, 15) Tuomas olli Lappja 159 1x, 16) 
Uki Torkko imaS 157, 17) aino rytkönen ma 156, 18) 
vilhelmi rantala ika 155, 19) Niko räisänen Soda 153, 
20) Teemu Kytöviita TSa 152, 21) Tino Tukiainen ma 
151 1x, 22) rosaliina Keisala imaS 151 0x, 23) Peetu 
Hannus ika 150, 24) Saana rannisto Lappja 149 1x, 25) 
Niko okkonen ma 149 0x, 26) Topias Teikari iU 147 1x, 
27) resi Forsby iU 147 0x, 28) Henriikka Hölsö imaS 
145, 29) Teo mustonen Lappja 143, 30) arttu Lidman 
imaS 142, 31) Urho viinikainen ma 138, 32) jaakko 
Lammintausta Kaa 132 0x, 33) iida Pitkänen ika 132 0x, 
34) jeremias riutta HSa 124.
10m ilmapistooli 30 ls sarja 14Vt: 1) esa Savola 
Lappja 279, 2) Leevi Siren TSa 277, 3) jere akseli iU 273, 
4) Lasarus Hangassalo imaS 270, 5) juuso Koivisto Ka 
266, 6) venla Berg KarmaS 265, 7) Sebastian viitanen 
KuKu 264, 8) Sirja Perttamo Soda 263 4x, 9) Laura No-
rolampi imaS 263 4x, 10) joonas Seppälä asas 262, 11) 

Sami Kauko asas 261, 12) Sanni Tiihonen LamaS 259, 
13) jaakko Niemi imaS 258 3x, 14) elina ripatti ma 258 
2x, 15) Urho Hietaniemi alava 257 4x, 16) Niko Halkola iU 
257 2x, 17) mikko mantere HlaS 256, 18) Nella Keskinen 
imaS 255, 19) mikko Lintunen ma 252, 20) ella-maria 
Pukkinen HSa 240, 21) Severi Hölsö imaS 239 2x, 22) 
valtteri Karhunen Leha 239 0x, 23) jesse Latvala Lappja 
239 0x, 24) juho Savola Lappja 235, 25) oskari Laakso-
nen imaS 229 2x, 26) matti Heiskanen PiekSa 229 2x, 
27) juho Tommila Kaa 229 1x, 28) Nina Holkko KaS 224 
2x, 29) miika mäkelä Lappja 224 1x, 30) arimo raininko 
Kaa 222, 31) Tiitus Lauttamus imaS 216 0x, 32) victor 
Kettunen ma 216 0x, 33) Niko Hartikainen asas 213, 34) 
rami ylilammi Kaa 207, 35) Tuomas Hautamäki Leha 206, 
36) mikko vehnämaa ika 170, 37) inka Leppisaari iU 133.

Joukkuetulokset
ilmakivääri, joukkue 8it: 1) Kankaanpään ampu-
maurheilijat (Hanna-mari vähätalo, Sampo Kankare, 
Santeri Kerola), 2) Lappajärven ampujat (veera mäkelä, 
Pihla etelämäki, oliver Pakulla), 3) isonkyrön metsäs-
tys- ja ampumaseura (eetu Lehtimäki, eevi Lehtimäki, 
jesse riihimäki), Punkalaitumen Kunto (miro jonkka, 
eetu jonkka, eeli inna), 5) Härmän Seudun ampujat, 6) 
asikkalan ampumaseura, 7) mikkelin ampujat.
ilmakivääri, joukkue 10it: 1) Kankaanpään ampu-
maurheilijat 1 (Niko elonen, juha-Pekka vähätalo, aleksi 
Kauppila), 2) isonkyrön metsästys- ja ampumaseura 1 
(Kaapo Torkko, aapeli rinta-Koski, veeti Lehtimäki), 3) 
Lappajärven ampujat (Hermanni Kuoppala, veeti mäkelä, 
joni Nahkala), Härmän Seudun ampujat 2 (Kristian Hol-
ma, miia Kojonen, Kati Kojonen), 5) Kauhavan ampujat 
1, 6) Kauhavan ampujat 3, 7) Kankaanpään ampumaur-
heilijat 2, 8) Härmän Seudun ampujat 1, 9) Salon Seudun 
ampujat 1, 10) vihdin ampumaseura, 11) mikkelin 
ampujat, 12) Kauhajoen ampujat, 13) raseborgs Skyttar, 
14) Hämeenlinnan ampumaseura 1, 15) Punkalaitumen 
Kunto, 16) Salon Seudun ampujat 2, 17) Kauhavan 
ampujat 2, 18) Hämeenlinnan ampumaseura 2, 19) 
asikkalan ampumaseura, 20) isonkyrön metsästys- ja 
ampumaseura 2, 21) Sodankylän ampujat 2, 22) Sodan-
kylän ampujat 1, 23) Turun Seudun ampujat.
ilmakivääri, joukkue 12Vt: 1) Lammin ampuma-
seura (axel Hiidenheimo, Tomi Seppälä, Nea Lilja), 2) 
Lappajärven ampujat (Teo mustonen, Tuomas olli, aleksi 
Heinonen), 3) Salon Seudun ampujat (Sami manelius, 
atte Kiikeri, akseli Toivanen), Härmän Seudun ampujat 
(veeti-jussi muilu, juuso vimpari, oskar Kotala), 5) 
isonkyrön metsästys- ja ampumaseura, 6) mikkelin 
ampujat, 7) isojoen Urheilijat.
ilmakivääri, joukkue 12Ht: 1) mikkelin ampujat 
1 (otto rahikainen, joel Palmgren, mika viljakainen), 
2) Kauhavan ampujat (essi Hakala, Panu Laakso, mari 
Pihlaja), 3) isonkyrön metsästys- ja ampumaseur (Uki 
Torkko, Henriikka Hölsö, Hilkka rintakoski), Kuusankos-
ken ampujat 2 (Lauri Lekander, elias vanhalakka, Santra 
mauno), 5) Kuusankosken ampujat 1.
ilmakivääri, joukkue 14Vt: 1) Haapajärven ampuma-
seura (riku Laitinen, jere Heinonen, iina vaitiniemi), 2) 
Lammin ampumaseura (Tuomas erkko, Nico Lempinen, 
mia Seppälä), 3) Lappajärven ampujat 1 (juho Savola, 
jesse Latvala, esa Savola), isojoen Urheilijat (jere akseli, 

Niko Halkola, inka Leppisaari), 5) Hämeenlinnan ampuma-
seura 1, 6) Hämeenlinnan ampumaseura 2, 7) isonkyrön 
metsästys- ja ampumaseura 1, 8) Hämeenlinnan ampu-
maseura 3, 9) Punkalaitumen Kunto, 10) Kankaanpään 
ampumaurheilijat 1, 11) Kyrkslätt Skytteförening, 12) 
Härmän Seudun ampujat, 13) Sodankylän ampujat, 14) 
Lappajärven ampujat 2, 15) Kiteen ampujat, 16) Turun 
Seudun ampujat. 
ilmakivääri, joukkue 14Ht: 1) Kuusankosken 
ampujat (Severi mauno, anniina Seppälä, jonna mauno), 
2) Kauhavan ampujat (Sampo Laakso, mikko Kärkkäinen, 
juuso Koivisto), 3) isonkyrön metsästys- ja ampuma-
seura 1 (eemeli rinta-Koski, jaakko Niemi, Lasarus 
Hangassalo), mikkelin ampujat 1 (eetu aherto, otto 
valtonen, ville Hänninen), 5) Haapajärven ampumaseura, 
6) Kuopion ampuma- ja metsästysseura, 7) isonkyrön 
metsästys- ja ampumaseura 2, 8) mikkelin ampujat 2.
ilmapistooli, joukkue 8it: 1) Lappajärven ampujat 
(oscar Pakulla, Pihla etelämäki, oliver Pakulla), 2) 
Kankaanpään ampumaurheilijat (Santeri Kenola, Sampo 
Kankare, Hanna-mari vähätalo), 3) mikkelin ampujat (miro 
ikonen, aleksi iso-Tuisku, meeri Kurttila), asikkalan ampu-
maseura (onni Nyman, Leevi Tanskanen, elias ruusunen).
ilmapistooli, joukkue 10it: 1) isojoen Urheilijat 
(aliisa Kunnaspuro, iina Niemelä, Urho Leppäsaari), 2) 
Kankaanpään ampumaurheilijat (jesse Holma, aleksi 
Kauppila, juha-Pekka vähätalo), 3) Kauhavan ampujat 2 
(Taavi Lauttamus, ville ahonen, Tiia Koivisto), Sodankylän 
ampujat 1 (Leevi räisänen, anttu Kemppainen, Samu 
Piirainen), 5) Lappajärven ampujat, 6) Kauhavan ampujat, 
7) isonkyrön metsästys- ja ampumaseura 2, 8) asikkalan 
ampumaseura, 9) isonkyrön metsästys- ja ampumaseura 
1, 10) mikkelin ampujat, 11) Sodankylän ampujat 2.
ilmapistooli, joukkue 12Vt: 1) isonkyrön metsästys- 
ja ampumaseura 2 (rosaliina Keisala, arttu Lidman, Uki 
Torkko), 2) Lappajärven ampujat (Saana rannisto, Kia 
etelämäki, Teo mustonen), 3) isonkyrön metsästys- ja 
ampumaseura 1 (Tiina Niemi, viljami Norolampi, aleksi 
Kasi), mikkelin ampujat (Tino Tukiainen, Niko okkonen, 
aino rytkönen), 5) ikaalisten ampujat, 6) Kankaanpään 
ampumaurheilijat. 
ilmapistooli, joukkue 14Vt: 1) Sodankylän ampujat 
(Niko räisänen, Sirja Perttamo, anni Sipola), 2) Lap-
pajärven ampujat 2 (miika mäkelä, Tuomas olli, aleksi 
Heinonen), 3) isonkyrön metsästys- 
ja ampumaseura 1 (Lasarus 
Hangassalo, jaakko Nie-
mi, Laura Norolampi), 
mikkelin ampujat 
(viktor Kettunen, 
mikko Lintunen, 
elina ripatti), 
5) Lappajärven 
ampujat 1, 
6) isojoen 
Urheilijat, 7) 
Härmän Seudun 
ampujat, 8) 
Kauhavan ampujat, 
9) Kankaanpään 
ampumaurheilijat, 10) 
isonkyrön metsästys- ja 
ampumaseura 2. 
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K
evätaurinko lämmittää Kangasa-
lan keskustaa, ja torikahvilassa is-
tuu muutama ihminen. Raukean 
iltapäivän rauhan rikkovat linja-
autojen moottorien äänet. Pian 
Risto Salmi kiiruhtaa paikalle ja 
avaa linja-autoaseman kellariin 

johtavan jykevän portin. Kymppi 64:n sihteeri 
opastaa vieraansa kellariin, jossa sijaitsee ilma-
aserata. Se on entinen punttisali, joka on ollut 
puolentoista vuoden ajan ”Kympin” käytössä.

Kympin ilma-aserata on siis Kangasalan kes-
kustassa linja-autoaseman kellarikerroksessa. 
Suomatkan ulkorata sijaitsee Oriveden tien var-
ressa muutaman kilometrin päässä. 

– Meillä menisi vielä paremmin, jos tulevaisuus 
olisi taattu suorituspaikkojen osalta. Linja-auto-
asema kun on purku-uhan alla. Sijainti on hyvä, ja 
tiloiltaan tämä on ookoo, mutta olemme täällä nyt 
vuoden kerrallaan. Radan kehittäminen on siksi 
vaikeaa, Kympin puheenjohtaja Ari Arvonen sil-
mäilee ilma-aserataa.

Perinteet jatkuvat, sillä Kympin 30-vuotishisto-

riikissa eli vuonna 1994 todetaan muun muassa 
seuraavaa: ”Omaa vakituista sisärataa ei Kanga-
salta ole löytynyt, eikä kunta ole pystynyt sellaista 
meille osoittamaan, vaikka sitä on etsitty vuodesta 
1967 lähtien.”

Suomatkan ruutiaseradan vuokrasopimusta on 
jatkettu vuoden 2018 loppuun asti. Siellä voi har-
rastaa lajijaostojen ylläpitämiä ruutiaselajeja kesä-
kaudella eli kivääri-, pistooli-, riistamaali- ja haulik-
kolajeja, ja sisäradalla voi ampua ilma-aseilla 10m 
matkalla. Käytössä on seitsemän kivääri- tai pistoo-
lirataa ja yksi riistamaalirata. Kalusto on ajanmukai-
nen, ja tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön toinen-
kin riistamaalirata tai lisätä kivääri-/pistooliratojen 
määrän kymmeneen. Ilma-aserata on Kympin käy-
tössä ympäri vuorokauden ja vuoden.

kyMPPI 64  
– vIREä, AktIIvInEn JA kEskUstELEvA Tekstit ja kuvat:

Lassi Palo

Vireä, aktiivinen ja keskusteleva. 
Näin luonnehtii puheenjohtaja 
Ari Arvonen juuri viisikymmentä 
vuotta täyttänyttä Kymppi 64:ää. 
Listaan voi lisätä vielä yhden 
adjektiivin: menestynyt. 

Eeva Hänninen on ampunut 
koko ajan vapaalta
eeva Hänninen on Kymppi 64:n nuori kivääriampuja. 
Neljätoistavuotiaan kasvot ovat Timo-isän mukaan aina 
tyytyväiset, kun harjoituksiin lähdetään.

– ampumaurheilu on mukava laji, jossa vanhemmat-
kin voivat viettää aikaa hyvissä olosuhteissa, isä sanoo.

eeva harrasti aiemmin partiota, mutta jätti sen viime 
syksynä, jotta ampumaurheiluun jäisi enemmän aikaa.

– Tämä on kivaa! Tykkään lajista tosi paljon, hän sanoo.
eeva ei ole ampunut tuelta lainkaan, vaan vapaalta 

koko ajan. Hän osallistui vierumäellä maaliskuussa 
järjestettyihin ilma-aseiden Sm-kilpailuihin. Hän 
tähtäsi N16-sarjan ilmakiväärissä tuloksen 356, joka 
oli ”alakanttiin”.

– Se meni jännityksen piikkiin. Harjoituksissa olen 
ampunut 378 pistettä. 

isä sanoo, että jos eevan noususuhdanne jatkuu, 
380 pisteen rajan pitäisi mennä rikki pian.

– Kunhan saamme vielä varusteet, kuten esimerkiksi 
takin, kuntoon. Sitten alkavat laukaukset napsahdella 
keskelle taulua, isä sanoo.

Pari kertaa viikossa ampuva eeva ei ole ollut mukana 
Kultahippufinaaleissa. Hän ei myöskään osaa vielä 
sanoa, kuinka pitkälle hän haluaa ampumaurheilijana 
edetä. joka tapauksessa lehti-ilmoituksen innoittamana 
alkanut harrastus on edennyt vaiheeseen, jolloin hän 
haluaa ”panostaa ampumaurheiluun”. asenteesta kertoo 
esimerkiksi se, että matkaa Kymppi 64:n ilma-asera-
dalle on kotoa 25 kilometriä. Siitä huolimatta treeneihin 
lähdetään kerta toisensa jälkeen.

Eeva Hänninen on Kymppi 64:n nuori kivääriampuja.

Kangasalan menestynyt seura täytti 50 vuotta

SeUraeSiTTeLy
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– Ilma-aseradan käyttöaste on ollut aiempia 
vuosia parempi, ja se luo pohjan ulkoratakauden 
huippusuorituksille, Arvonen miettii.

Niin, se menestys: K-64 sijoittui viime vuonna 
Ampumaurheiluliiton Pohjolan malja -kilpailussa 
neljänneksi, mikä oli oiva lähtökohta 50-vuotis-
juhlavuodelle. Seura tunnetaan erityisesti liikku-
van maalin ampujien menestyksestä, mutta SM-
mitaleja tuli myös haulikkolajeista. 

Kympin tunnetuimpia ampumaurheilijoita ovat 
liikkuvan maalin erikoismiehet, joista mainitta-
koon Sami Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä ja Jani 
Suoranta, jotka ovat kahmineet ison tukun arvo-
kisamitaleja viimeksi kuluneiden vuosien aikana. 
Mika Bister kuuluu trapin maajoukkueryhmään.

Kympin ampumakouluun osallistuu joka syk-
sy parikymmentä lasta ja nuorta. Kuten kaik-
kialla muuallakin, osa heistä jää toimintaan mu-
kaan ja osa ei.

Hyvät sUHtEEt sIdosRyHMIIn
Kymppi 64:n perustava kokous pidettiin 19. huh-
tikuuta 1964 Kangasalan yhteiskoululla. Sinne oli 
saapunut 26 asiasta kiinnostunutta. Kokouksen 
valitsemina Reino Rinne, Hannu Mäenpää ja Tou-
ko Heliövaara allekirjoittivat seuran perustamis-
kirjan. Rinne toimi ensimmäisessä hallituksessa 
puheenjohtajana ja Mäenpää sihteerinä.

Vuonna 1971 otettiin käyttöön seuran tunnus, 
jonka suunnitteli kuvanveistäjä Mauno Juvonen.

Huhtikuun 26. päivänä eli lähes päivälleen 
perustamispäivänään pyöreitä vuosiaan juhli-
neessa Kymppi 64:ssä on nykyään 370 jäsentä, ja 
seuran talous on plussalla. Jäsenistä nelisenkym-
mentä on lapsia ja nuoria. Lajijaostot toimivat 
aktiivisesti, ja niiden välinen yhteistyö on tiivis-
tä. Kaikki asiat ole aina helppoja, mutta aina on 
sopuun päästy, Arvonen sanoo. 

– Istumme saman pöydän ääressä, eikä ”kuppi-
kuntia” ole. Johtokunnassa on edustus jokaisesta 
jaostosta. Meillä on myös hyvät suhteet kuntaan. 
Ilma-aseradan avajaisiin tuli muun muassa kun-
nanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, 
ja vapaa-aikatoimiston edustaja on käynyt seuraa-
massa kisojamme, hän kertoo.

Yhteistyö toimii hyvin myös paikallislehden eli 
Kangasalan Sanomien kanssa. Sen toimitus sijait-
see linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä, 
ja lehdessä tiedetään varsin hyvin paikkakunnan 
menestyneet ampumaurheilijat.

Ilman seuraväen aktiivisuutta ja innostunei-
suutta ei mikään toimisi. Tai toimisi, muttei ke-
tään tyydyttävällä tavalla. Arvonen ja Salmi sekä 

entinen puheenjohtaja Pekka Toukola kehuvatkin 
niin vanhempien kuin vetäjienkin asennetta. Van-
hin ohjaaja on 75-vuotias.

Sekään ei ole salaisuus, että vetäjiä tarvittai-
siin lisää.

– Jos he kuormittuvat liikaa, he saattavat jäädä 
toiminnasta pois. Onneksi monet vanhemmat 
innostuvat lapsensa uuden harrastuksen myötä 
ja jäävät lajiin koukkuun. Esimerkiksi liikku-
van maalin menestyksen ansiosta kyselyjä tulee 
paljon. Teemme yhteistyötä koulujen kanssa, ja 
olemme järjestäneet yrittäjien markkinoiden 
yhteydessä tutustumiskäyntejä radallemme, Ar-
vonen kertoo.

”yHdEssä tEHdään!”
K-64 on osallistunut Ampumaurheiluliiton Me 
yhdessä -koulutukseen. Työnjako seuran aktiivien 
kesken on selvä, jotta kukaan ei rasittuisi liikaa. 
Osa heistä on jo eläkkeellä, kuten Salmi ja Tou-
kola, ja aikaa seuratyöhön on runsaasti, mutta 
puheenjohtaja Arvonen on työelämässä mukana 
ja siviilityö Schenker Oy/Kiitolinjan kotijakelun 
tuotepäällikkönä vaatii matkustamista. Perheen 
kaksi lasta vaatii myös oman aikansa.

– Olen kyllä seuran talkoissa mukana, mutta 
ihan joka paikkaan en voi lähteä soheltamaan. 
Näin olemme sopineet, hän hymähtää.

Me yhdessä -koulutus avasi Kympin väen nä-
kemään, kuinka tärkeää esimerkiksi johtokunnan 
jäsenten roolitus on. Ihminen kun jaksaa tehdä 

rajallisen määrän töitä, ja toisin toimien loppuun-
palamisen vaara on olemassa.

– Roolituksessa on kuvattu selkeästi, mitä ke-
nenkin toimenkuvaan kuuluu. Olemme myös 
laatineet vuosikellon välttääksemme yllätyksiä. 
Jaamme työtaakkaa siten, että jos jollakin on ha-
lua ja kykyä tehdä jokin asia, hän sen tehköön, 
kolmen vuoden ajan puheenjohtajana toiminut 
Arvonen kuvaa.

Arvonen, Salmi ja Toukola ovat tyytyväisiä, että 
Ampumaurheiluliitto on lähestynyt MEY-proses-
sin ansiosta seuroja. 

– Liitto oli aiemmin taustalla, mutta olemme 
nyt saaneet siltä konkreettisesti jotain. Meillä kai-
killa on totutut tavat toimia ja ajatusmaailmat, ja 
kehittyminen ja uudistuminen saattaa olla vaikeaa. 
Eikä niitä aina osata edes tehdä, Arvonen miettii.

– Liitto on nyt pusertanut ”tuubista” oppia, 
jonka ansiosta voimme muuttaa asioita. Olemme 
muutoksessa mukana ja hallitsemme sen. Se ei 
myöskään käy liian raskaaksi.

Eli ei viisikymppinen ole liian vanha oppi-
maan uutta ja rikkomaan rutiinejaan. Kymppi 
64:ssä tullaankin näkemään hyviä osumia myös 
jatkossa.   6

Kymppi 64 ry:n 50-vuotisjuhlatilaisuuden 26.4.2014 yhteydessä ampumaurheilun hyväksi tehdystä työstä SAL:n 
kultaisella, hopeisella ja pronssisella ansiomerkillä palkittuja. Palkitut järjestyksessä alkaen vasemmalta lukien: Raine 
Järvinen, Mika Bister, Väinö Mäkelä, Ari Arvonen, Sami Heikkilä, Simo Tanila, Seppo Kyyhkynen, Mika Heikkilä, Harri 
Bister, Jarkko Korkeela (piilossa takana),Tomi-Pekka Heikkilä, Timo Niemi (osittain Matti Suorannan olkapään takana), 
Jari Markkinen, Matti Suoranta, Jarmo Toiva, Pekka Toukola, Kimmo Tuomisto, Jani Suoranta, Kari Savolainen, Eero 
Kauttio,Timo Soukkio, Pirkko Kivisalmi, Jouko Janhonen, Sakari Toivio, Kirsti Laakso. (Kuva: Risto Salmi)

j Pekka Toukola, puheenjohtaja Ari Arvonen ja 
sihteeri Risto Salmi Kymppi 64:n ilma-aseradalla.

h Jari Markkinen valmentaa Eeva Hännistä.
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Kuusankosken Ampujien puheenjohtaja Mart-
ti Purmonen ei ole ajatuksineen yksin, sillä 
seuran positiivisesta draivista kertoo muun 

muassa se, että se palkittiin maaliskuussa Kymen-
laakson vuoden 2013 nuorisourheiluseurana. 

