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Euroopan Ampumaurheiluliitto (European Shooting Confe-
deration) on valinnut Maarit Lepomäen tekniseen komite-
aan haulikkoryhmän jäsenenä. ESC:n puheenjohtaja Unni 

Nicolaysen ilmoitti valinnasta 31. tammikuuta. Teknisen komitean 
naisjäsenen paikka jäi avoimeksi valintakokouksessa Espanjan 
Granadassa viime syksynä.

Maarit Lepomäki päätti huippu-urheilu-uransa ammuttuaan skee-
tin EM-pronssin Espanjan Granadassa viime vuonna. Silloin hän 
suunnitteli keskittyvänsä maratonjuoksuun ja golfiin ja urakoikin en-
simmäisen maratoninsa aikaan 5.18 Levillä syyskuun alussa.

- Ampumaurheiluliiton puolelta pyydettiin tehtävään, taisi jopa 
kolme eri henkilöä kysyä asiaa! Tämä johtui ilmeisesti siitä, että 
miesedustajamme pudotettiin pois ISSF:n ja ESC:n listoilta. Tasa-
arvosäännöt ovat purreet myös Euroopan liitossa, joten haussa oli 
naisedustaja haulikon kiintiöön, Maarit Lepomäki perustelee suos-
tumisensa luottamustehtävään. Samalla hän toteaa, ettei ole aja-
tellut ryhtyä tavoittelemaan Ampumaurheiluliiton tai Kansainvälisen 
Ampumaurheiluliiton (ISSF) luottamustehtäviä.

ESC:n tekninen komitea toimii ensimmäistä kauttaan ja toiminta 
hakee vielä muotoaan. Komitea perustettiin EM-kilpailussa pide-
tyssä kokouksessa Espanjan Granadassa viime syksynä.

- Minuthan valittiin naisedustajana, mutta eiköhän siellä pyritä toi-
mimaan haulikkoammunnan parhaaksi. Toki on myös tärkeää olla 
linkki Suomen ja Euroopan liiton välillä, Maarit Lepomäki arvioi.

Pitäisikö naisten ja tyttöjen peruskilpailussa, sekä skeetissä että 
trapissa, ampua 125 kiekkoa kuten miehet vai 75 kiekkoa kuten nyt?

- Naisten taso ainakin skeetissä on noussut kohisten. Lyhyessä kil-
pailussa sattuma saattaa korjata satoa, mutta onko se hyvä vai paha, 
en tiedä. Yhtä hyvin voisi kysyä, pitääkö miesten ampua 125 ls?

Pitäisikö Suomessa noudattaa ennätyskelpoisissa kilpailuissa 
ISSF:n sääntöjä ja järjestää erikseen miesten ja naiset sarjat vai 
kannatatko Y-sarjaa?

- Mielestäni nykyinen Y-sarja on hyvä systeemi. Naisia ei ole, aina-
kaan vielä, kovin paljoa haulikkoradalla, joten mahdollisuus esimer-
kiksi kuulua samaan joukkueeseen miesten kanssa, on hyvä juttu.

Teksti ja kuva Matti Viitanen

Maarit Lepomäki
Syntymäaika: 15.12.1956

Syntymä- ja kotipaikka: Pori
Seura: Satakunnan Ampujat
Saavutuksia skeetissä: EM-kultaa 1995, 1998 ja 2000, EM-hopeaa 1994, EM-

pronssia 2006 ja 2007. Skeetin naisten SE-tulokset 72 
kiekkoa peruskilpailussa ja 95 kiekkoa finaalissa.

Maarit Lepomäki ESC:n tekniseen valiokuntaan

ESC.n tekninen komitea
Euroopan Ampumaurheiluliiton (ESC) kahdeksas yleiskokous perusti teknisen 
komitean ja valitsi Pekka Kuusiston sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
kokouksessaan Espanjan Granadassa 8. heinäkuuta. ESC:n puhemiehistö valitsi 
teknisen komitena jäsenet 9. heinäkuuta.

Komitean puheenjohtaja ja sen jäsenet nimitettiin kaksivuotiskaudeksi, 
joka alkoi heti. Komiteaan valitut ryhmät käsittelevät oman lajinsa asiat, ennen 
kuin esittelevät ne koko komitealle. Tekninen komitea kokoontui Suomen 
Urheiluopistolla Vierumäellä 2.-4. marraskuuta.
Teknisen komitean puheenjohtaja: Pekka Kuusisto, Suomi.
JÄSENET:
Kivääriryhmä: Willhelm Grill Saksa, Gerard Laizier Ranska ja Christina 
Ahlstedt Ruotsi.
Pistooliryhmä: Vasillios Delios Kreikka, Ursula Stäuble Sveitsi ja Manfred 
Wölke Saksa.
Liikkuvan maalin ryhmä: Pekka Kuusisto Suomi, Christian Hunziger 
Ranska ja Jadranka Strukic Kroatia.
Haulikkoryhmä: Daniele Ghelfi Italia, Per Björnar Moen Norja ja Maarit 
Lepomäki Suomi.

Maarit Lepomäki (oikealla) päätti huippu-urheilu-uransa skeetin 

EM-pronssiin Espanjan Granadassa. Hopeaa ampui Saksan 

Christina Brinker (vasemmalla) ja kultaa Italian Chiara Cainero.
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Tuli seis vai turvallisia laukauksia
Turvallisen ase- ja ampumaharrastuksen tulevaisuutta Suomessa käsittelevä Tuli seis vai 
turvallisia laukauksia –seminaari on Finlandia talossa Helsingissä perjantaina 25.4.2008. 
Tapahtuman järjestävät Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Nammo Lapua Oy, Reserviläisliitto 
– Reservin Aliupseeriliitto, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen 
Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ja Suomen 
Reserviupseeriliitto.
Seminaarin teemoina ovat ase- ja ampumaharrastuksen kotimaiset ja kansainväliset 
säädökset sekä harrastusmahdollisuudet ja -paikat. Puhujia ovat europarlamentaarikko 
Lasse Lehtinen, sisäasiainministeriön hallitusneuvos Jouni Laiho, ympäristöministeriön 
ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallio, opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen, 
Uudenmaan maakuntaliiton johtaja Riitta Murto-Laitinen, Ampumaurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Kuopion kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Janne 
Hentunen sekä AMPU-hankkeen projektipäällikkö Markku Lainevirta.
 
Seminaari on kohdennettu 
ase- ja ampumaharrastuk-
seen vaikuttaville päättäjille 
julkishallinnossa, yrityksissä 
ja järjestöissä. 
Seminaarin hinta on 125 
euroa (15.3. asti) ja 190 
euroa (15.3. jälkeen 15.4. 
asti). Hinta sisältää lounaan 
ja kaksi kahvia.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Suomen Ampumaurheiluliitto,
Maila Pynnönen,
puhelin (09) 3481 2481,
maila.pynnonen@sal.slu.fi.

SAL:N HENKILÖKUNTA

Toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi
Talouspäällikkö Pirjo Manninen
Kilpailusihteeri Kirsi Kankaanmäki
Toimistosihteeri Maila Pynnönen
Viestintä- ja  
markkinointipäällikkö Matti Viitanen
Nuorisopäällikkö Riikka Lahti
Valmennuksen johtaja Leena Paavolainen
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Urheiluampujan 80. vuosikerta

Vuosi 2008 on Urheiluampujan 80. vuosikerta. Suomen Am-
pumaurheiluliiton äänenkannattajan ensimmäinen numero on 
ilmestynyt ”Ampujain Lehti”-nimellä joulukuussa 1926, mutta 
ensimmäinen vuosikerta julkaistiin 1927. Sen jälkeen lehti on 
ilmestynyt vuosittain. Poikkeuksena ovat vain vuodet 1942 ja 
1946. Lehti muutettiin jäsenlehdeksi vuoden 1987 alusta. Urhei-
luampujan juhlanumero ilmestyy joulukuussa ja se kertoo leh-
den kunnioitettavan pitkästä taipaleesta ja tekijöistä.

”Suomen Ampujainliitto on tehnyt ratkaisevan päätöksen, jolla 
varmaankin tulee olemaan suuri merkitys ampumataidon ke-
hittymiselle maassamme: se on päättänyt ryhtyä julkaisemaan 
omaa äänenkannattajaa, ja tämän päätöksen seurauksena ’Am-
pujain Lehden’ ensimmäinen numero nyt pyytää sulkeutua tu-
hatlukuisten ampumaurheilijain ja -harrastajain huomioon.” Näin 
alkoi vuoden 1927 ensimmäisen numeron pääsivun kirjoitus, 
jonka tekijäksi on merkitty toimitus. Lehden toimituksen muo-
dostivat päätoimittaja Veli Nieminen ja toimittaja Arvi A. Karisto.

Toimituksen ennustus on osoittautunut oikeaksi. Urheiluam-
pujalla on ollut ja on edelleen merkittävä rooli suomalaisessa 
ampumaurheilussa ja Suomessa on taitavia ampujia. Yksi esi-
merkki ampumataidosta on kahdeksan ampujan joukkue ensi 
kesän olympialaisissa Pekingissä.

”Emmehän juuri mitään ole tienneet kilpailusaavutuksista, 
joihin eri tahoilla on päästy, jotta olisimme voineet tahi saaneet 
kehoituksen kohottaa oman paikkakuntamme tasoa. Emmehän 
tunne emmekä juuri mitään pääse tietämään oman keskusjär-
jestömme töistä ja toimenpiteistä, kun tilaisuutta niiden julkaise-
miseen ei ole ollut. Kaiken tämän puutteen oma äänenkannatta-
jamme koettaa poistaa.” Perustettaessa Ampujain Lehti oli lajin 
ainoa tiedotuskanava. Nyt käytössä on useita välineitä ja tietoa 
on tarjolla runsaasti ja nopeasti.

Viime vuosina sähköisten medioiden määrä ja merkitys on 
kasvanut ja kasvaa edelleen. Siitä huolimatta lehti, printtimedia, 
puolustaa paikkaansa. Kun lehti on käsissä, ei lopu akku, ei pi-
mene näyttö, ei lopu kuuluvuus eikä petä operaattori.

80:e årgången av tidningen Urheiluampuja

År 2008 utkommer den 80:e årgången av tidningen Urheilu-
ampuja. Det första numret av Finska Skytteförbundets språkrör 
publicerades i december 1926 under namnet ”Ampujain Lehti”, 
men den första årgången utkom år 1927. Sedan dess har tid-
ningen utkommit årligen. Endast åren 1942 och 1946 utgjorde 
undantag. I början av år 1987 gjordes tidningen om till en med-
lemstidning. I december utkommer ett jubileumsnummer, som 
berättar om tidningens långa vördnadsfulla existens och dess 
skapare.

”Finska Skytteförbundet har fattat ett avgörande beslut, som 
säkerligen kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen av 
skjutskickligheten i vårt land: förbundet har beslutat att börja 
utge ett eget språkrör och som ett resultat av detta beslut ber 
det första numret av tidningen ’Ampujain Lehti’ nu om tusenta-
liga sportskyttars och utövares uppmärksamhet.” På detta sätt 
började ledaren i det första numret år 1927, som undertecknats 
av redaktionen. Tidningens redaktion bestod av chefredaktör 
Veli Nieminen och redaktör Arvi A. Karisto.

Redaktionens prognos har visat sig vara rätt. Tidningen Ur-
heiluampuja har haft och har fortfarande en betydande roll för 
det finländska sportskyttet och vi har skickliga sportskyttar i Fin-
land. Ett exempel på skjutskickligheten är vårt lag på åtta skyt-
tar som deltar i OS i Peking nästa sommar.

”Vi har ju inte vetat nästan någonting om de framgångar som 
uppnåtts i olika tävlingar för att vi skulle ha kunnat eller fått upp-
maning om att förbättra nivån på vår egen ort. Vi vet ingenting 
om eller får inte heller veta något om vår egen centralorgani-
sations arbete eller åtgärder, eftersom vi inte haft möjlighet att 
publicera detta. Vårt eget språkrör skall nu avlägsna alla dessa 
brister. ”Då tidningen ”Ampujain Lehti” grundades var den den 
enda informationskanalen. Nu har vi tillgång till flera redskap 
och det erbjuds snabbt rikligt med information.

Under de senaste åren har antalet och betydelsen av elek-
troniska medier ökat snabbt och fortsätter att öka. Trots detta 
försvarar tidningen, det vill säga de tryckta medierna, sin plats. 
När man håller tidningen i handen tar inte batteriet eller hörbar-
heten slut, skärmen slocknar inte och inte heller sviker opera-
tören en.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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15 AMPUJAA
ilma-aseiden EM-kilpailuun Sveitsiin

- Viime vuonna EM-joukkue voitti kolme hopeamitalia ja otti neljä 
maapaikkaa Pekingin olympialaisiin, mikä oli aivan täydellinen on-
nistuminen. Kun kaikki viime vuoden mitalistit ovat joukkueessa, 
realistinen tavoite on 1-2 mitalia, toteaa Ampumaurheiluliiton val-
mennuksen johtaja Leena Paavolainen.

- EM-kilpailusta on odotettavissa erittäin kovatasoinen. Useiden 
maiden urheilijat kilpailevat maansa olympiaedustuspaikoista.

Hanna Etula (naisten ilmakivääri), Mira Nevansuu (naisten il-
mapistooli) ja Henri Häkkinen ampuivat EM-hopeaa Ranskan De-
auvillessä maaliskuussa 2007. Heidän lisäkseen Marjo Yli-Kiikka 
(naisten ilmakivääri) otti olympiamaapaikan. Häkkiselle ja Nevan-
suulle mitali oli ensimmäinen henkilökohtainen aikuisten sarjassa 
Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton ISSF:n lajeissa.

Olympiakarsinnoissa suomalaisampujat hankkivat yhteensä 
kahdeksan maapaikkaa Pekingiin. Olympiakomitea valitsi Suomen 
ampumajoukkueen ensimmäisessä valintakokouksessaan joulu-
kuussa. Olympiajoukkueen pistooli- ja kivääriampujat, Etula, Ne-
vansuu, Yli-Kiikka, Häkkinen, Juha Hirvi ja Kai Jahnsson, kilpailevat 
kaikki ilma-aseiden EM-kilpailussa.

- Olympiajoukkueen ampujille EM-kilpailu on tärkeä osa val-
mistautumista Pekingiin. Mahdollisimman monen ampujan pitäisi 
päästä finaaliin hankkimaan kokemusta finaaliammunnasta, Paa-
volainen sanoo.

”Esilähtö kesää ajatellen”
Lahden Ampumaseuran 26-vuotias Hanna Etula kuvailee ilma-
aseiden EM-kilpailun ”esilähdöksi kesää ajatellen”. Hän on ural-
laan laukonut ilmakiväärillä jo kaksi EM-hopeaa, viime vuonna 
hienolla tuloksella 501,0 (398+103,0).

- Ammunta pitäisi saada sujumaan ja pitäisi päästä finaaliin. 
Finaalin jälkeen sitten katsotaan, mikä on tulos, lahtelainen Etula 
asettaa itselleen tavoitteita.

- Mielellään sitä haluaisi petrata edellisestä kilpailusta.
Etula ennustaa EM-kisan olevan kovatasoisempi kuin viime 

vuonna. Silloin finaaliraja oli 396.
- Olen harjoitellut ilmakiväärillä samalla tavalla kuin viime vuon-

na. Minulle EM-kilpailu on aina ollut tärkeä tapahtuma, hän sa-
noo.

Etula arvioi olevansa paremmassa kunnossa kuin vuosi sitten, 
vaikka hän sivusi peruskilpailun SE-tulosta 399 tammikuussa 
2007. Kehityksestä on yhtenä osoituksena uran ensimmäinen 
finaalipaikka tuloksella 498,5 (398+100,5) perinteisessä kovata-
soisessa ilma-asekilpailussa Münchenissä tammikuun lopulla.

- Ehkä olen vähän paremmassa kunnossa ja taitotasoni on 
noussut.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Suomen Ampumaurheiluliiton hallitus valitsi 15 
ampujaa ilma-aseiden EM-kilpailuun kokouksessaan 
28. tammikuuta. Ilma-aseiden EM-mitaleista kilpaillaan 
Sveitsin Winterthurissa 26.2.-1.3.

Vuoden 2007 ilma-aseiden EM-kilpailun miesten ilmakiväärin mitalistit: hopeamitalisti Henri Häkkinen, kultamitalisti Venäjän 
Konstantin Prikhodtchenko ja pronssimitalisti Slovenian Rajmond Debevec.
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380 tyydyttää Nevansuuta
Mira Nevansuu nousi näyttävästi naisten ilmapistoolin kan-
sainväliseen eliittiin ilma-aseiden viime vuoden EM-kilpailussa. 
Kuortaneen Kuntoa edustava 22-vuotias Nevansuu tähtäsi ho-
peaa, uransa ensimmäisen arvokilpailumitalin, ja otti olympia-
maapaikan huomattavasti kokeneempien kilpailijoiden nenän 
edestä. Hän laukoi 480,7 (382+98,7) pistettä ja oli finaalisarjan 
paras, vaikka olympiapaikkojen kohtalo ratkesi vasta ampujien 
ja katsojien hermoja kutkuttaneessa finaalissa.

- Ihan positiivisella mielellä lähden tälläkin kerralla kilpaile-
maan. Katsotaan mitä kisasta nyt irtoaa.

Vuosi sitten Nevansuu ampui hyviä tuloksia jo EM-kisaan 
valmistautuessaan ja EM-kisapaikkaa hankkies-
saan, esimerkiksi 487,3 (384+103,3) voittaessaan 
EM-katsastuksena olleen kansainvälisen kilpailun 
Münchenissä. Tänä vuonna hän laukoi Münchenis-
sä ensimmäisessä kilpailussa 381 ja toisessa 370 
pistettä.

- Münchenin valot eivät sopineet minun silmälleni. 
Toisessa kilpailussa tuli tehtyä kaikki mahdolliset vir-
heet. Pito oli tajuttoman huono. Jossain vaiheessa 
hermostuin siihen ja sitten yritin liikaa.

EM-kilpailu on Mira Nevansuulle yksi etappi val-
mistautuessa kauden päätavoitteeseen, Pekingin 
olympialaisiin. Kovana kilpailija tunnettu Nevansuu 
on Winterthrurissa tyytyväinen vain, jos ampuu kun-
nollisen tuloksen.

- Kyllä 380 on alaraja. Sillä ei ehkä vielä pääse 
finaaliin.

Kilpailijoihinsa verrattuna hän on kokematon. Vii-
me vuonna hän kilpaili ensimmäisen kerran urallaan 
Ranskassa (EM-kilpailu), USA:ssa (maailmancupis-
sa 9:s 382 pisteellä) ja Thaimaassa (maailmancu-
pin finaalissa 7:s). Tänä vuonna uusia maita ovat 
ainakin Sveitsi (EM-kilpailu) ja Kiina (maailmancup 
huhtikuussa ja olympialaiset).

Häkkinen hakee hyvää suoritusta
Henri Häkkinen toteaa EM-kilpailuun valmistautumisen olevan 
kompromissien tekemistä. Huippukunnon ajoittaminen on haas-
teellista, kun on harjoiteltava paljon ollakseen kauden parhaas-
sa kunnossa Pekingin olympialaisissa elokuussa.

- Olen kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti Tanhuvaarassa leirillä en-
nen EM-kilpailua. Ensin on Ampumaurheiluliiton ja sitten Puolus-
tusvoimain leiri, hollolalainen Häkkinen kertoi helmikuun alussa.

- Nyt pitää saada harjoitusvaikutusta kautta ajatellen.
Joensuun Ampujia edustava 27-vuotias Häkkinen ampui vii-

me vuonna EM-hopeaa 699,5 (596+103,5) pisteellä. Tänä vuon-
na hän lähtee hakemaan hyvää perussuoritusta.

- 595 pistettä. Kaikki, mikä on sen päälle, on plussaa. Kilpai-
lun tulostason näkee sitten kilpailun jälkeen. Sitä on turha miet-
tiä, hän sanoo.

- EM-kilpailu on hyvin tärkeä kisa. Myös maailmancupin kilpai-
lut (huhtikuussa Pekingissä sekä toukokuussa Münchenissä ja 
Milanossa) ovat tärkeitä startteja. Vaikea niitä on järjestykseen 
panna.

Vuoden 2007 ilma-aseiden EM-kilpailun naisten ilmakiväärin 
mitalistit: hopeamitalisti Hanna Etula, kultamitalisti Tshekin 
Katerina Kurkova ja pronssimitalisti Saksan Sonja Pfeilschifter.
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SUOMEN JOUKKUE
Ilmakivääri, naiset, 40 ls:
Hanna Etula, Lahden Ampumaseura
Marjo Yli-Kiikka, Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura

Ilmakivääri, miehet, 60 ls:
Juha Hirvi, Kotkan Ampumaseura
Henri Häkkinen, Joensuun Ampujat

Ilmapistooli, naiset, 40 ls:
Mira Nevansuu, Kuortaneen Kunto
Karoliina Helle, Salon Seudun Ampujat

Ilmapistooli, miehet, 60 ls:
Kai Jahnsson, Poliisien Ampumaseura

Liikkuva maali, miehet, 60 ls ja 40 ls:
Vesa Saviahde, Pohjois-Hämeen Ampujat
Krister Holmberg, Raseborgs Skyttar

Ilmakivääri, tytöt, 40 ls:
Tiia Törmälä, Rauman Seudun Urheiluampujat
Pauliina Frilander, Pieksämäen Seudun Ampujat
Paula Peltoniemi, Kankaanpään Ampujat

Ilmakivääri, pojat, 60 ls
Juho Kurki, Kankaanpään Ampujat

Ilmapistooli, tytöt, 40 ls:
Anette Källi, Lehtimäen Ampujat

Ilmapistooli, pojat, 60ls:
Jesse Peltomäki, Kuortaneen Kunto

26. helmikuuta, tiistai

12.30 – 14.15: ilmakivääri, 60 ls, pojat
14.45 – 16.00: ilmapistooli, 40 ls, tytöt
12.30 – 17.00: liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), miehet ja pojat
17.00: ilmakivääri, 60 ls, 10 ls:n finaali, pojat
17.45: ilmapistooli, 40 ls, 10 ls.n finaali, tytöt

27. helmikuuta, keskiviikko

12.30 – 14.15: ilmapistooli, 60 ls, pojat
14.45 – 16.00: ilmakivääri, 40 ls, tytöt

17.00: ilmapistooli, 60 ls, 10 ls:n finaali, pojat

17.45: ilmakivääri, 60 ls, 10 ls:n finaali, tytöt

28. helmikuuta, torstai

9.00 – 11.30: liikkuva maali, 60 ls, hitaiden juoksujen 30 ls, miehet ja pojat
14.00 – 16.30: liikkuva maali, 60 ls, nopeiden juoksujen 30 ls, miehet ja pojat

29. helmikuuta, perjantai

12.30 – 14.15: ilmapistooli, 60 ls, miehet
14.45 – 16.00: ilmakivääri, 40 ls, naiset
17.00: ilmapistooli, 60 ls, 10 ls:n finaali, miehet
17.45: ilmakivääri, 40 ls, 10 ls:n finaali, naiset

1. maaliskuuta, lauantai

9.00 – 10.45: ilmakivääri, 60 ls, miehet
11.30 – 12.45: ilmapistooli, 40 ls, naiset
13.15: ilmakivääri, 60 ls, 10 ls:n finaali, miehet
14.00: ilmapistooli, 40 ls, 10 ls:n finaali, naiset

EM-kilpailun aikataulu (ajat Suomen aikaa)

Suomen joukkue ilma-aseiden EM-kilpailuissa > ILMAKIVÄÄRI

LAJI: ilmakivääri, miehet, 60 lsu JUHA HIRVI

* ampui Suomelle olympiamaapaikan

YHTEISTYÖKUMPPANIT > Nammo Lapua Oy, Teema Line Oy, Fintoto Oy, Kotkan Seudun Osuuspankki, 
KSK-Auto Oy/Huyndai, Keltakallion Auto Oy, All Optics Oy/Sauer, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Kivilinja 
Oy, Hirvi Shooting Oy, Erämatkailu Korpi Korsu Ky, Neste Huttunen

Syntymäaika 25.3.1960
Syntymäpaikka Kymi

Kotipaikka Kotka
Seura Kotkan Ampumaseura

Valmentaja Mikko Mattila
Aviosääty sinkku

Ammatti/koulutus ampuja
Aseet Anschütz, Lilja Barrels, 

Grünig&Elmiger, Sauer 202 (9,3x62)
Patruunat Lapua Midas, Naturalis(9,3x62),

H&N (ilmakivääri)
Varusteet Kurt Thune -puku, Knobloch-lasit, 

Peltor-kuulosuojaimet, Rukka-alusasu

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
kivääri 300 m, 3 x 40 ls 1.8.1997 Århus (DEN) 1180
pienoiskivääri makuu, 60 ls 1.8.2004 Joensuu 600
pienoiskivääri makuu, 60 ls, fin 1.8.2004 Joensuu 702,9 (600+102,9)
pienoiskivääri 3 x 40 ls 18.8.2000 Pilsen (ZCE) 1185
pienoiskivääri 3 x 40 ls, finaali 22.7.2001 Halikko 1283,6 (1282+101,6)

 ** Joukkue > Juha Hirvi, Jussi Puustinen, Henri Häkkinen

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 2001, Zagreb (CRO) kivääri 300 m, 3 x 40 ls 1170
1 maailmancup 2002, Shanghai (CHN) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1270,8 (1174+96,8)
1 maailmancup 2005, Fort Benning (USA) pienoiskiväär,i 3 x 40 ls 1268,5 (1174+94,5) *
1 EM-kilpailu 2005, Belgrad (SRB) kivääri 300 m, 3 x 40 ls 1175
1 EM-kilpailu 2005, Belgrad (SRB) kivääri 300 m, 3 x 40ls (J) ** 3511
2 olympialaiset 2000, Sydney (AUS) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1270,5 (1171+99,5)
2 MM-kilpailu 1986, Suhl (GER) pienoiskivääri, polvi, 40 ls 393
2 MM-kilpailu 1998, Barcelona (ESP) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 701,6 (598+103,6)
2 EM-kilpailu 1999, EM-kilpailu kivääri 300 m, makuu, 60 ls 598
2 EM-kilpailu 1989, Zagreb (SRB) pienoisk., polvi, 40 ls, (J) *** 1155
2 EM-kilpailu 1987, Lahti pienoiskivääri, polvi, 40 ls 394
3 EM-kilpailu 1999, Bordeaux (FRA) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 700,7
3 maailmancup 2002, Sydney (AUS) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 700,1 (595+105,1)
3 maailmancup 2004, Ateena (GRE) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1269,2 (1172+97,2)
3 EM-kilpailu 1989, Zagreb (SRB) pienoisk., 3 x 40 ls, (J) *** 3459
4 olympialaiset 1992, Barcelona (ESP) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1264,8 (1172 OE +92,8)

6 olympialaiset 1992, Barcelona (ESP) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 699,5 (597+102,5)
9 olympialaiset 2004, Ateena (GRE) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 594

13 olympialaiset 1996, Atlanta (USA) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1164
15 olympialaiset 2004, Ateena (GRE) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1160
15 olympialaiset 1996, Atlanta (GRE) ilmakivääri, 60 ls 589
17 olympialaiset 1988, Soul (KOR) pienoiskivääri, 3 x 40 ls 1167
17 olympialaiset 1988, Soul (KOR) ilmakivääri, 60 ls 587
18 olympialaiset 2000, Sydney (AUS) ilmakivääri, 60 ls 588
24 olympialaiset 1988, Soul (KOR) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 594
25 olympialaiset 2000, Sydney (AUS) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 592
27 olympialaiset 1992, Barcelona (ESP) ilmakivääri, 60 ls 584
42 olympialaiset 1996, Atlanta (USA) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 589

*** Joukkue > Juha Hirvi, Jari Pälve, Tapio Säynevirta
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LAJI: ilmakivääri, naiset, 40 lsu HANNA ETULA
HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
ilmakivääri, 40 ls 5.1.2007 Sävsjö, Ruotsi 399

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 2001, Zagreb (CRO) tytöt/pienoisk. makuu 60 ls 590
2 EM-kilpailu 16.3.2007, Deauville (FRA) ilmakivääri 40 ls 501 (398+103,0) *
2 EM-kilpailu 2003, Göteborg (SWE) ilmakivääri 40 ls 499,6 (396+103,6)
3 EM-kilpailu 15.7.2007, Granada (ESP) pienoisk. makuu, 60 ls, (J) ** 1753
9 EM-kilpailu 2003, Pilsen (TCH) pienoiskivääri makuu 60 ls 593

15 maailmancup 2.6.2007, München (GER) ilmakivääri 40 ls 396

* ampui Suomelle olympiamaapaikan

Syntymäaika 30.3.1981
Syntymäpaikka Pirkkala

Kotipaikka Lahti
Seura Lahden Ampumaseura

Valmentaja Tero Hovila
Liiton valmentaja Pirjo Peltola ja Tapio Säynevirta

Aviosääty avoliitto
Ammatti/koulutus fysioterapeutti

Aseet Anschütz 9003 -ilmakivääri 
ja Anschütz 1907 -pienoiskivääri

Patruunat H&N ja Lapua Midas
Varusteet Kurt Thune

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Swedish Cup 5.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 40 ls 497,8 (397+100,8)
2 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 40 ls 499,2 (397+102,2)
2 EM-katsastus 2.12.2007, Turku ilmakivääri 40 ls 498,0 (397+101)
4 Swedish Cup 4.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 40 ls 496,9 (396+100,9)

6
EM-katsastus  
ja kv. kilpailu 25.1.2008, München (GER) ilmakivääri 40 ls 498,5 (398+100,5)

 ** Joukkue > Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka, Viivi Koivu

Suomen joukkue ilma-aseiden EM-kilpailuissa > ILMAKIVÄÄRI

LAJI: ilmakivääri, naiset, 40 lsu MARJO YLI-KIIKKA

* ampui Suomelle olympiamaapaikan

Syntymäaika 16.6.1978
Syntymäpaikka Isokyrö

Kotipaikka Isokyrö
Seura Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura

Valmentaja Kimmo Yli-Jaskari
Liiton valmentajat Pirjo Peltola ja Tapio Säynevirta

Aviosääty naimaton
Ammatti/koulutus Maatalous- ja metsätiet. yo (Helsingin 

yo) ja hallintotiet. yo (Vaasan yo)
Aseet Feinwerkbau 700 -ilmakivääri ja 

Feinwerkbau Super Match 2700 
-pienoiskiväääri

Patruunat H&N, Lapua Midas
Varusteet Kurt Thune

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
pienoiskivääri, 3 x 20 ls 6.8.2005 Kontiolahti 591
pienoiskivääri, 3 x 20 ls, finaali 6.8.2005 Kontiolahti 686,8
ilmakivääri, 40 ls 19.3.2006 Turku 399
ilmakivääri, 40 ls, fin 6.3.2004 Hämeenlinna 502,4

