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t iia Törmälä ampui hienon kauden ilmakiväärin Bundesliigassa 
SG Hamm -joukkueessa. Hän voitti seitsemästä ottelustaan 
kuusi. Ensimmäisenä suomalaisen Bundesliigan finaalitapahtu-

massa kilpaillut Törmälä otti otteluvoiton puolivälierässä Coburgissa 
lauantaina 6. helmikuuta, kun SG Hamm hävisi puolivälierän HSG 
Münchenille niukasti 3-2 ja putosi jatkosta. Tiia Törmälä voitti omassa 
ottelussaan Isabella Straubin selvästi 394-391.

SG Hammin puolivälierässä pudottanut HSG München voitti ilma-
kiväärin Bundesliigan. Se voitti välierässä Der Bund Münchenin 3-2 
ja finaalissa ST Hubertus Elsenin 4-0. Finaali päättyi pistein 4-0, kun 
Münchenin Sonja Pfeilschifterin ja Hubertus Elsenin Dick Boschma-
nin ottelu päättyi 397-397. 

19-vuotias kankaanpääläinen Tiia Törmälä onnistui hyvin ilmakivää-
rin Bundesliigan puolivälierässä. Törmälä voitti Isabella Straubin 394-
391. Straub on 1991 syntynyt saksalaisjuniori, joka voitti pienoiskivää-
rin 3x20 laukauksen asentokilpailun EM-kultaa viime kesänä Kroatian 
Osijeksissa. Törmälä kilpaili EM-kisassa naisten sarjassa ja oli 7:s.

SG Hamm hävisi puolivälierän HSG Münchenille niukasti 3-2 ja pu-
tosi jatkosta. Münchenin joukkueelle voiton ampuivat Saksan Sonja 
Pfeilschifter, Itävallan Thomas Farnik ja Saksan Silvia Rachl. Pfeil-
schifter on ilmakiväärin naisten kaksinkertainen MM-kultamitalisti ja 
kolminkertainen EM-kultamitalisti. Farnik on eri kiväärilajien MM- ja 
EM-mitalisti. Hän on edustanut Itävaltaa olympialaisissa viisi kertaa 
peräkkäinen 1992 alkaen ja ampunut ilmakiväärillä kuudenneksi 
1992 Barcelonassa ja pienoiskiväärin täysottelussa viidenneksi 2008 
Pekingissä ja kuudenneksi 2004 Ateenassa.

- Kisa ei ollut huono, mutta muutama ysi tuli turhaan yliyrittämiseen. 
Kokonaisuutena ihan hyvä kisa, kun ajattelen, kuinka täydellisen uusi 
kokemus tämä on, Tiia Törmälä totesi.

- Joukkue ei ollut tietenkään ihan tyytyväinen, kun kaikki eivät pys-
tyneet siihen, mitä osaisivat. Hamm on viimeksi ollut finaalitapahtu-
massa viisi vuotta sitten ja koko historiansakin aikana vain viisi kertaa, 
joten jo tämä finaalitapahtumaan pääsy oli toki voitto joukkueelle.

Ilma-aseiden Bundesliiga on suosittu yleisötapahtuma Saksassa. 
Jo sarjaotteluissakin katsojat kannustavat suosikkejaan huutamalla 
ja rumpuja hakkaamalla. Finaalitapahtumassa meno vain kiihtyy.

- Finaali on todella tunnelmaltaan intensiivisempi. Yleisöä oli urhei-
luhalli täynnä ja sitä oli kolme kertaa enemmän kuin sarjakierroksilla. 
Melu on korvia huumaavaa. Yleisö kannustaa ja elää kisan mukana 
enemmän kuin missään olen ennen kokenut, Tiia Törmälä kuvailee.

Tiia Törmälä ampui Bundesliigakauden aikana seitsemän ottelua 
ja voitti niistä kuusi. Puolivälierässä hän oli SG Hammin kakkosampu-
ja eli hänen keskiarvotuloksensa 393,60 oli seuran toiseksi paras.

- Bundesliiga on opettanut minulle uudenlaista keskittymistä ja 
paineensietokykyä. Ennen kuin on ollut itse paikan päällä katsomos-
sa puhumattakaan ampumisesta, on vaikea ymmärtää, kuinka suuri 
paine ampujan täytyy kestää suorituksessaan. Ei ihme, että kaikki 
maailman huiput haluavat ampua täällä.