KuusA sai palkinnon, kun Kymenlaakson Lii-
kunta ry järjesti yhteistyössä Kymenlaakson Lii-
ton kanssa maakunnallisen liikunnan ja urheilun 
palkitsemistilaisuuden Kouvolassa. Kymenlaak-
son Liikunta ry:n ja Kymenlaakson Liiton valin-
tapäätöksessä todetaan, että KuusA elvytti junio-
ritoiminnan vuonna 2005.

– Ampumakouluista harrastajia jää toimintaan 
hämmästyttävällä vauhdilla ja prosentilla. Nuoria 
harrastajia on noin sata. Kilpailullista menestystä 
on tullut, muun muassa Kultahipuissa 12/14-sar-
jan useampi joukkuekulta sekä henkilökohtaisia 
mitaleja, henkilökohtaisissa sarjoissa SM-kultaa ja 
-hopeaa, N16 ja Y16 50m kiväärin joukkuehopeaa 
ja Y18-sarjan 3x20ls 50m kiväärin joukkueprons-
sia. Lajin keskittymistä korostava harjoittelu on 
parantanut myös nuorten menestystä koulussa, 
perusteluissa todettiin.

Purmonen on katsonut KuusA:n toimintaa nyt 
runsaan kahden vuoden ajan ”tuorein silmin”. Hä-
nellä ei nimittäin ole lainkaan lajitaustaa, sillä hän 
on tullut seuraan ampumaurheilun ulkopuolelta. 
Yritysmaailman johtotehtävissä toiminut Purmo-
nen kehuu KuusA:n yhteishenkeä erinomaiseksi.

– Lämmittää sydäntä, kun näkee miten täällä 
puhalletaan yhteen hiileen. Se on mahtava tunne, 
hän hymyilee seuran ilma-aseradalla Puhjonmäen 
väestösuojassa, jossa KuusA on ollut nyt runsaan 
vuoden ajan.

Yhteishengestä kertoo se, että rata kunnostet-
tiin talkoovoimin. KuusA:n nuorisopäällikkö Juk-
ka Jokinen kehuu Purmosta estoitta.

– Kun tiesimme, ettei entinen puheenjohtaja 
jatka tehtävässään, aloimme hakea uutta. Tuolloin 
tuli mieleen, että ”tuliskos Martti”. Saimme par-
haan miehen puheenjohtajaksi, Jokinen myhäilee.

Purmonen suhtautuu pöydän toiselta puolel-
ta tulleisiin kehuihin vaatimattomasti eikä halua 
nostaa itseään esiin eikä missään tapauksessa 
muiden yläpuolelle.

– Olen halunnut ”kirkastaa” tiettyjä asioita, ku-
ten esimerkiksi sitä, mitkä asiat ovat niin tärkeitä, 
että ne pitää tehdä. Meillä on kolme keskeistä ja-
ostoa, jotka ovat kivääri, pistooli ja liikkuva maali. 
Lisäksi nuorisotyön merkitys seurassamme on 
erittäin suuri etenkin kiväärissä.

– Kun on puheenjohtaja, joka ei ole sidoksissa 
mihinkään lajiin, voi asioita katsoa eri näkökul-
mista. Meillä on hyvä porukka kasassa, mikä tekee 
puheenjohtajan elämän aika helpoksi, Purmonen 
naurahtaa.

– Haluamme satsata nuorisoon, sillä jos seura 
haluaa menestyä, nuoria pitää saada mukaan. Ja 

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

”kuusA:ssa
oN PosItIIVINeN DRAIVI PÄÄllÄ!”

jotta he pysyisivät harrastuksessa ja seurassa mu-
kana, on heille tarjottava mahdollisuuksia ja hyvät 
olosuhteet – myös niille, jotka haluavat menestyä 
kilpaurheilussa.

tALoUs kUnnossA, LAJIn ULkoInEn kUvA Hyvä
Kehuja satelee myös toiseen suuntaan, sillä Purmo-
nen kutsuu Jokista seuran ”kantavaksi voimaksi”. 
Jokinen tuli poikansa mukana lajin pariin vuonna 
1996, jäi ”nalkkiin” ja on sillä tiellä edelleen. Hän 
oli KuusA:n puheenjohtajana vuosina 2004-10. 

KuusA:ssa harrastetaan Ojakorven ja Tyrrin 
ampumaradoilla sekä Puhjonmäen väestösuojan 
tiloissa (ilma-aserata) kivääri-, riistamaali- ja pis-
toolilajeja. Seuraan kuuluu 430 jäsentä. Purmo-
nen ja Jokinen myöntävät, että KuusA:ssa – kuten 
kaikissa muissakin lajeissa ja seuroissa – kaivataan 
lisää aktiivisia tekijöitä, jotta toiminta ei kasautuisi 
liian harvojen harteille.

– Onneksi lasten ja nuorten mukana tulee van-
hempia toimintaan mukaan. Osa heistä jatkaa 
lajin parissa, vaikka lapset lopettaisivatkin ampu-
maharrastuksensa. 

Kaikki ampumakouluihin tulleet eivät jatka lajin 
parissa, mutta Jokinen pitää KuusA:n ”jatkopro-
senttia” hyvänä. Kuten jutun alussa kerrotaan, oli se 
yksi arvokkaan nuorisopalkinnon perusteluistakin.

Laadukkaan ja kehittyvän toiminnan edelly-
tyksenä on tietysti kunnossa oleva talous. Purmo-

Puheenjohtaja Martti Purmonen. Jukka Jokinen ja Viivi Kemppi Hämeenlinnan Kultahippufi naaleissa.
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Puhjonmäen väestösuojaan kokoontuneet 
Kuusankosken ampujien nuoret ovat erit-
täin innostuneita harrastuksestaan. anne-
taankin heidän äänensä kuulua:

Severi Mauno, 12: ”olen kivääri-
ampuja ja harrastanut ampumaurheilua 

neljän vuoden ajan. olen tykännyt, koska 
olen päässyt matkoille ja saanut uusia kave-

reita, joita tapaan lajin parissa. Hyvät osumat 
ovat kuitenkin parasta!

olen harrastanut myös haitarinsoittoa 
usean vuoden ajan. asun Tuohikotissa, 

ja siirryn ensi syksynä yläasteelle. 
ampumaurheilussa tavoitteeni 

on voittaa mm-kilpailu!”

Jonna Mauno, 13: ”olen 
Severin pikkuserkku, en sisko. 

olen harrastanut ampumaurheilua 
nyt viiden vuoden ajan ja osallistu-

nut Kultahippufinaaleihin viisi kertaa. 
Kuusa:ssa parasta on se, että se on hyvä 

seura. Kannustus on hyvää, ja henki on hyvä. 
olen myös pärjännyt hyvin, sillä minulla on yksi 

henkilökohtainen Kultahippukulta, kaksi pronssia ja 
neljä joukkuekultaa. en enää ensi vuonna voi osallistua 
Kultahippukisoihin. Heinäkuussa ovat kuitenkin ruu-
tiaseiden finaalit isossakyrössä, jonne aion mennä.

en ole asettanut tavoitteita sen pidemmälle. Pikkuhil-
jaa menen eteenpäin. Kivaa on ollut!”

Roope Pohjoisaho, 16: ”minulle on tullut hyviä 
onnistumisia, sillä minulla on neljä kiväärin Sm-
mitalia. Kehitykseni on ollut aika nopeaa, sillä aloitin 
ampumaurheilun vuonna 2012. olen kyllä harjoitellut-
kin paljon, ja määrät nousevat koko ajan.

Pelasin aiemmin koripalloa Kouvolan Kouvoissa 
yhdeksän vuoden ajan. Lopetin koriksen vuosi sitten, 
sillä ampumaurheilu vei voiton. Lopettamispäätökseeni 
vaikutti myös se, että loukkasin nilkkani.

jukka jokinen on minun valmentajani. menen eteen-
päin pikkuhiljaa. ilmakiväärissä ennätykseni on nyt 558 
ja piekkarin makuussa 389. Ne kohenevat jatkossa!

olen Kouvolan yhteiskoulun lukiossa. minulla on 
kotoa ampumaradalle matkaa seitsemän kilometriä. Se 
menee hyvin mopolla!”

Rasmus Finne, 11: ”olen alkanut ampua viime 
syksynä, ja kivaa on ollut! ammuin Hämeenlinnan Kul-

tahippufinaaleissa uuden enkkani (195). olin iloinen, 
kun se parani kolme pistettä. 

aseet ovat minulle tuttuja, koska isäni marko on 
harrastanut metsästystä. Harrastan myös geokätköilyä 
ja kalastusta, ja olen ollut isäni kanssa hirvijahdissa 
mukana.

Hämeenlinnan Kultahippufinaaleissa oli kivaa. 
odottaminen oli tylsää.”

Emmi Pekkanen, 15, ja Emma Kanerva, 15: 
”olemme tutustuneet ampumaharrastuksen parissa, 
ja olemme nykyään hyviä kavereita. ammunta on tosi 
hauskaa, ja harjoituksiin on kiva tulla. voisimme ampua 
vaikka joka päivä, mutta meille sanotaan, ettemme voi 
olla radalla niin usein! olemme harrastaneet ammuntaa 
kahden ja puolen vuoden ajan.

ampumaurheilussa parasta ovat onnistumisen 
tunne, menestys ja hyvät tulokset. Laji vaatii paljon 
tarkkuutta ja keskittymistä. 

Nojoo, olympialaiset... olemme Tokion olympialais-
ten aikaan eli vuonna 2020 vähän yli kaksikymppisiä. 
emme ole vielä mitään sellaista päättäneet. Kehittymi-
nen kauden aikana antaa taas motivaatiota eteenpäin.

valmentajamme jukka jokinen on tosi kannustava, 
ja hän osaa tehdä monipuolisia harjoitusohjelmia.”

emmi sijoittui maaliskuussa ilma-aseiden Sm-
kilpailuissa kahdeksanneksi ja emma 22:nneksi N16-
sarjan ilmakiväärissä. yhdeksäsluokkalainen emmi on 
harrastanut aiemmin hiihtoa. Hän haluaa ensi syksynä 
lukion urheiluakatemiaan ja haaveilee liikunnanoh-
jaajan ammatista. Hän on jo urheiluakatemiassa ja 
kiittääkin sen vaikutusta tuloksiinsa. 

– Pääsen harjoittelemaan yhtenä aamuna viikossa 
kaksi tuntia kerrallaan. Se auttaa tosi paljon, hän sanoo.

emma puolestaan on pelannut aiemmin pesäpalloa 
ja tanssinut. Hän on matemaattis-luonnontieteellisellä 
luokalla ja miettii lääketieteen opintoja. Hän asuu 
enäjärvellä, mistä on matkaa Kouvolaan nelisenkym-
mentä kilometriä.

– Herään kouluaamuisin puoli kuudelta, ja olen 
kotona treenien jälkeen joskus seitsemän aikaan illalla. 
välillä tuntuu siltä, etten jaksa, mutta sitten sitä taas 
jaksaa.

vauhdikkaalla kaksikolla on hauskaa yhdessä, ja 
hymy on herkässä.

– ylimääräinen häslinki kuuluu kuvaan, he nauravat.

nen luonnehtii 
KuusA:n tilan-
netta ”kohtuullisen 
hyväksi”. Se edellyttää 
tarkkaa taloudenpitoa ja 
jatkuvaa tulonlähteiden 
miettimistä. KuusA 
joutui ottamaan 
käyttöön ratamak-
sun, kun se muutti 
Puhjonmäelle. Se 
ei joutunut mak-
samaan aiemmassa 
paikassaan Voikkaal-
la vuokraa, mutta nyt 
päivämaksu on kaksi eu-
roa, jotta voidaan kattaa osa 
vuokrasta. KuusA järjestää vuoden 
aikana paljon kilpailuja, muun muassa maa-
kuntasarjan iltakilpailuja, joissa on parhaim-
millaan 60 suoritusta illan aikana.

– Emme mieti taloutta koko ajan, mutta 
se on ratkaisevassa asemassa siinä, mitä pys-
tymme tekemään. Pidämme vuosittain stra-
tegiapalaverin, jossa katsomme missä men-
nään ja käytämme myös SWOT-analyysia.

SWOT on eräs maailman suosituimmista 
analyyseista. Sen avulla tunnistetaan yleen-
sä yrityksen mutta tässä tapauksessa seuran 
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 
uhkat. Sen pohjalta on hyvä priorisoida asi-
oita ja päättää tärkeimmistä toimenpiteistä.

Purmonen ja Jokinen ovat tyytyväisiä 
myös siksi, että ampumaurheilun kuva on 
muuttunut koko ajan myönteisemmäksi. Se 
taas vaikuttaa nuorisotyöhön – mitä teem-
me ja miten näymme lehdissä, he pohtivat. 
Ilma-aseradalla käy pari koululaisryhmää 
viikossa tutustumassa ampumaurheiluun, 
ja KuusA on järjestänyt myös yritystilai-
suuksia ja tyky-päiviä. Kun KuusA järjesti 
avoimet ovet helmikuussa, oli tupa täynnä 
ja syksyn ampumakouluun tuli ilahduttavan 
paljon ennakkoilmoittautumisia. Avoimien 
ovien ideoinnin ja toteutusvastuun kantoi 
seuran nuorisojaosto, jota vetää pian 16-
vuotias Emma Kanerva.

Lisäksi Kouvolan urheiluakatemiassa on 
viisi KuusA:n nuorta ampumaurheilijaa.

Sallittakoon loppuun Purmosen ja Jo-
kisen toteamus, joka ei ole itsekehua, vaan 
reilu fakta:

– Saamamme nuorisopalkinto ei tullut 
turhasta, vaan olemme ansainneet sen.  6

”Hyvät osumat ovat parasta!”

Roope Pohjoisaholla, Emmi Pekkasella ja Emma 
Kanervalla on hauskaa Puhjonmäen ilma-aseradalla.

Arttu Lång (vas.), Rasmus Finne ja Viivi Kemppi 
Hämeenlinnan Kultahippufinaaleissa. KuusA voitti 
joukkuepronssia ilmakiväärin 12HT-sarjassa.

Severi Mauno.

Jonna Mauno.



URHEILUAMPUJA 2/201426

N
umeroiden valossa aseala on elossa ja 
voi hyvin. IWA:n uudet ennätyslukemat 
ovat 1343 näytteilleasettajaa 54 maasta 
ja yli 39 000 kävijää yli sadasta maasta. 

Käytössä oli yhdeksän messuhallia, joissa lähes 
47 000 nettoneliömetriä näyttelypinta-alaa.

IWA on toisaalta kansainvälistynyt ja toisaal-
ta se on tekemässä kirjoittamatonta työnjakoa 
amerikkalaisen kollegansa SHOT Show'n kanssa. 
Eritoten ISSF- ja olympialaistyyppisen ammun-
nan tarjonta keskittyy IWA-näyttelyyn, mutta kil-
pailuhaulikoiden markkinat näyttävät olevan Yh-
dysvalloissa lihavammat. Uutta ruutia ei keksitty 
IWA:ssa tänäkään vuonna, mutta muuten näytte-
lystä löytyy aina kaikkea pientä uutta ja kivaa.

Seuraavassa tarjontaa aakkosjärjestyksessä.

Aseet

AnSCHÜtZillA (Saksa) ei ollut tarkkuusasepuolella 
uutuuksia, mutta uudelle modulaariselle itselataavalle 
kiväärille mSr rX 22 ollaan kehittämässä ampumalajia, 
joka tekisi sen Saksan (ja muidenkin maiden) aselupa-
viranomaisen silmissä legitimaatiksi. Laji tullee olemaan 
jonkinlainen toiminnallinen, kenttäammunnan tyyppinen.

ansulla meni Sotshin olympialaisten ampumahiih-
dossa vallan mukavasti. malli 1827 Fortnerilla ammut-
tiin 56 kaikista 60 mitalista! vain neljä urheilijaa ampui 
izhmashin Biathlon 7:llä.

www.anschuetz-sport.com , www.ase.fi  

BleiKeR (Sveitsi) on hienomekaniikan valmistaja, 
joka tekee kuuluisia kivääreitä iSSF:n 50 ja 300 m la-

jeihin sekä CiSm:iin. italian Niccolò Campriani ampui 
Bleikerilla Lontoossa olympialaisissa kaksi vuotta sitten 
50 m asentokiväärin kultaa ja olympiaennätyksen. 50 m 
kiväärin nimi on Challenger (Steyr Sportilla on ilmaki-
vääri Challenge!). Bleikerin eräs uutuus on Lady, erityi-
sesti naisille suunnattu 50 m kivääri. 

300 m kivääreitä löytyy sekä vakiona että vapaana. Blei-
ker myy tukkeja myös erikseen, sekä alumiinisia että puisia.

Sveitsissä on Bleikerin ja G+e:n lisäksi vielä kolmaskin 
kilpakiväärien valmistaja, Tanner, mutta se ei ollut iWa:ssa 
esillä. Tanner edustaa ehkä vanhempaa koulukuntaa.

www.bleiker.ch  

FABARm (italia) toi näytille suuren joukon haulikoi-
ta, joiden joukossa on sarja ratahaulikoita nimeltä STL. 
Trap-mallien ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 
säädettävä ja muistilla varustettu poskipakka, 97 mm 
pitkät vaihtosuuhiset, korkea, säädettävä tähtäinkisko 
ja koristellut valesivulevyt. Näiden haulikoiden Suomen 
hinta jää alle 3000 euron.

edullisemmista axis- ja elos-sarjoista puuttuvat 
muun muassa sivulevut. Täältä löytyy sekä trappia että 
sportingia, sekä matalalla että korkealla kiskolla.

Fabarmin vanhastaan tuttuja piirteitä ovat erikoinen 
kolmivaiheinen piipunporaus Tribore ja peräti 1630 ba-
rin koeammunta teräshauleilla.

www.fabarm.it , www.juhanisinisalo.fi   

FeinWeRKBAu (Saksa) kertoi, että 800-sarja on 
syrjäyttänyt 700-sarjan ilmakiväärit. Kerrottiin uusista 
sisuskaluista ja kuinka 800-sarja on herkempi ammutta-
va. Tukeissa on monipuolisemmat säädöt. erilaisia 800-
versioita on kymmenkunta. vanhat tutut mallit porskut-

tavat edelleen: ilmapistooli P44, 22-pistooli aW93, 50 
m kivääri 2700 ja mustaruutiampujille History No.1 eli 
rogers & Spencer-revolverin replika.

vuoden 2014 uutuus modell Sport yllätti. Taittopiip-
puinen, jousitoiminen retrokivääri petsatulla pyökkitu-
killa. rakenteesta huolimatta FWB kertoo sen valmis-
tuksessa noudatetun kilpa-aseiden laatukriteerejä. eli 
laadukas "mökkiluftari"!

www.feinwerkbau.de , www.nordis.fi   

GRÜniG + elmiGeR (Sveitsi) tekee jatkuvasti pik-
kuparannuksia kilpakivääreihinsä. iWa:ssa esiteltiin r2 
racer rWC 50 m kiväärissä pikkuinen liputin, joka työn-
tää 22 Lr patruunan lataussillalta pesäänsä. Kolminok-
kainen lukko väännetään tavalliseen tapaan kammesta 
kiinni. Tarkoituksena on pesittää patruuna hellävaraisesti 
välttäen luodin vahingoittamista.

G+e racer rWC on niin hintava juttu (Sveitsissä CHF 
6300 eli noin 5200 euroa), ettei maahantuoja Timo Tas-
kinen ole myynyt yhtään asetta Suomeen. 

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: matti erkkilä, Pekka Suuronen, Seija vaarna ja valmistajat

IWA Kansainvälinen asealan suurnäyttely IWA pidettiin 
maaliskuussa 41. kerran Saksan Nürnbergissä.

– AsEIdEn vUotUInEn sUURkAtsELMUs

7 8 9 10
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1. Feinwerkbaun M11 Piccolo on entry level-
ilmapistooli. Sitä on käytetty myös DISAGin Red Dot 
-laserlaitteistossa.

2. Krieghoff K-80 Trap Special tarjoaa korkean 
kiskon, säädettävän tukinharjan, pitkät suuhiset 
ja irrotettavan laukaisulaitteen.

3. Feinwerkbau se on! Uusi Modell Sport.

4. Fabarmilla on huippumalleissaan 
säädettävä tähtäinkisko.

5. Beretta 692 on kohtuuhintainen ratahaulikko 
esimerkiksi sportingiin.

6. Steyr Sport Challenge E on ainoa ilmakivääri 
elektronisella laukaisulla.

7. Gianpiero Pardini on saanut kainaloonsa Lontoon 
kultamitalistin Niccolò Camprianin ja Lontoon 
kävijän Petra Zublasingin. Molemmat ampuvat 
uudella Pardini GPR 1 -ilmakiväärillä.

8. Perazzin ja Urheiluaseen toimitusjohtajat 
Mauro Perazzi ja Tuomas Tähtinen tutkivat uutta 
sportinghaulikkoa MXS.

9. Suoravetolukkoisesta Anschütz Fortnerista on 
tehty metsästysversio.

10. Feinwerkbaun Gernot Eder esittelee uutta 
800-sarjan ilmakivääriä.

11. Markus Gehmann Karlsruhesta, uusi takatähtäin 
sekä tyttäret Alina (vas.) ja Sinikka.

12. Eleyn toimitusjohtaja Andrew Lane kertoi 
uudesta ampumahiihtopatruunasta.

13. Nyt rupeaa Turkista tulemaan 
haulikonpatruunoita.

14. Grünig + Elmiger myy tukkeja myös erikseen.

15. Gelan-kivääri oli eräs harvoista näyttelyn 
uusista aseista. Itävaltalainen aseseppä Walter 
Beutler esittelee luomustaan. 

>>

G+e myy myös tukkeja. anschütz 2013 rautoihin so-
piva tukki maksaa Sveitsissä CHF 2550.

www.gruenel.ch , www.aseseppataskinen.fi   

mAROCCHi (italia) valmistaa yhä valmet 412:n jäl-
keläishaulikkoa. Nyt nimenä on Finn 612S tai SD. Suo-
malaisia juuria liputetaan niin iWa:n osastolla kuin esit-
teessäkin. aseen suunnittelijan Timo Hyytisen mukaan 
alkuperäisiä osia ei taida enää olla, mutta krieghoffmai-
nen piippuparin liukulukitus on ennallaan. 