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 SM-kars. ja EM-kats. 1.12.2007, Turku ilmakivääri 40 ls 499,4 (397+102,4)
1 SM-kars. ja EM-kats. 2.12.2007, Turku ilmakivääri 40 ls 499,3 (396+103,3)
3 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 40 ls 497,7 (396+101,7)
9 EM-kats. ja kv. kilpailu 25.1.2008, München (GER) ilmakivääri 40 ls 397

19 EM-kats. ja kv. kilpailu 26.1.2008, München (GER) ilmakivääri 40 ls 397

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

2 EM-kilpailu 2005, Belgrad (SRB) pienoiskivääri 60 ls, makuu 591
3 EM-kilpailu 15.7.2007, Granada (ESP) pienoisk., makuu, 60 ls, (J)** 1753
5 maailmancup 2004, Bangkok (THA) ilmakivääri 40 ls 500,1 (397+103,1)
6 EM-kilpailu 16.3.2007, Deauville (FRA) ilmakivääri 40 ls 499,7 (396+103,7) *
7 maailmancup 2005, Milano (ITA) ilmakivääri 40 ls 497,4 (396+101,4)

8 EM-kilpailu 15.7.2007, Granada (ESP) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 588
8 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) pienoiskivääri 60 ls makuu 593
9 EM-kilpailu 2004, Györ (HUN) ilmakivääri 40 ls 396

11 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) ilmakivääri 40 ls 396
13 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) ilmakivääri 40 ls 395
14 EM-kilpailu 2006, Moskova (RUS) ilmakivääri 40 ls 394
18 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) pienoiskivääri 3 x 20 ls 567
20 olympialaiset 2004, Ateena (GRE) pienoiskivääri 3 x 20 ls 571
22 olympialaiset 2004, Ateena (GRE) ilmakivääri 40 ls 392
31 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) pienoiskivääri 3 x 20 ls 573

** Joukkue > Marjo Yli-Kiikka, Viivi Koivu ja Hanna Etula

LAJI: ilmakivääri, miehet, 60 lsu HENRI HÄKKINEN
MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 2005, Belgrad kivääri 300 m, 3 x 40 ls, (J)** 3511 (ME)
1 CISM:n

mestaruuskilp.
2006, Rena (NOR) kivääri 300 m, 3x20 ls, 

pika-ammunta
571

2 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville (FRA) ilmakivääri 60 ls 699,5 (596+103,5) *
3 EM-kilpailu 21.7.2007, Granada (ESP) 300 m, vapaakivääri, 3 x 40 ls 1172
3 CISM:n mk. 2005, Thun (SUI) vakiokivääri 300 m, 3 x 20 ls 585
5 maailmancup 2006, Guangzhou ilmakivääri 60 ls 697,9 (595+102,9)
6 maailmancup 3.6.2007, München (GER) ilmakivääri 60 ls 698,3 (596+102,3)
6 EM-kilpailu 2005, Belgrad kivääri 300 m 3 x 40ls 1168
7 EM-kilpailu 19.7.2007, Granada (ESP) 300 m:n vakiokivääri, 3 x 20 ls 582

10 maailmancup 2006, München ilmakivääri 60 ls 595
11 MM-kilpailu 2006, Zagreb ilmakivääri 60 ls 595
11 EM-kilpailu 2005, Belgrad vakiokivääri 300 m 3 x 20 ls 581
15 maailmancup 2.4.2007, Fort Benning (USA) ilmakivääri, 60 ls 594
16 maailmancup 5.5.2007, Bangkok (THA) ilmakivääri, 60 ls 594
19 EM-kilpailu 2006, Moskova ilmakivääri 60 ls 593
20 EM-kilpailu 2004, Györ (HUN) ilmakivääri 60 ls 591

* ampui Suomelle olympiamaapaikan

Syntymäaika 16.6.1980
Syntymäpaikka Joensuu

Kotipaikka Hollola
Seura Joensuun Ampujat

Valmentaja Tapio Säynevirta
Aviosääty avioliitto

Ammatti/koulutus upseeri / sotatieteiden maisteri
Työnantaja Puolustusvoimat, Viestirykmentti

Aseet Anschütz 9003, Anschütz 1913,  
Grünig & Elmiger Ft300 ja ST200

Patruunat RWS:n R10, Lapua Midas,  
Lapua 6mmBR

Varusteet Kurt Thune
Yhteistyökumppanit Centra-tähtäimet, Lämpökarelia

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
ilmakivääri 60 ls 18.2.2006 Mikkeli 599
ilmakivääri 60 ls, fin. 5.2.2006 Hankasalmi 702,4
300 m, vakiokivääri, 3 x 20 ls 25.8.2007 Hamina 588

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Swedish Cup 5.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 60 ls 700,3 (596+104,3)
3 Swedish Cup 4.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 60 ls 699,5 (596+103,5)
4 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmakivääri 60 ls 696,6 (595+101,6)

16 EM-katsastus ja kv. kilpailu 24.1.2008, München (GER) ilmakivääri 60 ls 595
30 EM-katsastus ja kv. kilpailu 26.1.2008, München (GER) ilmakivääri 60 ls 593

** Joukkue > Juha Hirvi, Jussi Puustinen, Henri Häkkinen
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LAJI: ilmakivääri, tytöt, 40 lsu PAULA PELTONIEMI
Syntymäaika 20.2.1988

Syntymäpaikka Isojoki
Kotipaikka Isojoki

Seura Kankaanpään Ampujat
Valmentaja Ville Peltoniemi

Aviosääty naimaton
Ammatti/koulutus ylioppilas

Aseet Anschütz 2002 -ilmakivääri ja 
Anschütz 1907 -pienoiskivääri

Varusteet Kurt Thune -asu, Corami-kengät

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

3 EM-katsastus 1.12.2007, Turku N20-sarjan ilmakivääri 40 ls 491,6 (391+100,6)
5 Viro-Suomi-maaottelu 19.1.2008,

Haapsalu (EST)
tyttöjen ilmakivääri 40 ls 483,1 (384+99,1)

71 EM-katsastus ja 
kansainvälinen kilpailu

24.1.2008,
München (GER)

tyttöjen ilmakivääri 40 ls 386

87 EM-katsastus ja 
kansainvälinen kilpailu

25.1.2008,
München (GER)

tyttöjen ilmakivääri 40 ls 375

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

2 SM-kilpailu 4.3.2007, Oulu N20-sarjan ilmakivääri, 40 ls 487,9 (385+102,9)

LAJI: ilmakivääri, pojat, 60 lsu JUHO KURKI

Syntymäaika 20.12.1991
Syntymäpaikka Kankaanpää

Kotipaikka Kankaanpää
Seura Kankaanpään Ampumat

Valmentaja Mikko Törmälä
Ammatti ammattikoululainen

Aseet Anschütz 9003 -ilmakivääri,  
Feinwerkbau 2700 Super Match 
-pienoiskivääri

Patruunat ilmakivääri RWS R10,  
pienoiskivääri Lapua Midas

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
Y20-sarjan ilmakivääri, 60 ls:n finaali 19.1.2008 Haapsalu (EST) 697,1
Y20-sarjan ilmakivääri, 60 ls 19.1.2008 Haapsalu (EST) 595

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Viro-Suomi- 
maaottelu

19.1.2008, Haapsalu (EST) Y20-sarjan ilmak., 60 ls 697,1 (595+102,1)

1 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) Y20-sarjan ilmak., 60 ls 695,0 (594+101,0)
1 Swedish Cup 4.1.2008, Sävsjö (SWE) Y20-sarjan ilmak., 60 ls 690,1 (590+100,1)
5 Swedish Cup 5.1.2008, Sävsjö (SWE) Y20-sarjan ilmak., 60 ls 686,6 (589+97,6)
8 EM-kats. ja kv. kilpailu 24.1.2008, München (GER) poikien ilmakivääri, 60 ls 692,5 (592+100,5)

14 EM-kats. ja kv. kilpailu 25.1.2008, München (GER) poikien ilmakivääri, 60 ls 589

LAJI: ilmakivääri, tytöt, 40 lsu PAULIINA FRILANDER
Syntymäaika 22.7.1988

Syntymäpaikka Pieksämäen maalaiskunta
Kotipaikka Pieksämäki (asuinpaikka Tampere)

Seura Pieksämäen Seudun Ampujat
Aviosääty avoliitto, kihloissa
Ammatti opiskelija, Tampereen yliopisto

Aseet Anschütz 9003 -ilmakivääri, Feinwerkbau 
2700 Super Match -pienoiskivääri

Patruunat ilmakivääri: H&N Finale Match, RWS  
ja H&N Match Kugeln, pienoiskivääri: 
Lapua Master L ja Lapua Midas L

Varusteet Kurt Thune -puku, Peltor-kuulosuojaimet, 
Nike-otsanauha, Gehmann-hihna

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Viro-Suomi-MO. 19.1.2008, Haapsalu N20-sarjan ilmakivääri, 40 ls 492,9 (391+101,9)
1 SM-karsinta 13.1.2008, Kauhava N20-sarjan ilmakivääri, 40 ls 493,8 (397+96,8)
1 SM-karsinta 12.1.2008, Kauhava ilmakivääri, 40 ls 495,9 (393+102,9)

23 EM-katsastus 24.1.2008, München (GER) N20-sarja, ilmakivääri 40 ls 393

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

6 PM-kilpailu 2004, Oslo (NOR) tyttöjen 10 m:n ilmakivääri 40 ls 388
7 PM-kilpailu 2006, Kööpenhamina (DEN) tyttöjen 10 m:n ilmakivääri 40 ls 492,9 (392+100,9)

11 EM-kilpailu 11.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoiskivääri, 60 ls, makuu 582
12 PM-kilpailu 2006, Kööpenhamina (DEN) tyttöjen 50 m:n pienoiskivääri 3 x 20 ls 540
12 PM-kilpailu 2006, Kööpenhamina (DEN) tyttöjen 50 m:n pienoisk., makuu, 60 ls 573
25 EM-kilpailu 13.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoiskivääri, 3 x 20 ls 564
25 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen 10 m:n ilmakivääri 40 ls 392
27 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen 50 m:n pienoisk., makuu, 60 ls 580
29 EM-kilpailu 2006, Moskova (RUS) tyttöjen 10 m:n ilmakivääri 40 ls 389
33 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen 50 m:n pienoiskivääri 3 x 20 ls 565
41 EM-kilpailu 2005, Tallinna (EST) tyttöjen 10 m:n ilmakivääri 40 ls 387

LAJI: ilmakivääri, tytöt, 40 lsu TIIA TÖRMÄLÄ

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) N20-sarja, ilmakivääri 40 ls 502,3 (399+103,3)
1 Swedish Cup 5.1.2008, Sävsjö (SWE) N20-sarja, ilmakivääri 40 ls 500,8 (399+101,8)
3 Swedish Cup 4.1.2008, Sävsjö (SWE) N20-sarja, ilmakivääri 40 ls 494,9 (395+99,9)
1 EM-katsastus 

ja kv. kilpailu
24.1.2008, München (GER) N20-sarja, ilmakivääri 40 ls 500,9 (399+101,9)

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 13.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoisk. 3 x 20 ls 681,6 (581+100,6)
1 PM-kilpailu 2006, Kööpenhamina (DEN) tyttöjen ilmak. 10 m, 40 ls + fin 496,5 (393+103,5)
2 EM-kilpailu 11.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoisk. 60 ls, makuu 587
6 EM-kilpailu 15.3.2007, Deuaville (FRA) tyttöjen ilmakivääri 40 ls 496,0 (395+101,0)

10 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen ilmak. 10 m, 40 ls 393
14 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen pienoiskivääri 3 x 20 ls 572
15 maailmancup5.4.2007, Fort Benning (USA) pienoiskivääri, 3 x 20 ls 578
42 maailmancup2.4.2007, Fort Benning (USA) ilmakivääri 40 ls 391
53 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen pienoisk. makuu, 60 ls 573
76 maailmancup30.5.2007, München (GER) pienoiskivääri, 3 x 20 ls 562

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
N20-sarjan ilmakivääri, 10 m, 40 ls 3.1.2008 Sävsjö SWE 399
N20-sarjan ilmakiväärin finaali, 10 m, 40 ls 3.1.2008 Sävsjö SWE 502,3 (399+103,3) 
Y20-sarjan ilmakivääri, 10 m, 60 ls 18.2.2007 Kankaanpää 595
Y17-sarjan ilmakivääri, 10 ls, 60 ls 18.2.2007 Kankaanpää 595
N17-sarjan ilmakivääri, 10 m, 40 ls 20.1.2007 Jämsä 396
N20-sarjan pienoiskivääri, 50 m, 3 x 20 ls, finaali 4.8.2007 Kontiolahti 684,8 (585+99,8) 
N20-sarjan pienoiskivääri, 50 m, 3 x 20 ls 4.8.2007 Kontiolahti 585
N17-sarjan pienoiskivääri, 50 m, 3 x 20 ls 3.8.2007 Kontiolahti 588
N15-sarjan ilmakivääri, 10 m, 40 ls 6.2.2005 Orimattila 393
Y15-sarjan ilmakivääri, 10 m, 40 ls 20.2.2005 Pieksämäki 393

Syntymäaika 13.10.1990
Syntymäpaikka Rovaniemi

Kotipaikka Rauma
Seura Rauman Seudun Urheiluampujat

Valmentaja Mikko Törmälä
Kuntovalm. ja fysio Ft. Merja Törmälä

Aviosääty naimaton
Ammatti opiskelija

Aseet Walther LG 3000 XT Carpontec -ilmaki-
vääri, Walther Carpontec -pienoiskivääri

Patruunat ilmakivääri: RWS,  
pienoiskivääri: RWS R 100 ja RWS R 50

Varusteet Sauer

YHTEISTYÖKUMPPANIT > HUB Logistiikka Oy, Urheilu & Kalastus Oy, RWS
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LAJI: ilmapistooli, miehet, 60 lsu KAI JAHNSSON
Syntymäaika 25.1.1965

Syntymäpaikka Helsinki
Kotipaikka Helsinki

Seura Poliisien Ampumaseura
Valmentaja Paula Viitasaari

Aviosääty avoliitto, 3 lasta
Ammatti/koulutus pintapelastaja / ylimerivartija

Työnantaja Rajavartiolaitos
Aseet Benelli-ilmapistooli, Morini-vapaapist.

Patruunat Lapua

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
vapaapistooli, 60 ls, finaali 5.5.2007 Pilsen, Tshekki 650,6

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 Swedish Cup 5.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmapistooli 60 ls 580,6 (580+100,6)
1 Swedish Cup 3.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmapistooli 60 ls 676,7 (579+97,7)
1 Swedish Cup 4.1.2008, Sävsjö (SWE) ilmapistooli 60 ls 674,9 (577+97,9)

1
SM-karsinta ja 
EM-katsastus 8.12.2007, Turku ilmapistooli 60 ls 675,2 (579+96,2)

39 EM-katsastus
ja kv. kilpailu

25.1.2008, München (GER) ilmapistooli 60 ls 574

48 EM-katsastus
ja kv. kilpailu

26.1.2008, München (GER) ilmapistooli 60 ls 573

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

10 MM-kilpailu 2002, Lahti isopistooli 583
14 EM-kilpailu 16.7.2007, Granada (ESP) vapaapistooli, 60 ls 555 * 
16 maailmancup 30.5.2007, München (GER) ilmapistooli, 60 ls 580
19 EM-kilpailu 2005, Belgrad isopistooli 573
25 EM-kilpailu 2004, Györ (HUN) ilmapistooli 60 ls 576
26 EM-kilpailu 2005, Tallinna ilmapistooli 60 ls 575
48 EM-kilpailu 2006, Moskova ilmapistooli 60 ls 569

* ampui Suomelle olympiamaapaikan

Suomen joukkue ilma-aseiden EM-kilpailuissa > ILMAPISTOOLI

LAJI: ilmapistooli, naiset, 40 lsu MIRA NEVANSUU
Syntymäaika 9.7.1985

Syntymäpaikka Kuortane
Kotipaikka Ikaalinen

Seura Kuortaneen Kunto
Valmentaja Seppo Nevansuu

Ammatti/koulutus vaatetusalan artesaaniopiskelija
Aseet Anschütz LP -ilmapistooli

Patruunat Finale Match Pistolen
Varusteet Dillon-kuulosuojaimet, Mendl-kengät

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
ilmapistooli 40 ls 30.4.2006 Elva (EST) 389
ilmapistooli 40 ls 31.5.2007 München (GER) 389
ilmapistooli 40 ls, finaali 25.1.2007 München (GER) 487,3

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-katsastus 25.1.2007, München (GER) ilmapistooli 40 ls 487,3 (384+103,3)
2 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville, Ranska ilmapistooli 40 ls 480,7 (382+98,7) *
3 maailmancup 31.5.2007, München (GER) ilmapistooli 40 ls 487,1 (389+98,1)
7 MC finaali 7.10.2007, Bangkok, (THA) ilmapistooli 40 ls 478,4 (379+99,4)
9 maailmancup 3.4.2007, Fort Benning, USA ilmapistooli 40 ls 382

14 MM-kilpailu 2006, Zagreb ilmapistooli 40 ls 382
* ampui Suomelle olympiamaapaikan

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

15 EM-katsastus 24.1.2008, München (GER) ilmapistooli 40 ls 381

LAJI: ilmapistooli, naiset, 40 lsu KAROLIINA HELLE
Syntymäaika 22.9.1983

Syntymäpaikka Perniö
Kotipaikka Perniö

Asuinpaikka Toijala
Seura Salon Seudun Ampujat

Henk.koht.valmentaja Jussi Keskitalo
Aviosääty avioliitto
Ammatti lääketieteen yo, Turun yliopisto

Aseet Morini-ilma- ja -urheilupistooli
Patruunat ilmapistooli: Finale Match H&N, 

urheilupistooli: Lapuan Midas

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 SM-kars. ja EM-kats. 8.12.2008, Turku ilmapistooli 40 ls 480,0 (381+99)
21 EM-katsastus 24.1.2008, München (GER) ilmapistooli 40 ls 380
29 EM-katsastus 26.1.2008, München (GER) ilmapistooli 40 ls 378

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

2 PM-kilpailu 2002 Kööpenhamina (DEN) tyttöjen ilmapistooli 40 ls 466,1 (375+91,1)
16 EM-kilpailu 2003 Göteborg (SWE) tyttöjen ilmapistooli 40 ls 368
20 EM-kilpailu 2002 Pilsen (CZE) tyttöjen urheilupistooli 60 ls 555
36 MM-kilpailu 2002 Lahti (FIN) tyttöjen ilmapistooli 40 ls 367
40 MM-kilpailu 2002 Lahti (FIN) tyttöjen urheilupistooli 60 ls 506
42 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville (FRA) ilmapistooli 40 ls 372
43 MM-kilpailu 2006 Zagreb (CRO) ilmapistooli 60 ls 377
48 EM-kilpailu 2006 Moskova (RUS) ilmapistooli 369

LAJI: ilmapistooli, tytöt, 40 lsu ANETTE KÄLLI
Syntymäaika 22.11.1990

Syntymäpaikka Lehtimäki
Kotipaikka Soini

Seura Lehtimäen Ampujat
Opiskelupaikka Kuortaneen Urheilulukio

Urheilulukion 
valmentaja Matthias Hahn

Liiton valmentaja Reino Peltomäki
Aseet Morini CM 162 EL ja Morini CM 22M

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-katsastus 8.12.2007, Turku N20-sarjan ilmapistooli 40 ls 466,4 (371+95,4)
1 EM-katsastus 9.12.2007, Turku N20-sarjan ilmapistooli 40 ls 464,6 (367+97,6)

19 EM-katsastus ja 
kv. kilpailu

24.1.2008,  
München (GER)

tyttöjen ilmapistooli 40 ls 370

37 EM-katsastus ja 
kv. kilpailu

25.1.2008,
München (GER) tyttöjen ilmapistooli 40 ls 365
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Järjestäjien viralliset nettisivut: www.em-winti08.ch/index.php?id=32
Ohjelma: www.em-winti08.ch/index.php?id=34

LAJI: ilmapistooli, pojat, 60 lsu JESSE PELTOMÄKI

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 SM-kars. ja EM-katsastus 8.12.2007, Turku Y20-sarjan ilmapistooli, 60 ls 675,4 (575+100,4)
12 EM-katsastus 24.1.2008, München (GER) Y20-sarjan ilmapistooli, 60 ls 571
13 EM-katsastus 25.1.1008, München (GER) Y20-sarjan ilmapistooli, 60 ls 570

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

4 EM-kilpailu 2005, Belgrad (SRB) poikien 25 m:n vakiopistooli 60 ls 557
5 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) poikien 25 m:n urheilupistooli 60 ls 574
6 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) poikien 25 m:n vakiopistooli 60 ls 555

13 EM-kilpailu 2005, Belgrad (SRB) poikien 25 m:n urheilupistooli 60 ls 565
15 EM-kilpailu 13.7.2007, Granada (ESP) poikien urheilupistooli 60 ls 559
21 EM-kilpailu 11.7.2007, Granada (ESP) poikien vapaapistooli, 60 ls 531
25 EM-kilpailu 15.3.2007, Deauville, (FRA) poikien ilmapistooli 60 ls 564
22 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) poikien 50 m:n vapaapistooli 60 ls 535
30 EM-kilpailu 2006, Moskova (RUS) poikien ilmapistooli 60 ls 560
42 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) poikien ilmapistooli 60 ls 564

Syntymäaika 1.3.1989
Syntymäpaikka Kuortane

Kotipaikka Kuortane
Seura Kuortaneen Kunto

Valmentaja Reino Peltomäki
Aviosääty naimaton
Ammatti lukiolainen

Aseet Morini, Benelli
Patruunat Lapua
Varusteet Peltor-kuulosuojaimet, Varga-lasit

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
Y20-sarjan ilmapistooli, finaali 8.12.2007 Turku 675,4
Y17-sarjan 50 vapaapistooli 4.8.2006 Laukaa 537
Y17-sarjan pienoispistooli 11.6.2006 Hollola 578
Y15-sarjan pienoispistooli 10.8.2003 Jyväskylä 388
Y17-sarjan olympiapistooli 8.5.2005 Viro 537
Y17-sarjan vakiopistooli 28.4.2006 Viro 560
Y17-sarjan ilmapistooli 17.12.2006 Oulu 570
Y15-sarjan ilmapistooli 26.1.2003 Kirkkonummi 372

Suomen joukkue ilma-aseiden EM-kilpailuissa > LIIKKUVA MAALI

LAJI: liikkuva maali, miehet, 60 ls ja 40 lsu KRISTER HOLMBERG
Syntymäaika 17.5.1972

Syntymäpaikka Tammisaari
Kotipaikka Inkoo

Seura Raseborgs Skyttar
Valmentaja Anders Holmberg

Aviosääty singel
Ammatti/koulutus rakennusmestari

Työnantaja yrittäjä
Aseet Feinwerkbau

Patruunat RWS ja Lapua

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
liikkuva maali, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls 4.8.2007 Kuopio 596
liikkuva maali, 50 m:n pienoiskivääri, 40 ls 1.7.2000 397
liikkuva maali, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 9.4.2005, 16.12.2007 Inkoo, Turku 392

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-katsastus 6.1.2008, Kuopio LM, 10 m:n ilmak., 60 ls, norm.juoksut 671,6 (576+95,6)
1 EM-katsastus 16.12.2007, Turku LM, 10 m:n ilmak., 40 ls, sekajuoksut 392

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 2003, Göteborg (SWE) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 387
1 MM-kilpailu 1998, Barcelona (ESP) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls (J)* 1720
2 MM-kilpailu 1994, Milano (ITA) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 676,0 (576+100,0)
2 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 40 ls (J)* 1168
2 EM-kilpailu 1999, Ranska LM, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls, (J)* 1752
2 EM-kilpailu 1998, Tallinna (EST) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls, (J)* 1135
3 MM-kilpailu 1994, Milano (ITA) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 381
3 MM-kilpailu 1998, Barcelona (ESP) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls, (J) * 1141
3 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls, (J) * 1754
3 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki (GRE) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls, (J) * 1706
6 olympialaiset1996, Atlanta (USA) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 672,4 (578+94,4)

 * Joukkue > Krister Holmberg, Pasi Wedman, Vesa Saviahde  LM = liikkuva maali

LAJI: liikkuva maali, miehet, 60 ls ja 40 lsu VESA SAVIAHDE
Syntymäaika 3.8.1975

Syntymäpaikka Tampere
Kotipaikka Lempäälä

Seura Pohjois-Hämeen Ampujat
Valmentaja Erkki Lievonen

Aviosääty naimisissa, 1 lapsi
Ammatti/arvo 

/koulutus
hankintainsinööri / insinööriluutnantti / 
koneautomaatioinsinööri

Työnantaja Puolustusvoimat
Aseet FWB-ilmakivääri,

Lapua Pistol King -pienoiskivääri

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET
liikkuva maali, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 6.4.2001 Koski TL 586

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-katsastus 26.1.2008, Tampere LM, ilmak., 60 ls (normaalijuoksut) 586
1 EM-katsastus 26.1.2008, Tampere LM, ilmakivääri, 40 ls (sekajuoksut) 384
1 EM-katsastus 16.12.2007, Turku LM, ilmak., 60 ls (normaalijuoksut) 676,9 (578+98,9)
2 EM-katsastus 16.12.2007, Turku LM, ilmakivääri, 40 ls (sekajuoksut) 389
5 EM-katsastus 12.1.2008, Pilsen (ZCE) LM, ilmakivääri, 40 ls (sekajuoksut) 380

MUITA TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 MM-kilpailu 1998, Barcelona (ESP) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls (J)* 1720
2 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 40 ls (J)* 1168
2 EM-kilpailu 1999, Ranska LM, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls, (J)* 1752
2 EM-kilpailu 1998, Tallinna (EST) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls, (J)* 1135
3 MM-kilpailu 1998, Barcelona (ESP) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls, (J) * 1141
3 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls, (J) * 1754
3 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki (GRE) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls, (J) * 1706
4 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 675,6 (578+97,6)
4 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki (GRE) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 386
5 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 386
6 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 40 ls 390
7 EM-kilpailu 2005, Tallinna (EST) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 573
8 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki (GRE) LM, 10 m:n ilmakivääri, 60 ls 571
9 MM-kilpailu 2002, Lahti (FIN) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 381
9 EM-kilpailu 2005, Tallinna (EST) LM, 10 m:n ilmakivääri, 40 ls 379

10 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) LM, 50 m:n pienoiskivääri, 60 ls 581

 * Joukkue > Krister Holmberg, Pasi Wedman, Vesa Saviahde  LM = liikkuva maali
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Teksti: Matti Viitanen, Kuva: Matti Erkkilä

Suomalaisampujat hankkivat kahdeksan maapaikkaa 2008 
olympialaisiin Pekingiin kansainvälisissä karsintakilpailuissa, 
jotka kaikki on jo ammuttu. Olympiakomitea päätti nimetä en-

simmäisessä valintakokouksessaan koko ammuntajoukkueen, kun 
siihen tarjoutui tilaisuus.

Olympiajoukkueeseen valitut ampujat olivat kaikki tyytyväisiä ai-
kaiseen valintaan.

- Mahtava homma, nyt on vaan pidettävä itsensä kunnossa elo-
kuuhun asti. Arvostan suuresti luottamusta ja hienoa, että koko 
joukkue valittiin jo. Nyt jatketaan samaan malliin eli harjoittelua ja 
harjoittelua..., kommentoi 27-vuotias Hanna Etula, joka edustaa 
Lahden Ampumaseuraa.

- Luottamuksen osoitus ampujille olympiakomitean taholta ja 
antaa valmistautumisrauhan. Hyvä juttu etenkin meidän ensiker-
talaisille, kun ei tarvitse keskittyä jokaiseen näyttökisaan. Minun 
mielestäni helppo valinta, koska kenelläkään - ehkä minua lukuun 
ottamatta - ei ollut todellista haastajaa, sanoi 47-vuotias Kotkan 
Ampumaseuran Juha Hirvi, joka on aloittanut olympiauransa 1988 
Soulissa ja kilpailee Pekingissä jo kuudensissa olympialaisissaan.

- Aikainen valinta helpottaa hieman valmistautumista, mutta ei 
kuitenkaan muuta kaudelle jo tehtyjä suunnitelmia, totesi 27-vuoti-
as Henri Häkkinen, jonka edustaa Joensuun Ampujia.

- Tätä tänään on koko päivä jännityksellä odotettu! Kumminkin 
on ollut takaraivossa pieni ajatus, että ”entä jos...”. Nyt ei ole niitä 
ongelmia, vaan painetaan täysillä kisoihin asti! Pohojammaalta pa-
mahtaa! riemuitsi Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran 29-vuo-
tias Marjo Yli-Kiikka, joka edusti Suomea jo Ateenassa 2004.

- Mahtava fiilis. Tosi hieno tunne. Yksi tavoite saavutettu olym-
piatiellä ja yksi jäljellä. Jalat maassa, fiilisteli 43-vuotias Poliisien 
Ampumaseuran Kai Jahnsson.

- Nyt on hyvä fiilis ja ennen kaikkea huojentunut olo. Pääsee 
viimein ”vaan harjottelemaan” - todella keskittymään siihen mitä 
tekee - eikä tarvi ressata, huokaisi 22-vuotias Kuortaneen Kuntoa 
edustava Mira Nevansuu.

- Huippufiilikset! Kaukainen haave on nyt toteutunut. Nyt vaan 
jatketaan täysillä hyvin alkanutta valmistautumista kohti unelmaa, 
ilakoi 31-vuotias Marjut Heinonen, joka edustaa Haapaveden Am-
pumaseuraa.

- Tämä päivä oli jännittävämpi kuin lapsena aattoilta konsanaan. 
Täpinöissään tässä on pyöriskelty. Janssonin Kaitsun sanoja lai-
naten ”Pidetään jalat maassa siihen saakka, kunnes on nimet pa-
perilla”, mutta nyt me lyhyemmät voimme irrottaa ainakin 5 senttiä. 
Uutinen on varmasti meille kaikille ampujille todella mieluinen jou-
lulahja ja antaa mielenrauhan ennen tulevia esikisoja. Fiilikset ovat 
totella huipussaan. Ensiaskelmerkki Pekingiin on toteutunut, heh-
kutti Orimattilan Seudun Urheiluampujien 37-vuotias Satu Mäkelä-
Nummela.

Urheilijoiden lisäksi myös Ampumaurheiluliiton valmennuksen joh-
taja Leena Paavolainen kiitti Olympiakomiteaa aikaisesta valinnasta.

- Olen lajin puolesta erittäin tyytyväinen. Valinta antaa uudenlai-
sen mahdollisuuden pitkäaikaiseen ja suunnitelmalliseen valmen-
tautumiseen olympialaisiin niin, että huippukunto on elokuussa, 
hän arvioi.