IlmakIväärIn BundeslIIgan fInaalItapahtuma,
6.-7.2.2010, Coburg, Saksa

Puolivälierät:
SG Hamm – HSG München 2-3
Mareike Ostkamp – Sonja Pfeilschifter 393-397
Tiia Törmälä – Isabella Straub 394-391
Melanie Kunz – Thomas Farnik 384-395
Constanze Rotzsch – Silvia Rachl 390-392
Dana Prüfe – Rebecca Frank 391-389
Pisteet yhteensä: Hamm – München 1952-1964.
SV Germania Prittbach – ABC Münster 3-2
Der Bund München – KKS Nordstemmen 5-0
SV Affalterbach – ST Hubertus Elsen 1-4

Välierät:
HSG München – Der Bund München 3-2
SV Germania Prittbach – ST Hubertus Elsen 2-3

Finaali:
HSG München – Hubertus Elsen 4-0
Sonja Pfeilschifter – Dick Boschman 397-397, 
Isabella Straub – Dirk Leiwen 394-392
Thomas Farnik – Nadine Schüller 395-393
Silvia Rachl – Daniel Butterweck 393-386
Rebecca Frank – Andre Knop 393-383
Pisteet yhteensä: München – Hubertus Elsen 1972-1951

Lisätietoa ampumaurheilun Bundesliigasta:
www.dsb.de/sport/bundesliga

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Tiia Törmälä
ampui ilmakiväärillä hienon kauden Bundesliigassa

Suomessa Rauman Seudun Urheiluampujia edustava Tiia Törmälä 
muutti Raumalta Kankaanpäähän tammikuun lopussa.
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Kansi juho kurki ampui ilmakiväärillä kaksi y20-sarjan  
 se-tulosta ruotsin sävsjössä 5.1. 
Kuva juha soini

sal:n henKilÖKunta

toiminnanjohtaja risto aarrekivi
talouspäällikkö pirjo manninen
Kilpailusihteeri kirsi kankaanmäki
toimistosihteeri maila pynnönen
viestintä- ja  
markkinointipäällikkö matti viitanen
nuoriso- ja 
koulutuspäällikkö timo rautio
valmennuksen johtaja leena paavolainen

82:s vuosikerta

harri Vallila on aloittanut Ampumaurheilu-, 
Uima- ja Sulkapalloliittojen yhteisenä 
markkinointipäällikkönä helmikuun 

alussa. Vallilan ensisijaisena tehtävänä on 
uusien yhteistyökumppaneiden hankinta.

- Kolmen liiton toimintaa tuotteistamalla luon 
paketteja, joilla uudet yhteistyökumppanit 
tavoittavat kohderyhmänsä eli ovat 
yhteistyökumppaneita kiinnostavia medioita. 
Esimerkiksi lajiliittojen tapahtumat ja muu 
toiminta sekä lehdet ja nettisivut tavoittavat 
ison joukon ihmisiä, jotka aktiivisina toimijoina 
kiinnostavat mainostajia, Harri Vallila sanoo.

45-vuotias vantaalainen Harri Vallila 
on myynyt mediaa, ulkomainontaa, 
radiomainontaa, iltapäivälehteä ja 
sanomalehtiä, vuodesta 1987 alkaen. Viimeksi 
hän on ollut viitisen vuotta Kärkimedia Oy:n 
myyntiryhmän päällikkönä.

Harri Vallilan tavoittaa puhelimella numerosta 
040 5526834 ja sähköpostilla osoitteesta 
harri.vallila@ampumaurheiluliitto.fi. 
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Suomalainen liikuntakulttuuri  
voittaa veikaten

Rahapeliyhtiö Veikkauksen pelien pelaaminen ja tuotto on kasva-
nut vuodesta 2002 alkaen. Rahapelivoittajien lisäksi voittajia ovat 
veikkausvoittovarojen edunsaajat, tiede, taide, liikunta ja nuoriso-
työ, kun opetusministeriö on pystynyt joka vuosi jakamaan isom-
pia toiminta-avustuksia.

Veikkauksen kasvavan tuoton lisäksi edunsaajien pitää kiittää 
Matti Vanhasen II hallitusta ja sen kulttuuri- ja urheiluministeri Ste-
fan Wallinia. Huhtikuussa 2007 työnsä aloittanut hallitus sopi hal-
litusohjelmassaan, että se jakaa Veikkauksen tuoton jako-osuuk-
sien mukaan edunsaajille: taiteelle 38,5 prosenttia, liikunnalle 25 
prosenttia, tieteelle 17,5 prosenttia ja nuorisotyölle 9 prosenttia. 
Wallin on onnistunut puolustamaan hallitusohjelman sopimusta, 
vaikka veikkausvoittovaroille olisi uusiakin ottajia.

Vanhasen hallitus on tehnyt vuosien 2008, 2009 ja 2010 budjetit 
sekä tekee vielä vuoden 2011 budjetin. Tänä aikana esimerkiksi 
Ampumaurheiluliiton toiminta-avustus on noussut 522.500 eu-
rosta 693.000 euroon. Lisäksi Ampumaurheiluliitto on ansainnut 
vuosittain kasvaneita tukia Olympiakomitealta ja Paralympiakomi-
tealta. Nämäkin järjestöt ovat saaneet opetusministeriöltä aiem-
paa enemmän tukea jaettavaksi lajiliitoille. Lisäksi ennätykselliset 
yhdeksän ampujaa valmentautuu Lontoon 2012 olympialaisiin 
ja paralympialaisiin OPM:n verottoman urheilija-apurahan turvin 
tänä vuonna. Kukaan ei vielä tiedä, minkälainen hallitus aloittaa 
työnsä 2011 ja minkälainen sen hallitussopimus on.

Suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä on isojen muutosten 
edessä. Opetusministeriön asettama Veikkauksen toimitusjohta-
ja Risto Niemisen työryhmä pohtii huippu-urheilun strategiaa ja 
työnjakoa. Vancouverin talviolympialaisten jälkeen julkaistava 
raportti käynnistänee laajan keskustelun. Suomen Liikunta ja 
Urheilu sekä Olympiakomitea työstävät strategiaansa ja mo-
lemmat julkaisevat ajatuksensa tänä vuonna. Opetusministeriö 
uudistaa valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavun tulos-
alueita ja tulosperusteita. Tulosalueissa painotettaneen tasapuo-
lisesti harrasteliikuntaa, huippu-urheilua ja järjestö- ja seuratoi-
mintaa. OPM:n toiminta-avustusten kasvusta nauttivat jatkossa 
ne järjestöt, jotka kasvattavat lapset liikkumaan ja osan heistä 
huippu-urheilijoiksi, pitävät aikuiset työkykyisinä ja ikääntyneet 
toimintakykyisinä.

Den finska idrottskulturen vinner på spel
 
Penningspelbolaget Veikkaus har ända sedan år 2002 åtnjutit 
ökad speliver och ökad vinst. Undervisningsministeriet har årli-
gen kunnat dela ut större bidrag, vilket betyder att vinnare, utö-
ver spelens vinnare, är förmånstagarna av bolagets vinst: veten-
skap, konst, motion och idrott samt ungdomsarbete. 

Tacket för denna utveckling bör även riktas till Matti Vanhanens 
andra regering och dess kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. 
Regeringen, som inledde sitt arbete i april 2007, kom i sitt reger-
ingsprogram överens om att dela ut Veikkaus vinstmedel enligt 
följande: konst 38,5 procent, motion och idrott 25 procent, veten-
skap 17,5 procent och ungdomsarbete 9 procent. Wallin har lyck-
ats försvara regeringsprogrammets överenskommelse trots att 
även andra instanser visat sig vara intresserade av vinstmedlen.

Vanhanens regering har gjort upp budgeterna för år 2008, 
2009 och 2010 och kommer även att göra upp budgeten för 
2011. Under den här tiden har Sportskytteförbundets verksam-
hetsstöd ökat från 522 500 euro till 693 000 euro. Därtill har 
understöden som Sportskytteförbundet tilldelats av Olympiska 
kommittén och Paralympiska kommittén ökat årligen. Undervis-
ningsministeriet har tilldelat nämnda organisationer större medel 
att dela ut bland olika grenförbund.  I år tränar även nio skyttar 
inför OS och Paralympics i London år 2012 med hjälp av under-
visningsministeriets skattefria understöd till idrottare. Ännu vet 
ingen hurdan regeringen som inleder sitt arbete år 2011 är och 
hur dess regeringsavtal kommer att se ut.

Det finska idrottssystemet står inför stora förändringar. Under-
visningsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp ledd av Veikkaus vd 
Risto Nieminen med uppgift att tänka över elitidrottens strategi och 
arbetsfördelning. Arbetsgruppens rapport, som publiceras efter 
vinter-OS i Vancouver, inleder sannolikt en omfattande diskussion 
kring ämnet. Finlands idrott och Olympiska kommittén bearbetar 
båda två sin strategi och kommer senare i år att publicera respek-
tive resultat. Undervisningsministeriet förnyar resultatområdena 
och resultatkriterierna för statsunderstöd till riksomfattande gren-
förbund. Inom resultatområdena kommer man troligtvis att jämlikt 
understryka hobbyidrott, toppidrott och föreningsverksamhet. I 
fortsättningen kommer utbildningsministeriets ökande understöd 
att riktas till organisationer som uppfostrar barn till att motionera 
och en del av dem till att bli elitidrottare och som håller vuxna 
arbetsföra och bevarar åldringarnas funktionsförmåga.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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- Ei minulla oikeastaan nuorten sarjassa ole mitään sellaista 
isompaa tavoitetta. Aikuisten sarjassa tavoitteena on menesty-
minen maailmancupeissa, kun pääsen noita maailmancupkil-
pailuja nyt kiertämään. Jos vaikka sen olympiapaikkakin saisin, 
toteaa Kankaanpään Ampujia edustava 18-vuotias Juho Kurki.

- Kyllä siitä puhetta on ollut, että voisin ampua jo Lontoon 
olympialaisissa 2012.