Finn 612S:ää markkinoidaan metsästyshaulikoksi, 
mutta vaihtopiippujärjestelmä elää yhä. Saatavana ovat 
haulirihlan tai kaksoiskiväärin piiput. Haulikon kaliiperi 
on aina 12/76, kiväärikaliipereita on useita. vaihtosuu-
hiset ovat 70 mm pituiset. Lisävarusteena saa ulkonevia 
90 mm, jotka voi kiertää paljain sormin paikoilleen.

marocchi esitteli itselataavan inertiatoimisen 12/89 
haulikon Super Sj, jonka luvataan käsittelevän hauli-
kuormia 28 ja 64 g välillä. Kevyellä haulikolla ammuttu-
na uskoisin 64-grammaisen patruunan tarjoavan unoh-
tumattoman elämyksen! 

www.marocchiarmi.it , www.eloranta.fi    
mAtCHGunS (italia) kertoi hybridi-ilmapistoolista 
mG-H1. Sitä voi käyttää sekä mekaanisella että elektro-
nisella laukaisulla. Lisäksi matchguns kertoi tehdyistä 
parannuksista ja tuunauksista 22 Lr-pistooleihin. Kaik-
kiin pistooleihin on saatavana uudenmalliset lisäpainot.

oli mukavaa nähdä vikkelä Cesare morini osastolla 
täydessä menossa. maestrohan ei puhu kuin italiaa, 
mutta vientipäällikkö kertoi, että vanha herra käy tehtaal-
la joka päivä, seitsemänä päivänä viikossa. Hän kuulem-
ma pitää työstään. ikää on 72 vuotta.

www.matchguns.com  

meRKel (Saksa) on palauttanut vanhan suhlilaisen 
aseseppäperinteen luetteloihin. merkelin veljekset aloit-
tivat asevalmistuksen vuonna 1898. monien vaiheiden 
ja omistajanvaihdosten jälkeen merkelin on vuodes-
ta 2007 omistanut abudhabilainen Caracal. merkelin 
tehtaalla Suhlissa valmistetaan pistoolien ja kiväärien 
lisäksi jälleen haulikoita. Sivulukkoinen 303 oli kova 
nimi kiekkoradoilla 1990-luvulle saakka. Nyt sellainen 
on jälleen ostettavissa, tosin ei kaupan hyllyltä, vaan 
toimitusajan kanssa.

www.merkel-die-jagd.de , www.eloranta.fi   

PARdini (italia) esitteli ylpeänä ensimmäisen italiassa 
valmistetun kilpaluokan ilmakiväärin mallinimeltä GPr 1. 
osastolla oli mukana Lontoon kultamitaliampuja Niccolo 
Campriani, joka on ollut mukana kehittämässä kivääriä. 
Tunnusomaisina piirteinä ovat lähelle ampujaa tuotu la-
tausportti ja ampumahiihtokiväärin toimintaa muistuttava 
latausvipu. Campriani kertoo ampuma-asennon säilyvän 
paremmin latauksen aikana kuin tähänastisilla kivääreillä.

GPr 1 käyttää pitkää 250 barin alusäiliötä, josta kerro-
taan riittävän puhtia 400 tarkkaan laukaukseen.

www.pardini.it , www.lahdeniemi.fi   

PeRAZZi (italia) esitteli pitkästä aikaa uuden haulikon 
mallimerkinnän, mXS. Haulikko on tarkoitettu sportin-
giin ja compakiin. Pesitys on aina 12/76. optioluettelo 
on hieman lyhyempi kuin mX-Perazzeissa. Toki piipun-
pituuksia on kolme, 73, 76 ja 81 cm, valittavana on joko 
vaihtosuuhiset tai kiinteät 1/2 ja 3/4. Säädettävä tukin 
harja on optio. Lukkorunko on kirkas tai musta.

mXS kaikilla herkuilla maksaa Urheiluaseessa 6490 
euroa. Suomeen on tullut jo yksi ase. Tuotantomää-
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rä vuonna 2014 on hyvin rajallinen, joten lisäaseiden 
saannista ei ole varmuutta. Trap-mallien tuotanto jatkuu 
entisellään ja entisin mallimerkinnöin eli mX:t 8, 2000, 
2005 ja 2008.

www.perazzi.it , www.urheiluase.fi  

PROmmeRSBeRGeR (Saksa) Büchsenmacherei on 
practical-pistoolien ja lisävarusteiden tavaratalo ja asepaja 
münchenin lähellä. Se toimii teksasilaisen STi:n ja virginia-
laisen C-moren maahantuojana. Lisäksi yritys tuunaa asei-
ta edelleen rakentaen 1911- ja 2011-malleja, joiden nimi 
on Prommersberger Custom. arskojakin löytyy, malleina 
Tactical ja Competition. Lohjalainen ase ja osa toimii sekä 
Prommersbergerin että STi:n Suomen maahantuojana.

Nämä ovat practical-urheilun kuuluisimpia brändejä. 
www.gunmaker.de , www.asejaosa.fi  

RedOlFi ARmi (italia). a. redolfi  on toiminut aseiden 
maahantuonti- ja vientiliikkeenä sekä valmistanut pieni-
muotoisesti aseita 1980-luvulta lähtien. vuonna 2010 se 
aloitti teollisen haulikoiden valmistuksen manerbiossa 
Brescian lähellä. yrityksellä on päällekkäispiippuisten 
haulikoiden tuotesarja eoS, josta löytyvät metsästyshau-
likoiden lisäksi myös trap- ja sporting-mallit.

www.ra-sport.it , www.gyttorp.fi  

SteyR SPORt (itävalta) kertoi uudesta Challenge-
ilmakivääristä. Siitä on nyt myös e-versio eli elektroni-
sella laukaisulla varustettu. Steyrin mukaan se on ainoa 
sähkölaukaistava kilpaluokan ilmakivääri maailmassa.

Steyr esitteli muunnossarjan, jossa tavallinen Chal-
lenge match voidaan muuttaa benchrest-käyttöön ja 
päinvastoin. running target -lajiin markkinoidaan van-
hempaa LG 110-mallia.

www.steyr-sport.com 

WAltHeR (Saksa) esitteli LG 400-ilmakiväärin pari 
vuotta sitten. Nyt tuotiin valikoimaan pari edullisempaa 
versiota LG 400:sta, puutukkinen Universal ja alumiini-
tukkinen Blacktec. molemmista painotetaan, että kiväärin 
sydän on täysiverinen LG 400, mutta "Separator" ja "ab-
sorber" puuttuvat. jälkimmäisen voi asentaa jälkikäteen. 
Tähtäimet ovat yksinkertaisemmat. molempien tukit ja 
pistoolikahvat ovat symmetriset, joten ne soveltuvat niin 
oikea- kuin vasenkätisillekin. Tämä on seuran kimppa-
käytössä tärkeää.

www.carl-walther.de , www.hw-hunt.fi   

PAtRuuNAt

CARtuCHOS SulBeJA (Portugali) on haulikonpat-
ruunoiden valmistaja sekä radoille että metsästykseen. 
en ole ennen törmännyt portugalilaisiin patruunoihin. 
Kertovat omaavansa iSo 9001 -sertifi kaatin ja C.i.P.-
leimat. Haulimateriaalina vain lyijy, 24-36 g, haulikoot 
1-10. myy myös välitulppia erikseen.

www.cartuchossulbeja.pt  

eley (Britannia) on saanut valmiiksi ampumahiihto-
patruunan Biathlonin. Se eroaa Tenexistä tilkkasen pie-
nemmän luodinhalkaisijan, kylmänkestävän luotivahan 
ja hieman suuremman lähtönopeuden osalta.

eleyllä on nyt Stuttgartissa ja Birminghamissa tes-
tausasemat. Saksassa voi testata myös pistooleita. eng-
lantiinhan ei käsiaseita voida viedä. Testaussopimukset 
tehdään Birminghamin pääkonttorin kautta. Testattavat 
patruunat ovat Tenex ja edge. 

eley pitää teknillisen seminaarin syyskuussa Grana-
dan mm-kilpailujen yhteydessä, jossa se lupaa paljastaa 
22-patruunan käyntiin liittyviä asioita. Seminaari on kai-
kille avoin, ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

www.eley.co.uk  

FiOCCHi (italia) on liittynyt lyijyttömien patruunoiden 
tarjoajien joukkoon. Kiväärin luotipatruunan nimi on 
Freccia Nera ("musta nuoli") ja haulikon täyteisen N-
eX-S ("New expansion Slug"). 

Luotimateriaali on mustaksi pinnoitettua kuparia, 
josta tullee nimi "musta nuoli". Kaliiperit 308 ja 30-06, 
luotipainot 10,69 ja 11,66 grammaa. 

Haulikon täyteisen materiaali on terästä. Hylsy on 
12/67 ja projektiili painaa 31,5 g. Tehtaan mukaan näitä 
täyteisiä voidaan ampua kaikenlaisten supistusasteiden 
läpi, myös vaihtosupistinten.

www.fi occhi.com , www.eloranta.fi  

GlAVPAtROn (Venäjä) on uudehko (2003) haulikon-
patruunoiden valmistaja, joka on syntynyt sekä urheiluam-
pujien että metsästäjien tarpeesta ja ilmeisesti useamman 
neuvostotehtaan yhdistymisestä. Pääkonttori sijaitsee 
aseteollisuudestaan kuuluisassa Tulassa. "Glavpatron" 
on brändi ja tehtaan nimi on jotain muuta. iSo 9001:2008 
sertifi kaatti on saatu, mutta C.i.P.:stä ei puhuta mitään.

Tuotteet ovat 24 g skeet- ja trap-patruunoita sekä 28 g 
sporting. mielenkiintoinen tapaus on 12/70/20 g lataus 

"junior". Tällähän voisi rakentaa epävirallisia ja haastavia 
jäsentenvälisiä, kun hauleja on 17 prosenttia vähemmän. 
metsästyspatruunoita löytyy 12-, 16- ja 20-kaliipereissa 
20-48 g haulikuormalla. Haulikokoja on joka lähtöön, 
materiaalina on aina lyijy. Täyteisten projektiileina käyte-
tään Gualandia ja Baschieri & Pellagria. Patruunarasiois-
sa on viehko "retro-grafi ikka".

www.glavpatron.ru  

luOtimAteRiAAlit. Saksassa puhutaan ääneen, 
että lyijyn käyttö metsästyksessä pitäisi kieltää. Sen 
tiimoilta esimerkiksi rWS, Brenneke ja Sax esittelivät 
lyijyttömiä metsästysluotivaihtoehtoja umpikuparista ja 
-messingistä. myös tompakkivaipalla ja tinasydämellä 
varustettuja luoteja on. 

rWS ja Haendler & Natermann esittelivät lyijyttömiä 
ilma-aseluoteja. Sekä rWS:n Hypermatch Green että H & 
N:n match Green käyttävät materiaalina tinaa.

H & N on tuonut markkinoille edullisemman kakkos-
brändin "excite". Sitä markkinoidaan merkinnällä "made 
in Germany".

www.rws-munition.de , www.sax-munitions.de ,
www.hn-sport.de , www.brenneke-munition.de , 
www.ukpallas.fi  

RWS (Saksa) juhlisti kilpailupatruuna r50:n 75-
vuotissynttäreitä. Patruuna luotiin vuonna 1939 Saksan 
maajoukkuetta varten Helsingin olympialaisiin, jotka sit-
ten jäivät tunnetusta syystä pitämättä. r50:stä on tehty 
retropainos, jossa 50 patruunan rasiassa on tarkalleen 
vuoden 1939 grafi ikat ja värit. 10 rasiaa on pakattu vuo-
den 1939 näköiseen peltirasiaan. Patruunat ovat kuiten-
kin vuoden 2014 tuotantoa.

rWS Semi auto on tuliterä 22 Lr -patruuna. Sen pro-
jektiili on vakio 40 grs. (2,59 g) umpipäinen lyijyluoti, 
mutta se lähtee hieman vikkelämmin, 355 m/s kivääristä 
ja 330 m/s pistoolin piipusta. voidaan olettaa, että luo-
din halkaisija ja luotivaha ovat suunnitellut itselataavan 
aseen pesittämisen varmistamiseksi. Samoin, että rekyyli 
riittää itselataavaan toimintaan.

rWS:llä on Fürthissä Nürnbergin kupeessa tes-
tausasema, jossa voi etsiä omaan 22 Lr-kivääriin tai 
pistooliin parhaiten käyvän rWS-patruunan. asemalla 
on myös mahdollista testata ilma-aseita rWS-luodeilla. 
ase-patruunatestiaika varataan Suomen maahantuojan 
kautta, joka on Urheilu ja Kalastus oulussa.

www.rws-munition.de , www.ukpallas.fi    
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tARVIkkeet JA VARusteet 

AHG (Saksa) (anschütz-Handels GmbH) on anschützin 
tarviketavaratalo, jota johtaa Uwe, toinen anschütz-veljek-
sistä. Sen teknisenä johtajana toimii sympaattinen Norbert 
Ussfeller, joka on itse entinen kansallisen tason kivääri-
ampuja ja nykyinen tuotekehittäjä. Hänen piirustuslaudal-
taan ovat lähtöisin monet 100-sivuisessa ahg-luettelossa 
esillä olevat pienet mutta hyödylliset ampujan varusteet. 

Norbert Ussfeller esitteli kahta etutukea (bipod), jotka 
hän on molemmat suunnitellut. Kivääri lasketaan näiden 
varaan asentokilpailun sarjojen välillä, kun asetta huol-
letaan tai kun tähtäimiä säädetään. Sääntöjen mukaan 
tuet on lipsautettava eteenpäin etutukin suuntaiseksi, kun 
ammunta alkaa.
www.ahg-anschuetz.de  

diSAG (Saksa) valmistaa elektronisia ja optoelektroni-
sia taululaitteistoja. yritys on toimittanut laitteistot mo-
nelle ampumaradalle eteläisessä Saksassa.

iWa:ssa esiteltiin DiSaG red Dot -järjestelmä, jota 
markkinoidaan nimellä "Professionelles Laserschiessen für 
Kinder" (vapaasti suomennettuna ammattimaista laseram-
muntaa lapsille). ja lisää: "ei ikärajaa! ei lakiin perustuvia 
rajoituksia!" Tämä johtuu Saksan määräyksistä, missä alle 
12-vuotias ei saa laukaista minkäänlaista ampuvehjettä, ei 
edes ilma-asetta valvovan silmän alla. DiSaGin mukaan 
red Dotia osaa ja saa käyttää vaikka 6-vuotias.

Feinwerkbau toimittaa DiSaGille pistoolin, mikä lienee 
ampumakelvottomaksi riisuttu malli "Piccolo". Se painaa 
350 g. DiSaG kiinnittää pistooliin "laserin", mikä lienee 
kuitenkin infrapunalähetin. Tällä ammutaan 200x200 mm 

kokoiseen maalitauluun. osuma 
viedään taululta Blue-

toothilla tai rS232-
kaapelilla tietoko-

neen ruudulle. 
järjestel-
män voi 
h a n k k i a 
myös Fein-

werkbaun 
valmistamalla 

kiväärillä. Tämä 
painaa jo 1,9 kg. Fein-

werkbau-yhteydessä 
on se hyvä puoli, että 

tähtäimet ovat aidoista aseista. Tähtäinten säätö tulee tällöin 
tutuksi jo nuoresta pitäen.

Laserjärjestelmä maksaa Saksassa yksinään noin 500 
euroa, pistoolin kanssa runsaat 900 euroa, kiväärin kans-
sa yli 1000 euroa. 

www.disag.de 

GeHmAnn (Saksa) esitteli uuden kiväärin takatähtäi-
men, jossa säädön toistettavuuden kerrotaan olevan huip-
puluokkaa (no backlash). Säätökappaleiden liukupinnat 
on käsitelty molybdenidisulfi dilla ja tefl onilla, jolloin sää-
tö ei takertele tippaakaan. Napsut palautuvat luotettavasti 
alkuperäiseen asemaan poikkeutuksen jälkeen.

markus Gehmannin tyttäret alina ja Sinikka olivat 
iWa:ssa perheyrityksen osastolla. Kaunotarten nimet 
selittyvät sillä, että markus Gehmannilla on suomalaiset 
sukujuuret äidin puolelta.

www.gehmann.de  

HAuliKOn mAAliKieKOt. Usealla valmistajalla oli 
iWa:ssa esillä "ekokiekkoja". materiaalit vaihtelivat, mut-
ta ainakin kaksi espanjalaista valmistajaa ilmoitti raaka-
aineeksi männyn pihkan. 

Granadan mm-kilpailuissa syyskuussa ammutaan 
pelkästään espanjalaisen Corsivian ekokiekkoja "Green 
Dream". Tulevatkohan maan mäntymetsät tällä menolla 
loppuun hakatuiksi?

Suomalainen Nastakiekko on kertonut, että se voi 
valmistaa joko bitumikiekkoja tai ekoja, mutta nykyinen 
toimintamalli ei mahdollista kahta eri tuotantolinjaa. 
Toistaiseksi Nastakiekon asiakkaat eivät ole halukkaita 
maksamaan ekokiekoista pyydettävää lisähintaa.

www.corsivia.com , www.nastatrap.com 

lAPORte (Ranska) kertoi pölykiekon merkittävästä 
hinnanalennuksesta, joka on saavutettu tuotantolinjan 
automatisoinnilla. Nykyään pölykiekkoja ammutaan etu-
päässä fi naaleissa, jonka käytännön on sanellut kiekon 
kova hinta. Nyt voitaisiin hinnan puolesta käyttää näyttäviä 
pölykiekkoja muissakin ammunnoissa. Laporten pölyvärit 
ovat vihreä, vaaleanpunainen, oranssi ja valkoinen. 

www.laporte.biz 

SAueR SPORtKleidunG (Saksa) esitteli moniväri-
sen ampujaintakin nimeltä advantage extra. Se on saksa-
laisyrityksen parhaan laadun tuote, kokonaan Saksassa 
neulottu. erikoista on, että siihen on laitettu kaikki nahan 
värit mitä yritys käyttää tuotannossaan. Kerrotaan, että se 
tehtiin alkuun värimalliksi, mutta sitten tuumattiin, että 
tuohan voisikin olla jännittävä ihan tuotteenakin...

www.sauer-shootingsportswear.de  

SiuS (Sveitsi) kertoi saaneensa Laserscore LS 10 
-elektroniselle taululaitteelle iSSF:n 1-, 2- ja 3-asteiden 
hyväksynnät. Nyt laitteistoa voidaan käyttää vaikka olym-
pialaisissa. Se soveltuu ilma-aseille ja 50 m kivääreille, 

tähtäimet ovat aidoista aseista. Tähtäinten säätö tulee tällöin 
tutuksi jo nuoresta pitäen.

Laserjärjestelmä maksaa Saksassa yksinään noin 500 
euroa, pistoolin kanssa runsaat 900 euroa, kiväärin kans-
sa yli 1000 euroa. 

www.disag.de 

GeHmAnn
men, jossa säädön toistettavuuden kerrotaan olevan huip-

myös ulkokäyttöön. Laitteistoa voidaan käyttää joko yk-
sin (stand-alone) tai siitä voidaan rakentaa rata. 

www.sius.com 

StellA-97 (ukraina) toi esille haulikoneen. enää ei 
tarvita 80-metristä haulitornia, vaan tämä "magneto-hyd-
rodynaaminen lyijyhaulien tuotantolaitos" on alle miehen 
korkuinen. Sen kerrotaan perustuvan lyijysuihkun katko-
miseen magnetismin avulla suojakaasuympäristössä. esi-
te kertoo, että siinä on yhdistetty haulitorni- ja Bliemeis-
ter-menetelmien parhaat puolet. Tuotanto on 50-200 kg 
hauleja tunnissa, koko 1,5-5,0 mm. Sähköä kuluu 70 kWh 
per lyijytonni, vettä 300 litraa ja suojakaasua 200 l/h.

Kerrotaan, että laitteistoja on käytössä venäjällä, Uk-
rainassa, Hollannissa, Turkissa, Thaimaassa, intiassa ja 
australiassa.

www.leadshotmachine.com 

12 13 1410

1. Zeiss kertoo vaatimattomasti uuden V8-
kiikaritähtäimen olevan maailman paras. 36 mm 
runkoputki! 

2. Äänenvaimentimet tekevät tuloa maailmallakin. 
Kuvassa saksalainen Mauser M12.

3. Ahg:lla on ratkaisu tapauksiin, jossa ampujan 
hallitsevana silmänä on ”väärä”.

4. Sauerin tutkielma aiheesta värikäs 
ampujaintakki.

5. Benelli on suunnitellut haulikon perätukkiin 
Progressive Comfort -iskunvaimentimen. 
Maahantuoja Nina Holmberg esittelee.

6. Morinin Francesco Repich markkinoi 
akkutoimista lämpöliiviä ampujille. 

7. Laporte kertoo valmistavansa yli 
5000 heitintä vuosittain.

8. Anschützilla on myös Field Target-
kivääreitä. Kuvassa on Hawken optiikkaa 
ja parallaksin säätöpyörä.

9. Waltherin Thomas Bretschneider esittelee 
LG 400 Blacktec -ilmakivääriä.

10. Grünig + Elmigerin Racer 50 m kivääri on 
tekninen tapaus. Patruuna pesitetään erikseen 
pienellä liputtimella (punaisen yläpuolella).

11. Norbert Ussfeller suunnittelee ahg:lla 
käteviä ampujan varusteita. Kuvassa kaksi 
kiväärin etujalkaa.

12. Saksalainen ampujainlasien valmistaja 
Knoblochin tuotteisto mahtuu pieneen tilaan.

13. RWS:n Hypermatch ilmakiväärin luoti 
on tinaa.

14. Entinen olympialaisten kultamitalisti Ennio 
Mattarelli valmistaa nykyisin heittimiä.

viedään taululta Blue-
toothilla tai rS232-

kaapelilla tietoko-
neen ruudulle. 

järjestel-
män voi 
h a n k k i a 
myös Fein-

werkbaun 
valmistamalla 

kiväärillä. Tämä 
painaa jo 1,9 kg. Fein-

werkbau-yhteydessä 
on se hyvä puoli, että 
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U
seita suomalaisia alan kauppiaita oli Eu-
roopan suurimmassa ase- ja metsästys-
alan messutapahtumassa tutustumassa 
uutuuksiin ja tekemässä hankintoja.

Tässä on lyhyt katsaus sekä messuilla olleiden 
että eräiden muiden yritysten uusista tuotteista ja 
kuulumisista tällä hetkellä.

nAMMo LAPUA
Nammo Lapualla oli jälleen iWa:ssa näyttävä osasto ja 
runsaasti henkilökuntaa. osasto antoi vaikutelman, että 
kansainvälisellä yhtiöllä menee hyvin. eikä vaikutelma 
pettänyt. markkinointipäällikkö erkki Seikkula oli yhtä 
hymyä kertoessaan ”lapualaisten” menestyksestä.