Poikkeuksellisen aikainen valinta
Suomen Olympiakomitea nimesi ensimmäisessä, aikaisempaan 
käytäntöön verrattuna aikaisessa valinnassa 15 urheilijaa neljästä 
lajista Suomen joukkueeseen ensi kesän olympialaisiin Pekingiin. 
Valituista kahdeksan on ampujia, joilla kansainvälinen maapaikko-
jen karsinta kisoihin on jo päättynyt. Kaikki tähän mennessä saa-
vutetut kiintiöpaikat täytettiin myös painissa ja soudussa. Yleisur-
heilijoista valittiin ensimmäisessä valinnassa neljä urheilijaa, joilla 
kaikilla on A-tulosraja tehtynä. Valintakokouksia on jäljellä vielä kol-
me: 16.4., 20.5. ja 21.7.2008.

- Ammunnassa valittujen urheilijoiden näytöt ovat pitkällä aikavä-
lillä selvästi vahvemmat muihin samojen lajien suomalaisampujiin 
verrattuna. Valitut urheilijat ovat itse hankkineet maapaikat. Aikai-
sen valinnan myötä ampujat pääsevät tekemään valmistautumis-
suunnitelmansa ajatellen itse kisoja, ei karsintatulosten ja jatkuvien 
näyttöjen antamiseen tähdäten. Koko ryhmän esittäminen valitta-
vaksi oli Ampumaurheiluliitolta hyvä päätös, totesi Kari Niemi-Nik-
kola suurimman lajiryhmän valinnan perusteita.

Olympiakomitea valitsi
kahdeksan ampujaa 2008 olympialaisiin Pekingiin

Suomen Olympiakomitea valitsi Hanna Etulan, Juha Hirven, Henri 
Häkkisen, Marjo Yli-Kiikan, Kai Jahnssonin, Mira Nevansuun, Marjut 
Heinosen ja Satu Mäkelä-Nummelan 2008 olympialaisiin Pekingiin 
ensimmäisessä valintakokouksessaan 19.12.2007 Helsingissä. 
Olympiakomitea valitsi ampujien lisäksi Suomen Peking 2008 
-joukkueeseen yhden painijan, kaksi soutajaa ja neljä yleisurheilijaa.

Suomen Peking 2008 -joukkueeseen 19.12.2007 valitut urheilijat
AMMUNTA

Hanna Etula (kivääri)
Juha Hirvi (kivääri)
Henri Häkkinen (kivääri)
Marjo Yli-Kiikka (kivääri)
Kai Jahnsson (pistooli)
Mira Nevansuu (pistooli)
Marjut Heinonen (skeet)
Satu Mäkelä-Nummela (trap)

PAINI 
Jarkko Ala-Huikku (kreikkalais-roomalainen, sarja 60 kg)

SOUTU
Minna Nieminen (kevyt pariairokaksikko 2000 m)
Sanna Stén (kevyt pariairokaksikko 2000 m)
Varalla: Ilona Hiltunen

YLEISURHEILU
Tero Pitkämäki (keihäs)
Janne Holmén (maraton)
Antti Kempas (kävely)
Jarkko Kinnunen (kävely)



Olympiakomitea
jakoi ansiomerkkejä ampujille

x 40 ls:n 13:s ja pienoiskiväärin makuun 60 ls:n 42:s Atlantassa 
1996; ilmakiväärin 18:s, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n hopeamitalisti 
ja pienoiskiväärin makuun 60 ls:n 25:s Sydneyssä 2000 ja ilma-
kiväärin 45:s, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n 15:s ja pienoiskiväärin 
makuun 60 ls:n 9:s Ateenassa 2004.
Pauli Janhonen:
vapaakiväärin 3 x 40 ls:n hopeamitalisti 1948 Lontoossa, vapaaki-
väärin 3 x 40 ls:n 12:s Helsingissä 1952 ja pienoiskiväärin 3 x 40 
ls:n 13:s Roomassa 1960.
Marko Kemppainen: skeetin hopeamitalisti Ateenassa 2004.
Ari Lähdesmäki: Valmentaja.
Pia Nybäck: kaksoistrapin 13:s Sydneyssä 2000.
Mauri Röppänen:Pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n 4:s Moskovassa 
1980, ilmakiväärin 18:s, pienoiskiväärin 15:s ja pienoiskiväärin 
makuun 60 ls:n 13:s Los Angelesissa 1984.
Alpo Vehanen: Joukkueenjohtaja.

Iso joukko ampujia osallistui Suomen Olympiakomitean 
100-vuotisjuhliin 2.12. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta 
Alpo Vehanen, Sakari Paasonen, Krister Holmberg, Ari 
Lähdesmäki, Marjo Yli-Kiikka, Juha Hirvi, Pia Nybäck (o.s. 
Julin), Väinö Markkanen, Paavo Mikkonen, Sirpa Vesanen (o.s. 
Ylönen), Matti Seppänen, Maarit Lepomäki, Satu Pusila, Mikko 
Mattila, Mauri Röppänen, Paavo Palokangas, Antti Tyrväinenja 
Juhani Sipilä.
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Suomen Olympiakomitea myönsi ansioristin ampumaurhei-
lussa olympiakultaa voittaneille Pentti Linnosvuolle ja Väinö 
Markkaselle 100-vuotisjuhlapäivänään 2.12.2007. Ansiomi-

talin saivat Rauno Bies, Olavi Eronen, Juha Hirvi, Pauli Janhonen, 
Marko Kemppainen, Ari Lähdesmäki, Pia Nybäck, Mauri Röppä-
nen ja Alpo Vehanen.

Olympiakomitea jakoi yhteensä 495 ansiomerkkiä. Näistä 11 on 
suuria ansioristejä, 132 ansioristejä ja 352 ansiomitaleja. Ansio-
merkkejä myönnettiin sekä urheilullisista saavutuksista että pitkä-
aikaisesta toiminnasta Olympiakomitean tehtävissä.

Suomen Olympiakomitea on luonut 100-vuotisen historian kun-
niaksi uudet ansiomerkit. Olympiakomitea jakaa suomalaisessa 
olympiaurheilussa ansioituneille kolmessa luokassa; suuri ansioris-
ti, ansioristi ja ansiomitali.

ANSIORISTI
Pentti Linnosvuo:
pistoolin kuvioammunnan 5:s Helsingissä 1952; olympiapistoolin 
4:s ja vapaapistoolin kultamitalisti Melbournessa 1956; 
olympiapistoolin hopeamitalisti ja vapaapistoolin 13:s 
Roomassa 1960; olympiapistoolin kultamitalisti Tokiossa 1964 ja 
vapaapistoolin 11:s 1968 Mexicossa.
Väinö Markkanen: vapaapistoolin kultamitalisti Tokiossa 1964.

ANSIOMITALI
Rauno Bies:
olympiapistoolin pronssimitalisti 1984 Los Angelesissa.
Olavi Eronen: Valmentaja.
Juha Hirvi: ilmakiväärin 17:s, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n 17:s ja 
pienoiskiväärin makuun 60 ls:n 24:s Soulissa 1998; ilmakiväärin 
27:s, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n 4:s ja pienoiskiväärin makuun 60 
ls:n 6:s Barcelonassa 1992; ilmakiväärin 15:s, pienoiskiväärin 3 



Nammo     
on lyhenne sanoista Nordic Ammunition 
Company (= pohjoismainen ampumatarvi-
keyhtiö). Sen perustivat vuonna 1998 suo-
malainen Patria (27,5 %), ruotsalainen Cel-
sius (27,5 %) ja norjalainen Raufoss (45,0 
%). Ruotsi myi osuutensa helmikuussa 
2006 niin, että Nammon omistajiksi tulivat 
tasaosuuksin Norja 50 % ja Patria 50 %.

Norjan omistus on Norjan valtiolla kaup-
pa- ja teollisuusministeriön kautta. Patrian 
omistussuhteet ovat Suomen valtio 73,2 % 
kauppa- ja teollisuusministeriön kautta ja 
EADS 26,8 %.

Pohjoismaista ja  
kansainvälistä yhteistyötä
EADS (European Aeronautic Defence and 
Space Company EADS N.V.) on mahtava ja 
monimutkainen juttu. Lähes 42 % on julkisis-
sa pörsseissä noteerattua osakepääomaa, 

 Nammo Lapua 
 – matkalla maailmanmaineeseen

Nimi Nammo putkahti tutun 
Lapua-nimen yhteyteen 
vuonna 1998. Ruvettiin 
näkemään nimiyhdistelmää 
Nammo Lapua.  
Urheiluampuja kävi 
perehtymässä Nammon 
salaisuuksiin ja haastatteli 
pienkaliiperidivisioonan 
johtaja Raimo Helasmäkeä 
Tampereella.

Teksti Pekka Suuronen
Kuva Matti Erkkilä

loput 58 % on saksalaisilla, ranskalaisilla, 
espanjalaisilla ja dubailaisella yhtiöillä. 
EADS:n suurin liiketoiminta-alue on ilmailu. 
Sen tunnettuja tuotteita ovat Airbus, Euro-
fighter, Eurocopter ja NH90. Kadunmiehelle 
tunnetuin osakas EADS-yhtiössä on Daim-
ler AG, eli Mercedes-Benzin valmistaja.

Nammo AS:n kotipaikka on Raufoss Nor-
jassa, noin 100 km Oslosta pohjoiseen. 
Nammon hallituksessa on yhdeksän jä-
sentä, joista tällä kirjoittamalla neljä suo-
malaista: Jorma Wiitakorpi (Patria Oyj:n 
toimitusjohtaja), Seppo Seppälä (Patria 
Finnavicomp Oy:n toimitusjohtaja), Jar-
mo Puputti (Patria Weapon Systems Oy:n 
toimitusjohtaja) ja Petri Kontola (Nammon 
Suomen henkilöstön edustaja). Ruotsista ja 
Norjasta on myös henkilöstön edustajat, ja 
loput hallituksen jäsenistä edustavat Nor-
jan valtiota. Hallituksen puheenjohtaja on 
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Raimo Helasmäki työskentelee Nammo 
Lapuan pienkaliiperidivisioonan johtajana.



norjalainen lakimies Karl Glad.
Nammo AS:n liikevaihto vuonna 2006 oli 

1991 miljoonaa Norjan kruunua (250 milj. 
eur), kasvua edellisvuodesta + 21 %. Tulos-
ta syntyi 269,5 milj. NOK (lähes 34 milj. eur), 
kasvua + 24 %. Liikevaihtoa tuli Suomesta 
15 %, Ruotsista 15 % ja Norjasta 16 %. Mui-
hin maihin vietiin 54 %.

Tilauskanta oli 2631 milj. NOK (330 milj. 
eur.) Kun vuosikertomus kertoo lisäksi hy-
västä likviditeetistä, niin on pääteltävä, että 
Nammo AS on vallan menestyvä yhtiö. Työn-
tekijöitä oli vuoden 2006 lopussa 1311, jois-
ta Suomessa 205. Norjassa oli 587, Ruotsis-
sa 381, Saksassa 134 ja USA:ssa 4.

Nammo AS:n tuotepalettiin kuuluu pat-
ruunoita, ammuksia, moottorikomponent-
teja ohjuksiin ja raketteihin alkaen 5.56 
NATO-patruunasta Ariane-avaruusaluksen 
rakettimoottoreihin saakka. Toiminta jae-
taan sisäisesti viiteen divisioonaan: Small 
Caliber, Medium & Large Caliber, Missile 
Products, Demil ja Nammo Talley (USA). 
Nammo Lapua Oy on juridinen yhtiö, jolla 
on Suomessa operatiivista toimintaa Small 
Caliber ja Medium & Large Caliber divisi-
oonissa.

Small Caliber Division
Nammo määrittelee pienkaliiperin (Small 
Caliber) ylärajaksi .50 eli 12,7 mm. Lapuan 
tämän hetken tuotannossa suurin patruuna-
kaliiperi reiältään on 9,3 x 62, teholtaan .338 
Lapua Magnum, ja 50-kaliiperi komponent-

tina. Pienkaliiperidivisioonan (SCD = Small 
Caliber Division) johtaja (Executive Vice 
President) on suomalainen Raimo Helas-
mäki (44), joka pitää päämajaansa Tampe-
reella. Hän on konetekniikan ja automaation 
diplomi-insinööri. Hän tuli Nammoon turval-
lisuusteknologiayritys Oy Esmi Ab:sta. Rai-
mo nimitettiin toukokuussa 2006 Nammon 
divisioonajohtajaksi (Executive Vice Presi-
dent) ja toukokuussa 2007 Nammo Lapua 
Oy:n toimitusjohtajaksi.

SCD:hen kuuluvia tehtaita ovat Nam-
mo Lapua (Lapua), Nammo Vanäsverken 
(Karlsborg, Ruotsi) ja Lapua GmbH (Schö-
nebeck, Saksa). SCD:n ennustettu liikevaih-
to vuonna 2007 on 690 milj. NOK (noin 86 
milj. eur.), nousua edellisvuodesta 32 %. 
Suurinta kasvu oli sotilaspuolella, joka tuo 
myös 65 % liikevaihdosta. 35 % tulee sivii-
lipatruunoista. SCD:n henkilöstömäärä oli 
420, josta Suomessa 120.

Nammo Lapua
Nammo AS omistaa Nammo Lapua Oy:n 
100 %:sti. Nammo Lapuan 100 %:sti omis-
tamia tytäryhtiöitä ovat Nordic Distribution 
Oy NorDis Lapualla ja Nammo Germany 
GmbH Schönebeckissä Saksassa. Nam-
mo Germanyn alla toimii patruunateh-
das Lapua GmbH (entiseltä nimeltään SK 
Jagd- und Sportmunition Schönebeck 
GmbH, tavaramerkki SK) sekä uusi tulo-
kas ND PressTec GmbH (Schwerte, Sak-
sa). Tästä Nammo Germany omistaa 60 %. 

PressTec valmistaa messinkikuppeja, joista 
tehdään hylsyjä ja luodinvaippoja. Sama 
yritys on myös RUAG Ammotecin toimittaja 
(RWS, Norma, Hirtenberger).

Eurenco Vihtavuoren ruutitehtaan reloruu-
din liiketoiminta (jälleenlataajille markkinoitu 
ruuti) kuuluu globaalisti Nammo Lapualle. 
Brändinä käytetään maailman laajuisestikin 
erittäin tunnettua nimeä VihtaVuori.

Lapua ja Schönebeck ovat divisioonan 
reunanallisten patruunoiden valmistajia. 
Strategiana on tehdä Lapuasta ”premium 
brand”, korkealuokkainen ja arvokas tuote. 
Erityisen hyvin Lapuan Polar Biathlon on 
menestynyt ampumahiihdossa, jossa se 
on kahminut 80 % markkinaosuuden. Muun 
muassa norjalaisten kuulu Ole Einar Bjørn-
dalen ampuu lapualaisilla. 

Keskisytytteisissä patruunoissa teemana 
on pitkänmatkan tarkkuusammunta non-
toxic, myrkyttömät patruunat, joka tarkoittaa 
sekä nalleja että luotimateriaalia. Ruotsi on 
tässä asiassa maailman edelläkävijämaa 
etenkin sotilaspuolella. Tällä osastolla tie-
totaitoa saadaan Vanäsverkeniltä. Ruotsi oli 
jo säätänyt lain, jonka mukaan lyijyä ei sai-
si ampua enää 1.1.2008 jälkeen lainkaan, 
mutta se vedettiin pois. Tämä kertoo siitä, 
että korvaavan materiaalin löytäminen ei ole 
helppoa tai ainakaan halpaa.

Oheisessa jutussa on lueteltu kansainvälisiä nimiä, paikkoja 
ja numeroita niin että silmissä vilistää. Lapuan patruunoita 

käyttävän riviampujan tai metsästäjän mielessä saattaa herätä 
kysymys suomalaisen patruunatehtaan tulevaisuudesta. Onko 
meillä kohta enää ”omaa” patruunatehdasta ja tuotantoa?

- Lapuan juuret ovat Lapualla ja pysyvät. Toki Lapua on jo 
pitkään ollut globaali brändi, ja sitä tullaan vain vahvistamaan 
tulevaisuudessa, Raimo Helasmäki rauhoittelee.

Esimerkkinä Helasmäki mainitsee vuonna 2008 toimintansa 
aloittavan patruunatehtaan USA:ssa. Toki se aloittaa hyvin pieni-
muotoisesti ja erikoistuotteilla eli .338 Lapua Magnumilla ja 7.62 
military-patruunoilla.

Suomen Puolustusvoimien patruunatarpeet tehdään pää-
osin Lapualla, samoin keskissytytteiset siviilipatruunat. Lapua 
valmistaa hylsyjä Ruotsiin ja Norjaan. Nammo-Lapuan Schö-

nebeckin tehdas tulee säilymään, ja sieltä tulee kaks’kakkosia 
ja haulikonpatruunoita.

- Tavoitteena on tehdä Lapuasta maailman ykkösbrändi kilpa-
ammunnassa sekä keski- että reunasytytteisissä patruunoissa, 
muun muassa olympialajeissa, ISSF:n lajeissa sekä muissa 
huipputarkkuutta vaativissa urheiluammuntalajeissa, Helasmäki 
valottaa tulevaisuusstrategiaa.

Nammo AS:n norjalainen toimitusjohtaja Edgar Fossheim sei-
soo Lapua-nimen takana. Samoin SCD:n divisioonajohtaja Rai-
mo Helasmäki, joka kotoa löytyy Tikka T3 Hunter, Valmet Leijona 
Champion sekä Pardinin ilma- ja ruutipistoolit.

u www.lapua.com
u www.nammo.com

Lapuan tulevaisuus

”Nammo AS:n liikevaihto vuonna 2006 oli  
1991 miljoonaa Norjan kruunua (250 milj. eur),  
kasvua edellisvuodesta + 21 %.”
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Markku Kortesojan virkanimike 
on liiketoiminta-alueen johta-
ja - keskisytytteiset patruunat. 
Varsinainen nimihirviö, mutta 

kuvaa tarkasti tehtävän. Reunasytytteisten 
eli kansanomaisesti ”piekkarin patruunoi-
den” liiketoiminnan vastuu on Nammo La-
puan Saksan tehtaalla eli Lapua GmbH:lla 
Schönebeckissä, ja siellä Gerald Fetzillä. 
Hän on myös toinen Lapua GmbH:n toimi-
tusjohtajista. 

Nammo Lapua
Niin, se Nammo. Uusi organisaatio ja uu-
det vastuualueet ovatkin Lapualla suurempi 
mullistus kuin uudet patruunat tai teknolo-
giat. 

Vuodesta 1991 lähtien Lapuan Patruuna-
tehdas on käynyt läpi useita omistajan vaih-
doksia ja organisaatiomuutoksia. Vuodesta 
1998 lähtien patruunatehdas on kuulunut 
Nammo AS:iin 100 %:na tytäryhtiönä nimel-
lä Nammo Lapua Oy. Tänä päivänä Lapuan 
omistuksesta on 50 % Norjassa, 50 % Pat-
ria Oyj:llä. Patriasta Suomen valtio omistaa 
73,2 %.

Organisaatiota on muutettu siten, että 
Nammo Lapua Oy on valmistava yksikkö, 
jonka jakelun hoitaa Nordic Distribution 
Oy NorDis. Tämä on puolestaan 100 %:sti 
Nammo Lapua Oy:n omistama tytäryhtiö. 
Nammo Lapua työllistää 210 henkeä.

Uudeksi yhteistyökumppaniksi on tullut 
Vanäsverken AB Ruotsin Karlsborgissa. Se 
on 1887 perustettu yhtiö, jossa on 220 työn-
tekijää. Se valmistaa yksinomaan pienkalii-
perisia sotilaspatruunoita. Se erikoisosaa-
minen on myrkyttömät patruunat.

Nammo Lapua omistaa 100 % Saksas-
sa tytäryhtiön Nammo Germany GmbH:n, 
jonka alla toimii patruunanvalmistaja Lapua 
GmbH, entinen SK. Nimenvaihdos tehtiin 
2005. Täällä valmistetaan haulikonpatruu-
nat ja .22 reunasytytteiset. Lapua GmbH 
työllistää noin 70 henkilöä.

Uusin tapahtuma on Nammon USA:sta 
hankkiman Talley Defence Systemsin yh-
teyteen Mesa, Arizonaan v. 2008 avattava 
patruunatehdas. Sen ensimmäisiä tuotteita 
tulevat olemaan .338 Lapua Magnum ja 
.30-kaliiperin erikoispatruunat. Vetäjänä tu-
lee olemaan Sierra Bulletsilta siirtynyt Adam 
Bravermann.

Liiketoiminta
Markku Kortesoja (48 vuotta) on insinööri, 
joka on ollut Lapuan palveluksessa vuo-
desta 1986. Tänä aikana hän on omien 
sanojensa mukaan ”tehnyt Lapualla vähän 
kaikkea”. Nyt hän on liiketoiminta-alueen 
johtaja, eli tehtävä on kaupallinen, bisnek-
sen vetäminen. Hän on vahvistamassa 
organisaatiota mm. aluemyyntipäälliköillä 
Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Lapu-
alle on palkattu vuoden alusta tuotekehitys-
päälliköksi VTT:ltä siirtynyt Pekka Lintula.

Markku puhuu segmenttiajattelusta. Sivii-
lipuolella Lapua ajattelee neljää asiakasseg-
menttiä: (1) Sports Shooting (urheilu- ja ra-
ta-ammunta), (2) Hunting (metsästäminen), 
(3) Special Purpose (mihin kuuluu esim. law 
enforcement ja sniper-ammunta) ja (4) Re-
loading (jälleenlataus, ruudit, komponentit).

Lapuan pyrkimyksenä on tunnistaa lajit 
segmenttien sisällä ja olla paras valituissa 
segmenteissä. Uutena sloganina on ”Passi-
on for Perecision”, eli vapaasti käännettynä 
intohimona tarkkuus. Edellinen slogani oli 
Aficionado, joka on espanjaa tarkoittaen 
suunnilleen samaa, asiaan perusteellisesti 
vihkiytymistä.

Urheiluammuntalajeissa Lapua on mark-

kinajohtaja useassa kiväärilajissa sekä 
esimerkiksi isopistoolilajissa noin 80 % 
markkinaosuudella ja .32 Smith & Wesson 
Long-patruunalla. Samaan on päästy am-
pumahiihdossa Polar Biathlon-patruunalla. 
Myös sotilasammunnan CISM-kilpailuissa 
Lapua on menestynyt erittäin hyvin niin ki-
vääri- kuin pistoolilajeissa.

Patruunat
Vaikka konsernitasolla on muutoksia ta-
pahtunut, tuntuu omistajanvaihdos tehtaan 
lattialla vähän. Lapualla valmistetaan sekä 
sotilas- ja siviilipatruunoita. Suomen sotilas-
patruunat ovat edelleen 7.62 x 39, 7.62 x 
53R ja .338 Lapua Magnum. Siviilipatruu-
noissa fokus on entistä voimakkaammin 
tarkkuusammunnassa sekä pohjoismaises-
sa metsästyksessä ja tuotevalikoimaa kehi-
tetään aktiivisesti.

Urheiluammuntasegmentissä kiväärin-
patruunoita on kuusi kaliiperia ja 23 tehdas-
latausta. Uusin tulokas keskisytytteisissä 
patruunoissa on Lapuan sveitsiläisen ase-
valmistaja Grünig & Elmigerin kanssa kehit-
tämä 6.5 x 47 Lapua vuodelta 2006. Tästä 
odotetaan läpimurtopatruunaa 300 m ISSF-
lajeihin. Siihen on olemassa 6.5, 7.0, 8.0 ja 
9.0 gramman Scenar-luodit. Ne pokkaavat 
tuulta paremmin kuin 6-milliset 5.8 ja 6.8 
grammaiset Scenarit.

Ulkomailla ammutaan pidemmällekin, 600 
ja 1000 jaardiin eli noin 550 ja 910 metriin. 
Myös tähän 6.5 x 47 Lapua sopii. Tehdas 
antaakin ballistiikkataulukot 1000 metriin ja 
jaardiin asti 8.0 ja 9.0 grammaisille latauk-
sille. Molemmat säilyvät supersoonisina eli 
lentävät ääntä nopeammin 1000 metriin 
saakka. Työpaine on tiukka 4350 baria. 8.0 
gramman luodin ballistinen kerroin (BC) on 
erinomainen 0.547.

.223 Rem.-kaliiperiin tulee uusi lataus 
4.99 gramman (77 grs) FMJ-luodilla. Tämä 
on raskain luoti, mikä vielä syöttyy AR-ki-
vääreissä pituutensa puolesta. Markku Kor-
tesojan mukaan luodin BC on parempi kuin 
kilpailijoiden vastaavissa.

Markku pitää .338 Lapua Magnumia vuo-
delta 1987 edelleen yrityksen lippulaivana. 
Se on mm. Suomen PV:n käytössä, ja se 
ilmoittaa teholliseksi ampumaetäisyydeksi 
Sako-aseella (8.6 TKIV 2000) 1300 metriä. 
Lapua puhuu esitteessään 1500 metris-

Teksti  Pekka Suuronen
Kuva  Matti Erkkilä

Lapualla on valmistettu 
patruunoita jo 85 vuoden 

ajan. Valtion Patruunatehtaan 
eli VPT:n avajaiset pidettiin 

31.1.1925 Lapuanjoen 
varrella. Näissä historiallisissa 

tiloissa toimii nyt hieno 
tehdasmuseo. Tänään 
patruunat valmistetaan  

6 kilometrin päässä 
Jouttikalliolla. Yrityksen 

organisaatio ja omistussuhteet 
ovat muuttuneet, mutta miten 
jaksavat tuotteet? Kävimme 
haastattelemassa Markku 

Kortesojaa Lapualla.

Muuttuva
Lapuan Patruunatehdas
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tä. Lapua ilmoittaa ballistiset tiedot 1200 
metriin asti, ja kaikki neljä tehdaslatausta 
säilyvät supersoonisina tänne asti. 16.2 g 
Scenar-luodin ballistinen kerroin on lähtö-
nopeuksissa n. 900 m/s huikea 0.675. 

Metsästyssegmentissä on 12 kaliiperia ja 
samoin 23 tehdaslatausta.

Kuparinen metsästysluoti Naturalis on 
saatavilla kahdeksassa kaliiperissa .243 
Win.:ista 9,3 x 74R:ään. Suositussa hirvipat-
ruunassa 9.3 x 62 on saatavana kahta eri 
luodin painoakin. Naturalis esiteltiin v. 2002. 
Se on myrkytön luoti, mutta kehityksen mo-
tiivina oli tehokkuus suurriistan metsästyk-
sessä, lähinnä hirvimetsällä.

Perinteinen ja tarkka suuriistaluoti Mega 
on edelleen kehissä 7:ssä kaliiperissa 9:llä 
latauksella. Esim. 7.62 x 53R:lle ei Naturalis-
latausta ole. Vanha sotaratsu on yhä Suo-
men kolmanneksi suosituin hirvikaliiperi!

Pistoolin ja revolverinpatruunoiden sor-
timenttia on karsittu. Jäljellä ovat enää 
kaliiperit 9 mm Para. ja .32 S&W Long . 
Jälkimmäinen on ISSF:n isopistoolilajien 
valtakaliiperi miedon rekyylinsä vuoksi, ja 
siinä Lapua onkin markkinajohtaja. Markku 
Kortesojan mukaan tämän patruunan lataa-
minen vaatii runsaasti tietotaitoa. Ysimilli-

sestä on viisi latausta, .32:sta kaksi.
.22 Long Rifle patruunoita on 10 laatua. 

Masterista ja Midasista on vielä versiot 
kahdella luodin halkaisijalla, M ja L. Kun 
olympia-ammunnassa ruvettiin käyttämään 
.22 Long Riflea, on Lapua tehnyt siihen pat-
ruunan Rapid Pistol OSP. Siinä on normaali 
2.59 grammainen luoti, mutta pehmeämpi 
lähtö 275 m/s 113 mm testipiipusta ammut-
tuna. 

Jälleenlataajille
Kaikista keskisytytteisistä patruunoista on 
saatavana myös hylsyjä ja luoteja jälleen-
lataajille, .50-kaliiperissa vain luoteja. Myös 
legendaarinen D166-luoti (ø 7.87 mm, 13.0 
g) on vielä listoilla, mutta sen löytyminen 
kaupoista voi olla onnessaan. Tätä luotia 
tykistökenraali V. P. Nenonen mainosti aikoi-
naan ”maailman tarkimmaksi”. Sen sijaan 
.30-”siviilikaliiperinen” D46 (ø 7.83 mm, 
12.0 g FMJ BT) on vallan yleisesti saatavilla 
esim. .308 Win.-ampujille.

VihtaVuoren ruuteja tarjotaan jälleenlataa-
jille peräti 24 erilaista laatua. Mutta kivää-
rinallien valmistus on Suomesta loppunut 
jo vuosia sitten. Lapua käyttää USA:sta ja 
Saksasta ostettuja nalleja, mutta ei tarjoa 

niitä jälleenlataajille, sillä ne ostetaan bulk-
kina teollisuuspakkauksissa.

Vihtavuoren ruudin lisäksi mitään muuta 
ei ole tarjolla haulikon patruunoiden lataa-
jille. Kysyntää ei ole kertoman mukaan riit-
tävästi.

Tulevaisuutta
Markku Kortesoja näkee Lapuan tulevaisuu-
den turvattuna. Patruunatehdasta ei panna 
pakettiin ja siirretä valmistusta halpamaihin, 
niin kuin toisilla teollisuuden aloilla saate-
taan tehdä. Markkina-alueissa Pohjoismaita 
pidetään kotimarkkinoina, Keski-Euroopas-
sa Lapua on vahva brändi. Asemaa Poh-
jois-Amerikassa vahvistetaan. Esimerkiksi 
reloruutien vahvaksi jakelijaksi siellä on saa-
tu Hodgdon Powder Company, mutta myös 
Kaltron Pettibone jatkaa edelleen.

Lapuan suomalaisuus on muuttumassa 
kansainväliseksi brändiksi, mutta yrityksen 
juuret ovat vankasti Suomessa. Jopa van-
kasti Lapualla.

u www.lapua.com

u www.nammo.com

Markku Kortesoja näkee Lapuan Patruuna-
tehtaan tulevaisuuden turvattuna.
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NorDis perustettiin vuoden 2000 lo-
pulla Nammo Lapuan eli patruu-
nanvalmistajan tukkuliikkeeksi. 

Alkuperäinen ajatus oli perustaa neljän 
pohjoismaan yhteinen tukkuliike ja markki-
nointiyhtiö, jonka nimeksi tulisi Nordic Distri-
bution (= pohjoismainen jakelu), johon olisi 
kätevä liittää muissa Pohjoismaissa käytet-

tävä osakeyhtiö-liite (AB, AS, A/S jne). Suo-
messa siis rekisteröitiin Nordic Distribution 
Oy ja aputoiminimeksi NorDis.