Nuoret ampujat ovat aiemminkin menestyneet varsinkin ilma-
aselajeissa aikuisten arvokilpailuissa. Esimerkiksi Kiinan Qinan 
Zhu oli vasta 19-vuotias, kun hän voitti ilmakiväärin olympiakul-
taa 702,7 (599+103,7) pisteellä Ateenassa 2004. Tulos oli aika-
naan finaalin maailmanennätys, peruskilpailun ja finaalin olym-
piaennätys sekä peruskilpailun nuorten maailmanennätys. Zhu 
jatkaa hienoa uraansa edelleen. Hän tähtäsi olympiahopeaa 
Pekingissä 2008, kun Henri Häkkinen laukoi olympiapronssia.

Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto (ISSF) ei ole vielä lopul-
lisesti kertonut, miten se aikoo 2012 olympialaisten maapaikat 
jakaa. Tänä vuonna paikkoja on jaossa MM-kisoissa Saksan 
Münchenissä heinä-elokuussa. Maailmancupeissa paikkoja 
jaettaneen 2011.

hIeno kausI
Kankaanpääläinen Juho Kurki on ampunut hienon kauden jo tä-
hän mennessä. Hän on tähdännyt ilmakiväärin Y20-sarjan finaa-
lin SE-tulokseksi 701,1 pistettä ja peruskilpailun SE-tulokseksi 
599 pistettä Swedish Cupissa Ruotsin Sävsjössä 5. tammikuuta. 
Finaalissa hän on rikkonut 700 pisteen rajan myös EM-näyttö-
kilpailussa Kauhavalla 24. tammikuuta, kun hän ampui 700,3 
(596+104,3) pistettä. Peruskilpailussa hän naputti 599 pistettä 
Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailussa Kankaanpäässä 6. 

tavoitteena lontoon 2012 olYMPialaiset

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Juha Soini ja Matti Viitanen juho

KURJEN

Juho Kurki ampui huiman tuloksen 701,1 (599+102,1) pistettä Swedish Cupissa Ruotsin Sävsjössä 5. tammikuuta. Norjan Kim-Andre Lund 
(vasemmalla) laukoi toiseksi 689,8 (587+102,8) pisteellä ja Ruotsin Mathias Sjöström (oikealla) sijoittui kolmanneksi 689,2 (589+100,2) pisteellä.

>>
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Juho kurkI
n syntymäaika: 20.12.1991
n syntymä- ja kotipaikka: 

Kankaanpää
n seura: Kankaanpään Ampujat
n valmentajat: Mauri Röppänen, 

Pasi Wedman ja Juha Hirvi
n ammatti / koulutus: 

ammattikoululainen
n aseet: Anschütz 9003 -ilmakivääri, 

Anschütz ALU Precise 
–pienoiskivääri

n patruunat: ilmakivääri RWS R10, 
pienoiskivääri Lapua Midas

n Henkilökohtaset SE-tulokset: 
Y20-sarjan ilmakiväärin finaali-
tulos 701,1 (599+102,1) ja perus-
kilpailutulos 599, ammuttu 5.1.2010 
Ruotsin Sävjössä Swedish Cupissa

Juho Kurki voitti kahdella todella kovalla Suomen ennätyksellä 
poikien ilmakiväärin Swedish Cupin Ruotsin Sävsjössä tiistaina 

5. tammikuuta. Kurki tähtäsi 701,1 (599+102,1) pistettä ja paransi 
SE-tuloksia ja omia ennätystuloksiaan hämmästyttävän paljon: 
peruskilpailun SE-tulosta 4 pistettä ja finaalin SE-tulosta 3,4 pistettä. 

Juho Kurki jäi ilmakiväärin olympiapronssimitalisti Henri 
Häkkisen nimissä olevista miesten SE-tuloksista vain vähän, 
kun peruskilpailun miesten SE-tulos (600) jäi pisteen päähän ja 
finaalin SE-tulos (702,7) 1,6 pisteen päähän.

Kurjen peruskilpailutulos 599 on sama kuin poikien ME-
tulos, jonka ovat ampuneet Etelä-Korean Min Ho Cheon 
ja Kiinan Qinan Zhu vuonna 2004 ja Israelin Sergy Rikhter 
2009. Ampumaurheilussa ME- ja EE-tuloksen voi ampua vain 

olympialaisissa, MM-kilpailussa, maanosan mestaruuskilpailussa 
ja maailmancupissa. Ampuessaan poikien ME-tuloksen 2004 
Kiinan Zhu voitti ilmakiväärin olympiakultaa. Poikien sarjassa ei 
noteerata finaalin ME-tuloksia.

Juho Kurki oli hyvin lähellä täydellistä 600 pisteen tulosta 
peruskilpailussa, kun hänen ainokainen ysinsäkin oli 9,9-osuma. 
Ysin hän ampui kolmannen sarjan ensimmäisellä laukauksellaan 
eli 21. laukauksellaan. Toisaalta Kurki oli onnekaskin, kun 
kympeistä neljä oli 10,0-osumia. Laitakympeistä kaksi tuli 
peruskilpailun neljällä viimeisellä laukauksella.