Tuoteuutuuksina hän esitteli .221 rem Fireball -hyl-
syn, .50 Browning-hylsyn, 7mm GB553 9,7g/150gr 
oTm ScenarL -luodin, 7mm GB554 11,7g/180gr oTm 
ScenarL -luodin ja .308 Win B476 11,0g/170gr FmjBT 
Lock Base Semi-aUTo -patruunan.

– Kaksi ensimmäistä tuotetta on lähinnä yhdysvaltain 
markkinoille, mutta tuo .221 rem Fireball yhdessä noi-
den 7mm luotien kanssa palvelee hyvin siluettiampujien 
tarpeita. Patruuna on kehitetty lähinnä viranomaistarpei-
siin, mutta myös practical-ammuntaan, Seikkula selvitti.

– Urheiluammuntaan meillä on tarjolla .22 Lr- ja kes-
kisytytteiset patruunat sekä niiden komponentit. olemme 

alan johtava toimija tässä sektorissa, hän sanoi.
– Kauppa käy kuin rajuilma! Pienoiskiväärin pat-

ruunoiden kapasiteetti on jo myyty koko vuodelle, ja 
Lapuan sekä vihtavuoren tehtaat vastaavat osaltaan val-
tavaan maailmanlaajuiseen kysyntään, Seikkula selvitti 
innoissaan.

vuosi 2013 oli yhtiölle liikevaihdon ja tuloksen osalta 
ennätyksellinen. Tästä vuodesta on ”pohojalaasilla” va-
kaa aikomus tehdä vielä parempi!

www.lapua.com 
 

AsE UtRA
äänenvaimentimien käyttö on iSSF:n lajeissa kielletty. 
Practical-lajeissa se olisi sallittua, mutta vaimentimien 
käyttö ei ole siellä yleistynyt.

Tuukka jokinen on havainnut, että asenne niiden 
käyttämiseen on hivenen muuttunut myönteisemmäksi 
esimerkiksi joissakin eU-maissa.

– Skandinavian ja iso-Britannian myönteinen esi-
merkki ei kuitenkaan ole vielä riittänyt monelle Keski-
euroopan maalle. mutta mikäli Saksa alkaa hyväksyä 
vaimentimet, niin silloin todennäköisesti muut maat 
seuraavat sen esimerkkiä.

– vaimentimien käyttö on maalaisjärjellä ajateltuna 
hyvä asia, mutta byrokratia ja väärät ajatusmallit haittaavat 
edistystä.

– eU-maat, jotka eivät anna kansalaistensa käyttää 
vaimentimia, aiheuttavat heille kuulovaurioita. Kuulo-
suojaimet ovat pakollisia toissijaisena kuulonsuojelu-
metodina, jokinen selvitti.

HJoRtH URHEILUtUkkU
– olemme varovaisen optimistisia kauden 2014 näky-
mistä. viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen han-
kalia asekaupalle uuden aselain myötä. vaikka laki on 
tiukentunut, tavallisen ampujan on yhä täysin mahdol-
lista saada lupa aseen hankintaan, yhtiön markkinointi-
päällikkö mika Hjorth arvioi.

Tälle vuodelle on monelta valmistajalta luvassa taas 
paljon uutuuksia. iWa-messuilla Ceasar Guerini esitteli 
uuden invictus-ratahaulikon, jossa rungon kuluvat osat 
on vaihdettavissa, kun sovitukset alkavat löystyä.

– easy Hit esitteli uuden easy Hit PXS1000 -haulik-
kotähtäimen, joka soveltuu varsin hyvin aloittelijoille ja 
myös metsästäjille. olemme saamassa ensimmäisen 
erän Winchesterin aa Traacker -savikiekkopatruunoita. 
Traackerin välitulppa aukeaa laskuvarjon tavoin ja in-
dikoi ampujalle hauliparven suunnan. Tämän avulla on 
helppoa päätellä miksi kiekko ei mennyt rikki.

redfi eldillä on uusi Counterstike 1x30 punapiste-
tähtäin, jossa on 5mW -laserosoitin (laser on Suomen 
THL:n hyväksymä ja testaama). Leupold on päivittänyt 

Teksti ja kuvat: matti erkkilä

Suomalaisten asealan yritysten osuus oli iWa-messuilla Saksan Nürnbergissä maaliskuussa tavanomainen. varsinaisen oman osaston 
olivat rakentaneet Nammo Lapua (NorDis mukana), Sako, Teema Line, Tampereen asepaja, asesepänliike ase Utra ja oulun Työstökeskus. 

LAPUALLA tAAs koMEA osAsto IWA:ssA

1 2
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punapistetähtäin DeltaPoint ii:n. ruotsalaiselta redring 
haulikkotähtäimen valmistajalta on tullut päivitetty red-
ring mk ii. Tähtäimessä on uusi, lasinen, linssi ja paran-
neltu elektroniikka. Hjorth selvittää.

oy HW-CoMPAny Ltd
Toimitusjohtaja esko erkkilällä on mieluisa ”kutina” 
yrityksen tämän vuoden myynnin kasvusta. Se perustuu 
osaksi eräiden tunnettujen asemerkkien uusiin mal-
leihin. Niitä ovat muun muassa Waltherin ilmakiväärit 
LG400 Blacktec ja LG400 Universal.

ilmapistooleissakin on uutuuksia. Waltherin LP400 
Club ja Hämmerlin aP20 Pro -mallit ovat uusia.

 
AsEkAUPPA ERkkI LäHdEnIEMI
iWa-messujen yksi ampujaa kiinnostava merkittävä uu-
tuus oli Pardinin esittelemä ilmakiväärimalli GPr 1 Pro. 
mallikappale on jo ehtinyt asekauppa Lähdeniemen liik-
keeseen Tampereelle nähtäväksi ja kokeiltavaksi. Hinta 
on 2895 euroa. aseita hankitaan tilausten mukaisesti, ja 
niiden toimitusaika on neljä viikkoa. Pardini on aiemmin 
tunnettu suosituista kilpapistooleistaan.

– Pardini on luopunut pistooleidensa sähkölaukai-
susta. Sen säätö tuntui olevan ongelmallinen. moni 
ampuja sääti laukaisun hyvin herkäksi ja lyhyeksi. Tämä 
aiheutti sen, että laukaisimen noin neliömillimetrin ko-
koinen mikrokytkin ei kestänyt liipaisimen painamista 
pohjaan asti vaan rikkoutui. Tämä taas aiheutti sen, että 
aseen rekyylin vaikutuksesta laukaiseva sormi liikahti 
sen verran, että se aiheutti kaksoislaukauksen. Kun lau-
kaisua edelleen säädettiin, meni se tehtaan asetuksista 
pois ja rikkoi mikrokytkimen, kauppias erkki Lähdeniemi 
selvitti. myös paristojen kohdalla oli ongelmia.

– Pardini on luopunut pistoolin sähkölaukaisusta 
kokonaan, varaosia ei enää ole toimitettavissa. aseet 
eivät kuitenkaan ole poisheitettäviä, sähkölaukaisu kor-
vataan mekaanisella laukaisulla. aseeseen on hankittava 
vaihtosarja, koska mekaaninen laukaisukoneisto omi-
naisuuksiensa puolesta ei mahdu sähkölaukaisulaitteen 
tilaan. Päivitysosien hinta on nyt vähän alle 600 euroa 
ja asesepän sovitus- ja säätötyö muutamia kymppejä, 
Lähdeniemi sanoi.

noRdIs oy
NorDiksen näkymät vuodelle 2014 ovat hyvät. yhtiö 
hakee kasvua uusien edustusten kautta ja pyrkii vahvis-

tamaan markkinaosuuttaan tukkurikentässä patruuna-
kaupalla. Pitkällä tähtäimellä NorDis pyrkii parantamaan 
jälleenlatausruutien saatavuutta.

– Uusiakin edustuksia meillä on: SigSauer, ar-tyyp-
piset aseet practical- ja Sra-ampujille. Lisäksi selvitäm-
me onko mahdollista teettää SmL:n kilpalajeihin sovel-
tuvaa asetta, toimitusjohtaja marko ala-Ketola kertoi.  

Tähtäinten maahantuonti kiinnostaa yhtiötä.
Tuonnissa on hiljattain lanseerattuja tuotteita, kuten 

Steinert-luodinnopeusmittari, a-tec -äänenvaimenti-
met (uusia malleja hiilikuituvaimentimissa), Shield-
punapistetähtäimet, vFG-puhdistusvälineet, robust-
kääntöveitset metsästäjille, SK-harjoituspatruuna (8g 
fmj) ja edullinen kokovaippainen harjoituspatruuna. Sen 
ensimmäinen erä on myyty kauppiaille ympäri Suomen. 
maahantuontiin kuuluvat myös tutut asemerkit Steyrin ja 
Feinwerkbaun aseet, jälkimmäisellä on uutuutena ilma-
kivääri m800.

oULUn työstökEskUs
äänenvaimentimien valmistaja tekee seitsemää eri mal-
lia, ja niissä on 17 eri versiota. etuasenteinen kevyt ja 
tehokas Ultra alfa oli yrityksen mukaan hirvimiesten 
suosikki viime syksynä.

– Uutuutena on kaksi erilaista 11mm/Picatinny 
-muuntokiskoa ilma-aseisiin ja pienoiskivääreihin. Ko-
timaiset tuotteemme päihittävät laadussa puristamalla 
valmistetut halpiskiskot pysyessään hyvin paikoillaan, 
Sampo Karppinen kehaisee.

– SaK-miLrs ampumatuen saavuttama suosio koti-
maassa ja ulkomailla yllätti, ja tuote loppui kesken. Pie-
nillä parannuksilla bipodia/ampumatukea valmistunee 
alkukesästä.

– asesepän meisselimme on ollut kysytty lamasta huo-
limatta. vaimentimien osalta lama ei oikeastaan näy, vaan 
viime syksyn sesonki jatkui tämän vuoden tammikuulle.

yritys arvioi myynnin piristyvän tänä vuonna. vaimen-
ninkauppa tuntuu olevan nousussa. monen vuoden tauon 
jälkeen yritys valmisti rugeriin sekä Browningin aseisiin 
suosittua bajonettikiinnitintä vaimentajaa varten.

oy tEEMA LInE Ltd
Toimitusjohtaja Kurt Thune sanoo X.9 Hybrid -ampu-
ma-asusteiden materiaalimallin saaneen erittäin hyvän 
vastaanoton. asujen käyttäjät ovat saavuttaneet niiden 
avulla useita mitaleita. X.9:n ansiosta Forssassa sijait-

1. Teema Line Oy:n myyntisihteeri Katja Viertola 
esittelee grafiikalla forssalaisyrityksen ylivoimaa 
Lontoon olympiakisoissa kivääriampujien 
”vaatettajana”.

2. Oulun työstökeskuksen koneistaja Vuong 
Ngoc Anh esittelee muuntokiskon uutuutta 
11mm/Picatinny.

3. Nammo Lapuan patruunoilla on kysyntää. 
Sitä ei ilmeellään peittele myyntipäällikkö Erkki 
Seikkula. Ampumahiihdossa ”lapualainen” on 
kansainvälisesti ylivoimaisesti suosituin patruuna.

4. NorDis Oy hankki uusia edustuksia IWA-
messuilla. Kokonaisuutenaan toimitusjohtaja Marko 
Ala-Ketola (oik.) ja myyntipäällikkö Jani Virtanen 
olivat tyytyväisiä suurmessujen tuloksiinsa.

5. Markkinointipäällikkö Mika Hjorth ihastui 
Ceasar Guerinin esittelemään uuteen Invictus-
ratahaulikkoon, jossa rungon kuluvat osat on 
vaihdettavissa, kun sovitukset alkavat löystyä.

sevan tuotantolaitoksen liikevaihto kasvoi huomattavasti 
viime vuonna.

– Tänä vuonna odotamme suurta kiinnostusta kan-
nettavien puhelinten KT ampumavalmennusjärjestelmää 
kohtaan. Se esiteltiin ensi kertaa maaliskuussa nuorten 
Kultahippukisoissa.

– KT-valmennusjärjestelmä tulee olemaan saatavissa 
kaikkiin yleisimpiin älypuhelimiin. järjestelmän avulla 
ampuja voi parantaa taitojaan melkein missä ja milloin 
vain, Thune lupaa.

PIRkAn AsE
Tamperelainen Pirkan ase oy oli tänä vuonna 
seitsemättä kertaa iWa-messuilla. Nürnber-
gin messuista on tullut tärkeä tapahtuma 
markkinoinnin ja myynnin kannalta.

– Solmimme jälleen kerran uu-
sia kontakteja hyvin järjeste-
tyillä messuilla. Tapahtuma 
on meille tärkeä, eikä 
sieltä kannata olla 
poissa. Nytkin 
tapasimme 

3 4 5
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useita muita valmistajia ja kauppiaita ja teimme merkit-
tävän osan vuotuisista sopimuksistamme, Harri Laakso-
nen kertoi.

Pirkan aseella on hyvä tilauskanta. Koko tuotannosta 
menee tällä hetkellä noin 75 prosenttia vientiin. 

Uutta yhtiön aseissa on Take Down -malliin tehdyt 
pienet muutokset muun muassa takatukin ja rungon 
osalta. Se parantaa ampumamukavuutta ja aseen käsi-
teltävyyttä.

– Take Down on saanut hyvän vastaanoton, ja tuotan-
tomäärä nousee koko ajan muihin malleihimme verra-
ten, Laaksonen selvitti tyytyväisenä.

tEUvo LoUHIsoLA oy koULUttAA Myös
Teuvo Louhisola oy:n päätuotemerkki on edelleen Benelli, 
jonka koko valikoimaa tuodaan Suomeen. Benellin www-
sivujen käännöstyö suomeksi valmistuu ennen kesää.

– edullinen Benelli Premium Plus -puoliautomaat-
tihaulikon mallisto on otettu hyvin vastaan.  Tarvike-
puolella tuotemerkkejämme ovat muun muassa Napier, 
oakley, alexandre mareuil, FrogLube ja american ope-
rator. Hoidamme myös verseidag Ballistic Protection 
-tuotteiden siviilipuolen markkinoita, toimitusjohtaja 
Nina Holmberg kertoi.

– olemme aloittaneet kaupallisten koulutusten jär-
jestämisen. Kursseillamme kouluttajina toimivat alansa 
ammattilaiset. Kurssitarjontaan voi tutustua osoitteessa 
www.teuvolouhisola.fi /fi /koulutus. ehdotuksia ja kurssi-
toiveita otamme vastaan.

– Benelli on uudistanut raffaello-sarjaa. Uusin malli 

on raffaello Crio Power Bore. aseen puiseen takatuk-
kiin on saatu progressiivinen rekyylinvaimentaja. Se 
lisää käyttömukavuutta ja helpottaa käsiteltävyyttä. ase 
on klassisen näköinen ja soveltuu sekä ratalajeihin että 
metsästykseen.

Benelli vinci -mallista on tulossa Tactical-versio, 
jossa ovat GS-tähtäimet, picatinny-kisko ja 18.5” pitkä 
piippu. malli saataneen erämessuille.

FrogLube on aseiden ja muiden mekaanisten tuottei-
den puhdistukseen, voiteluun ja korroosion suojaukseen 
tarkoitettu täysin myrkytön tuotesarja. FrogLube-tuotteet 
ovat luonnontuotteita, eivätkä ne sisällä liuottimia tai 
muita käyttäjälleen vaarallisia aineosia.

– Haluamme kehittää palveluamme huolehtimalla 
tuotteiden hyvästä saatavuudesta ja tuoteinformaatiosta, 
Holmberg tiivistää.

AsEtALo oy
Timo Huikkala kertoo kauppojensa jatkavan yhteistyötä 
ennestään tuttujen tuotteiden parissa. Glock, magtech, 
HULL, Trust, vixen, Stefano Faust, aya ja Umarex-tuot-
teet kuuluvat asetalon tuotevalikoimaan.

– magtechin patruunoista on tulossa edullinen tar-
jous kaliiperin 32 SWLC-isopistoolilla ampuville. Hull-
haulikon patruunoista on tälle keväälle hyvä tarjous, var-
sinkin sportingin harrastajille. Trustilta löytyy tarjouksia 
sekä skeet- että trap-ampujille.

– Umarex toimittaa meille ilmakivääreitä, varsinkin 
Field Target -lajiin. aseista haluan mainita Glockin m34 
Gen-4 sekä Stag arms ar -kiväärit, jotka soveltuvat hy-
vin Sra/iPSC:n harrastajille.

Huikkala on asekauppiaiden liiton varapuheenjohtaja. 
Siksi hän on varsin hyvin perillä luvanvaraisten aseiden 
hankintalupien määrän kehityksestä Suomessa.

– vuonna 2007 Suomessa myönnettiin 64 154 am-
puma-aseen hankintalupaa. Sitten kahden ikävän tapah-

Teemme unelmista 
totta – yhdessä!

Urheilun Unelma-Arpa
ARPAOSTOKSELLA TUETAAN HYVÄÄ ASIAA:

ARPAMYYNTI ON HYVÄ TAPA HANKKIA TOIMINTA
-VAROJA SEURALLE!

Katso lisätietoja ja tilaa seurallesi heti:

Myyntiprovisio

50%
seuralle

atso lisätietoja ja tilaa seurallesi heti:

www.unelma-arpa.�

– tukea seurojen varainhankintaan!

Suomen Ampumaurheiluliitto ja 16 urheilujärjestöä ovat omistajina Urheilun Unelma-Arpa Oy:ssä. Arpamyynnillä tuetaan suomalaista urheilua.

tuman seurauksena alettiin noudattaa ns. yhtenäistämis-
ohjetta aivan kuin lakia. Kun uusi ampuma-aselaki tuli 
voimaan vuonna 2011, se oikeastaan laillisti aiemman 
ohjeen. alallemme laskeutui ”jääkausi", joka sulaa on-
neksi muutamilla paikkakunnilla. Hankintalupien määrä 
oli vuonna 2012 vain 37 643.

URHEILU & kALAstUs
Sveitsiläinen ruag Holdin, joka omistaa tunnetut merkit 
rWS:n, rottweilin ja Gecon, sekä Norma ovat tehneet jär-
jestelyjä markkinavoimissaan. Se vaikuttaa huomattavasti 
oululaisen Urheilu & Kalastus -yrityksen toimintaan.

jo aiemmin muissa maissa niillä on ollut jakelu 
omistamiensa yritysten kautta. Nyt uudelleenjärjestely 
on tehty Pohjoismaissa: ruag on ostanut osa-osakkuu-
den Norman kautta ruotsalaisesta Gyttorp ab:sta, joka 
jatkossa tulee hoitamaan yritysryppään markkinoinnin 
sekä ruotsissa että Suomessa.

Urheilu & Kalastus oy ehti toimia yllä mainittujen 
patruunamerkkien maahantuojana vuosikymmeniä ja 
jatkaa markkinointia vielä kesään saakka.

yhtiö toimii myös urheiluvälineiden maahantuojana. 
Tuotevalikoimasta poistuvat patruunamerkit ovat olleet 
noin puolet yrityksen liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Pertti Huhtela ei vielä kerro Urheilu & 
Kalastuksen suunnitelmista edellä mainittujen patruuna-
merkkien myynnin loppumisen jälkeen.

URHEILUAsE oy
Helsinkiläinen Urheiluase saa markkinointiinsa tänä 
vuonna kaksi uutuutta. Toinen on mXS-merkkinen spor-
tinghaulikko ja toinen on rinnakkaispiippuinen metsäs-
tyshaulikko. mXS on hieman perustuotteita edullisempi.

– Tänä kesänä järjestetään jälleen erämessut. Tulkaa 
riihimäelle ja pistäytykää osastollamme katsomassa uu-
tuuksia, Tuomas Tähtinen yllytti.  6
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max Suominen kantaa Megalinkin elektro-
nisen taululaitteen ”demolaitteen” edus-
tamansa yrityksen eli Eräkontti Oy:n 

pihalle ja esittelee sen toimintoja. Kevätaurinko 
paistaa kilpaa Suomisen hymyn kanssa – ja mik-
si ei paistaisi, sillä kiinnostus Megalinkin laitetta 
kohtaan on jatkuvassa kasvussa.

Norjalainen Megalink on yksi maailman johta-
vista elektronisten taululaitteiden valmistajista. Se 
on perustettu vuonna 1991, ja ensimmäiset laitteet 
myytiin vuonna 1997. Megalink kasvoi nopeasti 
kotimaansa markkinajohtajaksi. Vuodesta 2000 
lähtien se on toimittanut laitteitaan ulkomaille, ja 
sen voi sanoa toimivan nykyään laajalla markki-
na-alueella ympäri maailman. 

Megalinkin tuotevalikoima kattaa elektroniset 
taululaitteistot sekä tulospalvelujärjestelmät lähes 
kaikkiin ampumalajeihin. Riihimäellä sijaitseva 
Eräkontti Oy toimii Megalinkin virallisena maa-
hantuojana nyt toista vuotta. Sen kautta saa kaikki 
Megalink-järjestelmät, viralliset ampumataulut ja 
varaosapalvelun.

Myynnistä vastaavan Max Suomisen mukaan 
toimitusaika on noin 4-6 viikkoa.

– Peruspaketin eli Megalinkin mallin 4K187 
saa omaan käyttöön noin 2500 eurolla. Sen käyt-
töikä on pitkä ja jälleenmyyntiarvo säilyy. Ruoste 
ei laitetta ”raiskaa”, eikä se kulu.

Suominen ei ole vielä tyytyväinen Megalinkin 
menekkiin – sillä totta on, että enemmänkin voisi 
aina myydä.

– Meillä on useita kymmeniä tarjouksia sisällä 
ja isoja projekteja vireillä. Olemme kisoja kiertä-
essämme havainneet, että kiinnostus on kasvussa, 

koska Megalink on todettu toimivaksi ja hyväksi. 
Palaute on ollut hyvää. Laitteista saatuun asiakaspa-
lautteeseen toimivuuden osalta olemme enemmän 
kuin tyytyväisiä, hän sanoo ja tietää vallan hyvin, 
mikä sen pääkilpailija on: sveitsiläinen Sius Ascor.

Megalink on myös tehnyt yhteistyötä Kansain-
välisen ampumaurheiluliiton ISSF:n kanssa. Sen 
laitteet ovat saaneet ISSF:n hyväksynnän 10 ja 
50m lajeihin. 

Suomisen esittelemässä demolaitteessa ei ollut 
hissilaitetta, jonka saa hankittua erikseen lisäva-
rusteena. Laite kuitenkin soveltuu ilmakivääriin ja 
-pistooliin sekä pienoiskivääriin sellaisenaan.