Mutta sitten putosivat kuviosta pois Ruot-
si, Norja ja Tanska, yksi kerrallaan ja eri 
syistä. Kovalla työllä hankittu nimi haluttiin 
kuitenkin säilyttää, ja tänään Nordic Distri-
bution Oy eli tuttavallisemmin NorDis on 
yksinomaan suomalainen jakeluyhtiö yksin-
omaan Suomea varten.

PÄÄMIEHET
NorDis on Nammo Lapuan 100 %:sti omis-
tama tytäryhtiö. Se toimii tukkuliikkeenä, 
maahantuojana ja jakelijana, asiakkaina 
suomalaiset aseliikkeet. Tärkein päämies 
on omistaja Nammo Lapua, ja tuotteina pat-
ruunat. Kiväärin, pistoolin, revolverin; kes-
kus- ja reunasytytteiset. Päämies tunnettiin 
aikaisemmin nimillä Patria Lapua, Patruuna-
tehdas Lapua Oy, Lapuan Patruunatehdas 
ja Valtion Patruunatehdas. Se on perustettu 
vuonna 1923.

Patruunoiden tavaramerkit ovat Lapua ja 
Zenith. Jälkimmäinen on historiallista Sak-
san perua oleva brändi 9 mm pistoolinpat-
ruunoille ja nalleille. Sitä on käytetty tavara-
merkkinä toisiojakelussa.

Toinen päämies on Nammo Lapua Oy:n 
100 %:sti omistama tytäryhtiö Lapua GmbH, 
joka sijaitsee Saksassa Schönebeckissä, 
Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Täältä tulee 
reunasytytteisiä .22-patruunoita ja haulikon-
patruunoita. Tavaramerkkeinä ovat Lapua, 
SK, Hubertus, Torhammer, Treffer, Olympus, 
Horrido, Vihtavuori, Metso, Ukkometso, Uk-
kometso Magnum, Vismut, Royal, Magnum 
ja Minimagnum. Tämä päämies tunettiin 
aikaisemmin nimellä SK Jagd- und Sport-
munition GmbH. Lapua osti sen 1992. Sitä 
ennen se tunnettiin nimellä Anhaltinische 
Chemische Werke.

Joukko päämiehiä periytyi Lapuan Tra-
ding-toiminnalta: Sabatti (Italia), metsästys-
aseita; Smith & Wesson (USA), pistooleita 
ja revolvereita; Feinwerkbau (Saksa), kil-

NorDis  
– Nammo Lapuan jakeluyhtiö
Vuonna 2001 asemarkkinoille 
ilmestyi uusi toimija, NorDis. 
Se nostatti kulmakarvoja, sillä 
ilmoituksissa esiintyi brändejä, 
joiden tiedettiin aikaisemmin 
olleen Lapuan edustuksia: 
Sabatti, Smith & Wesson, 
Feinwerkbau... Mutta mikä ihme 
on NorDis, ja mikä on sen suhde 
Nammo Lapuaan eli entiseen 
Lapuan Patruunatehtaaseen? 
Urheiluampuja kävi selvittämässä.

Teksti Pekka Suuronen, Kuvat Matti Erkkilä

Esko Hakulinen 
työskentelee NorDisin 
toimitusjohtajana.
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pailuaseita; Redfield (USA), kiikaritähtäi-
miä. Myöhemmin on mukaan tullut Voere 
(Itävalta), metsästyskivääreitä; OKO (Tsek-
ki), punapistetähtäimiä; Weaver (USA), 
kiikaritähtäimiä; MSA Sordin (Ruotsi), kuu-
losuojaimia; Oberland Arms (Saksa), AR-
tyyppisiä kivääreitä. Vuonna 2008 tulee uusi 
edustus, Thompson/Center (USA), pistoo-
leita, kivääreitä ja suustaladattavia aseita. 
Tämä johtuu siitä, että Smith & Wesson osti 
T/C:n vuosi sitten ja haluaa että yksi ja sama 
maahantuoja hoitaa molemmat merkit.

Sitten NorDis toimii relo- eli jälleenla-
tausruutien jakelijana. Päämies on Nammo 
Lapua Oy Vihtavuoren tehtaat. Sieltä tulee 
kaikki kanisteriruuti mitä jälleenlataukseen 
on tarkoitettu. N100, N300 ja N500 sarjojen 
ruudeissa on yhteensä 24 eri laatua. Nämä 
on selvitetty Vihtavuori Reloading Manua-
lissa, 4th Edition. Tämä opus on NorDisin 
jakelussa.

NorDis tuo maahan mustaruutia, sak-
salaista Wanoa ja sveitsiläistä Poudrerie 
D’Aubonnen ruutia. Jälkimmäisen kutsu-
manimeksi on ymmärrettävästi tullut ”sitä 
sveitsiläistä...”. Hinnaltaan ne ovat vertai-
lukelpoisia VihtaVuoren savuttoman ruudin 
kanssa. Mustaruuti menee lähinnä perin-
neaseilla ampujille ja urheilukilpailujen lä-
hetyslaukauksiin. Menekki on vaatimatonta 
savuttomaan ruutiin verrattuna.

Uusia päämiehiä etsitään kaiken aikaa 
niin kuin normaali maahantuonti- ja tukku-
liike tekee. 

Vuoden 2007 liikevaihto on noin 3 miljoo-
naa euroa. Valtaosa tulee patruunoista, toi-
seksi suurin tuoteryhmä on aseet. Toiminta 
on ollut alusta lähtien itsensä kannattavaa.
 
HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT
NorDisin toimitusjohtaja on Esko Hakuli-
nen (49). Hän näki 1990-luvulla Vihtavuori 
Oy:n, Patria Lapua Oy:n ja Nammo Lapua / 

MENEKKIPATRUUNAT
Kun kerran pääsimme utelemaan 
patruunoiden jakeluyhtiön saloja, 
niin totta kai kiinnosti kysyä, mikä on 
myyntilistan top ten. Mitään prosentti-
lukuja emme sentään tohtineet udel-
la, mutta listakärki näyttää tällaiselta:

n	.22 Long Rifle
 (ylivoimainen ykkönen)
n	.308 Win.
 (ylivoimainen kakkonen)
n	9 mm Para.
n	.223 Rem.
n	7.62 x 39
n	.30-06 Sprfd.
n	9.3 x 62
n	7.62 x 53R

Haulikonpatruunat eivät ole mukana 
vertailussa eivätkä ilma-aseiden luodit.

Miksi NorDis?
A 

sekauppiaat ihmettelivät alkuaikoina NorDisin syntyä. Epäiltiin, että väliin tulee por-
ras ”vetämään voittoa välistä”. Samaan aikaan sattuneet patruunoiden hinnankorotuk-
set ruokkivat tällaista ajattelua. Hinnankorotukset johtuivat kuitenkin samanaikaisesta 
raaka-aineiden maailmanhinnan noususta. Hinnankorotukset oli pakko tehdä joka tapa-
uksessa, myös muiden valmistajien.

Kantapään kautta oli opittu, ettei valmistavan organisaation – patruunatehtaan – inf-
rastruktuuri ollut sopiva tukkuliike- ja trading-toimintaan. Tietokonejärjestelmistä lähtien. 
Eriyttäminen olisi pitänyt tehdä jo 10 vuotta aikaisemmin. Mutta valtionyhtiön painolastia, 
perinteitä ja järjestelmiä ei vain voitu hetkessä karistaa harteilta.

Nyt toiminnassa on läpinäkyvyyttä. Kulujen kohdistaminen ja kustannusvastaavuuden 
valvominen ovat helpommin toteutettavissa.

Patruunatehdas ja jakeluyhtiö saavat kummatkin tehdä sitä, mitä ne osaavat parhai-
ten. Aivan poissuljettua ei ole sekään, että jakeluyhtiö saattaa kilpailuttaa emoyhtiötään 
patruunoissa! Jos myyntiin tarjotaan vaikkapa laatukriteerit täyttävää patruunaa kaliipe-
rissa 7.62 x 39 edullisemmin kuin emoyhtiö voi sitä valmistaa, saattaa NorDis ottaa sen 
jakeluunsa. Terve kilpailu pitää valppaana.

Nexplo Vihtavuori Oy:n nopeasti muuttuvat 
kuviot myyntipäällikön ja markkinointipääl-
likön näköalapaikalta. Syksyyn 2006 asti 
Esko oli Nammo Lapuan markkinointipääl-
likön tittelillä, ja sen jälkeen nykyisessä toi-
messaan eli täysiaikainen NorDisin vetäjä. 
Hänen mukaansa NorDis-kuvio näyttää nyt 
seesteiseltä.

Esko toimii kolmatta vuotta myös Asealan 
Elinkeinonharjoittajat ry:n (AAE) puheen-
johtajana. Tämä tunnettiin aiemmin nimellä 
UVM ry.

NorDisin myynti- ja monitoimihenkilöi-
tä ovat Timo Karhu, Erkki Seikkula ja Sari 
Tikkala. Organisaatio on todella näin laiha, 
neljän hengen vahvuinen. NorDis vuokraa 
emoyhtiöltä toimitilat ja ostaa varastointi- ja 
hallintopalveluita.

NorDisin kotipaikka on Lapua. Toimitilat 

ovat entisessä Patruunatehdas Lapua Oy:n 
pääkonttori/tehdasrakennuksessa, jossa 
nykyään toimii metallialan yritys Lapua-
Ketjut Oy. Tämä liiketoiminta on jatkumo 
yhdelle Patruunatehdas Lapua Oy:n toimi-
alalle, mutta uuden omistajan alaisuudessa. 
NorDis vuokraa rakennuksesta toimistokul-
mauksen. Ratkaisu on todettu toimivaksi ja 
tilat riittäviksi. Myyntihenkilöiden asiakas-
käyntien kannalta Lapua on mukavasti noin 
keskellä Suomea. Asiakasrekisterissä on 
noin 350 nimeä.

Esko Hakulinen selvittää toimittaja Pekka Suuroselle NorDisin organisaatiota.

Nordic Distribution Oy NorDis
PL 5, Patruunatehtaantie 15
62101  LAPUA
P. (06) 431 0111, F. (06) 431 0295
www.nordis.fi
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Teksti Pekka Suuronen, Kuva Matti Erkkilä

PATRUUNATEHTAAN HISTORIAA  
 Vanhassa Paukussa

Nuori itsenäinen Suomi tarvitsi puolustusvälineitä. Lapu-
anjoen varteen suunnilleen keskelle silloista Lapuan kir-
konkylää perustettiin patruunatehdas, jonka vihkiäiset 

pidettiin 31.1.1925. Runsaan vuoden kuluttua puolustusministe-
riö kuittasi vastaanotetuksi ensimmäisen 3 miljoonan 7.62 x 53R 
-patruunan erän. Tehdas katsottiin toimivaksi ja käyttöön hyväksy-
tyksi. Sen nimeksi tuli Valtion Patruunatehdas. Patruunoihin lyötiin 
kantaleima VPT.

Samassa paikassa valmistettiin patruunoita runsaan 50 vuoden 
ajan, kunnes sattui vakava räjähdysonnettomuus. Siinä kuoli 40 
Lapuan työntekijää. Tästä alkoi tehdasalueen lähtölaskenta. La-
taustoiminta siirrettiin 6 kilometrin päähän Jouttikalliolle, ja vähän 
kerrallaan muut toiminnat seurasivat perässä. Vuonna 1994 siir-
tyivät viimeisetkin Patruunatehdas Lapua Oy:n toiminnot vanhan 
tehtaan alueelta pois.

TEHTAAN UUSIOKÄYTTÖ
Tehdasalueen ja sen rakennusten omistuksesta ja käytöstä neu-
voteltiin kaupungin ja patruunatehtaan välillä. Rahastahan siinä 
oli kysymys, niin kuin aina. Tarinalle tuli onnellinen loppu, kun 
Lapuan kaupunki investoi vanhoihin historiallisiin rakennuksiin. 
Saneerattuihin mutta säilytettyihin tiloihin syntyi vuosituhannen 
vaihteessa kulttuurikeskus Vanha Paukku.

Rakennusarkkitehtonisesti arvokkaassa teollisuusmiljöössä toi-
mii nyt kaupunginkirjasto, kappeli, taidegalleria, kahvila, valoku-
vamuseo, putiikkeja ja lukuisia museoita. Meidän mielenkiintom-
me kohdistui Lapuan Patruunatehtaan museoon.  

Museo on melko tuore tapaus, se avattiin vasta 5.3.2006. Sin-
ne on saatu hienosti menneen aikakauden teknologiaa edustavia 
koneita ja laitteita, mutta hyvin mielenkiintoisesti on ”tehdassaliin” 
loihdittu myös menneiden vuosien tunnelma. Kun käyttää hieman 
mielikuvitusta, niin valokuvista, kilvistä ja kylteistä aukeaa näköala 
menneisiin aikoihin.

Selväksi kävi, että oltiin töissä Suomen valtiolla, ja vieläpä 
puolustusvälineteollisuuden salaisessa palveluksessa. Kuri oli 
tiukkaa, ja tehtaanjohtajan mystinen kuolema vuonna 1932 kiristi 
turvatoimia entisestään. Kylillä ja tehdasväen keskuudessa liikku-
neiden huhujen mukaan takana oli jopa kansainvälinen salaliitto. 
Aivan viitta ja tikari malliin.

Patruunatehtaan toimintaa tuntemattomalle on yllätys nähdä, 
kuinka monta työvaihetta yksinkertaisen näköisen tuotteen val-
mistamiseksi tarvitaan. Patruunan lataaminen valmiiksi on tietysti 
kulminaatio, mutta sitä ennen on suoritettu monta työvaihetta hyl-
syn ja luodin valmistuksessa.

ARKEA, JUHLAA JA SURUA
Työnteko 1930-luvulla ja vielä 1950-luvullakin oli kovaa hommaa. 
Tehtiin kuusipäiväistä työviikkoa ja työaika oli nykyistä pidempi. 
Tässä museossa voi erilaisten kylttien ja ilmoitustaulujen perus-
teella hiljentyä arvioimaan tuota ikihokemaa ”wanhoista hywistä 
ajoista” uudessa valossa. Toisaalta työpaikka patruunatehtaalla 
oli arvostettu ja varmana pidetty. ”Kun Paukkuhun töihin pääsöö, 
niin kyllä taloos leipää riittää.”

Tuulahduksen isosta maailmasta ja ylpeyttä rintaan toivat tiedot 
Lapuan patruunoilla ammutuista hienoista saavutuksista. Lapu-
an Paukun oma suuri poika oli Kullervo Leskinen, jonka voitokas 
kilpailu-ura kesti yli kaksi vuosikymmentä.

Lapua on kuuluisa myös Lapuan liikkeestään. Lapualta lähti 
28.3.1930 joukko aatteen miehiä Vaasaan särkemään Työn Ää-
nen painokoneita. Homma tuli hoidettua, mutta paikalle jäi kau-
havalainen puukko. Siihen oli kaiverrettuna omistajan nimi ”Kul-
lervo Leskinen”. Hänen poliittisesta vakaumuksestaan ei jäänyt 
epäilyksiä.

13.4.1976 aamulla sattui vakava onnettomuus, Patruunateh-
taan räjähdys. On sanottu, että Lapuan kauppalassa ei ollut yh-
tään perhettä, jota onnettomuus ei olisi tavalla tai toisella kosket-
tanut. Tapauksen muistomerkit ovat Vanhan Paukun edustalla ja 
hautausmaalla.

Vanha Paukku on vain parin kilometrin poikkeaman päässä Sei-
näjoki-Uusikaarlepyy valtatie 19:ltä Lapuan keskustassa, Seinäjo-
elta 23 kilometriä pohjoiseen. Lapuan Patruunatehtaan museoon 
on vapaa pääsy. Poikkeaminen kannattaa varmasti.

Lapuan Patruunatehtaan museo
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1, 62100 Lapua
Avoinna ma-pe 11-19, la-su 11-15
P. (06) 438 4582
E-mail: info@lapua.fi
www.lapua.fi/ > Matkailu > Museot





A 
rtikkeli saksalaisessa Deutsche 
Waffen Journal - aselehdessä toi-

mi kimmokkeena Erkki Lähdeniemen (62) 
kiinnostumiseen mustaruutiammunnasta 
1970-luvulla. Hän toimi silloin Oriveden 
Ampujien (OrivA) puheenjohtajana ja hän 
vei mustaruudin idean seuran hallitukselle. 
”Miksei meilläkin voitaisi?”

Tuumasta toimeen. Ensimmäiset säännöt 
otettiin suoraan saksalaisilta. Ensimmäiset 
näytös- ja mestaruuskilpailut järjestettiin 
Orivedellä kesällä 1978, kohta 30 vuotta 
sitten.

Pitkään Orivesi oli mustaruutiammunnan 
keskus. Erkki toimi OrivA:n puheenjohtaja-
na toistakymmentä vuotta ja aatteen sanan-
saattajana. Mukaan tuli ampujia Salosta, 
Turusta, Padasjoelta, Varkaudesta... Näillä 
paikkakunnilla järjestettiin myös kilpailuja, 
aluksi seurojen välisiä, sitten kilpailtiin Suo-
men mestaruudestakin. Ampumaurheilulii-
ton lajiksi mustaruuti tuli 1985.

Tänä päivänä harrastajia on Suomessa 
600-700. Kilpailuihin tulee noin 100 osanot-
tajaa, joista naisia kymmenkunta.

Eksoottiset lajisäädökset
Mustaruutiammunnoissa on lukuisia luokkia. 
Näiden nimet kulkevat asetyypin mukaan, 
ja nimet ovat pääsääntöisesti annettu aseen 
kehittäjän mukaan: Kuchenreuter, Mariette, 
Cominazzo, Peterlongo, Maximilian, Loren-
zoni, Minie... Nimet kertovat asiaan vihkiyty-
neelle, onko kyseessä pistooli, revolveri vai 
kivääri. Onko kyseessä nallilukko, piilukko 
vai peräti lunttulukko. Lisäksi kilpaillaan al-
kuperäisaseilla tai replikoilla.

Voidaan asettaa vaatimuksia, että kilpai-
lijan asun täytyy liittyä aseen aikakauteen. 
Niinpä mustaruutikisat ovatkin erityisen 
näyttäviä ja ovat nähtävyys myös ampu-
misen ohella. Kun parhaita ase- ja asuste-
yhdistelmiä voidaan palkita erikseen, ovat 

mustaruutikilpailut aivan oma 
maailmansa. Ampumiseen liittyy 
vielä vankka savunmuodostus.

Niin, se mustaruuti. Lajilla 
on kattojärjestö MLAIC. Suo-
mi hyväksyttiin sen jäseneksi 
15.9.1978, hommamiehenä 
jälleen OrivA ja Erkki Lähde-
niemi. Säännöissä sanotaan, 
että aseissa on käytettävä 
tehdasvalmisteista musta-
ruutia. Mustaruutireplikat, 
kuten Hodgdon Pyrodex 

ja TripleSeven, eivät ole sallittuja, eivätkä 
ne olekaan mustaruuteja. Omatekoiset ruu-
dit ovat kiellettyjä turvallisuussyistä, vaikka 
mustaruudin koostumus lieneekin selvillä 
jokaiselle, joka on pysynyt hereillä perus-
koulun kemiantunnilla.

Tänä päivänä Suomessa on tarjolla kahta 
mustaruutia: Saksalaista Wanoa ja sveitsi-
läistä Poudrerie D’Aubonnen ruutia. Jälkim-
mäisen kutsumanimeksi on ymmärrettävästi 
tullut ”sitä sveitsiläistä...”. Hinnaltaan ne 
ovat vertailukepoisia VihtaVuoren savutto-
man ruudin kanssa. USA:n mustaruutia ei 
ole tuotu Suomeen rahdin kalleudesta ja 
hankaluudesta johtuen. Louhintamustaruu-
dit ovat liian karkeita urheiluammuntaan.

Suomalaiset saavutukset
Mustaruutiammunnassa kilpaillaan SM-, 
PM-, EM- ja MM-tasoilla. Olympialaji se ei 
sentään ole. Ennätyskelpoisia kilpailuja jär-
jestetään Suomessa 4-5 vuosittain. Viime 
vuonna PM-kilpailu järjestettiin Ruotsissa 
ja EM-kilpailu Italiassa. MM-kilpailut jär-
jestetään joka toinen vuosi, viime vuosi oli 
välivuosi. PM-kilpailu on tänä vuonna Suo-
messa Orivedellä heinäkuun ensimmäisen 
viikonloppuna.

Viime vuonna suomalaiset saivat PM-kil-
pailuissa Ruotsin Forsassa 3 henkilökohtais-
ta kultaa ja 1 joukkuekullan. EM-kilpailuissa 
Parmassa Suomi otti joukkuekultaa EE:stä 
sivuavalla tuloksella ja kaksi henkilökohtais-
ta kultaa.

 Erkki Lähdeniemi  

– mies mustaruutiammunnan uuden tulemisen takana

Mustaruutiammunnan uusi  
tuleminen Suomessa täyttää 
30 vuotta tänä kesänä. Ansio 
sen käynnistämisestä on help-
po kohdistaa yhteen henkilöön, 
oriveteläiseen Erkki Lähdenie-
meen. Kävimme Tampereella 
haastattelemassa alan Grand 
Old Man’ia ja kuuntelemassa 
hänen mielipiteitään asealasta 
yleensäkin.

Teksti Pekka Suuronen, Kuvat Matti Erkkilä
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Asekauppa Erkki Lähdeniemi
Asekauppa Erkki Lähdeniemi syntyi alun 
perin mustaruutiammunnan tarpeisiin. Ensin 
tuotiin itselle ja sitten kavereillekin. Alku oli 
o.t.o.-toimintaa, Erkin päätoimi oli Oriveden 
Asevarikolla toimistopäällikkönä. Asekau-
pan elinkeinoluvan hän sai 25.5.1983. En-
simmäinen osoite oli Erkin kotona Oriveden 
Hirsilässä, sitten hän siirsi kaupan Ilmarin-
kadulle Tampereelle Pirkan Aseen naapu-
riksi. Lokakuussa 2007 hän muutti liikkeen 
uuteen osoitteeseen Teiskontie 24:ään Tam-
pereella. Nyt on liikkeessä kokoa ja näköä.

Tänä päivänä Asekauppa Erkki Lähde-
niemi on Suomen suurin mustaruutialan 
erikoisliike. Replikamerkkejä löytyy italialai-
set A. Uberti, Davide Pedersoli, F:lli Pietta 
ja espanjalainen Ardesa. Myös alkuperäisiä 
antiikkiaseita ostetaan ja myydään. Musta-
ruutia ja kaikkia oheistarvikkeita on kaupan, 
totta kai.

Käyntimme hetkellä Erkillä oli liikkeessä 
ase, joka oli ainoa laatuaan Suomessa. Ita-
liassa valmistettu replika japanilaisesta lunt-

tulukkoisesta Teppo-kivääristä, joka tuetaan 
ammuttaessa rintaan, ei olkapäähän. Sen 
saaminen Suomeen kesti monta vuotta. Nyt 
se on Tampereella myytävänä 1300 euron 
hintaan.

Mutta on Erkki Lähdeniemen kaupassa 
muitakin aseita. Llama, pistooleita ja revol-
vereita Espanjasta. Pardini, pistooleita Ita-
liasta, sekä ilma että ruuti. Vepr, kivääreitä 
Venäjältä. Lisäksi Erkki myy monenlaisia 
aseita, uusia ja käytettyjä. Ja tietysti patruu-
noita ja muita tarvikkeita. Esimerkiksi haule-
ja on melko vaikea löytää, mutta Erkillä on 
niitäkin. Myydään enemmän muihin tarkoi-
tuksiin kuin ampumiseen. Versapod-tukijalat 
ovat myös hänen omaa maahantuontiaan.

Asekauppa Erkki Lähdeniemi
Teiskontie 22
33540 TAMPERE
P. (03) 255 7126, F. (03) 260 9685 
www.asekauppa-lahdeniemi.com

Erkki Lähdeniemi ja hänen musta hattunsa ovat mustaruutikisojen maskotit. Taustalla 
on hieno kokoelma Yhdysvaltain sisällissodan ja villin lännen aikaisia replika-aseita.

Mietteitä asealasta
Kun haastateltavana on mies, joka on 
ampunut kilpaa koko ikänsä, tehnyt 
päivätyönsä asealalla, ollut seura-aktiivi 
vuosikymmeniä ja ase-elinkeinohar-
joittaja kohta 25 vuotta, niin mielipiteitä 
kannattaa kysyä ja niitä kuunnella.

Asealasta elinkeinona: ”Suomen ase-
markkinat eivät ole kasvava ala. Yrityk-
sen, jolla on vain yksi jalka eli aseet, ei 
kannata odottaa tulevaisuudesta mitään 
ruusuista.”

Aselaista: ”Suomeen tulee koko ajan 
hivuttamalla piilorajoituksia asealalle. 
Rajoituksia tulee keittiön oven kautta. Ei 
dramaattisesti eikä kertarysäyksellä niin 
kuin Englannissa, vaan pikku hiljaa.”

Asenteista: ”Sodasta on kulunut liian 
kauan. Nykyinen sukupolvi on vieraantu-
nut asekulttuurista.” Toisaalta Erkki näkee 
metsästyksen jatkuvan. Siksi hän pitää 
metsästysaseita myyntiohjelmassa, vaik-
ka sydän sykkiikin tarkkuusammunnalle.

Aselupakäytännön yhtenäistämisoh-
jeesta: ”Jos aseluvan hakijaa haastatel-
laan 1-2 tuntia ja ehkä sellaisin sanan-
kääntein, jota tämä ei ymmärrä, aselupa 
voi jäädä saamatta vain sen takia. Kun 
pyritään estämään murha, niin tehdään-
kin oikeusmurha.”

Aselupien myöntämisestä: ”Toivon, 
että aselupia myöntävä viranomainen 
ei menisi Jokelan jälkeen siihen vipuun, 
että pyrittäisiin kieltämään kaikki aseet. 
Se vähentäisi lainkuuliaisten ihmisten 
kunnioitusta lakiin.”

Ja lopuksi miete, jonka olin kuullut Erk-
ki Lähdeniemeltä jo kauan sitten ja jota 
olen sittemmin siteerannut useita kertoja: 
”Ei voi olla tarkoitus, että kadulla joka jan-
nulla on rauninki pers’taskussa.” 

Toisin sanoen, vaikka aseista elantonsa 
hankkiva mies puhuukin, hän kannattaa 
maltillista ja asiallista aselupajärjestel-
mää, ja ennen kaikkea, asiallista ja har-
kitsevaista aseen hallussapitoa ja käyt-
töä. Asetta ei saa kuljettaa huvikseen.



URHEILUAMPUJA 1/200824

Renato Gamban 
neuvotteluhuoneen 

nurkasta löytyy muistoja 
vuosikymmenten varrelta.

enato Gamba on yksi suurista 
haulikkomerkeistä, vaikka se 
on suomalaisten kilpa-ampujien 
keskuudessa melko tuntematon. 

Huippuampujat rikkovat kiekkoja yleensä 
Perazzilla tai Beretalla. Vain skeettari Timo 
Laitinen on luottanut ja jatkossa trappari 
Juho Hannonen luottaa Renato Gambaan. 
Hannonen kävi allekirjoittamassa tehdas-
sopimuksen Gardonessa Italiassa joulu-
kuussa.

Renato Gamban asetuotanto on alkanut 
1740-luvun lopulla. Raudan työstämiseen 
tottunut Gamban perhe muutti Gardoneen 
1700-luvun alkupuoliskolla. Kun Giuseppe 
Gamba avioitui 5.6.1748 Maddalena Bel-
lerin kanssa, todistajina olivat Giuseppe 
Beretta ja Vincenzo Cominazzi. Belleri oli 
paikallinen aseseppä ja Beretta oli jo siihen 
mennessä tehnyt aseita 200 vuotta. Ase-
tuotannostaan kuuluisien sukujen välillä on 
myöhemminkin solmittu avioliittoja.

Italian nimekkäät haulikkotehtaat sijait-
sevat kaikki samalla alueella Milanon ja 

Gardajärven välillä. Lähin iso kaupunki on 
Brescia.

Vain tuhat haulikkoa vuodessa
Renato Gamba tekee nykyisin omalla ni-
mellään vajaat tuhat haulikkoa. Parisenkym-
mentä vuotta sitten se teki yli 20.000 asetta. 
Samoin on kehittynyt yrityksen työntekijä-
määrä.

- 1980 noin 200 ihmistä teki meillä aseita 
ja yrityksen palveluksessa oli 90 työntekijää, 
hän muistelee.

- Nyt työntekijöitä on 25. Alalla on tapah-
tunut suuri murros.

Nykyisin aseita, haulikkojakin, tehdään 
automaattisesti koneiden avulla. Joidenkin 
mielestä kone tekee parempaa ja tarkem-
paa jälkeä. Toisten mielestä vain ihmiskä-
den ja silmän viimeistelemän ase toimii 
kunnolla.

Renato Gamba tekee puoliautomaatti-
aseita Bre Mec –tuotemerkillä. Bre Mec 
–tuotteiden nimien vieressä lukee Design 
by Renato Gamba.

Teksti ja kuvat  Matti Viitanen

RENATO GAMBA
    vaalii hyvää nimeään

Renato Gamba vaalii 
tarkasti yrityksen 250 vuoden 
perinteitä. Yrityksen toiminta-
ajatuksena on laadukkaiden 

haulikoiden tuottaminen 
omalla nimellä. Laadun ja 

hinnan välisen suhteen Renato 
Gamba haluaa pitää suorana.
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Juho Hannonen allekirjoitti Renato Gamban kanssa 
tehdassopimuksen.

Renato Gamban oma asekaappi on harvinaisten 
haulikoiden aarreaitta. Kuuluisan haulikkotehtaan 
nykyisen johtajan nimi on täsmälleen sama kuin 
tuotemerkkikin: Renato Gamba.

- Fiat teki aikanaan todella laadukkaan 
auton Fiatin nimellä. Se ei mennyt kaupak-
si, koska Fiat on mielikuvaltaan edullinen 
merkki, Renato Gamba sanoo esimerkin 
tuotemerkin mielikuvan tärkeydestä.

26 patenttia
Renato Gamba vakuuttaa hyvien haulikoi-
den kestävän lähes ikuisesti, jos ne muis-
taa huoltaa ja puhdistaa. 250.000 laukausta 
ammuttu haulikko on vasta sisään ajettu. 
Huonosti huollettu – ja erityisesti kosteana 
kantolaukussa säilytetty – ase ruostuu no-
peastikin.

- 250.000 laukausta ammutun haulikon 
laukaisukoneisto toimii edelleen moitteetta. 
Me olemme patentoineet laukaisukoneiston, 
jonka toimii, vaikka sen molemmat jouset 
katkeaisivat. Jouset ovat sylinterin sisällä, 
hän sanoo.

Renato Gamba on patentoinut yhteensä 
26 keksintöä. Jokainen patentti on tehnyt 
haulikosta paremman.