Täydelliset tulokset löytyvät Swedish Cupin nettisivuilta
www.swedishcup.nu

kaksI kovaa se-tulosta IlmakIväärIllä

helmikuuta. Ennätyskelpoisissa kilpailuissa 
hän on ampunut 594 pistettä tai paremmin 
yhteensä kahdeksan kertaa joulukuun puoli-
välin jälkeen.

- En ihan ajatellut, että näin hyvin kausi me-
nee, Juho Kurki kuittaa tuloksensa.

- Kyllä nyt voin olla aina kisaan lähtiessä 
varma, että pystyn ampumaan 595.

Mainion Swedish Cupin jälkeen Juho 
Kurki kilpaili yhtenä ennakkosuosikeista pe-
rinteisessä ja kovatasoisessa Münchenin 
ilma-asekilpailussa tammikuun lopussa. Hän 
onnistui hyvin ampumalla ensimmäisessä 
kilpailussa neljänneksi 696,3 (594+102,3) 
pisteellä ja toisessa kilpailussa kuudenneksi 
696,9 (594+102,9) pisteellä. Tunsitko muiden 
menestysodotukset paineena Münchenissä, 
kun kaikki kuitenkin tiesivät sinun ampuneen 
hienosti Sävsjössä?

- En minä sitä nyt niin ole ajatellut, mitä 
muut odottavat. Ei se mitenkään erilaiselta 
tuntunut. En ainakaan itse huomannut enkä 
ajatellut niitä vanhoja tuloksia, kun viivalle 
menin, hän toteaa.

Juho Kurki kilpailee urallaan kolmannen 
kerran ilma-aseiden EM-mitaleista Norjan 
Meråkerissa 10. maaliskuuta. Vuoden 2008 
EM-kilpailussa Sveitsin Winterthurissa hän oli 

24:s 586 pisteellä ja vuoden 2009 EM-kilpai-
lussa Tshekin Prahassa 26:s 587 pisteellä 

- Kyllä minä sitä finaalipaikkaa odotan. 
595:n tuloksella pitäisi finaaliin päästä, Kurki 
kertoo tavoitteensa murehtimatta kilpakump-
paneista.

- Kyllähän siellä niitä hyviä ampujia on.

pItkä ura ampuJana
Juho Kurki muistelee aloittaneensa 10-vuo-
tiaana ammunnan harrastamisen Kankaan-
pään Ampujien ampumakoulussa. Hän on 
kasvanut vuosien myötä tukiampujasta huip-
puampujaksi Ampumaurheiluliiton nuoriso-
toiminnan kaikki portaat askeltaen. 

- Kyllä se ainakin minulla hyvin on toiminut. 
Missään vaiheessa ammunta ei ole tuntunut 
tylsältä eikä se ole tympässyt, hän sanoo.

- En oikein osaa sanoa tarkkaa ajankohtaa, 
koska ajatus huippu-urheilijan urasta syntyi. 
Kun tulokset koko ajan paranivat, niin ajatus 
vahvistui, että voin maailmalle päästä. 

Juho Kurjen valmentajina toimivat Mauri 
Röppänen, Pasi Wedman ja Juha Hirvi, jotka 
kaikki ovat ampumaurheilun moninkertaisia 
arvokilpailumitalisteja ja olympiaurheilijoita. 
Röppänen huolehtii niin sanotusta päivittäis-
valmennuksesta kotiradalla Kankaanpäässä. 

Kiväärilajien päävalmentaja Hirvi ja nuorten 
olympiavalmentaja Wedman ovat valmenta-
neet Kurkea leireillä ja kilpailuissa runsaan 
vuoden.

- Olisiko joku neljä vuotta, kun olen tehnyt 
yhteistyötä Maurin kanssa. Maurilta tulee 
paljon sellaista kokemuksen kautta kertynyt-
tä tietoa, mitä ei ole ikinä missään kirjoissa, 
Juho Kurki sanoo

- Kyllä kolmen valmentajan yhteistyö tun-
tuu toimivan.

urheIlukouluun 2011
Juho Kurki on suunnitellut opiskelu- ja am-
muntauransa kahdeksi vuodeksi. Hän valmis-
tuu sähköasentajaksi keväällä 2010. Toisen 
tutkintonsa, automaatioasentajan tutkinnon 
hän saa valmiiksi 2010 joulukuussa.

- Ajattelin hakea 2011 syksyksi varusmies-
palvelukseen Lahden Urheilukouluun, hän 
sanoo.

Mauri Röppänen arvioi Jaakko Björkbackan ja 
Juho Kurjen olevan tulevaisuudessa aisaparin, 
joka tekee tulosta maailmalla.
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- Tuntuu ihan hullulta, että Juho ampuu tuollai-
sia tuloksia. 599 on niin kova tulos, että sellai-
nen tulee näille huippujätkille joskus hyvänä 
päivänä. Ei niitä kovin montaa tule. En voinut 
edes kuvitella, että sellainen tulos tulisi jo nyt 
– mutta se tuli nyt, toteaa Mauri Röppänen, 
joka valmentaa Juho Kurkea ja on seurannut 
hänen uraansa alusta lähtien.