JokAIsEn LAUkAUksEn tIEdot tALLEntUvAt
Suominen pitää ampumaurheilua visuaalisena 
lajina, jonka seuraaminen helpottuu elektronisten 
taululaitteiden ja isojen näyttöjen avulla. 

– Kiinnostus nousee aivan eri tasolle kuin ai-
kaisemmin. Kehitystä ja tilannetta voisi verrata 
siihen, kun alettiin siirtyä lankapuhelimesta kän-
nykkään. Elektroniset taululaitteet ovat toimivia ja 
yksinkertaistavat toimintaa. Niitä ei ole tarkoitettu 
vain kilpa-ammuntaan, vaan myös harrastajille. 
Niiden muunneltavuus on suuri etu.

– Laitteen avulla on helppo ampua vaikka yk-
sin, kun ei koko ajan tarvitse ”rampata” taululle.

Suominen uskoo, että markkina-alueita on vie-
lä runsaasti jäljellä.

– Yksi etu on se, että laite kerää kaiken tiedon 
talteen, jolloin oman tai valmennettavan kehityk-
sen seuraaminen on helppoa. Jokaisen laukauksen 
tiedot tallentuvat, ja myöhemmin voi katsoa, mi-
hin laukaus on osunut.

Eräkontin Max Suominen:

”kIInnostUs MEgALInkIä koHtAAn kAsvUssA”

Max Suominen esittelee Megalinkin laitetta Riihimäellä sijaitsevan Eräkontin pihalla.

Megalink perustuu ääniaaltomittaukseen eli se 
on akustinen järjestelmä, Suominen ”kansanta-
juistaa” sinänsä monimutkaisen laitteen toimin-
taperiaatteen. Kotilaite soveltuu myös seurojen 
käyttöön eli Megalinkin muunneltavuus on yksi 
sen eduista.

Reijo Holmi toimii aktiivisesti ilma-aseiden kil-
pailukuvioissa ja edistää Megalinkin tunnettuutta 
kentällä. Hän on myös Eräkontin hallituksen jäsen.

Laitteiston vaikutus kilpailujen järjestämiseen 
on myös suuri, sillä järjestäminen helpottuu, kun 
”taulumiehet” jäävät pois. Tämä korostuu erityi-
sesti ulkoradoilla esimerkiksi 100m hirven am-
munnassa, Suominen sanoo.

Suomisen ”iso kuva” on se, että kaikki ne seu-
rat, joilla on taloudellisia resursseja, kunnostai-
sivat ratansa niin, että kaikki toimisi ”viimeisen 
päälle”. Tähän kuvaan kuuluvat myös elektroni-
set taululaitteet.

– Suomessa on paljon ratoja. Siksi uskon tule-
vaisuuteen ja siten myös siihen, että markkina-
aluetta on.  6

Teksti ja kuvat: Lassi Palo

Megalink tallentaa jokaisen laukauksen tiedot.
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vaLmeNNUSaSiaa

K
aikilla ihmisillä on sisäinen ajoituksen 
(timing) ja rytmin taju, johon turvau-
dumme toiminnassamme alitajuisesti 
päivittäin. Se on osa kaikkea tekemistäm-

me kävelemisestä ja juoksemisesta aina siihen, 
miten nopeasti puhumme ja kirjoitamme tietoko-
neen näppäimistöllä. 

Valmentajat saattavat pitää ajoitusta välttämät-
tömänä osana onnistunutta ampumasuoritusta, ja 
se luo suurilta osin pohjan tekniikalle ja ampuma-
suorituksen johdonmukaisuuden arvioimiselle.

Kerron tässä artikkelissa, kuinka ajoitus ja ryt-
mitaju ovat haulikkoampujalle välttämättömiä. 
Kerron myös, mikä vaikutus ajankäytöllä on am-
pumasuoritukseen ja hyvän tuloksen tekemiseen.

Valmennuksessa käytämme urheilijoiden 
ajankäyttöä suoritusten arvioimiseen ja heidän 
ohjaamiseen tekniikassaan alkaen siitä hetkestä, 
kun urheilija näkee kiekon ilmassa, siihen, kuinka 
paljon aikaa kuluu aseen kohdistamisessa kiek-
koon, ja siihen, missä vaiheessa urheilija painaa 
liipaisimesta. 

Aloittelija selviytyy näistä toimenpiteistä kes-
kittymällä tietoisesti itse toimintaan. Oikean 
liikkeen löytäminen ja sen hiominen tapahtuvat 
siihen kuluvaa aikaa miettimättä. Kun urheilija 
oppii paremmin hallitsemaan vaadittavat taidot, 
tulee oikean ajoituksen tajusta yksi mittareista, 
joilla arvioimme hänen suoritustaan.

EI AInoAstAAn koRvIEn väLIssä
Ajoituksen tajumme ei ole peräisin tietystä määrä-
tystä sisäisestä kellosta tai mistään tietystä osasta 
aivojamme. Ajoituksen tajumme on riippuvainen 
monista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä ja ärsyk-
keistä. Sahanin (2011) mukaan ulkoiset ärsykkeet 
vaikuttavat suoraan ajoituksen tajuumme. Tämä 
ajatus on mielenkiintoinen, koska se vahvistaa 
osaltaan useiden valmentajien esittämiä huomioi-
ta, joiden mukaan urheilijan suoritukseen liittyvä 
ajankäyttö vaihtelee radan ominaisuuksien ja ym-
päristöolosuhteiden mukaan.

Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydel-
tä, mutta pohtikaamme silti tätä väitettä tukevia 
seikkoja. Jos valmentajalta tai urheilijalta kysyy, 
minkälaisissa olosuhteissa hän mieluiten ampuisi, 
vastaus lienee seuraavan kaltainen:

•  Kirkas valo tulee pään yläpuolelta.
•  Ei tuulta.
•  Iso kontrasti kiekon ja taustan välillä.
•  Savikiekkojen yhdenmukainen heitto.
•  Kiekon vakaa ja johdonmukainen lento.

Nämä seikat antavat meille parhaat mahdolliset 
olosuhteet kiekon lähdön huomaamiseen ja sen 
lennon seuraamiseen ilman ulkoisten seikkojen 
vaikutusta kiekon näkyvyyteen tai lentosuuntaan. 
Kun ehdot ovat täyttyneet optimaalisesti, kiekkoa 
on helpompi lukea, ja sen seurauksena kiekkoon 
on helpompi osua. Muistan tapauksia, joissa ur-
heilijat ovat verranneet kiekkojen ampumista tyn-
nyrien kansien ampumiseen.

Kiekon hyvä näkyvyys ja sen seuraamisen help-
pous saavat urheilijan uskomaan, että hänellä on 
enemmän aikaa kiekon ampumiseen. Urheilijan 
saadessa toimia suuremman aistinvaraisen tiedon 
perusteella hän saattaa kokea eräänlaisen ajan hi-
dastumisen ja tällöin kuvitella voivansa käyttää 
enemmän aikaa kohteen ampumiseen (Hagura, 
Kanai, Orgs & Haggard 2012).

Valmentaja voi vertailla kiekon pyyntöjen ja 
ensimmäisten laukausten välisiä aikoja varmis-
taakseen, että urheilija suoriutuu tehtävästään 
johdonmukaisesti ja osaa lukea kiekot oikein. 
Tämä on yksi tekijä tehtäessä onnistunut laukaus. 
Tässä keskiössä on urheilijan oma tunnetila lau-
kaisuhetkellä.

Huonojen olosuhteiden vallitessa, etenkin huo-
nossa valaistuksessa, urheilija saattaa kokea käytet-
tävissä olevan ajan lyhentyneen johtuen siitä, että 
tällöin hänen reaktionsa perustuvat olosuhteiden 
sanelemaan aistinvaraisten ärsykkeiden vähyyteen. 
Kiekko vaikuttaa pienemmältä ja tuntuu lentävän 
nopeammin. Heikohkossa valossa urheilija mieltää 
reagointiajan normaalia lyhyemmäksi. Hyvän nä-
kyvyyden vaikutus on päinvastainen: käytettävissä 
oleva aika tuntuu lisääntyvän ja urheilija hallitsee 
tilanteen nopeammin.  Opetamme urheilijamme 
kompensoimaan huonoa näkyvyyttä siirtämällä 
asetta tai katsetta lähemmäs kiekon lähtöpaikkaa. 
Yritämme tällä tavalla vähentää kiekon havaitse-
miseen kuluvaa aikaa ja vastaavasti pidentää itse 
ampumiseen käytettävissä olevaa aikaa. Koska 
tämä on eräänlainen ampumatekniikkaan liittyvä 
"vaihtokauppa", on tärkeää, että tiedämme millä 
tavalla se saattaa vaikuttaa ajankäyttöön.

RyHMän sIsäInEn RytMI
Työskennellessämme urheilijaryhmän kanssa, 
aika saa uuden ulottuvuuden. Keskipitkän ja pit-
kän matkan juoksussa juoksijaryhmän vauhti ja 
rytmi luovat suoritukselle vakaan pohjan, kun 
ryhmä yhdessä vahvistaa jokaisen yksilöllisen 
juoksijan suoritusta.

Myös haulikkolajeissa voi sarjan aikana kehittyä 
eräänlainen ryhmädynamiikka. Kaikki urheilijat 
eivät valmistaudu ja pyydä kiekkoa yhtä nopeasti. 

Kun ryhmän urheilijoiden käyttämä aika yhdis-
tetään, voidaan ryhmälle laskea keskimääräinen 
kierrosaika. Edeltävän urheilijan laukaisu toimii 
merkkinä seuraavan urheilijan valmistautumi-
selle. Tämänkaltainen ajoitus ryhmän sisällä voi 
luoda urheilijoille tietyn rytmin, mikäli he pysty-
vät ajoittamaan valmistelunsa johonkin tiettyyn 
edeltävän urheilijan suoritusvaiheeseen. Tämä 
rytmi voi luoda urheilijalle pohjan oman rytmin-
sä parantamiseen ja luoda positiivisen palautteen 
jatkumon, joka parantaa urheilijan suoritusta.

Ryhmän sisällä urheilijat voivat sanella koko 
ryhmän nopeuden hidastamalla tai nopeutta-
malla ampumista. Kun ajoituksen suhteen herkkä 
urheilija antaa ryhmän nopeuden sanella oman 
suorituksensa nopeuden, hän saattaa menettää 
tilanteen hallinnan ja sen seurauksena suoriutua 
huonommin. Tästä syystä on erittäin tärkeää har-
joitella eri ryhmissä, jotka eroavat toisistaan no-
peuden suhteen: näin urheilija oppii toimimaan 
sekä nopeammissa että hitaammissa ryhmissä.

sIsäInEn RytMI
Oman tekniikkamme ja ampumatyylimme joh-
dosta meillä jokaisella on henkilökohtainen am-
pumarytmimme, jota käytämme jatkuvasti. Jo-
kaista kilpailutuntia kohden vietämme kymmeniä 
tunteja harjoitellen, ja valmentajina meidän on 
käytettävä ne harjoitustunnit sen varmistami-
seen, että urheilijan kehittämä tekniikka saa hänet 
suoriutumaan paremmin ja pysymään sääntöjen 
määrittelemien aikarajojen sisällä. Haulikkokil-
pailujen finaaleihin tuodun sallitun suoritusajan 
laskevan kellon myötä on entistä tärkeämpää, että 
ampumatekniikka on tehokas ja nopea.

Sisäiseen rytmin tajuun vaikuttaa urheilijan 
henkinen ja fysiologinen tila. Osittain tästä syys-
tä kilpailuissa pyritään toistamaan harjoituksissa 
opittu tekniikka. Urheilijan kokemalla pelolla 
ja kilpailujännityksellä on suora vaikutus hänen 
ajankäyttöönsä. Hermoileva urheilija voi liikkua 
nopeammin saadakseen suorituksen hoidettua 
mahdollisimman nopeasti pois alta, mistä seuraa 
tunne, ettei urheilija hallitse tekniikkaansa. Tästä 
seuraa kierre: urheilija tekee muutoksia tekniik-
kaansa, jolloin ohilaukausten määrä kasvaa.

Kun urheilija tiedostaa oman ajoituksen tajun-
sa ja ymmärtää sen, hän luo samalla perustan suo-
rituksen psykologisten aspektien hallitsemiselle. 
Oman ajankäytön ymmärrys auttaa näin myös 
torjumaan kilpailujännityksen negatiivisia vaiku-
tuksia. Aikaan perustuva valmistautumisrituaali 
on yksi parhaista tavoista pitää ampumatekniikan 
rytmi johdonmukaisena.

RytMI JA AJAnkäyttö 
HAULIkkoAMMUnnAssA

Teksti: Kevin Kilty   Suomennos: joanna erkkilä
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Hyvän valmistautumisrituaalin kehittäminen 
palkitsee itsensä moninkertaisesti kilpailuissa. Ri-
tuaalin läpivieminen ja sen jokaisen vaiheen ajoi-
tuksen huomioiminen on erittäin tärkeää. Valmen-
taja voi näin tarkkailla ja valvoa ajankäyttöä, joka 
muuttuessaan viittaa urheilijan tekniikassa tapah-
tumaisillaan olevaan muutokseen. Tällaisen muu-
toksen huomaaminen ja pysäyttäminen saattaa 
muuttaa huonosti sujuvan kilpailun onnistuneeksi.

käytä AIkAA oIkEAn vIREEn sAAvUttAMIsEEn!
Kun suorituksemme kilpaillessamme tai harjoi-
tellessamme on onnistunut kokonaisuus, jossa 
liikkeemme, huomiointikykymme ja ajankäyttöm-
me tuntuvat synkronoiduilta, tehtävä helpottuu 
ja suorituksesta tulee mieluisampi. Psykologiassa 
tästä mielentilasta käytetään englanninkielistä ni-
mitystä fl ow. Me puhumme pikemminkin vireessä 
olemisesta. Lihastoiminnan ja ajankäytön riippu-
vuussuhdetta käsittelevässä tutkimuksessa (Janson, 
Archer & Norlander 2003) huomattiin, että huippu-
urheilijat tekniikkaansa harjoitellessaan hallitsevat 
ajankäytön paremmin ja kärsivät lihasjännityksestä 

keskimäärin vähemmän kuin harrastelijatason ur-
heilijat. Tutkimus osoittaa, että suorituksen aikaisen 
tarkan motoriikan hallinnan ja pienemmän lihas-
jännityksen ansiosta kansainvälisen tason urheilijat 
saavuttavat helpommin sellaisen valmiustilan, joka 
on välttämätön oikeanlaisen vireyden saavuttami-
seksi. Tämä tutkimus tukee myös meidän toivet-
tamme saada urheilijamme käyttämään ampuma-
tekniikkaansa hallitusti ja sulavin liikkein.

Toivon, että tämä artikkeli on herättänyt aja-
tuksia ajoituksen ja rytmin tärkeydestä ja vaiku-
tuksista valmistautumisvaiheessa, itse ampuma-
suorituksessa ja ampumasuorituksen jälkeisessä 
toiminnassa. Käyttämällä ajankäyttöä tarkistus-
mekanismina valmistautumisen ja ampumasuo-
rituksen aikana, saadaan liikkeisiin ja täten myös 
suorituksen lopputulokseen lisää johdonmukai-
suutta ja toistettavuutta.  6

Kirjoittaja on ISSF:n valmentajien neuvoa-
antavan komitean puheenjohtaja ja ISSF:n 
valmennusakatemian haulikon opettaja.

lähteet: 

• Misha B Ahrens, Maneesh Sahani 2011: Obser-
vers exploit stochastic models of sensory change to 
help judge the passage of time
• Hagura, Kanai, Orgs & Haggard 2012: Ready 
steady slow: action preparation slows the subjective 
passage of time
• Janson, Archer & Norlander 2003: Timing in 
Sports Performance: Psychophysiological analysis 
of Technique in male and Female athletes

Kirjoitus on käännös ISSF News -lehden numerossa 
1/2014 ilmestyneestä artikkelista
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UrHeiLijaN NäKöKULma:
toMI-PEkkA HEIkkILä
Harjoituspäiväkirja tuli käyttöömme jo ensim-
mäisinä juniorivuosinani. Tarkoituksena oli 
seurata ennen kaikkea laukausmääriä ja niiden 
jakautumista ampumaharjoittelun eri osa-alu-
eisiin. Kaikki lähti siis paperiversiosta, johon 
täytettiin päiväkohtaisesti kaikki viikon harjoi-
tukset ja mitä ne sisälsivät. 

Lisäksi alla olivat sarakkeet, joihin merkittiin 
mahdollisen kilpailun tulos. Paperiversio toimi 
ja toimii edelleen mainiosti, ja se kulkee kansion 
muodossa helposti urheilijan mukana.

Sitten tuli aika siirtää päiväkirja sähköiseksi 
sekä oman että valmentajan analysoinnin ja päi-
väkirjojen lähettämisen helpottamiseksi. Muu-
taman viikon suunnittelulla sain aikaan sellai-
sen version, joka palveli hyvin omia ajatuksiani. 
Tämä versio on ollut käytössäni jo usean vuo-
den ajan. Harjoituspäiväkirjaan merkataan päi-
vittäin harjoitusmäärät ja niiden sisältö. Myös 
fysiikkaharjoittelut merkitään omaan sarakkee-
seensa tunneissa. Näin ollaan selvillä myös fyy-
sisen harjoittelun vaikutuksista tuloksiin. 

Joka viikosta ja kuukaudesta muodostuu yh-
teenveto, jota on helppo seurata. Se kertoo harjoi-
tusmäärät ja kilpailujen tulokset. Lisäksi ohjelma 
piirtää kaaviot havainnollistamaan asian. Viimei-
sessä yhteenveto-osiossa ohjelma laskee vuoden 
harjoitusmäärät tuloksineen ja havainnollistaa ne. 
On helppo seurata, ovatko esimerkiksi harjoittelun 
painotukset muuttuneet eri osa-alueiden kesken.

Mitä harjoituspäiväkirja sitten antaa urhei-
lijalle? Se on oiva työkalu kehittää harjoittelua 
parempaan suuntaan. Kun harjoitustietoa kertyy 
usean vuoden ajalta, on käsissä arvokas paketti, 
joka kertoo siitä, millainen harjoittelu ja kisaval-
mistautuminen sopivat juuri minulle. 

Harjoituspäiväkirja kertoo, millaisilla jakso-
tuksilla harjoittelua kannattaa jatkossa tehdä ja 
miten. Minulle se on antanut ehkä eniten har-
joituskuormituksen jakamiseen oikeille viikoille 
kilpailukautta ajatellen. Olen vähitellen pysty-
nyt poimimaan toimivia kokonaisuuksia uusiin 
harjoitusohjelmiin. 

Harjoituspäiväkirjasta saa paljon palautetta 
kausitasolla. Kausitasolla on hyvä tarkastella, 
onko jotain tiettyä osa-aluetta treenattu erityi-
sen paljon tai miten laukausmäärät jakautuvat 
eri osa-alueisiin. Harjoituspäiväkirjoistani on 
helppo nähdä se, miten nuorena laukausmäärät 
ovat olleet hyvin pysty- ja hidaspainotteisia. Tai-
tojen karttuessa nopeidenharjoittelun määrää 
on pikkuhiljaa lisätty.

Teksti: ville Häyrinen

HARJoItUsPäIväkIRJA
vALMEntAUtUMIsEn työkALUnA

Harjoituspäiväkirja on se ruttuinen vihko varustekassissa, jossa on ulkopuoliselle tarkastelijalle mystisiä numeroita ja merkintöjä. 
vai onko? voiko tämän päivän urheilija hyötyä taulukkolaskennan ja diagrammin laatimisen taidoista? voiko urheilija tai valmentaja syventää 

harjoittelun seurantaa ja suunnittelua sekä niiden analysointia kaikille saatavilla olevien tietokone-ohjelmien, kuten excelin, avulla?

Valmentajalle tulostuu helposti diagrammi harjoitusmääristä.

HarjoiTUSPäiväKirja vaLmeNTajaN TyöKaLUNa
vILLE HäyRInEn, JARMo PyyHtIä
Valmentaja saa urheilijalta palautetta toteutu-
neista harjoitusmääristä sekä niiden onnistu-
misista ja huomioista ainoastaan, jos urheilija 
kirjaa niitä. On selvää, että molemminpuolinen 
luottamus on keskeisessä asemassa; mitä on 
kirjattu, se on myös tehty. 

Kun urheilija on jo alusta alkaen hoitanut 
harjoituskirjanpitonsa kunnollisesti ja oppi-
nut näin hyvän toimintamallin, on myös uran 
edetessä myös muiden, kuten maajoukkueval-
mentajien, helppo nähdä mikä on urheilijan 
tausta ja suunnitella tulevaa.

Harjoituspäiväkirjan pitämisen syy ja oleelli-
nen anti on se, että siitä pystyy näkemään koko 
vuoden trendin eri osa-alueittain huippukuormi-
tuksineen. Lisäksi näkee suunnitellun harjoitte-
lun kuukausi- ja viikkotasolla, jolloin hän pystyy 
itse suunnittelemaan harjoitusviikkonsa omien 
menojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Viikkosuunnittelu ja kirjaaminen ovat help-
poja. Excel laskee harjoittelumäärät yhteen päi-
vittäin sekä viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. 
Taulukkoon voi myös kirjoittaa huomionsa ja 
kommenttinsa harjoittelusta tms. viikoittain 
tai päiväkohtaisesti. 

Excel-pohjassa on hyvä perusrakenne, jota 
voi ja pitääkin säätää urheilijakohtaisesti ja saa-
tujen oppien perusteella. Kokemuksemme mu-
kaan ensimmäisenä luotu pohja ei yleensä ole 
se, joka vakiintuu käyttöön. Jokaisen urheilijan 

harjoittelussa on omia erityispiirteitään, jotka 
on yksilöllisesti huomioitava myös harjoituspäi-
väkirjan pidossa. 

Tässä korostuu paitsi valmentajan urheilija-
tuntemus myös urheilijan oma osaaminen ja 
kiinnostus harjoittelunseurantaa kohtaan. Iso 
asia on myös se, että valmentajan ei tarvitse las-
kea erikseen kaikkea tehtyä harjoittelua, vaan 
yhteenvedot on nähtävissä helposti eri tasoilla.

Taulukkolaskennan mallipohjana on myös 
helppo luoda omat alasivut kaikille harjoi-
tuksen osa-alueille. Harjoituspäiväkirjassa on 
helppo saada näkyviin niin harjoitustunnit, 
laukausmäärät, fyysinen harjoittelu kuin muu-
kin oheisharjoittelu, sekä saada näistä yhteen-
vedot valmentajan käyttöön. 