- Itse en enää tee aseita. Tämä on enää 
harrastus, johon menee rahaa. Perheen lii-
ketoiminta on muualla, hän hymyilee. Ole-
muksesta voi päätellä, että harrastus on 
hyvin rakas.

Käsityöläiset eläköityvät
Renato Gamba arvioi aseteollisuuden kä-
sityötaidon tulevaisuuden synkäksi. Hänen 
ammattitaitoisten työntekijöidensä keski-ikä 
alkaa olla 60 vuotta. Alalle ei juuri hakeudu 
nuoria työntekijöitä.

- Hyviä aseita on entistä vaikeampi teh-
dä. Työntekijät ovat vanhoja ja nuoret eivät 
halua oppia. Nuorilla ei ole enää sydän mu-
kana työssään, hän kuvailee nykytilanteen.

- Täällä Gardonessa on koulu käsityöläi-
sille, mutta se ei tuota valmiita ammattityön-
tekijöitä. Lisäksi useat nuoret ovat huonoja 
sitoutumaan. He ovat vuoden yhdessä pai-
kassa ja vuoden toisessa.

Parhaiden haulikoiden tekemisessä tii-
mityöskentely on tärkeintä, koska yksi ihmi-
nen ei tee asetta alusta loppuun. Lukuisille 
työvaiheille on oma ammattilaisensa. Kun 
he toimivat saumattomasti yhteen, aseen 
osatkin sopivat saumattomasti yhteen. 
Työvoimapulassaan haulikkoverstaat ovat 
pestanneet palvelukseensa ranskalaisia 
työntekijöitä, mikä on jossakin tapauksessa 
mennyt pahasti vikaan.

- Viisi italialaista ja viisi ranskalaista työs-
kentelee yhdessä. Se on pieni sota, Renato 
Gamba pyörittää päätään.

- Sellainen yrityksen sisäinen kilpailu on 
iso ongelma.

Parhaalla 
aseella 
viimeinenkin 
kiekko
- Vain hyvällä aseella voit 
päästä huipulle. Parhaalla 
aseella rikot ehkä yhden 
kiekon enemmän, Renato 
Gamba sanoo tosiasian.

Maailman parhaiden kil-
voitellessa keskenään yksi 
kiekko koko kilpailussa on 
paljon. Kilpaharrastajalle 
yksi kiekko jokaisessa sar-
jassa on paljon. Aloittelijalle 
yksikin kiekko on paljon.

- Tärkeintä on, että aseen 
tasapaino on ampujalle oikea 
ja että sen perä on ampujan 
mittojen mukainen.

Perinteisen käsityön kan-
nattajana Renato Gamba ei 
perusta säädettävistä peristä 
tai vaihdettavista supistajis-
ta. Hänen mielestään tukki 
pitää veistää ampujalle sopi-
vaksi ja piiput porata oikeal-
le supistukselle.

- Jos supistajia käyttää, 
niiden huolellinen kiinnit-
täminen on erittäin tärke-
ää. Laukauksen aiheuttama 
paine ei saa päästä piipun 
ja holkin väliin. Jos se sinne 
pääsee, piippu on pilalla.

Renato Gamban poika Carlo Enrico 
Gamba tekee nykyisin yrityksen 

jalkatyön. Nuori leijona kiertää kilpailussa 
ympäri Etelä- ja Keski-Eurooppaa ja 

hänen maastoautonsa perässä on 
hulppea asuntovaunu eli motorhome. 

Peräkärry on useammin sportingin 
kilpailuissa kuin skeetin, trapin tai 

kaksoistrapin kilpailuissa.
- Sporting on mielenkiintoinen laji, 

Renato Gamba viittaa lajin kilpailujen 
suuriin osanottajamääriin.

- Metsästäjät siirtyvät helposti 
sportingiin.

Nuori leijona
 kiertää kisoissa

Enrico Gamba on tuttu näky 
haulikkokilpailuissa.
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Tiia Törmälä, 17, tähtäsi voittoon tammikuun lopulla Münchenis-
sä järjestetyissä ilmakivääri- ja ilmapistoolikilpailussa. Rau-
malainen laukoi kolmannen kerran tyttöjen ilmakiväärin pe-

ruskilpailussa 399 pisteen huipputuloksen ja saavutti voiton erittäin 
kovatasoisessa kilpailussa. Finaaleihin yltivät myös Hanna Etula nais-
ten ilmakiväärissä (398) ja Juho Kurki poikien ilmakiväärissä (592).

Baijerin kisat olivat ampujiemme EM-katsastukset. Niihin osallistui 
23 suomalaista. Olympiakisoihin valituille (Hanna Etula, Juha Hirvi, 
Henri Häkkinen, Kai Jahnsson, Mira Nevansuu ja Marjo Yli-Kiikka) 
Münchenin kilpailu oli valmistautumista olympia- ja EM-kilpailuun. 
EM-joukkueeseen heidät nimettiin olympiavalinnan johdosta.

Lehtimäen Ampujien Anette Källi, 17, hankki tyttöjen ilmapistoo-
lissa ja Pauliina Frilander tyttöjen ilmakiväärissä EM-lipun. Källi lau-
koi 370 pistettä ja oli 19:s. Pieksämäen Seudun Ampujia edustava 
19-vuotias Frilander tähtäsi 393 pistettä ja oli 23:s. Ampumaurhei-
luliiton asettama EM-kisaraja on tyttöjen ilmapistoolissa 369 pistet-
tä ja ilmakiväärissä 388 pistettä.

Pekingin ampujat hyvässä vireessä
Ensi kesän olympiakisoihin valitut ampujamme olivat hyvässä 
vireessä, vaikka finaalipaikkaan ylti vain Hanna Etula tehtyään 
ensimmäisessä kilpailussaan kovan 398 pisteen peruskilpailutu-
loksen. Marjo Yli-Kiikka ampui molemmissa kilpailuissaan 397 ja 
kuului niihin kovaonnisiin, jotka yltivät finaalirajan tulokseen, mutta 
eivät kahdeksan parhaan finaaliin.

Kelvollisesti osuivat myös Henri Häkkinen (595), Mira Nevansuu 
(381), Kai Jahnsson (574) ja Juha Hirvi (589). Hirvi jäi vain pisteen 
tavoitteestaan. Jahnsson odotti parempaa tulosta, kuin mihin tällä 
kerralla pystyi. Rohkeus liipaista puuttui pintapelastajalta.

Teksti ja kuvat  Matti Erkkilä

Münchenin perinteinen tammikuun kilpailu lienee kovatasoisin 
ampumakilpailu maailmassa. Osaksi olympiakisoista johtuen sii-
hen osallistui ennätysmäisesti 680 ampujaa peräti 51 maasta. Ai-
emmista vuosista poiketen kiinalaiset olivat jättäneet tammikisan 
väliin. Kilpailu oli monen maan karsintana Sveitsin ilma-aseiden 
helmikuun EM-kisoihin.

Verratessa Münchenin kisojen tulostasoa ja viime vuoden 
EM-kisojen tulostasoa, havaitaan että kärkitulokset ovat naisten 
pistoolia lukuun ottamatta samaa tasoa, mutta erot näkyvät heti 
kärkitulosten takana. Oheisessa vertailussa on EM-kisojen kaksi 
tulosta; paras ja kahdeksas ja Münchenin tämän vuoden kisojen 
kolme tulosta; paras, kahdeksas ja 15:s. 

Münchenissä 15. sijoittuneen tulos ei ole kertakaan heikompi 

Kovatasoinen
ilma-aseiden
EM-katsastus
Münchenissä

Hurja tulostaso kuin EM-kisojen kahdeksannen. Naisten ilmakiväärin 19. tulos oli 
kerran 397 pistettä.

Münchenin kisareissun hinnaksi tulee 600-800 euroa. Se sisäl-
tää kaksi kilpailua. Kohdetta ei kannata jättää väliin ampujan, joka 
pyrkii kansainväliselle huipulle. Vastaavaa kokemusta saa vähän 
halvemmalla Ruotsin Sävsjöstä ja samaan hintaan nuoret Suhlista 
ja aikuiset Pilsenistä.

Münchenin kisan ja vuoden 2007 EM-kisan tulosvertailu
Ensimmäinen tulos on peruskilpailun paras tulos, toinen finaali-
raja ja kolmas Münchenin kilpailussa 15. sijoittuneen tulos.

EM-kilpailu Münchenin 1.kisa Münchenin 2.kisa
Ilmakivääri naiset: 399/396 399/397/397 399/397/396
Ilmakivääri miehet: 599/595 599/597/595 597/596/595
Ilmapistooli naiset: 384/381 387/384/383 388/383/381
Ilmapistooli miehet: 588/578 588/582/580 587/582/579

Ampumaurheiluliitto oli asettanut edellisten vuosien tapaan ko-
van tulosrajan naisten ja miesten sarjaan. Nuorten rajatulosta oli 
tuntuvasti aiemmasta tasosta laskettu. Se oli varmasti oikea toi-
menpide. Silti heidän osuutensa 15 ampujan vahvuisessa joukku-
eessamme on vain kuusi.

Tiia Törmälä ampui uransa kolmannen  
399 pisteen kilpailun Münchenissä.



URHEILUAMPUJA 1/2008 27

Pfeilschifter on haka
Kilpailun tähdeksi nousi Saksan Sonja Pfeilschifter. Hän voitti mo-
lemmat naisten ilmakiväärikisat. Ensimmäisessä hän nousi perus-
kilpailun kuudennelta sijalta vastustamattomasti voittoon. Jälkim-
mäisessä kilpailussa saksatar aloitti peruskilpailun 29 kympillä. 
Seuraava laukaus oli yhdeksikkö. Sonja alkoi heikottaa ja hän siirtyi 
penkille pitkälleen hyväksi toviksi.

”Päivätorkkujen” jälkeinen laukaus jysähti kymppiin 10,6 pisteen 
arvoisesti. Kympissä olivat muutkin päätössarjan laukaukset.

Hän on kuulunut pitkään maailman terävimpään eliittiin. Menes-
tystä himmentää hieman se, että eräässä EM-kisoissa hänen ken-
kiensä pohjista löytyivät liukumista jarruttavat tarrat. Finaalien aika-
na hän käy melko säännöllisesti keskustelua katsomossa olevan 
valmentajansa kanssa.

PARHAITA SUOMALAISTULOKSIA
24.1.2008
ilmakivääri, miehet, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) Denis Sokolov Venäjä 
700,6 (597+103,6), 2) Gagan Narang Intia 700,4 (597+103,4), 3) Nemanja 
Mirosavljev Serbia 700,3 (597+103,3), …16) Henri Häkkinen Suomi 595 
(99+99+100+99+100+98).   Sarjassa oli 89 osanottajaa.
ilmakivääri, pojat, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) Sergy Rikhter Israel 695,6 
(595+100,6), 2) Adam Rabovsky Tshekki 695,5 (593+102,5), 3) Henri Junghänel 
Saksa 695,3 (593+102,3), …8) Juho Kurki Suomi 692,5 (592+100,5).
Sarjassa 76 osanottajaa.
ilmapistooli, pojat, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) Tobias Heider Hollanti 
676,0 (574+102,0), 2) Aleksei Jaskevich Venäjä 675,1 (575+100,1), 3) Martin 
Pechacek Tshekki 675,0 (578+97,0), …12) Jesse Peltomäki Suomi 571 
(94+92+96+97+96+96). 
ilmapistooli, naiset, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) Natalia Paderina Venäjä 
487,4 (388+99,4), 2) Nino Salukvadze Georgia 486,5 (384+102,5), 3) Viktoria 
Chaika Valko-Venäjä 486,1 (387+99,1), …15) Mira Nevansuu Suomi 381 
(97+94+94+96).   Sarjassa oli 75 osanottajaa.
ilmakivääri, tytöt, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) Tiia Törmälä Suomi 
500,9 (399 sivuaa tyttöjen SE-tulosta +101,9), 2) Pirkko Endler Saksa 
500,5 (396+104,5), 3) Jelena Zivkovic Serbia 499,0 (397+102,0).
Sarjassa oli 55 ampujaa.
ilmapistooli, tytöt, 40 ls + 10 ls:n finaali:
1) Bobana Velickovic Serbia 478,8 (379+99,8), 2) Daria Grozdek Kroatia 477,2 
(379+98,2), 3) Ana Radovanovic Serbia 474,9 (376+98,9), …19) Anette Källi 
Suomi 370 (90+92+96+92).   Sarjassa oli 54 osanottajaa.

25.1.2008
ilmakivääri, naiset, 40 ls + 10 ls:n finaali:
1) Sonja Pfeilschifter Saksa 502,3 (397+105,3), 2) Marina Bobkova Venäjä 501,4 
(399+102,4), 3) Natalia Kalnysh Ukraina 500,2 (398+102,2), … 6) Hanna 
Etula Suomi 498,5 (398+100,5), … 9) Marjo Yli-Kiikka Suomi 397 
(99+99+100+99).   Sarjassa oli 102 osanottajaa.
ilmapistooli, pojat, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) Aleksei Jaskevich Venäjä 
686,6 (585+101,6), 2) Martin Pechacek Tshekki 674,8 (576+98,8), 3) Ilija 
Degtjarev Venäjä 674,1 (578+96,1), …13) Jesse Peltomäki Suomi 570 
(92+96+96+95+95+96).   Sarjassa oli 60 osanottajaa.

Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Ampumaurheilunetistä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/tulokset

MITTATIKKU AVUKSI
Kiväärikisoissa ovat ”askelmerkit” yleistyneet. Münchenin kansainvälisen kisojen finaaleissa muutamilla ampujilla oli 
mukana mittatikku, jolla pystyi varmistamaan sen, että jalat olivat aina oikeassa asennossa ja leveydellä. Suomes-
sakin on muutamia ampujia, joilla metrinmitta on kisoissa mukana.

Juha Hirvi ei mittoja käytä. Hän sanoo ihmisen lihaksiston olevan eri päivinä erilaisen. Siksi hänestä on tärkeätä 
valita jalkojen leveys oman kehon antaman tuntuman mukaisesti. Jos mittaa käyttää, kotkalaisen mukaan on tärkeä-
tä, että sen ohjeesta pystyy tarvittaessa poikkeamaan.

Ampumaurheiluliiton Ampumaurheilunetissä on viime vuonna kysytty ja vastattu mitan ja lattiaan piirrettävien 
merkkien laillisuudesta. 8.2.2007 on julkaistu sääntöasiantuntijan vastaus: ”Kiväärisäännöt K/2005 kohta 7.6.1.2.1. 
Ampujan pitää seistä vapaasti molemmat jalat ampumapaikan pinnalla tai sitä peittävän vaatteen päällä ilman mi-
tään muuta tukea. Eli jalan alle ei saa laittaa mitään. Pyytämällä lupaa järjestäjältä, ampuja voi EHKÄ saada luvan 
tehdä liidulla pari merkkiä lattiaan. Ampujan on syytä opetella ampumaan ilman tämän tapaisia keinoja.”
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Lounais-Suomen alueen toiminta on piristynyt viime vuosina. 
Jaosto keskittää voimansa kouluttamiseen ja keskeisenä ta-
voitteena on valmentajien määrän ja tiedon lisääminen. Toi-

minta on vilkastunut myös alueen monissa seuroissa.
Mitään yksittäistä ”syytä” toiminnan vilkastumiseen eivät alueen 

puheenjohtaja Mikko Nordqvist ja varapuheenjohtaja Jarmo Eng-
blom löydä. Ehkä uudet puuhahenkilöt ovat tuoneet uusia tuulia 
seurojen ja alueen toimintaan.

- Sihteerit ovat yhdistyksilleen tärkeitä, ja meillä alueen sihteeri-
nä toimivalla SaSA:n Johanna Keskitalolla on silmää ja asiantun-
temusta, Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston puheenjohtajanakin 
toimiva Nordqvist kehaisee.

Ampumaurheiluliitto on muutaman vuoden ajan tehnyt aluekier-
roksia, joihin on koottu alueen seurat kuulemaan liiton asioista ja 
kertomaan omista toiveistaan. Lounais-Suomen alue on tehnyt sa-
moin. Se on lisäksi järjestänyt pienempiä yhteisiä tilaisuuksia, jois-
sa on selvitetty aluejaoston toimintaa ja kuunneltu nöyrästi seurojen 
esittämiä toiveita alueen suuntaan.

Leirejä lisätty
Alue on lisännyt nuorille suunnattua leiritoimintaa. Se on järjestänyt 
myös naisten pistoolileirin. Aikuisilla riitti kovasti kiinnostusta asiaan 
ja myös aikuisten leiritoimintaa on tarkoitus lisätä.

Lounaisessa Suomessa on järjestetty jo monen vuoden ajan pie-
noiskiväärin sarjakilpailuja. Siinä kiinnostus on vakaata ja harkin-
nassa on vastaava kisa jossakin pistoolilajissa.

Pieniin kilpailuihin alueella on riittänyt hyvin toimitsijoita, mutta 
suurissa kilpailuissa heistä oli pitkään pulaa. Sitten löydettiin lääke 
seurojen yhteistyöstä. Nykyisin kisat sujuvat jouhevasti, kun niiden 
järjestelyssä käytetään monen lähiseuran jäseniä eri toimitsijateh-
tävissä. Aluejaosto koordinoi kilpailutoimintaa. Se koettiin välttä-
mättömäksi, kun lähiseurat järjestivät kilpailujaan samanaikaisesti.

Ongelmiakin on
Ympäristöasiat ja ratojen lupa-asiat huolestuttavat aluejaostoa. On-
gelma on seuratasolla, mutta jaosto auttaa yhdistyksiä. Se haluaa, 
että ratojen porteilla on tulevaisuudessakin kutsu ”Tervetuloa”, eikä 
”Rata suljettu”.

Nordqvist on harmissaan alueen suuresta koosta. Salosta ei ehdi 
Parkanon iltakokoukseen - eikä päinvastoin. Kulkemista pyritään 
helpottamaan siten, että jokaisella seuralle tulisi vuosittain saman 
verran liikkumista.

Vireitä seuroja
Lounais-Suomen alueella on monissa seuroissa vireätä toimin-
taa. Sellaisia ovat ainakin Kankaanpään Ampujat (KaA), Rauman 
Seudun Urheiluampujat (RSA), Satakunnan Ampujat (SA), Salon 
Seudun Ampujat (SaSA), Säkylän Seudun Ampujat (SäSA) ja Turun 
Seudun Ampujat (TSA). Myös Ålands Sportskytteförening (ÅSSF) 

on viime vuosina ollut hyvin aktiivinen osallistuen menestyksek-
käästi ja säännöllisesti mantereella järjestettäviin kilpailuihin.

TSA perusti viime vuonna huvitoimikunnan. Se päätti järjestää 
joulujuhlat ja 600 jäsenen seurasta juhlassa oli 20 prosenttia koko 
jäsenkunnasta. Kupittaan ampumarata oli koristeltu taitavasti. Oh-
jelmaan kuului vähän puhetta, paljon palkittavia, hyvää ruokaa, 1,5 
tuntia tanssia ja tietenkin leppoisaa yhdessäoloa.

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Aluejaosto on järjestänyt viime ja tänä vuonna bussilla 
kisamatkan Ruotsin Sävsjöhön. Kolmen kilpailun kisareissu 
oli erittäin edullinen ja se houkutteli matkalle monta 
Lounais-Suomen alueen aktiivia.

Lounais-Suomen toiminta on vilkastunut
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Suomalaiset ampuivat ilmakiväärillä kolme SE-tulosta kansain-
välisen Swedish Cupin avauspäivänä Sävsjössä Ruotsissa 3. 

tammikuuta. Alle 20-vuotiaiden tyttöjen sarjan voittanut 17-vuotias 
Tiia Törmälä laukoi huipputuloksella 502,3 (399+103,3) sekä pe-
ruskilpailun että finaalin tyttöjen sarjan SE-tulokset. 40 laukauksen 
peruskilpailun lähes täydellinen tulos 399 on sama kuin naisten 
SE-tulos ja finaalin tulos 502,3 jää vain 0,1 pistettä naisten SE-
tuloksesta.

Kankaanpään Ampujien 16-vuotias Juho Kurki voitti alle 20-vuo-
tiaiden poikien sarjan hienolla tuloksella 695,0 (694,0+101,0). 695 
on poikien sarjan finaalin SE-tulos. Peruskilpailun SE-tuloksesta 
hän jäi yhden pisteen. Kurki oli ylivoimainen, kun toiseksi sijoittunut 
Ruotsin Ole Kristian Bryhn hävisi peräti 6,2 pistettä.

Tiia Törmälä paransi ennätyksiään huikeasti
Rauman Seudun Urheiluampujia edustava 17-vuotias Tiia Törmä-
lä ampui huikean hienon kilpailun kolmipäiväisen Swedish Cupin 
avauspäivänä. Peruskilpailussa vasta 34:s laukaus lipsahti pois 
kympistä. Täydellinen 400 pisteen sarja jäi yhden laukauksen pää-
hän. Suomalaisnaisista vain Hanna Etula ja Marjo Yli-Kiikka ovat 
nykysäännöillä ampuneet 399 pistettä.

- Jos ysi olisi ollut 9,9-osuma, olisin varmasti ollut pettynyt kisan 
jälkeen. Kun osuma oli niin kaukana (9,6), minua ei harmita yhtään. 
399 pistettä on hyvä tulos tämänikäisenä, Tiia Törmälä kommentoi 
maltillisesti kahden pisteen parannusta peruskilpailun ennätyk-
seensä.

Finaalissa Tiia Törmälä oli jo kiinni Suomen parhaassa tulokses-
sa, mutta toiseksi viimeinen laukaus napsahti 10,1:een. Vaikka vii-
meinen laukaus oli 10,7, naisten SE-tulos jäi 0,1 pisteen päähän. 
Naisten finaalin SE-tuloksen 502,4 on ampunut Marjo Yli-Kiikka.

- Tämä oli kauden ensimmäinen kilpailu, johon herkistelin. Tä-
nään tuli sellainen tulos, jota treenit ovat lupailleet. Muut kilpailut 
olen ampunut perustreenauksella, kertoi Törmälä, joka oli tammi-
kuuhun mennessä ampunut jo 12.000 laukausta syksyllä alkaneel-
la harjoituskaudella.

- Huomiseen kilpailuun lähden hyvällä mielellä tekemään parhaani.

Kansainvälinen Swedish Cup, Sävsjö, Ruotsi, 3.1.2008
Ilmakivääri, tytöt, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) Tiia Törmälä Suomi 502,3 SE-
tulos (399 SE-tulos+103,3), 2) Line Pettermann Tanska 496,8 (394+102,8), 3) Ingrid 
Stubsjöen Norja 496,0 (393+103,0), …31) Pauliina Frilander Suomi 385, 32) Paula 
Peltoniemi Suomi 384, …58) Hanna Nivus Suomi 379.   Sarjassa oli 102 kilpailijaa.
Ilmakivääri, pojat, 60 ls + 10 ls:n finaali:
1) Juho Kurki Suomi 695,0 SE-tulos (595+101,0), 2) Ole Kristian Bryhn Ruotsi 
688,8 (587+101,8), 3) Mikael Svensson Ruotsi 685,7 (585+100,7), 4) Juha Soini 
Suomi 684,2 (584+100,2), 5) Henri Törmälä Suomi 682,5 (584+98,5), …23) Sami 
Korpela Suomi 575, …29) Sami Valkama Suomi 573, …31) Ville Nokipii Suomi 
572, …37) Marko Tanskanen Suomi 570, …50) Sami Laksola Suomi 563, …65) 
Eetu Orsjoki Suomi 556.   Sarjassa oli 93 kilpailijaa.

Teksti  Matti Viitanen, Kuvat  Matti Erkkilä

Suomalaiset ampuivat ilmakiväärillä

kolme SE-tulosta Sävsjössä

17-vuotias Tiia Törmälä ampui kaksi hienoa alle 20-vuotiaiden 
Suomen ennätystä, finaalin 502,3 ja peruskilpailun 399 
pistettä, Sävsjössä. Peruskilpailun tulos on sama kuin 
Katerina Kurkovan vuonna 2002 ampuma Euroopan ennätys. 
Finaalitulos on 0,2 kymmenystä Kurkovan EE-tulosta parempi.

Petri Federley laukoi kaksi ilmaolympiapistoolin SE:tä

Kotkan Ampumaseuran 31-vuotias Petri Federley laukoi kaksi 
Suomen ennätystä voittaessaan ilmaolympiapistoolin SM-kilpai-
lun hotelli Ellivuoressa Vammalassa 2. helmikuuta. Federley am-
pui peruskilpailussa 578 pistettä ja finaalitulokseksi 767 pistettä.

Federley paransi SE-tuloksia useita pisteitä. Aiemmat SE:t, 567 ja 
753 pistettä, olivat Riihimäen Ampumaseuran Jari Olkkosen nimissä.

16-vuotias Juho 
Kurki laukoi uran-
sa ensimmäisen 
Suomen ennätyk-
sen Sävsjössä, 
kun hän tähtäsi 
695,0 pistettä alle 
20-vuotiaiden 
finaalissa.

Poliisien Ampuma-
seuraa edustava 

42-vuotias Kai 
Jahnsson voitti yli-

voimaisesti miesten 
ilmapistoolin kaikki 

kolme Swedish 
Cupin kilpailua.



URHEILUAMPUJA 1/200830

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON VIRALLINEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

HAS kunnosti itselleen sisäradan
Perinteikäs 82-vuotias Haminan Ampumaseura on kunnostanut itsel-
leen sisäampumaradan Haminan Kokkokallion väestönsuojaan. Radan 
avajaiskilpailu oli kultahippujen Kaakkois-Suomen maakuntakarsinta 
15. joulukuuta.

- Marraskuussa pääsimme aloittamaan työt. Avajaiskilpailuun saim-
me valmiiksi 9-paikkaisen ilma-aseradan ja samassa tilassa olevan 
liikkuvan maalin radan, kertoo HAS:n puheenjohtaja Jorma Lindfors 
tyytyväisenä.

- Samassa yhteydessä on 10-paikkainen 25 metrin ruutirata, johon 
on tarkoitus saada toinen liikkuvan maalin rata. Sekä Haminan Practical 
Ampujat että Asekerho 93 käynevät kerran viikossa harjoittelemassa 
ruutiradalla.

HAS:n on väestösuojassa Haminan kaupungin vuokralaisena, mutta 
radat ovat seuran omassa käytössä. Nykyisen tiedon mukaan seura 
joutuu maksamaan vuokraa 400 euroa kuukaudessa. Lindforsin mu-
kaan vuokrasta voi neuvotella, mutta kuukausihinta tuskin putoaa. Kun 
Steveco siirtää toimintansa Haminasta Kotkan satamaan ja Stora Enso 
lopettaa Summan tehtaansa, Haminan kaupunki säästää ja kerää mak-
suja.

- Yritän vielä neuvotella, ettei meidän tarvitsisi maksaa vuokraa ke-
säkuukausilta.

HAS:n jäsenmäärä on vähentynyt yli 500:sta noin 270:een. Jorma 
Lindfors arvioi yhdeksi syyksi aiemman huonon sisäratatilanteen, vaik-
ka Haminan ulkoradat, varuskunnan pienoiskivääri- ja pistoolirata ja Lu-
pinmäen ampumarata-alue, ovat toimivat ja hyvässä kunnossa.

- Olemme saaneet jäsenmäärän vähän kasvuun. Seura toimii ja ny-
kyisin järjestämme kisojakin, Lindfors näkee tulevaisuuden valoisana.

HAS:n sisäampumaradan avajaiskilpailun 
ensimmäisessä erässä ampuivat seuran omat 
juniorit Teemu Ukkola, Ilkka Koivu, Saara Lahti ja 
Aleksi Leppä. Marko Leppä jännittää taustalla.

Jorma Lindfors toimii neljättä vuottaan 
HAS:n puheenjohtajana.



Peltor SportTac käyttää uusinta digitaalitekniikkaa sulkemaan pois vaaralli-
sen melun niin nopeasti ja pehmeästi että tuskin huomaat sitä. Äänentoisto 
ja suunnantoisto ovat niin luonnollisia että unohdat pitäväsi niitä.

Vaihtokuorilla sovitat Peltor SportTacin eri tilanteisiin, oranssit kuoret hirven-
metsästykseen tai tummanvihreät lintujahtiin. 
Suojain on kokoontaitettava ja voit liittää sen metsästysradiopuhelimeesi.

Saatavilla jällenmyyjillämme koko maassa.

+

ENEMMÄN ÄÄNTÄ 
VÄHEMMÄN MELUA

Kuulonsuojaimiimme 
pääsee enemmän

ääntä kuin useimpiin muihin

UUTUUS!

The Optimal Solution

Peltor AB
Box 2341, 331 02 Värnamo, Tel. 0370-65 65 65. Fax 0370-65 65 99

info@peltor.se   www.peltor.se
Member of the Aearo group
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Juho Kurki ampui maaottelussa 
kaksi poikien SE-tulosta 

Juho Kurki ampui ilmakiväärillä kaksi erittäin kovaa poikien 
Suomen ennätystä Viro-Suomi-ilma-asemaaottelussa 19. 
tammikuuta Haapsalussa Virossa. Kankaanpään Ampujien 
vasta 16-vuotias Kurki laukoi 697,1 (595+102,1) pistettä. 60 
laukauksen peruskilpailun 595 pistettä sivuaa alle 20-vuo-
tiaiden SE-tulosta ja jää pisteen Euroopan ennätyksestä. 
Finaalin 697,1 pistettä on uusi alle 20-vuotiaiden SE-tulos.

Kurki jäi vain 0,5 pistettä Kroatian Petar Gorsan EE-tu-
loksesta 697,6 (595+102,6). Gorsa ampui EE-tuloksensa 
miesten joukossa maailmancupissa Thaimaan Bangkokis-
sa keväällä 2007.

Kankaanpään Ampujien 16-vuotias Juho Kurki voitti 
uransa ensimmäisen maaottelun miehekkäällä tuloksella 
697,1 (595+102,1).

- Ammunta meni mielestäni hyvin ja pito oli hyvä. Finaa-
lissa hieman jännitti, hän kommentoi maaotteluvoittoaan.

Ampumaurheiluliiton Lounais-Suomen alueen tehoryh-
mävalmentaja Mikkö Törmälän valmentama Kurki on tällä 
kaudella parantanut ilmakiväärin ennätyksiään useita pis-
teitä. Viime kaudella hän laukoi parhaaksi tuloksekseen 592 
pistettä ja rikkoi 590 pisteen rajan vain kerran. Ennätyskel-
poisessa kilpailussa hänen paras tuloksensa oli viime kau-
della 584 pistettä. Kuluvalla kaudella hän oli rikkonut neljä 
kertaa 590:n rajan helmikuun alkuun mennessä.

- Kai sitä on tullut harjoiteltua, hän arvioi erittäin rauhalli-
seen tapaansa hyviä tuloksiaan.

- En minä vielä hirveän paljon harjoittele.
Viro voitti Suomen ilma-asemaaottelussa, vaikka lop-

pupisteet olivat tasan 44-44. Viro otti voiton sijavertailulla. 
Molemmat ampuivat kaksi sarjavoittoa. Virolaiset laukoivat 
kolme kakkossijaa ja suomalaiset yhden.