Juho Kurki ampui ilmakiväärillä 701,1 
(599+102,1) pistettä Ruotsin Sävsjössä 5. 
tammikuuta. Yhdellä kilpailulla hän paransi 
poikien SE-tuloksia ja omia ennätystuloksi-
aan hämmästyttävän paljon: peruskilpailun 
SE-tulosta 4 pistettä ja finaalin SE-tulosta 3,4 
pistettä. Hän on ampunut ennätyskelpoisissa 
kilpailuissa peräti kuusi kertaa 595 tai parem-
min joulukuun puolivälin jälkeen.

- Kaikki tulokset 595 yläpuolella ovat ko-
via ja lähellä maailman huippua. Hyvänä 
päivänä osumat jäävät kympin sisään ja 
ovat 10,0-osumia eivätkä 9,9-osumia. Ihan 
samanlaisella ammunnalla voi tulla 595 kuin 
600. Pitää olla pikkaisen tuuriakin, Mauri 
Röppänen sanoo.

- Kun on riittävän rohkea, tulee hyvä tulos. 
Niitä 10,0-osumia pitää vain uskaltaa ampua 
eikä yrittää väkisin tehdä vähän parempaa. 
Pitää uskaltaa puristaa laukaus ensimmäi-
seen hyvään tähtäyskuvaan. Niin ne huippu-
tulokset tulevat, kun ovat tullakseen.

Mauri Röppänen arvioi Juho Kurjen olevan 
ruumiillisesti ja henkisesti lahjakas ampuja. 
Hänen kehonsa mittasuhteet ovat hyvät am-
pujalle.

- Onneksi mitat jäivät riittävän pieneksi ja 
matalaksi, jotta hyvä pystyasento on helpompi 
saada aikaan. Kyllä pitkä hujoppikin voi saa-
da tuloksia aikaiseksi, mutta varsinkin ulkona 
ampuessa hujopit voivat olla vaikeuksissa, 
kun tuuli pääsee heiluttamaan. Juhon kaulan, 
käsien, jalkojen, käsivarsien ja olkavarsien 
mitat ovat sopusuhtaiset ammuntaan. Juholla 
löytyy vehkeellä kuin vehkeellä hyvä asento 
vääntelemättä ja kääntelemättä, hän arvioi.

- Henkisiltä ominaisuuksiltaan Juho on 
huippu-urheilija jo lähtökohdiltaan. Hän osaa 
keskittyä asioihin, osaa itse ajatella ja kuun-
telee, jos hänelle jotakin kerrotaan. Huippu-
urheilijalta pitää löytyä omaa päätä.

Yhtenä suosikeista em-kisaan
Juho Kurjen lähtökohdat kauden arvokilpai-
luihin ovat erilaiset kuin aikaisempina vuosi-
na. Nyt hän ja kaikki muutkin tietävät, että hän 
pystyy ampumaan ainakin ilmakiväärillä tulok-
sen, jolla hän voi menestyä sekä ilma-aseiden 
EM-kisassa Norjan Meråkerissa maaliskuus-
sa että ISSF:n kaikkien lajien MM-kisassa 
Saksan Münchenissä heinä-elokuussa.

- Onhan Juho tänä vuonna jo muutaman 
kerran tehnyt hyvän tuloksen, kun sellainen 
on pitänyt tehdä, Mauri Röppänen viittaa 

Swedish Cupiin ja perinteiseen Münchenin 
ilma-asekilpailuun. Sävsjössä Juho voitti kaik-
ki kolme Swedish Cupin kilpailua tammikuun 
alussa. Münchenissä hän ampui neljänneksi 
(696,3 = 594 + 102,3) ja kuudenneksi 696,9 
= 594 + 102,9) tammikuun lopussa.

- Ilma-aseiden EM-kisasta odotan vain hy-
vin ammuttua tulosta, joka pyörii samoissa 
lukemissa, mitä Juho on tänä vuonna ampu-
nut. Sijoitus riippuu siitä, mitä toiset saavat 
aikaiseksi. Kisassa on monta hyvää ampujaa 
mukana, joista aina joillakin on hyvä päivä.

Pojat kilpailevat ilma-aseiden EM-mitaleis-
ta 10.3. Mauri Röppäsellä on selvä suunnitel-
ma valmistautumiseen viimeisinä viikkoina.

- Kokemattomat urheilijat rupeavat usein 
harjoittelemaan oikein pirusti, kun heidän 
pitäisi levätä. Me olemme suunnitelleet niin, 
ettei Juho ammu itseään tukkoon ennen EM-
kisaa. Kyllä Juho on kuunnellut, kun olen ker-
tonut, miten pitäisi tehdä. 