Todellinen valmentautuminen tarvitsee kaik-
kien näiden osa-alueiden seurantaa. Kun saam-
me urheilijamme noudattamaan tarkkaa harjoi-
tuskirjanpitoa, onnistuu myös eri urheilijoiden 
harjoittelun vertaaminen helpommin. Tätä 
vertailua mielestäni pelätään liian usein, mutta 
jotta saamme uudet nousevat kykymme harjoit-
telemaan oikein ja määrällisesti riittävästi, on 
meidän kyettävä myös näyttämään mitä oikeat 
huippumme konkreettisesti tekevät. 

Oikein toteutettuna tämä seuranta ja vertailu 
ovat avainasemassa taisteltaessa laatuharjoittelu-
termillä peitettävää ampumaurheilun syöpää eli 
aivan liian vähäistä harjoittelua vastaan.



Kultainen viiri
Jukka Törmäselle
Hämeenlinnassa huhtikuussa järjestettyjen 
Kultahippufi naalien avajaisten yhteydessä 
myönnettiin Sodankylän Ampujien Jukka 
Törmäselle Ampumaurheiluliiton korkein 
tunnustus eli kultainen viiri.

Törmänen on järjestyksessään 31:s, 
jolle viiri on myönnetty. Hän on toimi-
nut pitkään paitsi seuransa myös liiton 
nuoriso- ja valmennustehtävissä sekä ollut 
liittohallituksen jäsen.
Teksti ja kuva: Lassi Palo

Jukka Törmänen
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 Tule ja testaa tarkkuutesi!
Suomen ampumaurheiluliiton täyttäessä 95 vuotta vuosittainen ampumaurheiluviikko 
täyttää kaksitoista vuotta. 

Kansallista ampumaurheiluviikkoa vietetään kahteen otteeseen eli 19.-25. toukokuuta 
ja 25.-31. elokuuta.

viikko on seurojen valtakunnallinen voimannäytös, jonka aikana tarjotaan suurelle 
yleisölle myönteisiä elämyksiä ja asiallista tietoa urheiluammunnasta. viikon aikana 
SaL:n seurat järjestävät lajiesittelytapahtumia kotipaikkakunnillaan: mitä enemmän 
seuroja on mukana, sitä laajempaa näkyvyyttä laji saa ja sitä useampi ihminen tavoitetaan.

mitä seura voi tehdä Ampumaurheiluviikon aikana?
– järjestää lajiesittelyjä
– järjestää avoimet ovet kotiradallaan
– kirkastaa mielikuvaa 
ampumaurheilusta kertomalla 
sen hyvistä puolista:
turvallista, sopii kaikille ja 
kaikenikäisille
– haastaa muita paikallisia seuroja 
leikkimieliseen kilpailuun 
(ampumahiihto, jääkiekko, 
salibandy jne.)
– haastaa kunnan-/
kaupunginhallitukset ja -valtuustot
– haastaa yhteistyökumppanit
– kutsua paikallislehdet tapahtumaan 
mukaan

ampumaurheiluviikko voi 
samalla toimia seuran ulkokauden 
avaustilaisuutena. viikon aikana 
voi olla esimerkiksi yksi tai kaksi 
tilaisuutta, jonne voi kutsua myös 
koulujen oppilaita kokeilemaan 
ampumaurheilua.

Seuraihminen, tuo kaverisi 
mukaan ja kutsu kaverisi 
käymään radalla: 
”Lähdetään kokeilemaan 
ampumaurheilua, meillä on 
tänään avoimet ovet!”
”Tule ja testaa tarkkuutesi!”

Taulukkoa voi hyödyntää näyttämään eri 
osa-alueiden prosentit ja määrät vaikka 
vuosi tai kuukausitasolla. 

sUUnnItELMA MUkAnA
Harjoituspäiväkirjaan on hyvä sisällyttää myös 
suunnitelmaosio omalle alalehdelleen. Kun mo-
lemmat löytyvät samasta pohjasta, on toteuman 
ja suunnitelman seuranta yksinkertaista. Suunni-
telmassa voivat näkyä ampumaharjoittelun lisäksi 
muut osa-alueet, jotka ovat kokonaisharjoittelun 
kannalta tärkeitä sekä ovat hyvänä muistutuksena. 
Valmentaja voi myös kirjoittaa ohjeet eri harjoit-
teisiin kommenttibokseihin.   6

Harjoittelun pilkkominen päiväkirjassa pienempiin 
osiin eli mitä kaikkea harjoitteluun kuuluu.

ME YHDESSÄ - HYVÄSSÄ SEURASSA

AMPUMAURH
EILUVIIKKO 19.-25.5. & 25.-31.8.2014URHEILUSEURASSA TAPAHTUU

AMPUMAURH
EILUVIIKKO

AMPUMAURH
EILUVIIKKO

HYVÄSSÄ SEURASSAHYVÄSSÄ SEURASSAURHEILULAJIN PARIINTULE HAASTAVAN

AMPUMAURH
EILUVIIKKO 19.-25.5. 19.-25.5. 19.-25.5. 19.-25.5. 19.-25.5. 19.-25.5. 19.-25.5. &

AMPUMAURH
EILUVIIKKO

AMPUMAURH
EILUVIIKKO

Tilaa julisteita ja esitteitä liitosta!
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Tekniikka vai tahto?
Nea: Tahto. Nico: Tahto.

Mukavin kouluaine?
Nea: Kässä. Nico: Kielet.

Suosikkiohjelmasi televisiossa?
Nea: Uusi päivä. Nico: Simpsonit.

Suosikkiyhtyeesi?
Nea: Kaija Koo. Nico: Cheek.

Paras elokuva? Nea: Narnian tarinat. 
Nico: James Bondit.

Lempiruokasi? Nea: Äidin lihapullat ja 
muusi. Nico: Hirvenlihapihvit.

Mikä sinusta tulee isona?
Nea: En tiedä. Nico: Jotain.

Mihin haluaisit matkustaa?
Nea: Kuuhun. Nico: New Yorkiin.

Kenet haluaisit tavata? Nea: Kaisa 
Mäkäräinen. Nico: Ken Block.

Keitä olette?
Nea Lilja ja Nico Lempinen.

Minkä ikäisiä olette?
Nea: 11-vuotias. Nico: 14-vuotias.

Missä asutte ja mitä koulua käytte? 
Lammilla. Nea: Konnarin ala astetta. 
Nico: Hakkalan yläastetta.

Mitä seuraa edustatte?
Lammin Ampumaseuraa.

Kuinka kauan olette harrastaneet 
ampumaurheilua? Nea: Kaksi ja puoli 
vuotta. Nico: Viisi vuotta.

Mikä/mitkä ovat lajinne?
Kummallakin ilmakivääri.

Kuka toimii valmentajananne?
Isäpuoli Harri molemmilla.

Mitä muita harrastuksia teillä on? Nea: 
Käsityöt. Nico: kalastus ja mopedilla ajo.

Miten aloititte ampumaurheilun? Nico: 
Lehdessä oli ilmoitus ampumakoulusta. 
Nea: Menin veljen perässä hallille.

Minkälaisia olette luonteeltanne?
Nea: Sähläntählä. Nico: Rauhallinen.

Koelaukaukset Kilpailulaukaukset Finaali

lAPseN
SUUSTa
KUULUU

Miksi harrastatte ampumaurheilua? 
Nea: Koska se on kivaa! Nico: Se on 
hyvä laji harrastaa, koska on hyvä siinä.

Mitkä ovat tavoitteenne?
Nea: Kaikki laukaukset kasiringin sisällä. 
Nico: Menestyä ammunnassa.

Mikä on kivointa ampumaurheilussa? 
Nea: Onnistuminen. Nico: Se kun pärjää 
kilpailussa pitkälle.

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan?
Nea: Rauhallinen. Nico: Rauhallinen.

Mikä on unelmasi urheilijana?
Nea: Pärjätä kilpailussa. Nico: Olla 
Suomen paras.

Minkälainen on hyvä valmentaja?
Nea: Sellainen kuka osaa ampua. Nico: 
Tuo opin perille, jos joku asia on pielessä.

Kuka on esikuvasi ampumaurheilussa?
Nea: Kaisa Mäkäräinen. Nico: 
Valmentajani.

Mitä muuta toivoisitte seuranne 
toiminnalta kuin ammuntaa?
Nea ja Nico: Leikkimielisiä kilpailuja.

totuus

Kerro vitsi tai motto.

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Nea ja Nico lähettävät kesäterveiset 

nuorille ampujille! 

Tuuletuksen paikka

FinaaliFinaali
REVOLVERIHAASTATTELUSSA >  NEA LILJA JA NICO LEMPINEN, LAMMIN AMPUMASEURA (LAMAS)
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IntRo
Kuka olet? Johanna Ruokonen.

Mistä olet kotoisin?
Espoosta, nykyisin asun Lammilla.

Mikä on urheilutaustasi? 
Naisvoimistelu.

Miksi olet alkanut ohjata/valmentaa? 
Toimin apuvalmentajana lapsille.

vARsInAIsEt BIIsIt
Mitkä ovat ampumaurheilijan 
tärkeimmät ominaisuudet? 
Keskittymiskyky, rauhallisuus, nöyryys ja 
stressinsietokyky.

Mikä on suomalaisen ampuma-
urheilun tila? Saisi olla parempikin.

Mikä on SAL:n Hämeen alueen 
ampumaurheilun tila? En tiedä.

Mikä on suomalaisen kivääri-
ammunnan tila? Uusia kykyjä saisi tulla.

toIsEnLAInEn
JA SITTEN KUULLAAN

totuus
Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Saada lapset menestymään.

Mikä on ohjauksesi/valmennuksesi 
ohjenuora? Kannustaminen.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? 9.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Suuri.

Miten kehittäisit lasten ja nuorten 
ampumaurheilua? Enemmän kilpailuja.

Kuinka rahoitatte seuranne 
toimintaa? Jäsenmaksuilla. 

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Rauhoittuminen.

Liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi 
seurassanne? Luulisin, että liikkuvat.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on? 24/7 eli hyvät.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Lisää kaivataan.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Määrätietoinen, osaa perustella.

Mikä on ohjaajan/valmentajan työssä 
palkitsevinta? Lapsen ilo onnistuessaan.

Entä haasteellisinta?
Saada tsempattua ettei lannistu.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Esikuvia.

Kuka on hienoin ampumaurheilija, 
jonka tiedät? Sellaiset ampujat, jotka 
eivät etsi tekosyitä.

Mikä on valmennusmottosi?
Se mikä ei tapa, se vahvistaa.

BonUsRAItA
Mikä on onnellisen elämän avain? 
Positiivinen asenne.

LAULUN SANAT > JOHANNA RUOKONEN, LAMMIN AMPUMASEURA (LAMAS)

VALMENTAJAN SUUSTA
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In Memoriam

Kalevi Parkkari 
31.5.1927-11.12.2013

Aseteknikko, aliluutnantti Kalevi 
Parkkarin elämä päättyi 11. joulukuuta 
2013 Laakson sairaalassa amputaatio-

leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin. Hän oli 
kuollessaan 86-vuotias, syntynyt Vähässäkyrös-
sä seitsenlapsisen perheen esikoisena 31.5.1927.

Parkkari palveli aseteknisissä tehtävissä 
Uudenmaan jääkäripataljoonassa, Autopatal-
joonassa ja Suomenlahden merivartiossa. Hän 
suoritti myös Reserviupseerikoulun ja ylennet-
tiin reservin luutnantiksi 1982. Parhaat ampu-
javuotensa hän edusti Helsingin Varuskunnan 
Ampujia ja oli näkyvä ampujapersoona, jonka 
kekseliäät teknikkotaidot palvelivat omien tar-
peiden ohella laajaa lajin harrastajajoukkoa.

Kivääriampujana Parkkari edusti kunniak-
kaasti Suomea niin PM-, EM- kuin MM-
tasollakin sekä monissa muissa kansainväli-
sissä kilpailuissa. Hän oli joukkueen jäsenenä 
valtaamassa muun muassa vapaakiväärin 
MM-pronssia Moskovassa 1958 ja sitä ennen 
EM-hopeaa Bukarestissa 1955. 

Oslossa 1963 tuli sotilaskiväärin EM-
hopean lisäksi ohessa pidetyn Pohjoismaisen 
mestaruuskilpailun henkilökohtainen hopea. 
Menestystä kertyi myös sotilasampujana ja 
lukuisia Puolustusvoimain mestaruuksia. Poh-
joismaisten pääkaupunkien joka neljäs vuosi 
järjestettäviin ampumakilpailuihin Parkkari ehti 
osallistua kaksitoista kertaa.

Parkkari oli makuuasennon ja polven eri-
koismies. Näistä asennoista hän ampui sotilas-
kiväärillä kaksi Suomen ennätystä ja seitsemän 
Suomen mestaruutta lukuisten joukkuemesta-
ruuksien lisäksi. 

Ikimuistettava on eräs Suomi–Neuvos-
toliitto -sotilasottelun ratkaisu Santahami-
nassa, missä viimeistä 20 laukauksen sarjaa 
sotilaskiväärillä asettuivat rinnan ampumaan 
Neuvostoliiton moninkertainen maailman-
mestari Anatoli Bogdanov ja Parkkari. Suomi 
johti ottelua kahdella pisteellä. Peli näytti 
kuitenkin menetetyltä, sillä Bogdanovilla oli 
viimeisenä asentonaan makuu, Parkkarilla 
polvi. Mutta toisin kävi. Eivät edes Bogdano-

vin taidot riittäneet Parkkarin huikeaa 196:n 
pisteen polvisarjaa vastaan.

Ampumaurheilu ja aseet olivat Parkkarille 
henki ja elämä. Aktiiviuransa loppupuolella 
hän innostui myös kasa-ammunnasta ja pääsi 
siinäkin pitkälle, aina Suomen mestaruuksiin 
asti. Kalastus ja metsästys olivat niin ikään 
keskeisiä harrastuksia. Mukana eräretkillä 
ja usein ampumaradallakin olivat uskolliset pys-
tykorvat  Siru ja Sari. Runsaista kalansaaliista ja 
joskus linnustuksenkin tuloksista saivat myös 
ampujaystävät nauttia.

Vuosien ajan Parkkari järjesti myös ”Kalen 
pytty” -ampumakisoja, joissa oli runsas palkin-
topöytä ja Kyllikki-vaimo tarjoilemassa kahvia 
ja voileipiä.

Ansioistaan Parkkarille myönnettiin muun 
muassa Suomen Ampumaurheiluliiton kultai-
nen ansiomerkki.

Parkkarin viimeiset vuodet olivat vaimon 
kuoltua yksinäisiä ja vaikeita, vaikka Juhani-poi-
ka teki parhaansa isänsä elämää helpottaakseen. 
Lähes täydellinen kuurous, tuo tämän ampuja-
polven ammattisairaus, ja pitkälle edennyt diabe-
tes loivat raskaan varjon elämän iltapuoleen. 

Vainajan muistoa kunnioitettiin Santahami-
nan Perinnetalossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Pekka Kurkinen

Sakari Villa ja 
Myllykoski Paperin 
kiertopalkintoja.    
Kuva: Kotiarkisto

Kai Sakari Villa
22.9.1950-26.2.2014

”Isäni, Sakari Villa, oli ´Myllykosken poika´. Hän 
eli koko elämänsä Myllykoskella ja teki työuransa 
Myllykoski Paperilla muun muassa työnjohtajana. 
Hän oli pitkän linjan ampuja, valmentaja ja seura-
aktiivi. Isä edusti nuorena Myllykosken Ampujia 
pienois- ja ilmakiväärillä. Vähän varttuneempana 
hän siirtyi valmentamaan seuran nuoria ampujia ja 
omaa jälkikasvuaan. 

Isä oli Myllykosken Ampujien kunniajäsene-
nä aina aktiivisesti mukana seuran toiminnassa. 
Urheiluammunnan lisäksi isä oli Kymenlaakson 
Reserviläisten ja Pohjois-Kymenlaakson asehistori-
allisen yhdistyksen toiminnassa mukana.”

Näin muistelee hänen tyttärensä Viivi.
– Isäni suurena intohimona oli patruunoiden 

tarkka käynti: vielä tämän vuoden tammikuussa 
hän latasi kiväärin patruunoita hyvälle ystävälleen. 
Sairauden uuvuttamanakin latausjälki oli tarkkaa 
kuin atomikellon käynti.

– Mielestäni isä eli hyvän ja aktiivisen elämän, 
jossa oli tilaa perheelle, ystäville ja mielekkäille 
harrastuksille. 

Ampuja- ja työtoveri Mikko Mattila oli yksi 
Sakari Villan läheisistä ystävistä. Hän piti Villaa 
kannustavana ja auttamishaluisena; apua pyydet-
täessä hän ei kieltäytynyt. Kiitollisia lienevät muun 

muasssa Kuusankosken Ampujat, sillä naapuri-
seuran toiminta kääntyi uuteen nousuun Villan 
alkaessa jakaa seuralle neuvojaan.

Hän oli hyvin tyytyväinen ja ylpeäkin lastensa 
menestyksestä niin opiskelussa kuin ammun-
nassakin. Myös lastenlapset olivat isoisälle hyvin 
rakkaita.

– Sakari oli tunneihminen ja koki voimakkaasti 
niin hyvät kuin huonotkin asiat. Intohimoinen 
ampumaurheilun ystävä piti erityisesti kiväärilajeista. 
Hän toimi lastensa valmentajana ja sai heidän kaut-
taan kokea monia hienoja hetkiä. Esimerkiksi silloin, 
kun Viivi kuului Suomen voittajajoukkueeseen 
Lahden MM-kilpailuissa vuonna 2002 tai kun Visa 
palasi kisamatkalta SM-mitali tuomisinaan.

– Hän oli ajattelija, joka pohti asioita niin am-
munnan, työn kuin yhteiskunnan kehityksenkin 
vinkkelistä aina kun tapasimme. Seurallinen ja vilkas 
keskustelija oli kekseliäs ja osasi päättää sekä toimia 
nopeasti, kun aika oli oikea. Tämä liittyi niin työhön 
kuin ampumaharrastukseenkin. Sakari oli hyvin 
perusteellinen kaikessa, mihin ryhtyi.

Useasti Sakarin ajatukset menivät Karjalaan 
Koiviston Makslahteen, jossa hänen isoisänsä ja 
isänsä olivat syntyneet. Selvä kaukokaipuu sinne oli 
hänellä jatkuvasti sisimmässään. 

Seppo Bütt muistaa, että Villa aloitti nuorten oh-
jaamisen Myllykoskella 22-vuotiaana vuonna 1972. 
Tuolloin alkoi MyA:n nuorisotoiminnan voimakas 
kehittyminen, joka oli edesmenneen ansiota. Vielä 

kaksi vuotta sitten hän oli esittelemässä ilma-ase-
ammuntaa lajin suuressa markkinointitilaisuudessa 
Myllykoskella.

Myllykosken Ampujat menetti vankan tuki-
pylväänsä. Villa ehti 1970-90-luvuilla toimimaan 
pitkään seuran puheenjohtajana, sihteerinä, 
nuorison ja kiväärilajien vetäjänä ja innokkaana 
talkoomiehenä.

Ampumaurheilun harrastajat ottavat osaa Sakari 
Villan omaisten syvään suruun. Ampujat muistavat 
hänet erittäin luotettavana ystävänä, jolla oli aina 
aikaa ja halua auttaa läheisiään ja ystäviään. 

 
Matti Erkkilä



41URHEILUAMPUJA 2/2014

AmpumaKarnevaali!  

Kesän TARKIN leiri
10–16-vuotiaille

Kisakalliossa!21.–23.7.2014

SAL & Kisakallio järjestävät kesän ”tarkimman leirin” kesäisessä Kisakalliossa. 
Valmennuksesta vastaavat Ampumaurheiluliiton ammattilaiset. Leirille 
osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla ammunnan harrastaja vaan pelkkä kiinnostus 
lajiin riittää! Lisäksi Kisakalliossa on hurjasti kivaa tekemistä, tapaat uusia 
kavereita ja saat mahtavia elämyksiä sporttisessa ympäristössä! Ilmoittaudu heti!

KISAKALLION URHEILUOPISTO 
Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA

Leirillä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus tutustua 
eri ammuntalajeihin, 
kokea uudenlaisia 
liikuntaelämyksiä 
illanviettoineen ja viettää 
kesäloman hauskimmat 
päivät “tarkassa seurassa”.

HINTA: 
145 e/hlö sis.ohjelman, 
ruokailut ja vakuutuksen

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

Ilmoittaudu heti!

www.kisakallio.fi 

> kurssikalenteri

ampuma_A5.indd   1 19.3.2014   14.34

Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue vietti rennon kevätpäivän muukon 
ampumaradalla Lappeenrannassa. Pikkuleijonat valmistautuivat tuolloin mm-koti-

kisoihinsa, jotka pelattiin huhtikuun lopussa Lappeenrannassa ja imatralla.
Kaakkois-Suomen Haulikkoampujien eino Laulainen, Timo Saikko ja Suvi Lainio 

ottivat tulevaisuuden kiekkotähdet vastaan. Kyseessä on nyt karsittu metsästystrap, ja 
kiekko lentää vain suoraan eteenpäin, Laulainen sanoi.

ohjeistuksen jälkeen alkoi hyväntuulinen herjanheitto. Pojat nauttivat ensimmäisestä 
kokemuksestaan ampumaradalla.

– Se meni yhtä paljon ohi kuin kaukalossa, kuului eräskin ”kannustus”.
– Tähän jää koukkuun, sanoi toinen.
espoon Bluesin Sebastian moberg osui ensimmäisenä kiekkoon. 
– Tämä oli erilaista ja hauskaa! en ole koskaan ennen kokeillut ammuntaa. Tänne 

oli kiva tulla. Kyllä nuo osumat menivät tuurin puolelle. en edes huomannut osuneeni 
ennen kuin kaverit alkoivat tuulettaa. 

Pian mobergin jälkeen osuivat TPS:n Teemu Lämsä ja mikko rantanen. iloisia tuule-

tuksia alkoi tulla sitä useammin mitä pidemmälle iltapäivä eteni. Tapparan antti Kauppi-
nen osui kiekkoon elämänsä ensimmäisellä laukauksella. osui hän toisenkin kerran.

– ehkä minulla on tänä vuonna joulu kaksi kertaa, Kauppinen nauroi.
– on kiva kokeilla uusia juttuja, ja voisin tulla toistekin. Katson varmasti olympialais-

ten ampumaurheilua eri silmin. Helppoa tämä ei ole.
joukkueenjohtaja Timo Bäckman ihmetteli muiden tavoin Waltteri Hopposen (Sioux 

City musketeers) ammuntaa. Nuorukainen kun osui viidestä kiekosta neljään. Toisella 
kierroksella hän rikkoi kolme kiekkoa viidestä.

– Hän on valmis rioon, Bäckman sanoi.
idea ampumaharjoituksesta tuli pikkuleijonien päävalmentajalta rauli Uramalta. 
– Kukaan pojista ei ole ollut aiemmin tekemisissä tuollaisen aseen kanssa. Se vaatii 

rohkeutta ja itsensäylittämistä, jotta pystyy tekemään uusia asioita. ampumaurheilu on 
hieno ja haastava laji, Urama sanoi.