Tulokset löytyvät Ampumaurheilunetistä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/maaottelut/.

Marika Salminen ampui SE:n
EM-katsastuksessa
Marika Salminen ampui naisten 40 laukauksen normaali-
juoksuissa 380 (94+98+92+96) pistettä ja paransi SE-tu-
losta peräti 5 pistettä EM-katsastuksessa Turun Kupittaalla 
16. joulukuuta. Krister Holmberg tähtäsi miesten 40 lauka-
uksen sekajuoksuissa 392 pistettä sivuten SE-tulosta.

- Nyt kilpailu meni todellakin nappiin, totesi 31-vuotias 
forssalainen Marika Salminen. Normaalijuoksujen enti-
sen SE-tuloksen 375 oli ampunut Ann Sjökvist-Salminen 
6.9.1994 Posiolla.

- Olen tällä kaudella päässyt harjoittelemaan huomatta-
vasti vähemmän kuin aiemmin, kun olen matkatöissä labo-
ranttina Särkisalossa kaikki viikot ja päivystän joka kolmas 
viikonloppu. Harjoituslaukauksia ammun pääasiassa vii-
konloppuisin – hyvä jos harjoituslaukauksia tulee 10.000. 
Viikolla pääsen tekemään vain kylmäharjoittelua.

Kosken Tl Eränkävijöitä edustavalla Marika Salmisella on 
vankka harjoitustausta. Hyviä, noin 25.000 harjoituslauka-
uksen, vuosia hän on paukuttanut vuodesta 1999 alkaen. 
Kansainvälisissä arvokilpailuissa hänen paras saavutuk-
sensa on 6:s sija tuloksella 373 normaalijuoksujen EM-kil-
pailussa 2003 Göteborgissa.
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- Rakennuksessa on käytetty viimeisintä tek-
niikkaa, joten se toimii mainiosti ammunnan 
kansainvälisten arvokilpailujen pitopaikkana, 
projektipäällikkö Pertti Kärpänen painottaa.

Ratalaitteiston on valmistanut sveitsiläi-
sen Sius-yhtiö. Sen laitteita on käytetty kai-
kissa olympiakisoissa Soulin vuoden 1988 
kisoista alkaen, ja käytetään myös Pekin-
gissä. Kaikki kilpailuun liittyvät oheistarpeet 
ja -palvelut on kahdeksan miljoonaa euroa 
maksavassa hallissa huomioitu. Tv-lähetys-
ten mahdollisuudet on halliin jo hankittu.

8 miljoonan kustannusarvio piti
- Kustannusarvio piti hyvin kutinsa. Meille 
tuli oikeastaan vain yksi ikävä yllätys raken-
nusvaiheen alkuosalla. Maapohja ei ollut 

Silloin kun ampujat eivät täytä hallia, siel-
lä voidaan nähdä golfin, jousiammunnan, 
lentopalloilun, sulkapalloilun, tenniksen ja 
voimistelun harrastajia monilta tasoilta. Am-
pumahiihtokin voi alueella tulla vähän myö-
hemmin kyseeseen.

Ammunnan kiinteät radat sijaitsevat luon-
nollisesti sisätiloissa ja arvokisoissa avataan 
pohjoinen seinä ja sieltä ammutaan ulos 25 
ja 50 metrin lajeissa. Ampumapaikkoja on 
kv. arvokisojen tarpeen mukaisesti 60 kap-
paletta.

Kilpailuhalliksi
muutamassa tunnissa
Areena on monitoimikeskus. Sen pitää 
muuntua nopeasti esimerkiksi sulkapallo-
hallista ammunnan SM-kisojen pitopaikaksi 
ja päinvastoin.

- Siihen olemme kiinnittäneet huomiota ja 
arvioni mukaan ratojen muuttamiseen am-
pumakilpailua varten 60-paikkaiseksi tarvi-
taan vain pari tuntia aikaa. Verhot toimivat 
sähköllä ja pyörillä liikkuvat taululaiteryhmät 
siirretään nopeasti paikoilleen. Tulospalve-
lun laitteisto on aina käyttövalmiina. Katso-

Vierumäki Areena 
Rakennuttaja: Suomen urheiluopisto
Hallin koko: 77 000 kuutiometriä
Hallin hinta: 8 miljoonaa euroa
Rahoitus: EU, opetusministeriö, 
Suomen Urheiluopisto
Harrastettavat lajit: ammunta, 
golf, jousiammunta, lentopalloilu, 
sulkapalloilu, tennis ja voimistelu. 
Myöhemmin mahdollisesti 
ampumahiihto
Ampumakilpailuissa 60 radan kapasiteetti 10-50 
metrin kivääri- ja pistoolilajeissa
Harjoituksissa kiinteästi 10 kappaletta 10 metrin 
ratoja ja 15 kappaletta 25/50m ratoja
Vastaanottotarkastus: 1.2.2008
Ensimmäiset ampumakilpailut: 
14.-16.3.2008 (ilma-aselajien SM-kilpailut)
Yhteystiedot:
Puhelin (03) 842 411, www.vierumaki.fi, 
pertti.karpanen@vierumaki.fi

Vierumäki Areena 
odottaa ampujia

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Suomen Urheiluopistolle rakennettu Vierumäki Areena luovutettiin 
rakennuttajalle aikataulun mukaisesti 1.2.2008. 
Se odottaa ylväänä opiston alueella käyttäjiä - erityisesti ampujia! 
Hallissa on harjoitus- ja leiritoimintaa varten aina käytössä 
10 - 50 metrin ratoja kivääri- ja pistoolilajien sekä 10 metrin 
liikkuvan maalin ammuntaan. Areena soveltuu ammunnan lisäksi 
esimerkiksi monen pallopelin harjoitus- ja kilpailupaikaksi.

Projektipäällikkö Pertti Kärpänen 
keksi oivallisen ratkaisun, jolla kiinteät 
taululaitteet saadaan esimerkiksi 
palloilta suojaan. Seinä liikkuu 
kevyesti ylös ja alas.

sellainen kuin odotimme, ja jouduimme 
vaihtamaan hallin pohjan maa-ainesta mer-
kittävässä määrin.

Areenan valmistumista jarrutti myös kat-
topalkkien viivästyminen. Se aiheutti ajal-
lisia ongelmia ketjureaktion tavoin lähes 
kaikessa jatkorakentamisessa. Helmikuun 
ensimmäisenä päivänä Vierumäki Areena 
oli kuitenkin onnellisesti luovutuskunnossa.

Enimmillään hallissa oli 60 rakennusmies-
tä. Suurin osa oli Heinolan ja Lahden seu-
dulta, kaukaisimmat Pieksämäeltä saakka.

Ammunnasta golfiin
Urheiluopiston uusin halli on todellinen mo-
nitoimihalli. Ammunnalle se on vuosikym-
meniä odotettu pyhättö.
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monkaan pystyttäminen ei nykytekniikalla 
ole pitkäaikainen toimenpide.

Ilma-aseiden SM-kilpailut ovat ampu-
makeskuksen tulikoe ja ne järjestetään 
Vierumäellä 14.-16.3. Sitä ennen Ampu-
maurheiluliiton tehoryhmäläiset käyvät koe-
ampumassa radoilla ja samalla toimitsijatkin 
pääsevät harjoittelemaan omia töitään.

Joka naisen ja miehen halli
Halliin tulee aina käyttökunnossa olevia 10 
metrin ratoja kymmenen kappaletta (myös 
liikkuva maali) ja 25/50 metrin ratoja 15 kap-
paletta. Ne riittänevät Ampumaurheiluliiton 
leiritoiminnan, alueiden, seurojen ja yksit-
täisten ampujien tarpeisiin.

Suomen Urheiluopisto tarjoaa vierailleen 

Potkuista ONNENPOTKU
Pysäytän autoni ja mietin Areenan kuvauspaikkaa. Viereen pysähtyy henkilöauto ja sen 
sisältä huikkaa tuttu kasvo, että ”tulitkos katsomaan hallia”. Minä voin opastaa, Tuomo 
Kamppinen innostaa.

Menemme halliin sisälle ja SMY:n kivääriampuja tuntuu tietävän hallista kaiken. Miten-
kä se on mahdollista?

- Työvoimaa vähennettiin ja minä sain reilu vuosi sitten potkut. Viime vaiheessa olin 
kuntoremontissa täällä Vierumäellä. Ennen tuloani kysyin, että voisiko täällä ampua. Sa-
noivat, että tarvitaan valvoja ja siksi se on hankalaa. Enköhän minä Ampumaurheiluliiton 
ylituomarina selviäisi siitä itsekin? kysyin, ja sain luvan.

- Silloin jo puhuttiin tulevasta Areena-hallista ja ampumaurheilun osuudesta siinä. 
Opiston väki sanoi, että asiantuntijaa tarvittaisiin.

- Palasin remontista kotiin ja luin opiston kutsun urheilupaikkojen hoitajiksi aikoville. 
Hain kurssille ja pääsin.

-Nyt opiskelu on jo loppupuolella, mutta minut on palkattu opistolle vakituiseen työsuh-
teeseen. Minä teen etäopiskeluni urheiluopistolla. Potkut oli minun elämäni onnenpotku, 
Kamppinen sanoo suu mutrussa. Se taisi samalla olla onnenpotku myös ampujille!

Ruutilajien kilpailut ammutaan Areenassa hallista ulos. Tuomo Kamppinen seisoo 
suunnilleen ampumapaikalla ja osoittaa ampumasuuntaa.

monipuoliset oheispalvelut kuntotarkas-
tuksista ja moninaisista liikuntamahdolli-
suuksista alkaen. Opistolta on saatavissa 
monenhintaista majoitustilaa hotellitasosta 
alkaen. Oikealla aikavalinnalla Vierumäeltä 
löytyy sangen edullinen majoitus.

Ampumaurheiluliitolta  
puuttuu ratatoimikunta
Hallin rakentamisessa ei esiintynyt ongel-
mia, kun unohdetaan maapohjan vaihto ja 
joidenkin toimitusten viivästymiset. Suun-
nittelun puolella Pertti Kärpänen harmitteli 
monesti sitä, että lajikohtaista asiantuntija-
apua ei ollut saatavilla.

- Ampumaurheilu on niin monisäikeinen 
laji, että liitolla pitäisi olla ratatoimikunta tai 

Yleisnäkymä kahvilasta radalle.

Sveitsiläinen Sius-yhtiö voitti tiukan kilpailun 
ammunnan ratalaitteista. Niiden kokonaishinta 
oli 500 000 euron luokkaa.

asiantuntija lajeittain, ja hänen tulisi hallitsi-
si lajikohtaiset asiat. Sellaista apua ei ollut 
käytettävissä. Onneksi löysimme Sakari 
Paasosen lopulta ja hän auttoi monissa pul-
missa. Eräs, mutta ei merkittävin, oli se, kun 
hän suunnitteli ja piirsi pyörillä liikkuvat tau-
luryhmien kehikot, Kärpänen kiittelee.

Ampumaurheilu on saanut kauan odote-
tun harjoitus- ja kilpailukeskuksen. Toivot-
tavasti se auttaa ampujia yhä parempiin 
tuloksiin, lisää innostusta lajin sisällä ja sitä 
kohtaan sekä lähentää lajiamme muihin ur-
heilumuotoihin. Piristyvä toiminta takaa sen, 
että niin Kuortaneen kuin Tanhuvaaran opis-
tot säilyttävät tärkeän asemansa maamme 
ammunnan harjoitus ja koulutuskeskuksina.
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Kolkuttaminen oli kirjaimellista, 
sillä yrityksen ovi avautuu vain 
pyytämällä. Tässä ei sinänsä 
ole mitään tavatonta, monet 

aseliikkeet tekevän nykyään näin aivan tur-
vallisuussyistä. Ja toden totta, ovessa lu-
keekin EF-Security.

Oven takaa löytyy vilkas kauppapaikka, 
jossa myytiin käyntimme aikana uskomat-
toman monta asetta. Kauppiaina häärivät 
Pasi Säynäjoki (36), Tero Vuorenmaa (35) 
ja Tommi Myllykoski (29), kaikki pohjalaisia. 
He ovat vuonna 1997 perustetun seinäjoki-
sen EF-Security Oy:n omistajia. Aseliikkee-
nä EF-Security on toiminut vuodesta 2003. 
Pasi toimii myös Asemafian vetäjänä, johon 
konseptiin tutustuminen olikin käyntimme 
tarkoitus.

KANSAINVÄLINEN TAUSTA
Pasi Säynäjoki on opiskellut lakia, mutta 
joutui sattumien summana Kiinaan. Siellä 
hänelle valkeni, että kansainvälinen kauppa 
on sittenkin enemmän hänen juttunsa. Sen 
seurauksena alkoi tuotteiden maahantuonti 
ja vähittäismyynti. Ensin turva-alan tuotteita, 
sittemmin myös aseita. Myös turvavarustei-
den vienti on hiljalleen käynnistynyt. Pasin 
mukaan Suomessa on yllättävän tasokasta 
valmistusta tällä alalla, siitä vain ei yleisesti 
tiedetä. Vuodelle 2008 EF-Security tähtää 
miljoonan euron liikevaihtoon.

EU:n myötä tavaran siirrettävyys on hel-
pottunut huimasti EU:n sisällä. Mutta ei se 
vaikeata ole EU:n rajojen ylikään, tuumaa 
Pasi. Hän on luonut liikesuhteita muun 
muassa USA:an, Etelä-Afrikkaan, Israeliin, 
Saksaan, Kreikkaan, Romaniaan, Britanni-
aan, Sveitsiin ja Turkkiin. 

Seinäjoen vähittäismyymälä toimi pilottina 
Pasin omalle ajatukselle, minkälainen hyvän 
asekaupan tulisi olla. Pasin mukaan Suo-
messa on noin 250 asealan elinkeinolupaa, 
mutta vain pieni osa näistä on oikeita palve-
levia erikoisliikkeitä, missä on sydän muka-
na. Monet pitävät aseita ja patruunoita vain 
sivutuotteina muun liiketoiminnan ohessa.

Pasin mielestä ei riitä, että liike on hyvä, 
sen täytyy myös näyttää hyvältä. Eräs vaa-
timus on, että täytyy olla tavaraa, mitä on 
näkyvillä ja mitä myydä. Se taas lyö korvalle 
liiketaloudellista varaston kiertonopeusajat-
telua ja ekonomien oppeja. Mutta Pasille 
vaikeat asiat ovat vain haasteita. Hän on sitä 
mieltä, että haasteet on tehty voitettaviksi.

Teksti  Pekka Suuronen,
Kuva  Matti Erkkilä

Runsaan vuoden ajan olemme nähneet asealan ilmoituksia, 
joissa on silmään sattuva nimi ”Asemafia”. Niissä esiintyy 

liituraitapukuinen ja lierihattuinen mies. Se luo lukijassa erilaisia 
mielleyhtymiä. Joidenkin mielestä se on hauska, toisten mielestä 
mauton. Mutta mitä kätkeytyy nimen taakse? Urheiluampuja kävi 

Seinäjoella kolkuttamassa ovelle.

 ASEMAFIA
 - kiltti nimestään huolimatta
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ASEMAFIA
Yksi Pasin ideoita oli luoda kauppiasket-
ju. Hän kertoo ruotsalaisten Jaguarin ja 
Torsbon olleen eräänlaisina esikuvina. 
Ketjuuntumisen edut ovat ilmeiset. Ketjun 
ostovoima on neuvotteluvaltti. Kulupuolel-
la saadaan säästöjä aikaan, kun tehtäviä 
jaetaan ketjun jäsenten kesken. Mutta ehkä 
tärkeimpänä, valtakunnallinen ilmoittelu tu-
lee mielekkääksi.

Pasi puhuu mielellään ”lähiasekaupasta”, 
sellaisesta tutusta, josta uskaltaa kysyä neu-
voja, ja johon asiakas sitoutuu ja palkitsee 
kauppiaan lojaliteetilla. ”Kummisetä”-eloku-
vissa mafia peri suojelurahaa lähikaupoilta. 
Tällainen suojeluajattelu – mutta positiivi-
sessa mielessä – oli Pasi Säynäjoenkin mie-
lessä, kun hän ideoi nimeä Asemafia. Mutta 
kieltämättä takana oli hieman kapinallisuut-
takin. ”Halu tehdä asioita toisella tavalla.”

Jokaiseen kivijalkaanhan ei aseliikettä 
kannata perustaa, joten Pasin visiona on 10 
kauppiaan ketju. Hän ei halua nimetä toive-
kaupunkeja sen kummemmin. Toistaiseksi 
ketjuun kuuluu 5 liikettä; Seinäjoen lisäksi 
Turun Ampumakeskus Turussa sekä Armori-
at Jyväskylässä ja Kuopiossa sekä Kuningas 
Ase Tampereella. Armorian tuore erikoisuus 
on lisäksi sisäampumarata Kanavuoren tun-
nelissa Jyväskylän maalaiskunnassa.

Toisaalta Pasilla on selvä ajatus siitä, että 
jäsenliikkeen itsenäisyys täytyy säilyä. Hän 
ei halua puuttua kauppiaan itsenäisyyteen, 
vaan kukin saa erikoistua omalle alalleen. 
Nykyisistä jäsenistä Turun Ampumakeskus 
on vahvimmin metsästysliike, EF-Security 
tuntee toiminnallisen ampumaurheilun ku-
ten practical ja SRA sekä ilma-aseet, Armo-
riat ja Kuningas Ase myyvät kaikkea.

OMA MAAHANTUONTI
EF-Security tuo maahan joitakin omia merk-
kejä kuten Sphinx, Sarsilmaz, STI Interna-
tional, Röhm, Stag Arms, GSG, EOTech, 
Blade-Tech, CR Speed ja L3 Beamhit.

Turkkilaisen Sarsilmazin ympärille on jo 
luotu kilpatiimi, kolmen hengen Sarsilmaz 
I.P.S.C. Team Finland, joka kilpailee pistoo-

leilla practicalin production-luokassa. Muu-
tenkin EF-Securityn mielenkiinto on koh-
distunut toiminnalliseen ampumaurheiluun 
paljolti liikkeenharjoittajien omien taustojen 
vuoksi. Uutena mielenkiinnon kohteena 
ovat nyt myös kilpailukäyttöön soveltuvat 
ilma-aseet. Mutta toisaalta Pasi Säynäjoki 
näkee, että palvelevan asekaupan on pidet-
tävä ohjelmassa myös metsästysaseita, ja 
siihen suuntaan ollaankin menossa.

Asemafian muilla jäsenliikkeillä on omia 
erikoistumisteemoja ja maahantuonteja. Jä-
senet vaihtavat tavaraa keskenään ja tasaa-
vat varastoja. Tämäkin on eräs ketjuuntumi-
sen etu. Tuotteiden lisäksi myös tietotaitoa 
vaihdetaan jäsenten kesken. Asemafian 
toiminnan taustalla on oma yhtiö, United 
Armory Inc.

Oman maahantuonnin lisäksi EF-Securi-
ty myy kauppiaana myös muita tunnettuja 
brändejä kuten Smith & Wesson, Heckler 
& Koch, SIG-Sauer, CZ, Benelli, Ruger, An-
schütz, Hämmerli jne.

Kaupan lisäksi EF-Security järjestää ohja-
usta myös aseiden turvalliseen käsittelyyn 
ja käyttöön, mikä on Suomessa valitettavan 
harvinaista.

VÄHITTÄISMAKSULLA  
JA 0 %-KOROLLA
Menet kauppaan aseen hankintaluvan 
kanssa. Luottopäätöksen saat paikanpäällä 
odottaessasi. Saat aseen ilman käsirahaa 
mukaasi. Maksat aseen tasaerissä vähittäin 
esimerkiksi 9 kuukauden kuluessa. Maksat 
kuukausieristä 0 % korkoa, vain 4 euron ti-
linhoitomaksun kuukaudessa. Kuulostaako 
mahdottomalta?

Totta se kuitenkin on. EF-Security on tar-
jonnut tällaista helmikuusta 2007 lähtien. 
Kupletin juoni on Aktiivirahakortti, jonka ta-
kana on Handelsbanken.

Ilman muuta tällainen rahoitus on ase-
kaupan markkinointikeino. Jos asekuume 
iskee, mutta ostajalla ei löydy aseen hinnan 
vertaa käteistä, niin kauppa jää tekemättä. 
Aseliike haluaa kaupan syntyvän heti eikä 
15. päivä. Kuluttaja haluaa aseen heti ja 
malttamattomasti.

Tällainen kilpailukeino on kuluttajalle 
edullinen, mutta kaupalle se maksaa jotain. 
Sen hinta on yrittäjän ja Handelsbankenin 
välinen liikesalaisuus.

Aktiivirahan
koroton luotto 
Kuulostaa satumaiselta, että rahaa saa 
”ilmaiseksi”, ilman korkoa. Tämä on 
kuitenkin totta. Nimellisesti. ”Tilinhoi-
tomaksu” ei ole korkoa lain silmissä, 
mutta tietysti se on kuluttajalle menoerä, 
eräänlaista piilokorkoa. Jos 1.000 euron 
aseeseen saa 9 kk:n korottoman lainan, 
josta maksetaan 9 x 4 euroa = 36 euroa 
tilinhoitomaksuja, niin todellisena vuosi-
korkona se merkitsee 8,9 %. Se ei ole 
lainarahalle paha hinta. Pienemmällä 
summalla todellinen vuosikorko-% on 
suurempi, suuremmalla pienempi.

Jos maksuerä myöhästyy, niin viiväs-
tyskorko alkaa juosta MasterCard Ak-
tiiviluoton tiliehtojen mukaan. Käytettä-
essä korttia myöhemmille jatko-ostoille 
todellinen vuosikorko onkin jo aivan 
muuta, 22.75 % Aktiivirahan nettisivujen 
mukaan. Valistunut kuluttaja päättää, 
käyttääkö hän hyväkseen vain Asema-
fian tarjoamaa maksuvaihtoehtoa vai 
”höylääkö” korttiaan korkealla korolla.

Asemafian tapauksessa rahoitusliike 
on Handelsbanken Rahoitus Oyj. Asi-
akas saa itselleen uuden MasterCard-
kortin, jota voi käyttää paitsi maksuaika-
korttina myös luottokorttina. Pakkohan 
ei ole luottoa käyttää, mutta selvästi ra-
hoitusliike laskee tämän varaan. ”Koro-
ton luotto” on pankin markkinointiväline 
uuden muovirahan laskemiseksi liiken-
teeseen.

Suurilla ketjuilla on sanottu olevan eräs menestymisen salaisuus: Yhdenmukai-
nen esiintyminen ja yhdenmukainen tuote. McDonaldsin löytää mistä tahansa 

maailmassa sen yhdenmukaisen logon perusteella. Meneepä logon alta sisään missä 
tahansa maailmassa, niin mäkkärit näyttävät samoilta, tuoksuvat samoilta, toimivat 
samoin ja mcpurilaiset ovat samoja. ”Tuttuja ja turvallisia.” Suurin ero lienee siinä 
että Frankfurtissa tai Pariisissa voi Big Macin painikkeeksi tilata olutta, mutta New 
Yorkissa tai Seinäjoella ei.

Asealalla tämä on vaikeampi tapaus. Tuote on paljon monimutkaisempi kuin ham-
purilainen, pizza tai täytetty sämpylä. Aseala on luvanvaraisempaa kuin pizzanpaista-
minen. Asekauppias haluaa enemmän itsenäisyyttä kuin franchising-pizzankääntäjä.

Suuri Winchester yritti yhdenmukaista esiintymistä USA:ssa 1960-luvulla. Se pe-
rusti liikkeitä ja jopa ampumaratoja osittain franchising-pohjaisina. Jäljellä on enää 
ampumaratojen jäänteitä siellä täällä.

Pisimmälle asealalla lienee päässyt Beretta, jolla on Beretta ”gallerioita”. Näissä 
Berettan tuotteet ovat esillä kuten suuren muotitalon tuotteet, juuri niin kuin pää-
mies on sen halunnutkin, parhaalla mahdollisella kauppapaikalla. Brändin ylistys-
tä ja prestiisiä n:een potenssiin. Mutta jotain kertoo sekin, että näitä on vain New 
Yorkissa, Dallasissa, Buenos Airesissa, Pariisissa, Milanossa ja Lontoossa. Kuusi 
kappaletta ja that’s it.

Suomessa on yritetty yhdenmukaista esiintymistä pienimuotoisemmin, juuri 
Berettan nimissä ja Elorannan aikana. Sako pyrkii jatkamaan Elorannan aloittamaa 
työtä, sillä se on Berettan maahantuoja ja myös Berettan omistama. Kesportin ja 
Intersportin ketjuuntumisyritykset jäivät aseiden osalta valjuiksi, ja nyttemmin Kesko 
on lopettanut asekaupan kokonaan. Sissos-tuote yrittää, mutta liikkeitä on toistai-
seksi vasta kaksi.

EF-Security Oy
Valtionkatu 14, 60100  SEINÄJOKI
P. 020 785 6550, F. 020 785 6555 
www.ef-security.fi

YHDENMUKAINEN ESIINTYMINEN
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Mikä on parasta Mikkelin Ampujissa? 
Hyvät vetäjät, hyvät ampumaradat ja 
rento meininki.

Uskotko suomalaisen ampujan 
olympiakultaan Pekingissä? Kuka 
sen voittaa? En usko olympiakultaan, 
mutta toivottavasti tulee mitaleja.

Paras tv-ohjelma? Simpsonit.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Hirvi.

Mukavin kouluaine? Historia.

Lempiväri? Vihreä.

Mikä sinusta tulee isona? 
En osaa sanoa.

Tavoitteesi? Saavuttaa SM-mitaleja 
kaikissa harrastamissani lajeissa 
ja edetä mahdollisimman pitkälle 
ampumaurallani.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Kilpaileminen ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen.

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? 
Rauhallinen, tarkka ja pitkäjänteinen.

Unelmasi? Ampumaurheilussa 
päästä edustamaan Suomea 
arvokisoihin.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Kannustava ja jonka kanssa on 
helppo keskustella asioista.

Kuka on sinun esikuvasi tai 
idolisi urheilussa? Juha Hirvi.

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?
Nuorille järjestettäviä yhteisiä 
tilaisuuksia.

Kuka olet? Jussi Mouhu.

Mistä? Mäntyharjulta.

Kuinka vanha olet? 14 vuotta.

Seura, jota edustat? Mikkelin 
Ampujat.
Kauanko olet harrastanut 
ammuntaa? Kolme vuotta.

Lajit? Ilmakivääri, pienoiskivääri sekä 
metsästysluodikko.
Kuka on valmentajasi? 
Henkilökohtainen valmentaja Tauno 
Tuhkanen ja liiton valmentajat Mikko 
Mattila ja Marko Matilainen.

Mitä muuta harrastat? Metsästystä, 
airsoftia ja sulkapallon pelaamista.

Miten aloitit ammunnan?
Aloitin ammunnan syksyllä 2004 
menemällä Mikkelin Ampujien 
järjestämään ampumakouluun.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen.
Miksi harrastat ammuntaa?  
Se on hauskaa ja haasteellista.

Revolverihaastattelussa >

JUSSI MOUHU, MA

// Tuuletuksen paikka

Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää  

jollekin terveisiä!

Onnea ja menestystä  
Pekingiin lähtijöille!

Jussi Mouhu
Mikkelin Ampujat

kuuluu

Lapsen

KOELAUKAUKSET

totuus...

suusta

kilpailuLAUKAUKSET FINAALI
Tauno Tuhkanen 

Mikkelin Ampujat
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INTRO

Kuka olet? Tauno Tuhkanen, 60 vuotta.

Mistä olet kotoisin? Mikkelistä.

Mikä on toimenkuvasi seurassa? 
Valmennuspäällikkö.

Urheilutaustasi? Harrastin nuorena 
miehenä tukkilaiskisoja 25 vuotta. Kesät 
menivät kilpaillessa ympäri Suomea. 
Ammuntaakin yritin harrastaa, mutta 
hermoni eivät oikein hyväksyneet lajia. 
Kilpailujännitys oli kauhea.
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus?
Urheilijan tärkeimpiä ominaisuuksia voisi 
kuvailla siten, että peräänantamattomalla 
työllä pääsee vaikka läpi harmaan kiven. 
Jos on vaikeuksia, ne pitää voittaa. Aina ei 
voi onnistua.

Hienoin urheilija, jonka tiedät?
Tanja Poutiainen

Ja sitten kuullaan toisenlainen   totuus

Tauno Tuhkanen 
Mikkelin Ampujat

Laulun sanat >
TAUNO TUHKANEN, MA

-vanhempien suusta

VARSINAISET BIISIT

Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Olen palvellut sotilaana 
28 vuotta ja kouluttanut useita tuhansia 
suomalaisia nuoria miehiä. Jo palveluksen 
loppupuolella kysyttiin Mikkelin Ampujien 
pistoolijaoston puheenjohtajaksi. Siitä se 
sitten alkoi.
Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana? 
Valmentaa rehtiä nuoria ampujia 
huumorilla.
Millainen on vanhempien rooli 
seurassasi? Seurastani löytyy vanhempia 
joka lähtöön. Jos ajatellaan nuorta ampujaa 
ja vanhempaa, huomattavasti pitempään 
lajin parissa viihtyvät ne nuoret ampujat, 
joiden vanhemmat malttavat olla lapsensa 
kanssa koko harjoituksen ajan.
Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? 9.

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Seuran jäsenellä on olympiavoitto 
melonnassa.
Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa?
Järjestämällä kilpailuja.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Kouluttajan rehellisyys 
ja toiminta lasten ehdoilla.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurallanne on? Ruutiaseilla erittäin 
hyvät, mutta ilma-ase rata ei täytä tällä 
hetkellä seuran tarpeita.
Millainen on nuorten  
harrastajien tilanne seurassasi? 
Lupaavia nuoria ampujia löytyy.
Millainen on hyvä ohjaaja?
Ohjaajien pitäisi kouluttaa nuoria 
huumorilla - tosikkomaisuus romukoppaan. 
Pitäisi ajatella nuoren omaa tasoa missä 
mennään.
Mikä on ohjaajan työssä palkitsevinta?
Kyllä se kiitos on. Esimerkki: Katsoin 
harjoitusta, jossa nuori tyttö ampui 
kiväärillä tuelta ja seinä vain paukkui. Otin 
tytön Noptel-ampumalaitteelle ja opeteltiin 
ampuma-asentoa ja tähtäinkuvaa. Meillä 
meni 15-20 minuuttia, kunnes ahaa-elämys 
tuli ja siitä lähtien osumat eivät millään 
tahtoneet mennä kympin ulkopuolelle. Kun 
harjoitus oli päättynyt, istuin toimistossa ja 
tyttö saapui luokseni ja kiitti niiaten. Herkkä 
hetki minulle.