Juho Kurki kilpailee kuluvan kauden ja vie-
lä ensi vuoden nuorten sarjoissa. Sinä aikana 
hän ehtii osallistua kahteen ilma-aseiden EM-
kilpailuun, ISSF:n lajien MM-kilpailuun 2010 
ja ruutiaseiden EM-kilpailuun 2011. Tähän 
mennessä hänen parhaat sijoituksensa ovat 
24:s (586 pistettä) ilmakiväärissä EM-kisassa 
2008, 26:s (587) ilmakiväärissä EM-kisassa 
2009 ja 28:s (1138) pienoiskiväärin täysotte-
lussa EM-kisassa 2009.

- Ilma-aseilla Juhon pitäisi pärjätä jo tänä 
vuonna. Pienoiskiväärissä on vielä aika pal-
jon työtä tehtävänä ennen kaikkea olosuhtei-
den hallinnan kanssa. Pienoiskiväärissä pi-
tää osata lukea tuulta ja ampua sen mukaan, 
Mauri Röppänen arvioi.

- Ilmakivääriä ja pienoiskivääriä Juho har-
joittelee ja ampuu rinnakkain. 300 metriä tu-
lee mukaan harrastukseksi, kun vehkeet ovat 
siinä mallissa. 

olympialaisissa lontoossa 2012?
- Pekingin olympialaisten aikaan rakensimme 
Juholle pienoiskivääriradan kotiin - sellaisen 
lämmitettävän paikan, että hän pystyy ampu-
maan talvellakin. Silloin oli ajatuksena, että 
seuraavissa olympialaisissa hän on muka-
na. Nyt tie Lontooseen näyttää aika suoralta, 
Mauri Röppänen toteaa.

- Tarkoituksena on, että silloin hän osaisi 
ampua pienoiskiväärilläkin kovia tuloksia.

Mauri Röppäsen ajatuksena on, että Juho 
ottaa ilmakiväärillä olympiamaapaikan maail-
mancupissa. Ensimmäiset maailmancupinsa 
hän ampuu tänä vuonna. Olympiamaapaikat 
ovat jaossa maailmancupeissa ainakin 2011.

- Tämän vuoden maailmancupit ovat opet-
telua, Röppänen sanoo ja uskoo Juhon mah-
dollisuuksiin.

- Sama taulu ja ampumamatka niissäkin 
kisoissa on.

maurI rÖppänen
n 64-vuotias
n olympiahopeamitalisti ampumahiihdon 

viestissä Sapporossa 1972
n 4:s pienoiskiväärin täyskilpailussa 

Moskovan olympialaisissa 1980
n MM-kultaa 300 metrin vakiokiväärin 

joukkuekilpailussa Kalle Leskisen ja 
Ralf Westerlundin kanssa 1986

n MM-kultaa 300 metrin kiväärin 
makuuasennon joukkuekilpailussa 
Kalle Leskisen ja veljensä Pekka 
Röppäsen kanssa 1986

n MM-hopeaa 300 metrin kiväärin 
makuuasennon joukkuekilpailussa 
Osmo Ala-Honkolan, Juhani Laakson 
ja Jaakko Minkkisen kanssa 1978

n MM-pronssia 300 metrin 
vakiokiväärissä 1986

n MM-pronssia 300 metrin kiväärin 
täysottelussa 1986

n MM-pronssia 300 metrin vakio-kiväärin 
joukkuekilpailussa Osmo Ala-
Honkolan, Juhani Laakson ja Jaakko 
Minkkisen kanssa 1978

n MM-pronssia 300 metrin vakiokiväärin 
makuuasennon joukkuekilpailussa 
Osmo Ala-Honkolan, Juhani Laakson 
ja Jaakko Minkkisen kanssa 1978

n MM-pronssia 300 metrin kiväärin 
polviasennon joukkuekilpailussa 
Osmo Ala-Honkolan, Juhani Laakson 
ja Jaakko Minkkisen kanssa 1978

n MM-pronssia 300 metrin kiväärin 
joukkuekilpailussa Osmo Ala-
Honkolan, Juhani Laakson ja Jaakko 
Minkkisen kanssa 1978

Juho yllätti valmentajansa
Mauri Röppäsen
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rheilun ja liikunnan valtiontuki on 
lisääntynyt huomattavasti Matti 
Vanhasen nykyisen, 19.4.2007 
työnsä aloittaneen hallituksen ai-

kana. Hallituspuolueet sopivat hallitusohjel-
massaan, että Veikkauksen tuotto jaetaan 
nykyisten jako-osuuksien mukaan edun-
saajille, tieteelle (17,5 %), taiteelle (38,5 %), 
liikunnalle (25,0 %) ja nuorisotyölle (9,0 %), 
vaikka tuotto kasvaisikin.

Vanhasen II hallitus on tehnyt vuosien 2008, 
2009 ja 2010 budjetit. Se tekee vielä 2011 
budjetin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. 
Tänä vuonna edunsaajat saavat veikkaus-
voittovaroja yhteensä 370 miljoonaa euroa.