Laulainen piti hienona sitä, että nuoret kiekkoilijat tulivat muukon ampumaradalle.
– Pojat saivat vähän vaihtelua, ja me saimme levitettyä ampumaurheilun ilosanomaa. 

PIkkULEIJonIEn REnto PäIvä HAULIkkoRAdALLA

Alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue 
Muukon ampumaradalla.

Pikkuleijonien tähtipelaaja Kasperi 
Kapanen ampumassa.

Kaakkois-Suomen 
Haulikkoampujien Suvi Lainio.

Teksti ja kuvat: Lassi Palo



90 VuOttA
jortikka Kunto PaS 1.4.

80 VuOttA
ahonen mauri PaS 10.1.
Saarelainen Paavo PaS 16.1.
Luoma  jouko NoSa 18.6.

75 VuOttA
Palonen Pentti PaS 2.1.
Nykänen raimo PaS 2.2.
Niemelä risto NoSa 18.4.
viljanen Pentti NoSa 24.4.
Heino reijo NoSa 5.5.
Pajunen arvo TSa 19.5.
Karlsson Kai Nora 3.6.
Wallgren matti PaS 8.6.
vihersalo Heikki Kuusa 2.7.

70 VuOttA
Sintonen rauno PaS 29.1.
Kaprio eero eSF 19.5.
Kolomainen arvo K-UaS 24.5.
Hokkanen ilmo ma 28.5.
Peippo eero TSa 30.5.
mäkelä vilho eSF 1.6.
Kouvonen rainer mSa 12.6.
anttila martti mSa 19.6.
Simelius janne NoSa 30.6.
myllymaa erkki mSa 6.7.

65 VuOttA
ojanen raimo NoSa 21.4.
Kivelä olavi NoSa 8.6.

60 VuOttA
Turkki Keijo L-75 7.3.
ristilä Tarmo PaS 10.3.
Koskela juha NoSa 31.3.
Hämäläinen matti PaS 5.5.
Salminen  erkki LaS 13.5.
mäkelin martin eSF 14.5.
Tanninen arvi varka 18.5.
Leppälä rolf K-UaS 19.5.
moisio Henry NoSa 30.5.
ahonen Harry LaS 8.6.
elo Tapani TSa 13.6.
routio mauri Hva 22.6.
Katajamäki arvo ma 28.6.
Kosonen ossi Hva 30.6.
montonen ilpo ma 4.7.

50 VuOttA
Luoma jukka PaS 13.2.
vuori Kauko PaS 1.3.
Seppä juha NoSa 2.4.
Kantanen Hannu varka 11.5.
raittila Hannu mSa 15.5.
väresmaa ari Hva 20.5.
Warinowski milko TSa 21.5.
Salonen  Harri LaS 21.5.
Harju jari mSa 24.5.
Parkko minna Kuusa 28.5.
Poikela matti LaS 4.6.
Lepola yrjö NoSa 8.6.
jantunen jouni PaS 8.6.
Heino ari-Pekka TSa 25.6.
rastas martti Kuusa 30.6.
Simola Harru LaS 6.7.

Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat toimittavat 
ampumaurheiluliittoon Pirjo manniselle lehden aineistopäivään mennessä.
Seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit haluavat merkkipäivätietonsa julkaista.

merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi   tai kirjeitse osoitteeseen:
ampumaurheiluliitto, Pirjo manninen, radiokatu 20, 00093 SLU.

onnIttELUt

HAllituSPäätÖKSiä 2014
www.ampumaurheiluliitto.� /hallinto/liittohallitus
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valtioneuvosto antoi huhtikuussa eduskunnalle hallituksen esityksen ampumaratalaiksi 
sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Sisäministeriö toteaa, että uudella ampumaratalailla ja ampuma-aselain muutok-
silla edistetään ampumaharrastuksen tulevaisuutta ja parannetaan aseturvallisuutta. 
ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan kuluvan vuoden aikana.

jatkossa ampuma-aseen säilyttäminen ei olisi enää mahdollista siten, että ase tai sen 
osa ei olisi lukittuna tai lukitussa paikassa. jos luvanhaltijalla on säilytettävänä enemmän 
kuin viisi asetta, aseet olisi säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen 
hyväksymissä säilytystiloissa. myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet olisi jatkossakin 
säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan olisi viiden vuoden siirtymäaika.

Tehokkaimmat ilma-aseet sisältyisivät jatkossa ampuma-aselain soveltamisalaan. 
Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden sijasta ilmoituksen-
varaista, jos hallussapitäjällä olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa. 
Tehokkaaksi ilma-aseeksi katsotaan tässä tapauksessa ilma-ase, jonka piipun pienin 
sisähalkaisija on yli 6,35 mm ja jolla ammutaan metalliluoteja.

ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen olisivat jatkossa luvanvaraisia toimin-
toja silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. ampu-
marataluvan saamisen edellytyksiä olisivat, että luvan hakija olisi sopiva radan pitäjäksi 
ja että rata olisi turvallinen. Niin sanottujen vähäisten ampumaratojen osalta riittäisi 
pelkkä ilmoitus. Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa toimisi Poliisihallitus.

jokaisella ampumaradalla tulisi olla ratavastaava, joka valvoisi radalla tapahtuvaa 
toimintaa ja radan turvallisuutta. ampumaradalla tulisi myös olla järjestyssääntö, jolla 
varmistetaan rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden 
turvallisuus.

Uusi ampumaratalaki kumoaisi ampumaratoja koskevat vanhat, venäjän vallan 
aikaiset säädökset.

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton 
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten 
hallussapitoon. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus rajautuisi kahteen tilanteeseen, joista 
toinen koskee oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä 
tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Lääkärillä olisi jatkossa muun terveydenhuollon ammattihenkilön tapaan oikeus 
tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perus-
teella katsoo henkilön olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai 
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että poliisi voisi säilyttää ilmoitusta enintään kolmen 
vuoden ajan. ilmoitusta ei saisi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ampuma-aseen 
hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskevan asian käsittelyyn.

lisätietoja hankkeen sivulta:
www.intermin.fi /fi /lainvalmistelu/ampuma-aseet

Sisäministeriö: Lakimuutoksilla 
parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään 
ampumaharrastuksen turvallisuutta

PäätöksIä JA tIEdotUksIA
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ampumaurheilun sinettiseurahaku on avoinna touko-
kuun 31. päivään asti. Haku koskee uusia ampumaur-
heilun sinettiseuroja. 

Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen tulee olla en-
nakkoon yhteydessä ampumaurheiluliiton nuoriso- ja 
koulutuspäällikköön Timo rautioon. Tuolloin keskustel-
laan seuran tilanteesta, verrataan sitä sinettikriteereihin 
ja tarvittaessa tehdään suunnitelma, jolla seuraa lähde-
tään kehittämään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi.

Hakulomakkeen jättämisen lisäksi valinta sinetti-
seuraksi edellyttää ampumaurheiluliiton edustajan 
auditointikäyntiä, jonka jälkeen liitto voi myöntää Nuori 
Suomi -sinetin kriteerit täyttävälle seuralle. 

LAAtUkRItEERIt
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa 
yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan 
laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoi-
minnan kaksitoista laadullista kriteeriä toimii seuran 
kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna. 

Kriteereitä tarkastellaan sekä yksilön, ryhmän että 
seuran näkökulmasta neljällä seuratoiminnan osa-alueella. 
Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä kriteerit 
vähintään riittävällä tasolla. riittävä taso on määritelty 
tarkemmin hakulomakkeella.

yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
1. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras.
2. ilmapiiri on kannustava. 

PALvELUHAkEMIsto

www.ampumaurheiluliitto.fi 

vuoden 2014 kolmas
Urheiluampuja-lehti ilmestyy 9.7.kotisivut: www.asetalo.� 

e-mail: asetalo@asetalo.� 

Vakio- ja irtovuoroja  

www.urheiluhallit.fi  Kallio • Kontula • Malmi • Mäkelänrinne • Pasila • Siltamäki • Töölö • Vuosaari 

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

Kallio

HAkU AMPUMAURHEILUn sInEttIsEURAksI käynnIssä 31. toUkokUUtA AstI
AZERBAIdZAn tULEE 
AMPUMAURHEILUväELLE tUtUksI
Kaspianmeren rannalla sijaitseva azerbaidzan 
tulee ampumaurheiluväelle varsin tutuksi 
lähiaikoina ja -vuosina. Siellä nimittäin 
järjestetään neljä isoa ampumaurheilun 
tapahtumaa ensi syksystä lähtien.

azerbaidzanin pääkaupungissa Bakussa 
järjestetään vuoden 2017 em-kilpailut, joissa 
ratkotaan 25/50/300m kivääri- ja pistoolilajien 
sekä haulikon ja liikkuvan maalin mestaruudet. 
Kisat pidetään 15.-31. elokuuta 2017.

Kansainvälisen ampumaurheiluliiton 
(iSSF) haulikko-, pistooli- ja kiväärilajien 
maailmancupin fi naali on Gabalassa ensi 
syksynä eli 21.-28. lokakuuta. 

Bakussa järjestetään myös ensimmäinen 
european Games -tapahtuma ensi vuoden 
kesäkuussa (12.-28.6.). Kisoissa jaetaan 
viisitoista olympiapaikkaa eli yksi kussakin 
lajissa rio de janeiron olympialaisiin 2016. 
iSSF:n vuoden 2015 viimeinen maailmancup on 
Gabalassa 6.-16. elokuuta. Siellä on jaossa 34 
olympiapaikkaa.

yhdeksän miljoonan asukkaan azerbaidzanin 
naapurimaita ovat Georgia luoteessa, armenia 
lännessä, venäjä pohjoisessa ja iran etelässä. 

Teksti: Lassi Palo

3. Toiminnassa on yhdessä tekemisen (me yhdessä) 
kulttuuri.
Harjoitteleminen ja kilpaileminen
4. monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason 
huomioivaa.
5. elämyksiä ja haasteita tarjoavaa.
6. Tukea oppimista ja antaa mahdollisuuden mitata 
kehittymistä.
Ohjaaminen ja valmentaminen
7. Tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä.
8. Huomioi erilaiset yksilöt.
9. Kannustaa urheilulliseen elämäntapaan.
Viestintä ja organisointi
10. avointa ja vuorovaikutteista.
11. roolit ja toimintatavat ovat selkeät.
12. Toimintaa kehitetään aktiivisesti.

Tällä hetkellä 45 lajissa on yhteensä 602 sinettiseuraa. 
ampumaurheilussa sinettiseuroja on yhdeksän. Ne ovat 
Haapajärven ampumaseura (HaaaS), Hämeenlinnan 
ampumaseura (HlaS), Härmän Seudun ampujat (HSa), 
orimattilan Seudun Urheiluampujat (oSU), Pieksämäen 
Seudun ampujat (PiekSa), Siilinjärven Luotiampujat 
(SiiLa), Sodankylän ampujat (Soda), Tornionseudun 
ampujat (TorSa) ja Turun Seudun ampujat (TSa). 

Sinettiseuratoiminnasta koskeviin kysymyksiin 
ampumaurheiluliitossa vastaa
Timo rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
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tAvARAPöRssI
myydään hyväkuntoinen ja vähän ammuttu Baikal-vakiopistooli ij-35. Waltherin 
kahvalla ja laukulla. Kyseessä ei ole kuitenkaan Waltherin KSP-malli, vaan Baikal. 
aseessa siis kaikki on säädettävissä laukaisua myöten. Kaksi lipasta. myyn vähäisen 
käytön vuoksi pois. yhteydenotot sähköpostilla: petteri.koivula@elisanet.fi

myydään pienoiskivääri Feinwerkbau 2700 alu. Huippukäyntinen vasenkätinen 
musta kisakone. Kunto uutta vastaava. ase ollut tukiampujan käytössä kahtena 
kesänä, ammuttu noin 1000 laukausta. vakiovarusteiden lisäksi bipodi sekä 
vanhempaa vuosikertaa olevat vasenkätiset nahkahihna, 160 cm ampujan puku sekä 
hanska. Hinta 2300 €. ase espoossa.
ota yhteyttä: Hannu Suvanto 040 900 1448, hannu.suvanto@estefan.fi

myydään Feinwerkbau P70 -ilmakivääri, anschutz-ampumatakki (koko 52), 
anschutz-ampumahousut (koko 52), anschutz-kengät (koko 44), ampujan pystytuki 
(mittatilaustyönä tehty), paineilmapullo, kiikari. Lopetan harrastuksen ja myyn kaiken 
pois yhdessä paketissa. Paketin hinta on 1500 € lisätietoja ja kuvia saa sähköpostitse 
ja puhelimitse: juhohakola@hotmail.com, 050 566 9280.

myydään Beretta pienoispistooli 89 Cold Standard 22 kaliberi, itselataava, 
kertatuli. Todella hyväkuntoinen, vähän käytetty. Kuolinpesä myy. Sijainti etelä-
Pohjanmaa, Seinäjoki. Hinta: 490 €. ota yhteyttä: mervi Pensar, 040 531 9973.

myydään anschutz modell 1408 eD Super Cal. .22. erittäin hyväkuntoinen ja 
myös todella vähän käytetty ns. villisikaratakivääri. aseessa kiinni myös Tasco 
4-12x50 kiikaritähtäin. Hp. 1100 €.
Lisätietoja: jussi Ketola 050 338 3042 tai jussi.ketola@hacklin.fi

myydään Walther oSP 22 Short. ase on erittäin siisti ja hyväkuntoinen. ei 
minkäänlaisia kolhuja eikä käytön jälkiä. Kahva on työstämätön. ammuttu -86 jälkeen 
muutamia satoja laukauksia. Tiedustelut: 040 703 8386.

myydään haulikko (trap) Beretta 682. Hyvässä kunnossa, vähän ammuttu, ostettu 
käytettynä. Hinta 1500 €. myydään tarpeettomana. Paikkakunta Lappeenranta.
ota yhteyttä: Tiina jokinen, 040 549 3899 tai tjokinen9@gmail.com

myydään trap-haulikko Beretta aSe Gold. Tosi hienokuntoinen trap-haulikko. 
ammuttu viitenä kesänä noin 25 000 laukausta. ollut vuosikaudet käyttämättömänä 
eli myyn tarpeettomana. Hinta 4200 €.
ota yhteyttä: antti varis, avaris@outlook.com , 0400 399 075. 

myydään trap-haulikko Beretta 682 Gold e. Hyväkuntoinen, vuosittain käynyt 
Beretan huollossa. ammuttu noin 25 000 laukausta, 4 vuotta vanha. Piiput 30”, 
säädettävä perä. Supistukset kiinteät 3/4” ja 1/1”. aseella ammuttu useita Sm-
mitaleja. jäänyt aseenvaihdon myötä ”ylimääräiseksi”. Hp 2000 €.
ota yhteyttä: mika Nykänen 0400 548 855.

myydään kilpa, Field ,tarkkuus varSijoUSia 2 kpl. Käyttämättömät Thunen 
naisten kolmias. nahkahousut vasenkät. noin no.36.käsin valmistettu, tilaustöinä. 
oikeakätiset. rekyylitön , snellarilla. Toinen normaalikäyntinen, snellarilla. aseet 
erittäin hyväkuntoiset. rekyylittömässä kahdet lavat, ei diopteria- 800 € Toinen 
kaikilla varusteilla, monet lavat, käsipakkoja ja runsaasti nuolia ym. 1500 €.
jos olet kiinnostunut, voin laittaa kuvaa tulemaan. marjut Babitzin puh. 040-7654904 
tai pepi.babitzin@gmail.com

myydään Trap-haulikko Beretta 682 Gold Trap. Lähes uutta vastaava. ammuttu n. 
5000 laukausta pääosin yhtenä kesänä, ollut tarpeettomana kolme vuotta. 30” tuu-
maiset piiput, säädettävä perä. Supistukset 3/4” ja täyssuppea. Lisäksi trap panoksia 
n. 3000 kpl 7½ haulikoolla. mm. S&B trap extra, S&B trap gold medal, Nobel sport 
NS-20 Hinta koko paketilla 3000 €. paavomyllymaki@gmail.com, 040 1820648

myydään Beretta trap, 682, puoli/täys. vähän käytetty, kaunispintainen tukki.
Puh. 0405410682 Tammisaari.

myydään vakiopistooli Sako Triace 22 cal. Hyvin pidetty Sakopistooli 
alkuperäisessä salkussa harrasteampujalle tai keräilijälle. Hp.450 €.
ota yhteyttä: Petri Tarkkanen, 0400 771 899, petri.tarkkanen@pp.inet.fi

tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja ampumaseurojen käyttöön.
Kerro lyhyessä ilmoituksessasi onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. esittele tuote, sen 
kunto, hinta ja yhteystietosi. voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/
jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella Suomen ampumaurheiluliitto, Pirjo manninen, radiokatu 20, 00093 SLU.
julkaisemme Urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.

IMAs JäRJEstää RUUtIAsEIdEn 
kULtAHIPPUfInAALIn HEInäkUUssA

isonkyrön metsästys- ja ampumaseura järjestää ruutiaseiden Kultahippufinaalin 
26. heinäkuuta isonkyrön Lapinmäessä (Lapinluhdantie 95).
ilmoittautuminen seuroittain 4.7. mennessä: kyroonmalja@gmail.com. jälki-
ilmoittautumiset mahdollisia ratakapasiteetin mukaan. Finaaliin pääsyn 
edellytys on, että ampujalla on vähintään yksi suoritus virallisessa 
kilpailussa 3.7.2014 mennessä.
osanottomaksut: henkilökohtainen 14 € ja joukkuekohtainen 17 € maksetaan 
10.7. mennessä tilille: Sp 492820-23122.
järjestäjän toivomus: vain kaksi ampujaa samalla aseella/varusteilla.
majoitus: Kalliojärven viihdekeskus (Kortesluomantie 146, 61550 orismala, 
isokyrö). Koko viikonlopuksi (25.-27.7.) on varattu eritasoisia mökkejä 
Kultahippukisailijoita varten. Katso vaihtoehdot www.kalliojarvi.com ja varaa 
majoitus puhelimitse tai sähköpostilla.
Kultahippukiintiö purkautuu 30.4. Kultahippukiintiö on varattu etukäteen, joten 
ei varauksia Kalliojärven varauskalenterista! P. 06-4724 860 tai 050 4353 604 tai 
risto.keranen@netikka.fi
Karavaanarit: Karavaanialue Lukkuhaka sijaitsee Kalliojärven naapurissa 
(Kortesluomantie 148, 61550 isokyrö), p. 06-4724102 tai 0400 905 308. 
Huom! Kyröön malja 2014 järjestetään 27.7. eli sopivasti Kultahippufinaalin 
jälkeen. ilmoittautuminen 18.7. mennessä.
Kultahippuampujan passi mukaan finaaliin!
Lisätietoja: http://imas.sporttisaitti.com

Tarkkuuslajien yhteinen 
valmentajakoulutus alkaa syksyllä
Suurten palloilulajien yhteistyöstä on puhuttu kevään aikana paljon. 
Nyt myös tarkkuuslajit eli ampumaurheilu, curling, jousiammunta 
ja keilailu tiivistävät yhteistyötään. Ne järjestävät yhteisen 1-tason 
valmentajakoulutuksen ensi syksynä.

Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa, joista kaksi on yleisjaksoja 
ja yksi toteutetaan erillisenä lajikohtaisesti.

ensimmäisellä lähijaksolla (Kuortane 19.-21.9.) käydään läpi 
fyysisen harjoittelun perusteet, ja toisella lähijaksolla (vierumäki 24.-
26.10.) käsitellään vuorovaikutusta ja taitojen oppimista. Kolmannella 
lähijaksolla ovat vuorossa lajitaitojen oppimisen perusteet. 
ampumaurheilun jakso on vierumäellä 28.-30. marraskuuta.

Koulutus maksaa 230 euroa/jakso. Siihen kuuluvat 
koulutus ja majoitus täysihoidolla kahden hengen huoneessa. 
Kurssimaksu maksetaan lajiliittoon. mukaan mahtuu kaikista 
tarkkuuslajeista enintään viisitoista valmentajaa/laji. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

ilmoittautumiset 31. toukokuuta mennessä:
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

PäätöksIä JA tIEdotUksIA
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kILPAILUkUtsUJA
ukko-Pekka -kilpailu 17.-18.5.
Kilpailun nimi: Ukko-Pekka -kilpailu
Kilpailupäivät: 17.-18.5.
Kilpailun järjestäjä: ylä-vuoksen ampujat
Kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
Alue: Kaakkois-Suomen alue   Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: imatra, immola ja Lappeenranta, muukko
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: SaL:n sarjat, myös tukisarjat
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Kiväärilajit: 
300m vakiokivääri makuu + 3x20, 300m kivääri makuu + 3x20, 50m kivääri makuu 
+ 3x20: La 17.5. 300m imatralla, la 17.5. 50m nuorten sarjat ja myös tukisarjat 
Lappeenrannassa, su 18.5. 50m naiset, miehet, ikäsarjalaiset Lappeenrannassa
Pistoolilajit: olympia-, vakio-, pienois- ja isopistooli su 18.5. imatralla. eräluettelo 
postitetaan seuroittain pyydettyyn osoitteeseen ja julkistetaan seurojen nettisivuilla.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
Kirjallisesti 7.5. mennessä osoitteeseen:
imatran lajit: Katarina Hokkanen Silkolantie 27, 55100 imatra, yva.sihteeri@pp.inet.fi
lappeenrannan lajit: jorma Hyrkkänen, Huhtiniemenkatu 19 B 10 53810 
Lappeenranta, Jo.Hy@hotmail.com
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osanottomaksut suoritetaan 7.5. mennessä tilille: aikuiset 20 
e, nuoret 15 e, joukkue 23 e, tukisarjat 12 e.
imatran lajit: ylä-vuoksen ampujat ry 410826-28044
lappeenrannan lajit: etelä-Saimaan ampujat ry 562009-418558
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje:
jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli eriin mahtuu.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
Karri Hokkanen 040 515 7434, karri.hokkanen@pp1.inet.fi, Kaarlo Kivimäki 040 
564 8513 (50m kivääri)
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: Karri 
Hokkanen 040 515 7434, Kaarlo Kivimäki 040 564 8513 (50m kivääri)

50m kiväärin mm-näyttökilpailu
n ja n20 28.-29.6.
Kilpailun nimi: Hälvälän kv. 50m kiväärin mm-näyttökilpailu N ja N20
Kilpailupäivät: 28.-29.6.
Kilpailun järjestäjä: SaL
Kilpailun luokitus: Kansainvälinen kilpailu
Alue: Hämeen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Hälvälän 50m rata, Hollola (elektroniset taululaitteet)
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: voi osallistua vain naisten tai 
tyttöjen (N20) sarjoihin.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 50m kivääri 3x20ls ja 
50m kivääri 60ls. eräluettelot julkaistaan SaL:n sivuilla 1.6.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 
SaL:n pääsivun linkin kautta  https://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/kilpailu/lapua-
european-cup-25-300m-pisto/  20.5.2014 mennessä.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 30 e/laji. maksu SaL:n tilille Fi41 132830 00042157 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: ei jälki-ilmoittautumisia.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
Kilpailuiden johtaja marko Leppä. ammuntojen johtaja jarmo engblom.  
Tekninen asiantuntija mikko Taussi.
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Lassi Palo 050 339 0644
Seuran nettisivujen osoite:
https://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/kilpailu/lapua-european-cup-25-300m-pisto/
Opastus kilpailupaikalle: ei erillistä opastusta. radan osoite ampumaradantie, 15880 Hollola
Harjoittelumahdollisuus: ei harjoittelumahdollisuutta.
Varusteiden säilytys: järjestäjän ilmoittamassa paikassa
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: ei.  lasten kaitseminen: ei.
Kilpailun ravintola: radalla lounastarjoilu sekä kahvio.
majoitus: ei järjestetty.   Palkinnot: raha tai esinepalkinnot.