Entä haasteellisinta? Kyllä se on 
se, että saan nuoret valmennettavani 
harjoittelemaan säännöllisesti. Ja 
palautteen antaminen valmentajana.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Nykyään nuorilla on 
paljon muitakin harrastuksia.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Antaa kaikille lajiin kiinnostuneille 
mahdollisuus harrastaa ammuntaa.

BONUSRAITA

Mikä on onnellisen elämän avain?
Huumori , huumori ja positiivien 
ajattelu. Älä koskaan ajattele kilpailun 
jälkeen huonoja osumia, vaan kerro, 
että ammuin paljon kymppejä.
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// AJANKOHTAISTA NUORISOTOIMINNASTA

Lisätietoja SAL:n Nuorisotoiminnasta:
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuorisotoiminta/  
tai nuorisopäällikkö Riikka Lahti, 
puhelin (09) 3481 2507 tai riikka.lahti@sal.slu.fi. 
Postiosoite: Ampumaurheiluliitto, Radiokatu 20, 00093 SLU.

KULTAHIPPUFINAALI 
ILMA-ASEILLA MIKKELISSÄ KILPAILUKUTSU 
Mikkelin Ampujat ja Suomen Ampumaurheiluliitto 
järjestävät Kultahippufinaalin Mikkelin  
Rantakeitaassa 8.-9.3.2008 

Lauantaina 8.3. joukkuekilpailu klo 9:00 alkaen
Sunnuntaina 9.3. henkilökohtainen kilpailu klo 9:00 alkaen
Sarjat SAL:n kultahippusääntöjen mukaisesti

Kilpailuoikeus ja karsinta finaaliin
Lista finaaliin henkilökohtaiseen kilpailuun selviytyneistä 
ampujista on nähtävillä viimeistään 15.2.2008 Mikkelin 
Ampujien ja SAL:n sivuilla.

Radat ja ampumapöydät
Kisapaikan ratakapasiteetti on 42 ampumapaikkaa 
(nauhataululaitteet). Järjestäjä ottaa mukaan finaaliin 
mahdollisimman monta osallistujaa. Kaikki IT8-sarjojen 
ampujat, jotka ovat tehneet suorituksen maakunta- tai 
aluekilpailussa, pyritään ottamaan finaaliin.
Finaalissa käytetään vain järjestäjien rakennuttamia 
ampumapöytiä (kultahippusääntöjen mukainen).

Ilmoittautumiset
Sähköpostitse: khf2008@veevee.info
Kirjepostitse: Ville Virtanen, Auvilantie 83 A 2, 42100  
JÄMSÄ

Kaikkien kilpailuun osallistuvien ampujien ja joukkueiden 
on ilmoittauduttava kirjallisesti.
Ilmoittautumisessa on ehdottomasti mainittava yhteisillä 
varusteilla ampuvat.
Ilmoittautumiset seuroittain oltava perillä 24.2.2008 
(postileima 21.2.2008).

Osallistumismaksut 
Maksetaan Mikkelin Ampujat ry:n tilille 226518-4503 
tiistaihin 4.3.2008 mennessä.
Joukkuekilpailu: 10 € / joukkue (kaatuvat taululaitteet)
Henkilökohtainen kilpailu: 10€ / ampuja

Eräluettelot 
Julkaistaan Mikkelin Ampujien kotisivuilla.

Organisaatio
Kilpailun johtaja Tauno Tuhkanen
Ammunnanjohtajat Jaakko Puisto ja Jouko Seppänen
TA Marko Matilainen
Tiedottaja Paavo Autere

Nettisivut
Mikkelin Ampujat:
www.mikkelinampujat.com 
Suomen Ampumaurheiluliitto:
www.ampumaurheiluliitto.fi

NUORISOTOIMINNAN IDEAPÄIVÄT
VIERUMÄELLÄ MAALISKUUSSA

Syksyn nuorisotoiminnan ideapäivät järjestetään
28.–30. maaliskuuta Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. 
Kaikki nuorisotoiminnassa mukana olevat seuraihmiset ovat 
tervetulleita mukaan!

Seminaarissa pohdimme Miten me aikuiset voimme tukea 
nuoria heidän harrastuksessaan? Viikonlopun aikana on 
mahdollisuus suorittaa harrastemanagerikoulutus.

Majoitumme viihtyisissä 6 hengen mökeissä. Seminaari alkaa 
perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 14 mennessä. 
Osallistumismaksu 150€ (sis. seminaariohjelma, majoitus, 
ruokailut). Harrastemanageriverkostoon liittyneille 55€.

Ilmoittautumiset Ampumaurheilunetin kautta tai SAL:n 
toimistolle: maila.pynnonen@sal.slu.fi tai 09 3481 2481. 
Mukaan mahtuu 24 ensin ilmoittautunutta. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 6.3.2008.

HAULIKKOAMPUJAT 
MUKAAN TEHORYHMÄTOIMINTAAN

Suomen Ampumaurheiluliitolla on jo pitkään ollut nuorille 
tarkoitettu valmennusryhmä kivääri- ja pistoolilajeissa, 
nuorten tehoryhmä. Vuoden 2008 alusta mukaan on tullut 
myös haulikkolajit.

Haulikon tehoryhmätoiminnan tavoitteena on tukea nuorten 
ja lahjakkaiden ampujien harjoittelua ja valmentautumista. 
Tehoryhmän kautta saadaan valmiuksia nousta nuorten 
maajoukkueeseen. Tehoryhmäläisille järjestetään 
vuoden 2008 aikana mm. 2 - 4 alueellista harjoitusleiriä 
vastuuvalmentajien johdolla. 

Lisätietoja haulikon tehoryhmistä:
Jaakko Louhelainen 0400 - 716 035 (skeet)
Satu Pusila 040 - 551 0954 (trap)
Pekka Maunula 040 - 586 6061 (kaksoistrap)

TAPAHTUMAKALENTERI 2008

u Nuorisotoiminnan ideapäivät
28.–30.3.2008 Vierumäki

u Kultahippufinaali ilma-aseilla
8.-9.3.2008 Mikkeli

u Tehoryhmän yhteisleiri
5.-8.6.2008 Laukaa

u Kultahippufinaali ruutiaseilla
9.8.2008 Sodankylä

u Tehoryhmän testileiri
28.-30.11.2008 Vierumäki
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Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Jorma Lankinen tarkkakätisin toimittaja
Jorma Lankinen laukoi Urheilutoimittajain liiton vuoden 2007 
ampumamestariksi 18.12. Tampereella. Kilpailu käytiin Vuoden 
Urheilija -tilaisuuden yhteydessä ja siihen osallistui 15 UL:n jä-
sentä. Lajina oli ”laserpistooliammunta”, jossa viiden koelau-
kauksen jälkeen ammuttiin viisi kilpalaukausta. Espoolainen oli 
ylivoimainen 40,0 pisteen tuloksellaan. Lankinen voitti vuonna 
2006 SAL:n Kymppigolfin yhteistyökumppaneiden sarjan!

Jorma Lankinen on vuosittain yltänyt jo perinteiseksi muodos-
tuneen kilvan kärkipäähän, joten hänen voittonsa ei ollut yllätys. 
Toisen sijan saavuttanut Ilkan Sinikka Rajamäki tuli ”puskista”. 
Hänelle ampuminen oli outoa, mutta Sinikalla oli hyvä aseen va-
kaanapito ja hän osasi tehdä nykäyksettömän liipaisun. Seinäjo-
en Seudun Ampujat eivät taida tietää millainen ampumalahjak-
kuus johtaa paikkakunnan valtalehden urheilutoimitusta.

Kolmanneksi tähtäsi kiireidensä lomassa UL:n pääsihteeri Kari 
Hagfors, jonka otteet paljastivat sen, että mies pystyy jopa huo-
mattavasti parempaankin.

Neljänneksi ylti edellisen vuoden takainen voittaja Ylen Pertti 
Tapola. Radioääni otti paineita aiemmasta voitostaan ja epäonnis-
tui hieman. Vuoden kuluttua hänellä on henkisesti helpompaa!

Tulokset: 1) Jorma Lankinen free 40,0, 2) Sinikka Rajamäki Ilkka 35,7, 3) Kari 
Hagfors UL 35,1, 4) Pertti Tapola Yle 34,8, 5) Matti Erkkilä KuvaJuttu 34,1, 6) Harri 
Puhakainen Pohjalainen 28,5, 7) Erkki Kinnunen Keskisuomalainen 28,3, 8) Kalle 
Virtapohja Turun Sanomat 26,5, 9) Heikki Miettinen Helsingin Sanomat 25,6, 10 
Nina Jakonen SIU 24,8, 11) Aaltonen free 23,9, 12) Anssi Väisänen Kaleva 22,1, 
13) Esa Maaranen Aamulehti 21,8, 14) Olli Mäki free18,9, 15) R. Tuomi free 17,8.

Teksti: Matti Erkkilä

NOSA PERUSTAA UUDEN 
SEUROJEN VÄLISEN 4-OTTELUN
Nokian Seudun Ampujat käynnistää toukokuussa Ampumaurhei-
luliiton ja Metsästäjäinliiton seuroille neljän lajin ”seuraottelun”. Se 
on jatkoa 29 vuotta jatkuneelle NoSAn pyörittämälle Firmakisalle. 
Tarkoituksena on lähentää seurojen eri lajien edustajia, eri seuroja 
ja myös SAL:a ja SML:a yhä tiiviimpään yhteistyöhön.

Toukokuun 10. päivänä järjestettävä kilpailu on seurakisa, jossa 
kutakin seuraa edustaa neljän ampujan joukkue: yksi kivääristä, yksi 
pistoolista, yksi haulikosta ja yksi villikarjusta. Lajikohtainen kilpailu 
on lajeittain avoin niille, jotka eivät ole mukana joukkuekilpailussa.

Mikäli seura ei harrasta kaikkia edellä mainittuja lajeja, se voi 
lainata oman alueensa toisesta seurasta tai lähialueelta yhden 
ampujan joukkueeseensa. ”Vahvistuksen” voi SAL:n seura hankkia 
SML:sta tai päinvastoin.

Tärkeintä on viettää leppoisa kisahetki, toki kilpailun sääntöjen 
puitteissa, mutta muuten piristävässä ilmapiirissä. Tapahtumasta 
hiotaan yleisöä kiinnostava kilpailu hyvän tulospalvelun ja kuulu-
tuksen avulla.

- Panostamme erityisesti tulospalveluun, jotta yleisön ja ampujien 
ei tarvitse arvailla, miten seuraottelun tilanne etenee, Risto Niemelä, 
yksi kisan kehittäjistä mainitsee.

Kisasääntöjä hiotaan vielä, mutta ohessa on perustietoja tulevasta 
kilpailusta, johon toivotaan osallistuvan mahdollisimman monen seu-
ran. Kilpailukutsu on Urheiluampuja-lehden huhtikuun numerossa.

Alustavia perustietoja:
Kilpailun nimi: Nokia Match
Ajankohta: 10.5.2008
Paikka: Nokian ampumarata (kahdeksan kilometriä Nokialta Turun 
suuntaan)
Kilpailun lajit: Pienoiskivääri 60 ls makuu, pienoispistooli 60 ls, 
skeethaulikko 75 kiekkoa ja villikarju 20+20 ls (sekajuoksut). Lisäk-
si kilpaillaan henkilökohtaisissa kisoissa samoissa lajeissa.
Joukkue: Neljän ampujan joukkueen muodostaa yksi ampuja 
edellisessä kohdassa mainituissa kussakin lajissa. Seura saa lai-
nata yhden ampujan oman alueensa toisesta seurasta (tai lähiseu-
rasta), mikäli seurassa ei ole kyseisen lajin harrastajia.
Palkinnot: Kilpailussa jaetaan poikkeuksellisen hyvät palkinnot: 
Lomaviikko Ähtärin lomakylässä 5.-12.7. Huoneisto on täysin va-
rustettu kuudelle henkilölle
- Neljän henkilön laivaristeilyjä Tukholmaan ja Tallinnaan
- Lisäksi esinepalkintoja 
Henkilökohtaisissa kilpailuissa on myös laadukkaat palkinnot.

Toimilias NoSA
Nokian Seudun Ampujien tarkoituksena on omalta osaltaan ke-
hittää ampumaurheilun kilpailutoimintaa. Järjestäjät toivovat, että 
moni seura lähettäisi joukkueensa uuteen kilpailuun.
NoSA on viime vuosina ollut toimelias seura. Se on taistellut voi-
ton sitkeässä kilvassa radan lupa-asiain puolesta. Lisäksi seura on 
järjestänyt erilaisia kilpailuja, kuten Firmakisat, tv-kisat ja leirit yh-
teistyössä lähiseurojen ja SML:n kanssa. Kilpailujen tulospalvelua 
seura on kehittänyt tulosviestinnän osalta. Tulospalvelun kapulat 
kiersivät usean vuoden ajan monen seuran kisoissa vähentämässä 
toimitsijain tarvetta ja nopeuttamassa kilpailujen tulospalvelua.

Lisätietoja Nokia Match -kilpailusta saa seuran kotisivuilta 
osoitteesta www.nosa.info.

Jorma Lankisen käteen sopii ”laserpistooli”.  
UL:n mestaruus on siitä todisteena.
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NUORISOVALIOKUNTA
Jukka Törmänen, pj 2008-2009
Ville Peltoniemi 2008
Juhani Forsman 2008-2009
Anu Finsk 2008
Veli-Matti Matikainen 2008-2009
Terhi Mansikkamäki 2008
Riikka Lahti, sihteeri, esittelijä

KILPAILUVALIOKUNTA
Curt Sjöblom, pj 2008
Jarmo Smura 2008
Ralf  Westerlund 2008-2009
Kari Sankala 2008
Pentti Järvinen 2008-2009
Georg-Peter Björkqvist 2008
Kirsi Kankaanmäki, sihteeri
YMPÄRISTÖVALIOKUNTA
Jorma Jussila, pj 2008-2009
Rauno Pääkkönen 2008
Harry Manninen 2008
Pekka Tuunanen 2008-2009
Riina Rantsi 2008
Risto Aarrekivi, sihteeri, esittelijä
VIESTINTÄVALIOKUNTA
Aarne Klemetti, pj 2008
Ville Virtanen 2008
Markku Lainevirta 2008
Matti Viitanen, esittelijä ja sihteeri
Viestintävaliokunta täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan.

VALMENNUKSEN JOHTORYHMÄ
Leena Paavolainen, pj, esittelijä valmennuksen johtaja
Pirjo Peltola kiväärin päävalmentaja
Matthias Hahn pistoolin päävalmentaja
Lauri Siltavirta haulikon päävalmentaja
Matti Nummela nuorten olympiavalmentaja
Pasi Wedman kivääri nuorten maajoukkuevalmentaja
Erkki Rintakoski kehityspäällikkö

Ampumaurheiluliiton valiokunnat ja jaostot 

Ampumaurheiluliiton hallitus valitsi valiokunnat ja jaoston kokouksessaan 28. tammikuuta.

KIVÄÄRIJAOSTO
Jorma Röppänen, pj 2008
Ralf Westerlund 2008
Henri Häkkinen 2008
Pirjo Peltola 2008-2009
Hanna Etula 2008-2009
Yrjö Etula 2008-2009
Jarmo Engblom 2008-2009
Jenni Jussila 2008
PISTOOLIJAOSTO
Teemu Lahti pj 2008
Jari Koivu 2008
Mirja Nevansuu 2008
Heikki Lipsanen 2008-2009
Reino Peltomäki 2008-2009
Ritva Lapinniemi 2008-2009
Pentti Järvinen 2008-2009
RIISTAMAALIJAOSTO
Krister Holmberg, pj 2008-2009 
Markku Jetsonen 2008-2009 
Antti Aho 2008
Jarmo Smura 2008-2009
Teppo Koskue 2008
Vesa-Matti Sallinen 2008

HAULIKKOJAOSTO
Hannu Haapaniemi, pj 2008
Heikki Keskitalo 2008
Taavi Jarva 2008-2009
Kari Sankala 2008-2009
Aarne Klemetti 2008
Mikael Antell 2008
Antti Viljanen 2008-2009
Sanna Kähkönen 2008

SILUETTIJAOSTO
Sami Mäkelä, pj 2008
Jyrki Viitakoski 2008
Esko Lempola 2008-2009
Veikko Huotari 2008
Janne Mäntynen 2008-2009
Juhani Lehtosaari 2008-2009
MUSTARUUTIJAOSTO
Veikko Ratsula, pj 2008
Ari Salin 2008
Taisto Kilpinen 2008-2009
Risto Kiema 2008
Veli-Pekka Karvinen 2008
Tapio Hautakangas 2008-2009
Pekka Paatinen 2008-2009
PRACTICAL-JAOSTO
Timo McKeown, pj 2008-2009
Jarmo Jääskeläinen 2008
Harri Kykkänen 2008
Esa Marjoniemi 2008
Tommi Verho 2008-2009
Markku Koistinen 2008-2009
KASA-AMPUMAJAOSTO
Jari Raudaskoski pj 2008
Voitto Puutio 2008
Juha Söderholm 2008
Hannu Murisoja 2008-2009
Jorma Tikkanen 2008-2009
Timo-Heikki Varis 2008-2009

Olli Nepponen  
jatkaa liiton varapuheenjohtajana
Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto valitsi yksimielisesti kansanedustaja, 
prikaatikenraali Olli Nepposen jatkamaan liiton varapuheenjohtajana. Myös 
erovuorossa olleet hallituksen jäsenet, Pia Nybäck, Jukka-Pekka Alanen ja Markku 
Lainevirta, valittiin yksimielisesti uudelle kaksivuotiskaudelle. Liittovaltuusto 
kokoontui Helsingissä lauantaina 1.12.2007.
Liittovaltuusto vahvisti yksimielisesti liiton toimintasuunnitelman ja 1,67 
miljoonan euron talousarvion vuodelle 2008. Se on 7.000 euroa ylijäämäinen. 
Ampumaurheiluliiton vuoden 2007 talousarvio oli 1,51 miljoonaa euroa.
Liittovaltuusto muutti nuorten henkilökohtaisten kilpailujen ja joukkuekilpailujen 
sarjajakoa Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) lajeissa. Muutos ei koske 
haulikkolajeja. Nykyiset sarjat ovat Y15 ja N15, Y17 ja N17 sekä Y20 ja N20. 
Huhtikuun alusta sarjat ovat Y16 ja N16, Y18 ja N18 sekä Y20 ja N20. Sarjojen 
laukausmäärät lajeittain vahvistetaan myöhemmin.
Liittovaltuusto muutti myös Suomen ennätysten hyväksymistä. 1.1.2008 alkaen tulos 
on hyväksytty ennätykseksi vain siinä sarjassa, jossa se on ammuttu.

Liittovaltuusto valitsi Jukka-Pekka Alasen 
liittohallituksen jäseneksi, Olli Nepponen 
varapuheenjohtajaksi ja Markku Lainevirta jäseneksi.



URHEILUAMPUJA 1/2008 41

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Urheiluampuja-lehden numerossa 6/2007 oli toiminnanjohtaja 
Risto Aarrekiven pääkirjoitus täyttä asiaa. Olen kymmenisen 
vuotta sitten kirjoittanut tässä lehdessä ampumaseurojen jäse-
niksi liittymiskysymyksistä ja näiden uusien jäsenten seurannas-
ta. Istuin silloin paikallisen ampumaseuran hallituksessa, ja toin 
myös siellä esiin saman asian. Ei ottanut tulta. Nyt sitten ollaan 
käynnistämässä tätä AMPU-hanketta, nyt sattuneiden valitetta-
vien tapausten vauhdittamina. Hyvä näin, vaikka se olisi pitänyt 
tehdä jo ajat sitten. Monelta harmilta olisi säästytty.

Omassa ampumaseurassani on jäseneksi pyrkivän täytettävä 
anomuskaavake. Tähän on saatava kahden seurassa tunnetun 
henkilön suostumus. Yleensä ne on hyväksytty, ellei nyt ollut tie-
dossa jotain ihan kielteistä tietoa hakijasta. Pienellä paikkakunnal-
la tällaiset tiedetään, isommalla ei. Pari kertaa minultakin haettiin 
suositusta, ja kerrottiin ”että kun se valllesmanni ei muuten anna 
mulle pikkupistoolin ostolupaa”. Kerroin mikä on ampumaseuran 
tarkoitus, ja kun ei mitään parempaa perustetta kuulunut, en tie-
tysti kirjoittanut suositusta. Meillä on tällä hetkellä seurojen jäsenis-
tössä paljon sellaisia, joille ei seuraan liittymisessä ole ollut mitään 
muuta motiivia kuin saada se välttämätön pistooli kotiin. Seuralla 
ei ole tällaisista jäsenistä mitään hyötyä, heitä ei koskaan näy ra-
dalla ampujana eikä töissä, muutaman vuoden päästä nämä sit-
ten katsovat jäsenmaksun maksamisenkin turhaksi, koska heillä ei 
siitä ole enää mitään hyötyä, ase on kotona, ja valitettavasti myös 
usein taskussa kuten nähty on.

Ensimmäinen aselupa myönnetään yleensä määräaikaisesi. 
Yleensä se sitten jatketaan toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei 
mitään rikettä ole sattunut. On sitten harrastanut ammuntaa tai 
ei. Ensimmäistä asettaan hankkivan kohdalla voitaisiin aselupaa 
hankkivalta vaatia samanlaiset todistukset, mitä nykyään vaadi-
taan uuden ajokortin hankkijalta. Lääkärin tutkimus asianomaisen 
fyysisestä ja henkisestä tilasta, yksityiskohtainen selvitys alkoholin 
käyttötavoista ja niin edelleen. Alkoholi kun meillä on lähes sata-
prosenttisesti syynä aseilla tehtyihin välivaltarikoksiin. Ampuma-
seura voisi ottaa luotettavaksi tiedetyn henkilön jäseneksi kuten 
tähänkin asti. Hakemuskaavakkeessa olisi jo vaatimus siitä, että 
uuden jäsenen on aseen hankittuaan käytävä radalla virallisina 
harjoitusiltoina, sääntökursseilla, ja seura pitää tästä kirjaa. Tämä 
jo heti karsisi joukosta pois ne, joille vain aseen saaminen olisi 
pääasia. Kun uusi jäsen on tunnollisesti käynyt radalla virallisina 
harjoitusiltoina, seura kirjoittaa harrastetodistuksen, joka on esitet-
tävä aselupaviranomaiselle, kun menee uusimaan määräaikaista 
aselupaa. Tällainen menettely ymmärtääkseni karsisi pois sellai-
set, jotka ovat hankkimassa asetta vain ”iltamakäyttöön”.

Olen kuullut takavuosina ampumaseuroista, jotka järjestivät 
koululaisille ammuntaan tutustumistilaisuuksia radoillaan. Siellä 
sitten räiskittiin pienoispistooleilla tyhjiä juomatölkkejä ja harras-
tettiin muuta ”länkkäritouhua”, kaikilla oli kuulemma jumalattoman 
hauskaa. Tämäntapainen touhu, yhdistettynä internetin ja videoi-
den ”aseenkäsittelyoppiin” saa vielä kehittymättömän ajatusmaa-
ilman täysille hakoteille, käsittämään aseet leluiksi. Tällaisia vääriä 
virikkeitä ei ollut 49 vuotta sitten, jolloin allekirjoittanut hankki en-
simmäiset aseensa, ei silloin juuri tapahtunut ikävyyksiä aseiden 
kanssa, kun ne osattiin ottaa vakavasti.

Ajatus aseiden säilyttämisestä ampumaradoilla on täyttä huu-
haata. Mutta, ei kai pääministerinkään nyt ihan kaikkea tarvitse 
ymmärtää? Esimerkiksi sitä, missä meillä ampumaradat sijaitsevat. 
Olisivatpahan silloin radat varsinaisia asevarkaiden toivekohteista!

Pentti Kataja, Salo

n	Mielipide

Napakymppiampuja Pauli Aapeli Janhonen on poissa
Maailmanmestariampuja, olympiahopeamitalisti Pauli Aapeli Janhonen kuoli 93-vuo-
tiaana Jyväskylän maalaiskunnan sairaalassa 30.11.2007. Hän oli syntynyt 20.10.1914 
Jyväskylässä.
Isän urheilu-ura alkoi monipuolisena Suojeluskuntajärjestön poikaosaston toimin-
nassa, mutta jo 17-vuotiaana hän voitti Suomen nuorten ampumamestaruuden. Se 
ratkaisi lajivalinnan, niin että hiihto, uinti ja muut järjestön urheilumuodot jäivät kun-
toilulajeiksi.
Innokas harjoittelu ja suomalaisten hyvät valmennusopit nostivat isän maamme edus-
tusjoukkueeseen. Ensimmäinen maailmanmestaruus tuli Sveitsissä 1939 Suomen 
vapaakiväärijoukkueessa.
Sotavuosien katkoksen jälkeen ampumaharjoittelu ja kilpaileminen saivat jatkua vas-
ta, kun liittoutuneiden valvontakomissio oli antanut ampumaseuroille toimintaluvan. 
Myös maan talouden paraneminen mahdollisti varusteiden ja panosten hankkimisen. 
Ensimmäiset sodan jälkeiset maailmanmestaruuskilpailut Tukholmassa 1947 onnis-
tuivat hienosti tuloksena vapaakiväärin täysottelun voitto. Seuraavana vuonna Lontoon 
olympialaisissa hän pääsi hopealle, mikä jäi hänen parhaaksi olympiasaavutuksek-
seen, vaikka hän oli mukana vielä Helsingin ja Rooman kisoissa.
Isän urheilu-uran menestyksekkäimmät kisat olivat vuoden 1949 Buenos Airesin 
MM-kilpailut. Siellä hän voitti pienoiskiväärillä sekä täysottelun että pystyasennon. 
Vapaakiväärillä hän hävisi kultamitalit tasatuloksilla oppi-isälleen Olavi Elolle. Myös 
joukkuemestaruudet tulivat suomalaisille.
1950-luvun alku oli isän urheilu-uralla laskukautta. Asuntolainojen maksu ja ko-
din vaatimukset estivät kansainvälisiin kisoihin riittävän harjoittelun. Kuitenkin 
Helena-vaimon tuki ja urheilijan sitkeys tuottivat vielä tulosta. Onnistuminen Kairon 
MM-kilpailuissa 1962 sotilaskiväärillä oli mieluinen lahja 48-vuotiaalle syntymä-
päiväsankarille ja Suomen joukkueelle, jonka menestys oli ollut kehno. Tämä hänen 
saavutuksensa on ainoalaatuinen, sillä kukaan toinen ei ole voittanut kolmen perintei-
sen kiväärilajin maailmanmestaruutta.
Kymmeniä vuosia jatkunut kilpaileminen ja harjoitteleminen alkoivat vähitellen jäädä, 
vaikka isä edelleen kävi hieman nuorempia kirittämässä ja voitti ikämiesten Suomen 
mestaruuksia yli kolmenkymmenen yleisen sarjan mestaruuden lisäksi. Ampujainlii-
ton kiväärijaostossa hän toimi valmennus- ja joukkueenjohtotehtävissä. Suomen val-
tio palkitsi hänet 2004 Pro Urheilu palkinnolla.
Työuransa isä teki metalliteollisuudessa. Hän aloitti Tourulan kivääritehtaalla viilarin 
oppipoikana. Talvisodan jälkeen hän värväytyi armeijan asesepäksi. Jatkosodan aika-
na isä toimi JR 11:n ja JR 53:n asemestarina. Ennen kotiuttamista hän joutui tekemään 
vaativan omantunnon ratkaisun ohjatessaan joukkonsa aseet kätköön mahdollisen 
neuvostomiehityksen varalta. Maan etu meni henkilökohtaisen edun edelle. Sotilas-
arvoltaan isä oli yliluutnantti.
Sodan jälkeen hän palasi Valtion metallitehtaan palvelukseen. Valmetin mittaritehtaalla 
Jyskässä hän oli työnjohtajana eläkkeelle siirtymiseen saakka.
Eläkevuosinaan isä harrasti päivittäisten kävelylenkkien lisäksi metsästystä Keski-
Suomen metsissä syksyisin ja kalastusta Konneveden mökillä elämänsä viimeisiin 
vuosiin saakka. Myös poikien perheet ja varsinkin lastenlapset sekä heidän lapsensa 
olivat hänelle aina läheiset.

Pekka Janhonen, vainajan poika
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VALMENTAJIEN HUIPPUKOHTAAMINEN
29 - 30.3.2008 VIERUMÄELLÄ
Seminaarisarja jatkuu – II Valmentajien huippukohtaaminen järjes-
tetään tänä keväänä Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Päätee-
mana on arvokilpailuihin valmistautuminen.
Vuosittain järjestettävä valmentajien huippukohtaaminen kokoaa 
ampumaurheilun valmentajat seuratasolta maajoukkuetasolle poh-
timaan ja kuulemaan ajankohtaisia valmennus- ja koulutusasioita. 
Seminaari sopii hyvin lisäkoulutuksena kaikille SAL:n valmentaja-
koulutuksiin osallistuneille.
Pääteemana tänä vuonna on arvokilpailuihin valmistautuminen ja siihen 
liittyvät haasteet. Seminaarissa kuullaan urheilijoiden ja valmentajien 
kokemuksia kilpailupäivään valmistautumisesta. Lisäksi tutustutaan 
patruunatestaukseen ja välineiden merkitykseen kilpailusuoritukses-
sa. Alustajina muiden muassa Erkki Seikkula Nammo Lapualta, liiton 
aseseppä Tapio Säynevirta ja olympiaurheilija Juha Hirvi.
Osana seminaaria päästään myös tutustumaan kiväärin olympia- 
ja paralympiaryhmän maajoukkueleiritykseen sekä tavataan Pekin-
giin valmistautuvia urheilijoita.
Ohjelma alkaa lauantaina lounaalla ja majoittautumisella klo 11:30 
ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 13:00. 
Seminaarisarja järjestetään yhteistyössä SAL-valmentajien kanssa.

Osallistumismaksu: Seminaarin hinta on 120 €/hlö majoittuville 
ja 80 €/hlö ei - majoittuville. Seminaarin hintaan kuuluu lauantai- ja 
sunnuntaipäivän lounas ja lauantain päivällinen Country Clubilla.
Majoitus: Majoitus on 6 hengen mökeissä.
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu kaikille valmennuksessa toi-
miville (liitto-, alue-, seura- tai henkilökohtainen taso) ohjaajille ja 
valmentajille sekä kaikille valmennustoiminnasta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen 6.3.2008 mennessä Ampu-
maurheilunetin kautta tai SAL:n toimistoon Maila Pynnöselle,
puh: 09 - 3481 2481 tai sähköpostilla maila.pynnonen@sal.slu.fi
Lisätiedot:
Leena Paavolainen, leena.paavolainen@sal.slu.fi, 0400 229 652.

II VALMENTAJIEN HUIPPUKOHTAAMINEN
Ohjelma
LAUANTAI 29.3. 
11:30 Majoittautuminen ja Lounas
12:30 Seminaarin avaus ja johdatus seminaarin teemaan
 Kyösti Lampinen, Vierumäen valmennuskeskuksen johtaja ja  
 Leena Paavolainen, valmennuksen johtaja
13:00 Huippukunnon ajoitus ja pitkän kilpailukauden haasteet
 Lauri Siltavirta, haulikon päävalmentaja
14:00  Tutkimus ja testaus osana kilpailuun valmistautumista
 Erkki Rintakoski, kehityspäällikkö
15:15 Kahvitauko
15:45 Fyysinen harjoittelu osana olympiaprojektia
 Tero Linja, fysiikkavalmentaja ja testausfysiologi
16:30 Valmistautuminen pääkilpailuihin -
 Vuoden 2007 ja 2008 ilma – aseiden EM - kisakokemukset
 Pirjo Peltola, kiväärin päävalmentaja
17:00 Miten valmistaudun kilpailupäivään?
 Kiväärin olympiaryhmän urheilijat Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka,
 Henri Häkkinen ja Juha Hirvi
18:00  Ajankohtaista SAL-valmentajista
 Mikko Taussi, puheenjohtaja
18:30 Päivällinen
21:00 Sauna

SUNNUNTAI 30.3. 
09:00 Patruuna- ja asetestaus osana huippuampujan suoritusta 
 Erkki Seikkula, Nammo Lapua, Tapio Säynevirta, aseseppä,
 Juha Hirvi, olympiaurheilija
10:30 Kiväärin olympiaryhmän ja maajoukkueen harjoittelun seuranta
 Vierumäki Shooting Arena
12:00 Seminaarin päätös ja lounas

KASA-AMMUNNAN VUOSI 2008
Kausi 2007 saatiin mukavasti päätökseen ja uudet haasteet odot-
tavat. Merkittävin tapahtuma vuonna 2008 on EM-kisat Brattvallis-
sa Ruotsissa. Lisäksi ruotsalaisten niskaan lankesi tänä vuonna 
myös PM-kisa, joka on Fredriksbergissä. Ajankohdatkin ovat varsin 
lähekkäin, joten varmistaaksemme mahdollisen monen osallistumi-
sen, joka on varsinkin PM-kisojen järkevän jatkumisen elinehto, niin 
oma kalenterimme rauhoitettiin aika lailla näiden tapahtumien ai-
kaan. Järjestelkää lomanne ja muut menonne jo hyvissä ajoin, jotta 
saamme kovan, kilpailukykyisen edustuksen molempiin kisoihin.
Karsinnat alkavat jo huhtikuussa ja samassa yhteydessä karsim-
me lähtijät vuoden 2009 MM-kisoihin Etelä-Afrikkaan. Kalente-
rissa EM-karsintoja on kolme ja MM-karsintoja kaiken kaikkiaan 
kahdeksan.
Pistelasku noudattaa edellisten vuosien mallia eli paras saa 15 
pistettä, seuraava 14 ja niin edelleen. Joka kisasta pisteitä siis 
15 parhaalle. Sekä EM- että MM-karsinnat menevät samalla sys-
teemillä. Tasatilanteissa parempi sijoitus ratkaisee, koska mitään 
osallistumispakkoa kaikkiin karsintoihin ei liene syytä laittaa. Jouk-
kueet muodostuvat suoraan paremmuusjärjestyksen perusteella.
Vuoden Kasa-Ampujakisa (VKA) jatkuu entisellään peräti 15 kil-
pailun voimin. Eipä jää epäselväksi, kuka on kunkku! Mukarin 
Maurikin on siirtynyt valtion hallinnosta olo- vai pitäisikö sanoa 
kasaneuvokseksi, niin siinäpä sitä riittää sarkaa itse kullakin, kun-
han pystyy viime vuoden mestarin pitämään takanaan!
Jaosto pyrkii saamaan päätökseen syksyllä suunnitellut sääntö-
muutokset jo ennen ensimmäisiä kevään kisoja. Asiat ovat eden-
neet hyvässä yhteisymmärryksessä ja konsensus löytyneekin 
käsiteltävistä kohdista. Tätä kirjoitettaessa on kuitenkin jo selvää, 
että joitakin asioita on syytä jättää myöhemmäksi, koska asiat kat-
tojärjestössäkin hakevat vielä muotoaan. Samoin tarve kirjoittaa 
koko sääntökirja uusiksi lähenee koko ajan.
Mutta ehkäpä ainakin nuo pahiten hiertäneet kysymykset saatai-
siin selviksi. Näistä lisää omilla www-sivuillamme ja Arktisessa 
kisassa Lohtajalla maaliskuun lopussa.

Jari Raudaskoski, kasajaoston puheenjohtaja

KASA-AMMUNNAN KILPAILUKALENTERI 2008
La 29.03. Arktinen 300 m, UL 5x5, Lohtaja aluekilpailu
La 12.04. Arctic Cup 100 m, HV 5x5 Keitele EM-karsinta

La 26.04. Palmisano 100 m, HV 5x5 Lohtaja EM-/MM-karsinta
Su 27.04. Palmisano 200 m, HV 5x5 Lohtaja EM-/MM-karsinta
La 03.05. Rami Cup, HV 100 m, 5x5 Haapajärvi aluekilpailu

La 03.05. Kalen kisa, .22 LR, 3x10 Haapajärvi aluekilpailu
La 17.05. LV 100 m, 5x5, aluekilpailu Iittala MM-karsinta
Su 18.05. LV 200 m, 5x5, aluekilpailu Iittala MM-karsinta

La 24.05. Lapua Match 600 m, 3x10,aluek. Lapua aluekilpailu
La 07.06. Keitele Open 100 m, HV 5x5 Keitele aluekilpailu
Su 08.06. SM, UL, 5x10, 100 m Keitele
La 28.06. SM, LV 100 m, 5x5 Keitele MM-karsinta
Su 29.06. SM, HV 100 m, 5x5 Keitele MM-karsinta
Su 06.07. SM, UL, .22 LR, 5x10 Lohtaja
14.-19.07. EM-kisat Brattvall, Ruotsi
09.-10.08. PM-kisat Fredriksberg, Ruotsi

La 23.08. SM, LV 200 m, 5x5 Iittala MM-karsinta
Su 24.08. SM, HV 200 m,  5x5 Iittala MM-karsinta
La 13.09. SM UL  600 m, 3x10 Lapua
La 20.09. SM, HV 300 m, 5x5 Lohtaja
Su 21.09. SM, UL 300 m, 3x10 Lohtaja

Vuoden Kasa-Ampujakilpailu (VKA) tummennettu!
LV = Light Varmint = Kevyt luokka
HV = Heavy Varmint = Raskas luokka
UL = Unlimited = Vapaa luokka
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

// Tavarapörssi

Myydään Anschütz Fortner Ah –pienoiskivääri 22LR. Hinta 990 euroa.
Tiedustelut 0400 170 626.

Myydään Anschütz 2002 -ilmakivääri. Mukaan laukku sekä paineilmapumppu. 
Hintapyyntö 1200 euroa. Ase sijaitsee Liperissä.
Petri Huikuri: petri.huikuri@luukku.com tai 040 5352957. 

Myydään ampujantakki Kurt Thunen Sako-malli. Hyväkuntoinen takki vasen-
kätiselle ampujalle, koko 52, ostettu -99, hyvin pidetty, hinta pyyntö 350 euroa.
Soita tai meilaa: puhelin 050-9110783 tai henri.piri@luukku.com.

Myydään pienoispistooli/vakiopistooli .22 LR Hämmerli 280 Exculusive, 
hiilikuiturakenteinen, vähän ammuttu, hp. 800 €, haulikko Baikal IJ-43 12/70 
rinnakkaispiippuinen, 25 laukausta ammuttu,hp. 250 € ja pienoispistooli Walther .22 
short, hp.500 €. Kaikkin aseisiin kaupan päälle runsaasti patruunia,
kysy Jaakko Etelävuori, 050 5399235 tai jaakko.etelavuori@pp.inet.fi.

Myydään Hämmerli AR-50 Alu.junior ilmakivääri dioptereineen mukaan 
myös painot vain vuoden käytössä. Kurth Thune puku TL2 koko 50, myös vuoden 
käytössä. Pekka Torvinen: jari1386@suomi24.fi  ja 0400345236.

Myydään 
Ei silmä näe, ei käsi kestä ja motivaatio on hukassa. Lopetan ampumaharrastuksen 
ja myyn seuraavat hyväkuntoiset aseet sekä ampumatarvikkeet: Hämmerli SP20RRS 
-vakiopistooli .22 ja Hämmerli SP20RRS -vaihtosarja .32 yhteensä (OVH 2600 €) 
1600 €, vapaapistooli Pardini 380 €, ampujanlasit 100 €, Walther-ratakaukoputki  
60 €, patruunoita .22 yhteensä 2500 kappaletta 150 € ja patruunoita .32 yhteensä 
600 kappaletta 90 €. Soita 050 4913104 / Pentti.

Myydään testipenkki (pistooli), malli Taipalus, uuden veroinen, ruuti- ja  
ilma-aseille. Myydään tarpeettomana puoleen hintaan 120 €. Alajärvi.
Ota yhteyttä: ankkurikentta@japo.fi  tai puhelin 044-2970351.

Myydään vapaapistooli Hämmerli 22 cal long rifle, srnro 31710 (1968).
Hinta 200 €. Puhelin 044-5722 167.

Myydään kaukoputki Optolyth + 20-60 zoom okulaari, TBS 80 GA –malli. 
Kunnoltaan virheetön, kumilla päällystetty, ulosvedettävä vastavalosuoja, kulmamalli. 
Myös Swarovski SL katselukiikareita: 10x50, 7x50, 8x56.
H. Hongisto, heimohongisto@kolumbus.fi  tai 040-730 7955.

Myydään Feinwerkbaun 200 bar paineilmapistoolin painesäiliö sekä 
täyttösuutin. Sopii malleihin Feinwerkbau LP40 sekä P55 ja P56. Säiliö on ollut 
vähänaikaa käytössä, siis hyvä kunto. Jäi hyllyyn, kun asemerkki vaihtui. Myyn 
säiliön 80 eurolla sekä täyttösuuttimen 10 eurolla. Uuden säiliön hinta on 130 euroa. 
Ota yhteyttä tauno.korhonen@kotikone.fi  tai 050-3083814. 

Ostetaan Anschütz-pienoiskivääri. Etsin lähinnä villikarjun ammuntaan 
sopivaa Anschütziä. Iällä ei ole väliä, mutta suht’ hyväkuntoinen. Oltava ratatukki ja 
paksupiippu. Penttilä Pasi, kirkiisi5@hotmail.com  tai 050-4664026. 

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: urheiluam-
puja@sal.slu.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.

85 vuotta
Pentti Holm PAS 27.2.

80 vuotta
Samuel Koivisto P-HA 28.2.
Uuno Mäkinen LL 7.4.

75 vuotta
Jukka Sävelä SA 8.1.
Veli-Jukka Heliövaara P-HA 19.2.
Seppo Visuri OMAS 20.2.
Ossi Koivulehto P-HA 18.3.
Matti Siurola P-HA 21.3.

70 vuotta
Eero Koskinen PAS 10.1.

Sakari Piekkola OMAS 14.1.
Sauli Isomäki SA 24.1.
Jaakko Kolehmainen OMAS 31.1.
Pekka Poussa LL 31.1.
Leif Barck PAS 13.2.
Matti Korhonen K-UAS 28.2.
Pekka Kähkönen OMAS 9.3.
Taisto Nissi OMAS 12.3.
Aatto Koivisto P-HA 28.3.

60 vuotta
Ulla Eloranta P-HA 4.2.
Kalevi Jaakola OMAS 6.2.
Pentti Lepomäki SA 14.2.
Rainer Hirvonen P-HA 19.2.
Esko Arenius PAS 20.2.
Jorma Henrikki Heikkinen OMAS 28.2.
Olavi Peiponen KeSA 4.3.
Pekka Kivinen P-HA 17.3.
Antti Kilpi P-HA 20.3.
Mikko Järvenpää SA 22.3.

Kauko Korpi PAS 25.3.
Jorma Lehtinen KuusA 26.3.
Seppo Suonpää LL 5.4.
Lauri Melto KuusA 7.4.

50 vuotta
Kari Ruotsalainen SA 11.1.
Olli Johansson LL 12.1.
Jussi Autio P-HA 14.1.
Tapio Haapanen SA 18.1.
Juhani Niinimäki P-HA 21.1.
Juhani Fröjd OMAS 30.1.
Reijo Lehto LL 2.2.
Jouni Siltavirta OMAS 7.2.
Jukka-Pekka Heikkilä P-HA 10.2.
Arto Katajisto P-HA 14.2.
Martti Immonen KeSA 16.2.
Ari Rauhala  MSA 18.2.
Pertti Mäenpää SA 20.2.
Pekka Karppinen P-HA 2.3.
Juhani Savikko OMAS 11.3.

Seppo Laurila P-HA 18.3.
Harri Saarinen SA 22.3.
Esko Vänni P-HA 30.3.
Erkki Kivi SA 10.4.

Onneksi olkoon!

Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne 
syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat 
toimittavat Ampumaurheiluliittoon 
Pirjo Manniselle lehden aineisto-
päivään mennessä. Seurojen pitää 
varmistaa, että syntymäpäiväsankarit 
haluavat merkkipäivätietonsa julkaista.

Merkkipäivätiedot voi toimittaa  
sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@sal.slu.fi  
tai kirjeitse osoitteeseen:
Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, 
Radiokatu 20, 00093 SLU.

HALLITUKSEN KOKOUSPÄÄTÖKSIÄ
Hallitus päätti kokouksessaan 10. joulukuuta päivittää Pekingin valintajärjestelmän, 
koska hallitus katsoi, että sillä ei ollut joulukuussa 2006 käytettävissä kaikkia valin-
toihin liittyviä tietoja ja valintapäiviä. Tämän vuoksi hallitus katsoi, että on perusteltua 
päivittää valintajärjestelmä niin, että siinä huomioidaan kaikki olympiavalintoihin liit-
tyvät tiedot ja valintapäivät. Päivitetty valintajärjestelmä löytyy liiton nettisivuilta. Hal-
litus päätti yksimielisesti esittää Olympiakomitean hallitukselle seuraavia urheilijoita 
valittavaksi 2008 olympialaisiin Pekingiin Olympiakomitean 19.12.2007 pidettävässä 
valintakokouksessa: Hanna Etula, kivääri, Juha Hirvi, kivääri, Henri Häkkinen, kivää-
ri, Marjo Yli-Kiikka, kivääri, Kai Jahnsson, pistooli, Mira Nevansuu, pistooli, Marjut 

Heinonen, skeet, Satu Mäkelä-Nummela, trap.

Hallitus hyväksyi seuraavat SM-kilpailujen osanottomaksut. Osanottomaksut löy-
tyvät Ampumaurheilunetistä www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailuvaliokunta/. 

Hallitus päätti 10.joulukuuta, että liitto hakee haulikon ja pistoolin/kiväärin 
maailmancup-kilpailuja Suomeen vuosille 2010-2011. Samoin päätettiin anoa 
ehdollisena kiväärin/pistoolin maailmancupin finaalia vuodelle 2009.

Hallitus hyväksyi vuoden 2008 SM-kilpailut kokouksessaan 14.11.2007. Kilpailut 
on päivitetty Ampumaurheilunettiin 
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/.

Hallituksen kokouspäätöksen löytyvät Ampumaurheilunetistä  
www.ampumaurheiluliitto.fi/hallinto/liittohallitus/. 
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// KILPAILUKUTSUJA

1.-3.3. Ilma-aseiden tukisarjat, ilmakivääri ja –pistooli, avoin alueel., LSA, Lapua
8.3. Ilma-asekilpailut, ilmakivääri ja –pistooli, avoin alueel., KokMAS, Kokkola

8.-9.3. ResUL:n mestaruuskisat, ilmakivääri ja –pistooli, kansallinen, MU, Mäntsälä
14.-16.3. SM-ilma-aseet, ilmakivääri ja –pistooli, KSA, Vierumäki
14.-16.3. SM, 10 m:n liikkuva maali, Y, N ja nuoret, KoE, Vierumäki
15.-16.3. Maaliskuun siluettikilpailu, siluettilajit, kansallinen, SMAS, Savonlinna

29.3. Arktinen kilpailu, kasa-ammunta 300m UL 5x5, LMS, Lohtaja
29.-30.3. Aprilliammunnat, avoin alueellinen, IlmA, Ilmajoki

30.3. Talvimusketti, mustaruuti, kansallinen, OrivA, Orivesi

Ampumaurheilun kilpailukalenteri löytyy internetistä osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi

Heinäkuu 2008

u Mustaruutiammunnan
PM-kilpailut 5.-6.7.2008
Oriveden Ampujat järjestää mustaruutiammunnan PM-kilpailut
Orivedellä 5 - 6.7.2008, Loilon ampumaradalla.
Kilpailussa ammutaan kaikki MLAIC:n viralliset lajit
sekä pohjoismaiset takaaladattavat lajit.
Ilmoittautuminen: 30.5.2008 mennessä joko postitse:
V-P Karvinen, Alakartanonkuja 1 C 16, 02360 Espoo
tai sähköpostilla:  vel-pekka.karvinen@biofellows.com.
Ilmoittautumiskaavake löytyy mustaruutiampujien kotisivulta 
helmikuun loppuun mennessä.

Tervetuloa Orivedelle!

Helmikuu 2008
23.2. Helmikilpailu, ilmakivääri ja –pistooli, avoin alueellinen, OMAS, Oulu 

22.-24.2. Lehtimäen Kevätkisat, ilmakivääri ja –pistooli, avoin al., LehA, Lehtimäki

Maaliskuu 2008

u Kankaanpään Ampujat järjestää

Kevätkisa 28.2.-2.3.2008 (to-su)
nelipäiväisenä 50-vuotisjuhlakisana ilma-aseilla  
Kankaanpään ilma-aseradalla os. Rautatienkatu 3.
Kilpailu ammutaan non-stop ammuntana
to 28.2. klo 18.00 - 21.00 
pe 29.2. klo 18.00 - 21.00 
la 1.3. klo 10.00 - 17.00
su 2.3. klo 10.00 - 17.00
Sarjat: SAL:n sarjat ja tukisarjat.
Osanottomaksut:
60 ls 12 €, 40 ls 10 €, 30 ls 7 €, 20 ls 5 €, joukkueet 15 €
Osanottomaksut maksetaan kisapaikalla.
Tiedustelut: Aimo Rahikka 044-5722064 ja Esa Esala 0400-724285

Tervetuloa kisailemaan juhlavuotemme 
merkeissä Kankaanpäähän!
Kankaanpään Ampujat

u Talvimusketti Orivedellä 30.3.2008
Tervetuloa mustaruutikauden avajaisiin!
KILPAILUAIKATAULU:
10.00 Whitworth ja Walkyrie
10.45 Minie
10.30 Takaaladattava kivääri
12.15 Vetterli Y, Y60 ja N
13.15 Miquelet Y ja Y60
14.15 Mariette/Colt Y ja Y60; Lorenzon
15.15 Kuchenreuter Y ja Y60; S&W
15.45 Manton
16.15 Cominazzo; S&W
Huomioi lajien päällekkäisyys ilmoittautuessasi.

Kilpailumaksu 10€/laji maksetaan radalla. Muista lisenssi!
Ilmoittautumiset:
Tapio Hautakangas, puhelin 0400-433364 tai Juha Niemi, 040-5263342.

Tervetuloa Orivedelle!

Huhtikuu 2008
12.4. Arctic Cup / EM-karsinta, kasa-ammunta 100m HV 5x5, kansallinen, 

KeAmS, Keitele
12.-13.4. Maurin Skeet, skeet 125k + fin. A, B ja C, kansallinen, KurA, Kurikka

19.4. Hanki-skeet, skeet 75 kiekkoa + fin., avoin alueellinen, YMS, Ylistaro
20.4. Hanki-trap, kansallinen trap 75 kiekkoa + fin., avoin alueel., YMS, Ylistaro

26.-27.4. Palmisano / EM- ja MM-karsinta, kasa-ammunta 100m HV 5x5, 
kansallinen, LMS, Lohtaja

27.4. Kiuaskallion Kevätpamaus, pienoispistooli, pienoiskivääri makuu ja 
3x20, avoin alueellinen, JjA, Jalasjärvi

Toukokuu 2008
3.5. Rami cup & Kalen kisa, HV 100m 5x5, .22 LR 3x10, avoin alueellinen, 

HaaAS, Haapajärvi
3.-4.5. Unkan Pistoolipäivät, pistoolilajit, avoin alueellinen, ASA/LehA, Alajärvi
3.-4.5. Nasta GP, trap, Y, Y20, Y55, N, kansallinen, MKMS, Mäntsälä
3.-4.5. Nasta GP, skeet, kaikki sarjat, kansallinen, HyMa, Hyvinkää

4.5. SSG V Mustaruutikilpailut, mustaruutilajit, kansallinen, SSG, Sipoo

u Salon XXV Mustaruuti 17.5.2008 
Kilpailun järjestäjä: Salon Seudun Ampujat
Kilpailupaikka: Hevonpään ampumarata, Halikko 
Sarjat: Y
Kilpailun lajit:1, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 21, 22, vähintään 4 osallistujaa /laji.
Eräluettelo tulee SAL/Mustaruuti sivuille.
Ilmoittautuminen: 9.5.2008 mennessä Taisto Kilpinen Antintie 12, 31400 
Somero, s-posti: taisto.kilpinen@somero.salonseutu.fi.
Osallistumismaksu: 10 € /laji maksu radalla.
Jälki-ilmoittautuneita otetaan, jos erissä on tilaa.
Kilpailujen johtaja Taisto Kilpinen kilpailun johtaja, TA Veikko Ratsula.
Tiedottaja Hannu Jyrä, 050 5680182.

Opastus kilpailupaikalle 110-tieltä.

Tervetuloa!
Salon Seudun Ampujat

Kesäkuu 2008

u Mustaruutiammunnnan
30. SM-kilpailut 28.-29.6.2008
Oriveden Ampujat järjestää mustaruutiammunnan 
30. SM-kilpailut avoimena kansainvälisenä kilpailuna 
Loilon ampumaradalla Orivedellä 28.-29.6.2008.
Kilpailussa ammutaan kaikki MLAIC:n viralliset lajit sekä pohjoismaiset 
takaaladattavat lajit.
Kilpailumaksut: Haulikko 15€/laji, muut lajit 15€/ensimmäinen laji ja seu-
raavat 10€/laji. Ilmoittautumiskaavake löytyy mustaruutiampujien kotisivulta.
Ilmoittautuminen: 30.5.2008 mennessä joko postitse:
V-P Karvinen, Alakartanonkuja 1 C 16, 02360 Espoo
tai sähköpostilla:  vel-pekka.karvinen@biofellows.com.
Joukkueilmoittautumiset suoritetaan radalla ennen lajin alkua.

Tervetuloa Orivedelle!
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PALVELUHAKEMISTO

Vakio- ja irtovuoroja  

www.urheiluhallit.fi    Kallio • Kontula • Malmi • Mäkelänrinne • Pasila • Siltamäki • Töölö 

Pienoispistoolirata 25 m > ampumapaikkoja 6 kpl > maksimikaliperi 22
50 metrin rata > ampumapaikkoja 3 kpl > ampua voi 9 mm aseella
Ampumaratoja voi käyttää vain, jos on oma ase ja siihen hallussapitolupa. 

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

Metsästys-
matkailua:

Erkki Rintakoski
0400 566825

www.ekihuntingsport.net

kotisivut: www.asetalo.fi
e-mail: asetalo@asetalo.fi

ASEKAUPOILLE HUMPPILAAN!
PARDINI SP NEW     .22 LR   1.355 €
BENELLI  MP 90 S World Cup.22LR  1.670 €
WALTHER GDP Expert .22 LR  1.567 €
ANSCHUTZ piekkari 2013/69 Alu .22LR 2.750 €
WALTHER KK 300 Alu laukulla .22LR  2.582 €
Feinwerkbau 2700 Alu .22 LR  2.700 €
Huippuilmakivääri, WALTHER LG300 CARBONTEC,
hiilikuitutukilla ja upealla laukulla   3.214 €
Huom! Panokset R 50 ja R 100 tilattu kevään toimitukseen, varatkaa omanne ajoissa.

puh.nro (03) 437 7183
email: aseliike.rantanen@surffi.net

TERVETULOA KAUPOILLE!

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen
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// SVENSKA SIDAN

 
Efter RS segerrad mellan åren 1998- 2003 har Sibbo Skyttegille 
hemtagit trofen åren 2004 - 2006. Men i år segrade Raseborgs 
Skyttar igen med 758p, fem poäng före SSG. Poängen erhålles 
från finländska skyttemästerskapen, för de åtta bästa placeringar-
na (8p för guld, 7 för silver o.s,v.). RS samlade 758p, SSG som 

”Start i skytte”
 
Inom Svenska Finlands Skytteför-
bunds 17 föreningar sysslar un-
gefär hälften av dem med aktiv 
ungdomsverksamhet. Meningen är 
att förbundet skall ordna informa-
tionstillfällen, i dessa föreningar, om 
vapenhantering och skjutteteknik, 
som riktas till de unga skyttarna 
med sina föräldrar.

Utbildning för stödskyttar/ föräld-
rar har också redan kommit igång. 
Christer Lassus, som drar projek-
tet, höll under hösten utbildnings-
tillfällen på Åland och i Esbo. Nu 
fortsätter träffarna bl.a. i Kyrkslätt, 
Närpes, Borgå, Ingå och i Ekenäs. 
Andra SFS föreningar som sysslar 
med juniorskytte är naturligtvis välkommna med, det är bara att ta 
kontakt med Christer Lassus, tel: 040-8362946, eller verksam-
hetsledaren, om man önskar ordna ett infotillfälle med Christer 
som instruktör.

Den åländska gruppen av ledare, föräldrar och skyttar lyssnar 
uppmärksamt på Christer Lassus när han berättar om ”Start i 
Skytte” projektet.

RS tog hand om Pohjolan Malja 2007
kom tvåa 753p och trean Turun Seudun Ampujat 432p. Pokalen 
delades ut på SAL:s fullmäktiges höstmöte och mottogs av Anders 
Holmberg från RS. 

Fullmäktigeordförande Helena Walldén och SAL:s vd Risto Aar-
rekivi överräckte pokalen.
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// SVENSKA SIDAN

SFS:s Mästerskap Tid Plats Arrangör

Luftgevär/Luftpistol* 1-2.3 Ekenäs/Karleby     RS/SkB

Olympiagevär, rekordd. 8.3 Esbo ESF

Viltmål, rekordd. 14-15.6 Sibbo SSG

Trap 28-29.6 Sibbo SSG

Gevär/Pistol** 27-29.6 Vasa/Karleby VS-VA/SkB

Skeet/Sporting 28-29.6 Jakobstad JSF

*SFSM i stödklasserna skjuts enl. Guldkornsreglerna i resp. klasser. 

**På min.gev./pist. i klasserna S12 och S14.

Övriga tävlingar Tid Plats Arrangör

Guldkornsfinalen, luftvapen 8-9.3. S:t Mickel

Guldkornsfinalen krutvapen 9.8. Sodankylä

SFS oldboys - 
Dragsvik beväringar september Ekenäs Nyl.Brigad

Lägerprogram Tid Plats Arrangör

Gevärsläger, krutvapen 29-30.3. Vasa SFS/VSVA

Olympiagevärsläger mars Ingå SFS/RS

Pistolläger, krutvapen 5-6.4. Vasa SFS/VSVA

Olympiagevärsläger mars-april Ingå RS

Pistolläger, luftvapen nov. Ekenäs SFS/RS

Gevärsläger, luftvapen nov. Ekenäs SFS/RS

”Start i skytte”, infotillfällen för stödskyttar i föreningarna 

Startavgifter i SFSM 300m  luftv/gevär/pistol/viltmål hagelgrenar
Seniorer/Damer: 15 € 12 € (*för stödskyttar 1€) 25 €
Juniorer: 10 € 8 € 20 €
Lagtävling: 12 € 12 € 12 € 
* Stödskytten betalar 1€ startavgift. Förbundet ersätter arr.föreningen sedan  
med 7€/skytt. 

Medlemsavgiften (SFS kontonr:  218520-1009355)
Medlemsavgiften föreningarna betalar till förbundet är 1€/medlem

Domarkurser
Domarkurs ordnas under vintern på gevär och pistol på Åland. För 
övriga kurser för överdomare och I och II klassens skyttedomare 
kan föreningarna kontakta verksamhetsledaren om behov fram-
kommer.

Serietävlingar för stödskyttar
Luftvapen lagserien på gevär och pistol skjuts som en hemmaba-
netävling i klasserna SS12 (OBS! sittande med stöd) och i MS14. 
Den individuella serien på gevär och pistol skjuts enligt Kultahip-
pureglerna. Här skjuts fem serier av vilka de tre bästa räknas.

Cirkulär
Per post utsänds information till föreningarna om verksamhe-
ten, verksamhetsplan, femårsplan, möteskallelser, adresser 
och övrig information.

Svenska sidan i Urheiluampuja
Här införs aktuella saker om förbundet, föreningarna och om 
medlemmarna. Även resultat från våra mästerskap införs i 
mån av utrymme i tidningen. Här finns också möjlighet för 
medlemmarna att införa material i form av text eller bilder. (ta 
kontakt med verksamhetsledaren). 

SFS:s hemsida: www.sfs.idrott.fi
Här införs också aktuella saker som snabbt når medlem-
marna. Resultat och info om aktuella saker tillsammans med 
bilder finns på vår hemsida.

e-post: 
Så snart vi får systemet heltäckande så att samtliga föreningar 
kan nås per e-post kommer information att kunna ske mycket 
snabbt denna väg. För tillfället har 16 av våra 17 föreningar 
tillgång till e-post.
SFS:s e-postadress är: jack.wuorinen@dnainternet.net  

// INFORMATION

De glada VS-VA: skyttarna, Jyrki Aronen, Kai Saarnisto och 
Raimo Keski-Hannula väntar säkert ivrigt på att årets skyt-
tesäsong skall börja. Bilden är från SFSM i Ekenäs 2007.

SFS VERKSAMHETSPROGRAM FÖR 2008



www.hyundai.fi 

Hyundai i30 -mallisto alk. 17.490 €  ja Hyundai i30 Diesel -mallisto alk. 18.490 €
EU-yhdistetty kulutus 4,7-7,6 l/100 km. CO2 -päästöt 125-182 g/km. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.
Kuvan auto erikoisvarustein. 

i30  Greenfl eet-luokan voittaja arvostetussa World Solar Challenge -kilpailussa

haastaa luonnon puolesta

Vanhat merkit eivät pidä paikkaansa. Hyundai i30 osoittaa, että keskikokoluokan auto voi olla sekä 
käytännöllinen, taloudellinen että ylellinen. Hyundai i30 on tätä päivää, ja se vastaa myös tulevaisuuden 
ympäristöhaasteisiin.
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