49. Karstulan kv. ampumaviikko 28.6.-5.7.
lAJit Kiväärilajit:1) pienoiskivääri 60 ls makuu, 2) 3x20 ls, 3) ilmakivääri 40/60 ls, 17) 
riistamaalilajit: villikarju, 20+20/30+30 ls, 18) riistamaalilajit: villikarju (jm-sarja), 20 
hidasta ls  Pistoolilajit: 4) ilmapistooli 40/60 ls, 5) pienois-/urheilupistooli 30+30 ls, 6) 

vapaapistooli 60 ls, 7) vakiopistooli 3x20 ls, 11) isopistooli 30+30 ls, 12) olympiapistooli 
(iSSF) 60 ls, 16) pika-ammunta/sotilasammunta 3x20 ls (.22 ja .32 cal)  Haulikkolajit: 8) 
1-trap 100 k, 9) skeet 100 k, 10) autotrap 100 k  Kultahippusarjat: ilma-aseet iT8, iT10, 
vT12, vT14, 11-14a, HT12, HT14, pienoiskivääri makuu 12T, 14T, pienoispistooli 12T, 14T. 
Kaikki lajit suoritetaan uusintakilpailuna siten, että suorituksensa saa uusia niin monesti 
kuin ratatilat sen sallivat. Paras tulos jaksolta huomioidaan jaksokilpailussa ja paras tulos 
viikolta huomioidaan viikon paras -kilpailussa. 
Kilpailujaksot: i jakso = la 28.6.-1.7, ii jakso = ke 2.-5.7. Päivittäinen ampuma-aika klo 
9-20. Haulikkolajeissa ampuma-aika klo 9-17. La 5.7. kaikki lajit valmistuvat viimeistään 
klo 18. Pika-ammunta/sotilasammunnan ajankohta ti 1.7. klo 9 ja to 3.7. klo 9. muutokset 
ohjelmassa mahdollisia.
Ampumaviikon sarjat: y (lajit 1-12, 16-18),  y20 (lajit 1-12, 17) , y18 (lajit 1, 3-4, 8), 
y16 (lajit 1-5), y50 (lajit 1-12, 17), y60 (lajit 1-12, 17), y70 (lajit 1, 3-5, 8-10), N, N50 
(lajit 1-9, 17), N20 (lajit 1-5)  ja tukisarjat kuten edellä mainittu.
Osallistumismaksut: kivääri/pistooli: tuki 6,00 e/ nuoret 10,00 euroa / muut 12,00 
euroa. Sarjakortit (5): tuki 25 euroa / nuoret 45 euroa / muut 55 euroa. Haulikko: nuoret 
22 euroa / muut 25 euroa.  Sarjakortit (3) nuoret 60 euroa / muut 70 euroa.
tapahtumat: avajaiset la 28.6. klo 9. jaksojen palkintojenjakotilaisuudet ti 1.7. klo 20 ja 
la 5.7. klo 19. To 3.7. klo 20 ampujainilta ravintola Nättijussissa.  
ilmoittautuminen: ennakkoilmoittautumista ei ole. ilmoittautuminen tapahtuu 
ampumaradan kansliaan päivittäin klo 8.30-18.00.
tiedustelut: Lisätietoja Karstulan Seudun metsästys- ja ampumaseura ry, www.karmasry.fi

Sm-skeet ikäkausi- ja lv-sarjat 9.-10.8.
Kilpailun nimi: Sm-skeet ikäkausi- ja lv-sarjat
Kilpailupäivät: 9.-10.8.
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään metsästysampujat 
Kilpailun luokitus: Sm-kilpailu   Alue: etelä-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Hyvinkään ampumaurheilukeskus
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y15, y17, y20, y50, y60, y70 ja 
lv-sarjat, joukkue y20 ja y50.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Skeet. Lv-sarjat 
ampuvat sunnuntaina.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:  
3.8. mennessä. eräluettelot nähtävissä 5.8. alkaen www.hyma-ry.fi 
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osallistumismaksu 60 euroa. joukkue 25 euroa.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: vajaiden eräluetteloiden mukaan.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:  
Katja Poutanen kilpailunjohtaja, ammunnanjohtaja Hartte ojanen, Ta Kari mikkonen
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:  
Hartte ojanen 040 562 5529
Seuran nettisivujen osoite: www.hyma-ry.fi 
Harjoittelumahdollisuus: ti, ke, to ja pe 8.8. klo 14-20.
Kilpailun ravintola: ampumaradan kahvio

Hyvinkää Skeet 23.-24.8.
Kilpailun nimi: Hyvinkää Skeet, ennätyskelpoinen ranking-kilpailu
Kilpailupäivät: 23.-24.8.
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään metsästysampujat 
Kilpailun luokitus: Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: etelä-Suomen alue   Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Hyvinkään ampumaurheilukeskus
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset:  
Kaikki sarjat, joukkueet naiset ja yleinen.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
Skeet 125 kiekkoa, naiset sunnuntaina 75 kiekkoa. Finaalit Sm-sääntöjen mukaan. 
eräluettelot 20.8. hyma-ry.fi
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:  
ilmoittautuminen 18.8. mennessä sähköpostitse info@hyma-ry.fi
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osallistumismaksu 60 e, naiset 75K 45 e, joukkue 25 e.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumisia otetaan rajallinen määrä.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
Katja Poutanen, ammunnanjohtaja Hartte ojanen, Ta Kari mikkonen.
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Hartte ojanen 040 562 5529
Seuran nettisivujen osoite: www.hyma-ry.fi
Harjoittelumahdollisuus: ti, ke, to, pe 22.8. klo 14-20. 
Kilpailun ravintola: ampumaradan kahvio
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sfsM På RöRLIgt MåL I Ingå, 
8.3 noRMALLoPP
Dkl: 1) micaela Qvarnström rS 345,
a16: 1) Daniel Torsell SSG 475 SFSmrek. 2) Frans 
Sontag rS 422
akl: 1) Tomi-Pekka Heikkilä K-64 579 (utom tävl), 2) 
Krister Holmberg rS 578, 3) Sami Heikkilä K-64 568 
(utom tävl.) 4) Henrik Holmberg rS 564, 5) Niklas 
Holmberg rS 563, 6) Tarmo Koskela BSPa 554
a50: 1) Tapani Koskela BSPa 349, 2) jan malmberg 
ÅSSF 347, 3) Tom Sved SSG 341, 4) reijo Salomaa 
SSG 297, 5) Peter Stjernberg SSG 275, 6) Kristian 
Torsell SSG 256
a60: 1) Bror Skogster SSG 327, 2) jouko mutka 
rS 315, 3) Bertel Holmström rS 312, 4) Tryggve 
Henriksson rS 299, 5) Sven Holmberg rS 288, 6) erkki 
mäkiniemi BSPa 278
a70: 1) Torolf Stjernberg SSG 278
a75: 1)Boris Stjernberg BSPa 234 SFSmrek.
lagtävlan: a: 1) rS 1705 SFSmrek 
a50: 1) SSG i 946, 2) rS 926, 3) BSPa 861

BLaNDLoPP
Dkl: 1) micaela Qvarnström rS 344 SFSmrek,  
a16: 1) Daniel Torsell SSG 324, 2) Frans Sontag rS 278
akl: 1) Krister Holmberg rS 387, 2) Sami Heikkilä 
K-64 382 (utom tävl.) 3) Tomi Pekka Heikkilä K-64 381 
(utom tävl.), 4) mårten Westerlund rS 379, 5) Niklas 
Hyvärinen rS 377, 6) Tarmo Koskela BSPa 373
a50: 1) Tapani Koskela BSPa 343, 2) jan malmberg 
ÅSSF 337, 3) Tom Sved SSG 337, 4) reijo Salomaa 
SSG 306, 5) Peter Stjernberg SSG 266, 6) Kristian 
Torsell SSG 252
a60: 1) jouko mutka rS 332, 2) Bertel Holmström 
rS331, 3) Bror Skogster SSG 324, 4) Sven Holmberg 
rS 302, 5) erkki mäkiniemi BSPa 301, 6) Tryggve 
Henriksson rS 362
a70: Torolf Stjernberg SSG 286
a75: Boris Stjernberg BSPa 223 SFSmrek
lagtävlan: akl: 1) rS 1130     
a50: 1) rS 965, 2) SSG i 927, 3) BSPa 867

Förbundet höll sitt vårmöte i företaget BPF’s lokaliteter i Helsingfors den 7.4. och på plats 
var 15 – tal föreningsrepresentanter. vårmötet avklarades rätt snabbt med de stadgeenliga 
ärendena, närmast bokslut och verksamhetsberättelse som genomgicks och godkändes. 
Några andra ärenden fanns inte på agendan och efter att ordförande Georg-Peter Björk-
qvist avslutat mötet och avtackat delegaterna presenterade han kvällens föredragshållare: 
SaL’s chefstränare Per- Ole Lindell och KSF’s ordförande Lennart Långström.

Lindell inledde med att berätta om SaL’s planer beträffande uppläggningen av skyt-
teträningen inom förbundet med läger, kurser och olika former av tävlingar, nationella och 
internationella. Han fortsätter:

-en föryngring av landslaget är av största vikt och träningsgruppernas storlek kommer 
att minskas, såväl i fråga om understöd som i fråga om storlek. Den mentala träningen 
skall utökas och även den så kallade hemmaträningen bör de aktiva skyttarna satsa mera 
på. vi borde även sträva till mera samarbete mellan våra förbund, SaL och SFS, i fråga 
om tränings och lägerverksamhet. vi strävar även till större samarbete i fråga om skjutba-
nor i regionerna, såväl inom som utomhus. 

Lennart Långström igen presenterade KSF’s planer i fråga om nya skjutbanor. 
Föreningen har hittat ett lämpligt område i Gesterby, Stormossen. Där planerar man såväl 
utebanor främst för miniatyrvapen samt även byggandet av en skyttehall för luftvapen-
skytte, vardera med 24 skjutplatser. Platsen är således klar men det återstår att ansöka om 
miljö- och byggnadslov, vardera stora och omständiga frågor. – vi är nog optimistiska till 
projektet och hoppas att myndigheterna ser behovet av en sådan här anläggning i H:fors 
regionen som synnerligen viktig, säger Lennart Långström avslutningsvis.

SFS skyttarna var väl framme under landskampen mel-
lan Sverige, Danmark och Finland, på fallande tavlor den 
1-2.2.  i ekenäs skyttehall. 

Både det finska junior- och seniorlaget på luftgevär 
vann lagtävlingarna. juniorlaget hade ett suveränt resultat 
på 139 träffar 160 möjliga. Seniorlaget skrapade ihop 121 
träffar. Bådas vinster satt hårt till. juniorerna vann med en 
marginal på fyra poäng och seniorerna med tre poäng.

alla skyttar sköt 40 skott var. i juniorlaget ingick: 
aina Kivi KSF (36 träffar), Sebastian Långström KSF 
(35), Cristian Friman eSF (35)  och joni Stenström rS 
(33). i seniorlaget tävlade: anton aprelev rS (32), elin 
Liewendahl ÅSSF (31), erika Dufvelin KSF (30) och 
Petra Liljeberg KSF (28). 

På luftpistol hade man endast en juniorklass. Tävlingen 
vanns av Sveriges lag med 114 poäng vinstmarginalen till 
Danmark blev 8 poäng. Finland var tredje med 103 poäng. 
i laget deltog: emma Numminen eSF (25), Björn Friman 
eSF (23), Toomas Pukaralammi (23) och Niko roos (32)

fInLAnd doMInERAdE LAndskAMP
Dufvelin vann individuellt
erika Dufvelin var bäst på seniorernas luftgevär i den 
individuella tävlingen på lördagen. i finalen besegrade 
Dufvelin Nina Bjärehäll från Sverige med åtta mot sju. 

Stenström tvåa
joni Stenström placerade sig andra och Sebastian Lång-
ström tredje i juniorernas luftgevär. i finalen var astrid 
Steffensen från Danmark för tuff för Stenström och vann 
med åtta mot sju.

Svenskarna trivdes
De svenska ledande pistolskyttarna, den lugna Carl 
Sandberg 19 år och glädjepillret vendela Sörensson 19, 
tyckte om tävlingarna och trivdes i ekenäs.

-Bra arrangerade tävlingar, sade Carl Sandberg. en 
eloge gav de också till hela ekenäs. -alla är jättetrevliga 
och glada här sade de med en mun.

Text: joni Stenström

Finlands skyttelaglag inklusive ledare och tränare i Ekenäshallen. (Bild: armas andersson)

IntREssAntA föREdRAg På sfs våRMötE

svEnskA sIdAn

Lennart Långström informerar om KSF’s skjutbaneprojekt.
Per-Ole Lindell berättar om SAL’s träningsstrategi.
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kRIstER
EURoPAMästARE IgEn
Krister Holmberg från ingå och raseborgs Skyttar tog 
guld vid europamästerskapen på luftvapen i moskva 
den 26.2 - 6.3. Krister segrade i herrarnas blandlopp 
med 386 poäng,

före vladislav Prianishnikov från Ukraina som hade 
385 poäng. Svensken emil martinsson från Sverige var 
trea med 383 poäng.

– Hela tävlingen gick bra. Det kom visserligen två 
åttor i första serien, men helheten var bra, sade Krister 
Holmberg till Thomas Sundström på tidningen västra 
Nyland i en kommentar efteråt.

resultat 386 poäng var Holmbergs bästa för i år. Han 
var också mycket nöjd efteråt.

– allting som jag försökte med lyckades och den 
andra serien sköt jag med mycket hög puls. Det var 
varmt inne i hallen, men ingenting som störde. Förhål-
landena var bra, sade Holmberg.

tREdJE EM-gULdEt
Krister Holmberg tog nu sitt tredje individuella 
em-guld. Det första tog han redan 1995 och då på 50 
meters bana, och det andra kom 2003 i Göteborg på 
tio meters bana. Nu tog Holmberg dessutom tillsam-
mans med Tomi-Pekka Heikkilä och Sami Heikkilä 
guld i lagtävlingen.

– Det är alltid en bonus med lagmedalj, det var roligt 
att hela laget lyckades så att vi vann, sade Krister.

På söndagen var den fi nländska pojktrion i elden på 
luftgevär.  Här blev Cristian Friman 33:e, aleksi Leppä 34 
och joni Stenström 36:e. i lagtävlingen var Finland tolfte.

em avslutades på onsdagen då bland annat Katarina 
Långström från Kyrkslätt Skytteförening tävlade i damer-
nas luftgevär och belade en hedersam 31 plats.

 LUFTGEVÄR 
SS8: 1) jimmy Skogberg KSF 185, 2) arvid Flem-
mich rS 180
SS10: 1) edward Flemmich rS 197, 2) otto Ljung-
berg SkB 195, 3) annika Ålkvist SkB 189, 4) emma 
malinen KSF 189, 5) Kim Dannström ÅSSF 183, 6) 
Torbjörn Lindroos ÅSSF 183
Nyb 11-14 1) oliver jansson KSF 192, 2) amanda 
Hansen SkB 185, 3) altti antila HSG 182, 4) oskar 
jansson KSF 177, 5) oskar Käld SkB 173
mS 12: 1) Casper Friman rS 167, 2) William 
Skogberg KSF 163
mS14: 1) Casimir munck KSF 266, 2) Sandra 
moring KSG 261, 3) melinda moring 258, 4) Niklas 
Ålkvist SkB 213
a16: 1) Cristian Friman eSF 392 SFSm rek. 2) 
Sebastian Långström KSF 390,3) robert apelin 
KSF 326, 4) juha malinen KSF 308, 5) axel Lilius 
eSF 306
a18: 1) Björn Friman eSF 544, 2) max mattson 
ÅSSF 543
a20: 1) joni Stenström rS 592 SFSm rek. 2) 
mathias Nordberg ÅSSF 584
a24: 1) andreas virtanen ÅSSF 584, 2) Tom matt-
son ÅSSF 574, 3) robin Stenström rS 572, 4) jan 
Liljeberg KSF 551
D18: 1) aina Kivi KSF 388 tang. SFSm
D20: 1) elin Liewendahl ÅSSF 382 
D24 1) Petra Liljeberg KSF 376 tang SFSm
Dkl: 1) elin Liewendahl ÅSSF389, 2) aina Kivi 
KSF 388, 3) Kristina Nordlund ÅSSF 379, 4) Petra 
Liljeberg KSF 375, 5) indre Zoubaite eSF 357
akl: 1) joni Stenström rS 589, 2) robin Stenström 
rS 583, 3) mathias Nordlund ÅSSF 582, 4) Sebas-
tian Långström KSF 582, 5) andreas virtanen ÅSSF 
580, 6) Tom mattson ÅSSF 577
a60: 1) Gustav Strömbäck SkB 366, 2) ilmo Kinnu-
nen rS 358, 3) Torolf Nieminen BSPa 355, 4) ensio 
miikkulainen BSPa 354, 5) ralf Westerlund rS 354, 
6) Tom eklund rS 345
a70: 1) Kauko Kaartinen rS 356
a75: 1) arto Pihlava vSva 296

LUFTPISTOL
mS12: 1) Simon Sundström rS 159
a16: 1) Cristian Friman eSF 361, SFSm rek,      
a18: 1) Björn Friman eSF 517
a24: 1) Tobias Lindgren rS 538 SFSm rek
D18 1) emma Numminen eSF 366 SFSm rek.        
D50: 1) Päivi mariani-Cerati eSF 356

Dkl: 1) Cecilia Lund ÅSSF 355, 2) Kristina 
Baumgartner eSF 311, 3) ritva ylimäki rS 287
akl: 1) Lawrence mariani-Cerati rS 548, 2) Thomas 
Ågren vS-va 548, 3) Cecilia Lund ÅSSF 545, 4) 
jan Nyberg rS 544, 5) Stefan räfså rS 544 6) Ken-
neth mariani-Cerati rS 542
a50: 1) jan Nyberg rS 364, 2) juha vaahtoniemi 
vS-va 363, 3) Kenneth mariani-Cerati rS 360, 4) 
Peter Hellsten ÅSSF 354, 5) yrjö munukka eSF 352
a60: 1) Bengt Kamis vS-va 369, 2) Per-erik Gam-
melgård NSK 367, 3) Lawrence mariani-Cerati rS 
361, 4) Bernt Björkqvist vS-va 360, 5) raimo Laine 
rS 357, 6) Paavo Pitkänen BSPa 349
a70: 1) rune Karlsson ÅSSF 354, 2) Ulf Fagerström 
rS 333, 3) Hans Sjö eSF 309

LAGTÄVLING
GeVäR
akl: 1) rS 1720, 2) ÅSSF 1739, 3) eSF 1675
a50: 1) rS 1059, 2) BSPa 1033
a16: 1) KSF 1024       mS14: 1) KSF 785,           
SS10: 1) SkB 557(24*), 2) rS 557 (21*)
PiStOl
akl: 1) vS-va 1625, 2) rS i 1623, 3) rS ii 1607, 4) 
rS iii 1603, 5) ÅSSF 1584
a50: 1) vS-va 1092, 2) rS i 1085, 3) ÅSSF 1057, 
4) rS ii 1032, 5) eSF 986 EM mästaren Krister Holmberg på hemmabanan i Ingå

sfsM På LUftvAPEn, gEväR oCH PIstoL
ekenäs, Karleby och Åland, 8.3 2014

Aina Kivi från KSF segrade i D-18 på tang. SFS rekord 
388p. Aina deltog även i årets FM tävlingar där hon 
segrade i D18 med 394p som är nytt FM rek. Aina 
vann också D klassen med 393p.  (Bild: Sandra österman)

svEnskA sIdAn

svEnskA fInLAnds sPoRtskyttEföRBUnd.R.f (sfs)
Jack Wuorinen Karisvägen 30, 10300 Karis 0500-872 045 e-post: jack.wuorinen@brev.fi 
Rabbe Österlund östanpåvägen 17, 10600 ekenäs 044-3005748 e-post rabbe.osterlund@idrott.fi 
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi 



ESILLÄ
BERETTAMALLISTO!
• ILMAINEN iltapäivätapahtuma paikallisella ampumaradalla

• KAIKKI esittelymallit koeammuttavana

• ILMAINEN Beretta-haulikoiden pienhuolto ja huoltoneuvonta

• ESITTELYTARJOUKSIA paikalliselta Sako First Class –kauppiaalta

• TARJOUKSIA Beretta vaatteista ja varusteista

Yhteistyössä:

BERETTA DISCOVERY TOUR 2014
 Nokia, NoSa       5.5.

 Pori, Katinkuru       6.5.

 Ylistaron metsästysseuran     7.5. 
 ampumaurheilukeskus   

 Lohtaja, Houraati       13.5.

 Oulu, Hiukkavaara       14.5.

 Sotkamo, Huhtikankaan ampumarata    20.5.

 Iisalmi, Hanhilammen ampumarata    21.5.

 Kuopio, Siilinjärvi, Raasion ampumarata    22.5.

 Lappeenranta, Muukko      9.6

 Lahti, Hälvälä       11.6.

 Sipoo, SSG:n rata       12.6.

 Forssa, Sukula       11.8

 Loppi, ampumaurheilukeskus     16.8

Oikeudet muutoksiin pidätetään

   21.5.

Kuopio, Siilinjärvi, Raasion ampumarata    22.5.

      9.6

       11.6.

Sipoo, SSG:n rata       12.6.

Forssa, Sukula       11.8

Loppi, ampumaurheilukeskus     16.8

Oikeudet muutoksiin pidätetään

KAIKKIEN 

KÄVIJÖIDEN 

KESKEN ARVOTAAN 

 BERETTA SILVER 

PIGEON I