- Veikkaus on ollut varmasti poikkeukselli-
nen rahapeliyhtiö koko Euroopassa, kun sen 
tuotto on kasvanut vuosittain. Tuoton kasvu 
on osoitus yhtiön osaavasta johdosta ja hen-
kilökunnasta, joka takoo tulosta. Suomalaiset 
ovat tottuneet pelaamaan Veikkauksen pele-
jä, Hannu Tolonen toteaa.

- Aika maltillisesti pitää suhtautua siihen, 
että Veikkauksen tuoton näin voimakas kas-
vu olisi pysyvää. Toisaalta meidän kansanta-
loutemme tila saattaa tulevaisuudessa olla 
sellainen, että urheilujärjestöt joutuvat uudel-
leen säästötalkoisiin. Järjestöjen ei kannata 
laskea sen varaan, että opetusministeriön 
toiminta-avustus kasvaa vuosittain. 

1990-luvun alkupuoliskolla, taloudellisen la-
man aikana urheilun ja liikunnan rahoitus not-
kahti pahasti. Vaikka Veikkauksen tuoton jaos-
ta oli tuolloinkin säädetty lailla ja asetuksella, 
yleisissä  säästötalkoissa  hallitus ja eduskun-
ta päättivät leikata Veikkauksen tuottoja muu-
taman vuoden ajan 100 miljoonaa markkaa/
vuosi  kirjastojen valtionosuuksiin.

- Silloin liikunnan osuus Veikkauksen voit-
tovaroista piti olla 36,6 prosenttia. Jatkuvien 
poikkeaminen jälkeen liikunnan osuus oli 
90-luvulla pahimmillaan alle 20 prosenttia. 
Se oli aika kestämätön tilanne, Hannu Tolo-
nen muistelee.

- Uuden arpajaislain myötä määriteltiin 
edunsaajille prosenttiosuudet. Silloin liikunnan 
osuus nousi 25 prosenttiin, jossa uskon sen 
toistaiseksi pysyvän. On varsin epätodennä-
köistä, että Veikkauksen edunsaajien asemaa 
lähitulevaisuudessa muutettaisiin. Euroopan 
unionin seuranta huolehtii siitä, että monopo-
liasemassa olevan Veikkauksen edunsaajien 
pitää olla yleishyödyllisiä yhteisöjä.

ampumaurheiluliitto
pärjää laadulla
Opetusministeriö sopi valtakunnallisten liikun-
ta- ja urheilujärjestöjen kanssa tulosperustei-
sen määrärahanjaon käytöstä 1990-luvun 
puolivälissä. Sen jälkeen 74 valtakunnallisen 

lajiliiton toiminnan arvioinnin pe-
rustana on ollut kolmijako: lasten 
ja nuorten liikunta (50 %), aikuis-, 
terveys- ja kuntoliikunta (25 %) ja 
kilpa- ja huippu-urheilu (25 %).

Tulosperusteisin määrärahan-
jaon alkuvuosina arviointi perus-
tui määrään eli käytännössä jär-
jestön toiminnan piirissä olevien 
ihmisten määrään. Sinä aikana 
rahanjaossa pärjäsivät parhai-
ten isot palloilulajit sekä silloinen 
SVoLi. Viime vuosina toiminnan 
laadun arviointi on painottunut ja 
esimerkiksi Ampumaurheiluliiton 
toiminta-avustus on noussut vuo-
den 2006 430.000 eurosta tämän 
vuoden 693.000 euroon.

- Edellisen tulosperusteisen 
työryhmän työn perusteella aloim-
me painottaa laatua viime vuosi-
kymmenen puolivälissä. Tulosoh-
jaustyöryhmä kolmonen aloitti jo 
suunnan muutoksen, mutta ne-
lonen painotti laatua enemmän, 
Hannu Tolonen kertoo.

- Lisäksi yksilölajien ja joukkue-
lajien välinen suhde on ollut tarkas-
telussa, koska on selvää, että jouk-
kuelajeissa harrastajamäärät  ovat 

Suomalainen urheilujärjestelmä isojen muutosten edessä

hYvIn tuottava VEikkauS
liikunnan ja urheilun perusturva

Vuosi vuoden jälkeen enemmän tuottava Veikkaus on suomalaisen liikunnan 
ja urheilun perusturva. Opetusministeriö on pystynyt vuosittain korottamaan 
valtakunnallisten liikunta- ja urheilujärjestöjen toiminta-avustuksia. 
Ampumaurheiluliitto on ollut korotusten yksi suurimmista voittajista.
- Uskon suomalaisen liikuntakulttuurin muutosprosessiin alkavan 
seuraavalla olympiadilla 2012. Siihen mennessä tehdään valmisteluja 
ja käydään keskusteluja, joilla kaikki toimijat sitoutuvat prosessiin, 
opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen arvioi.
Suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa on menossa monta 
muutosprosessia, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Veikkauksen 
toimitusjohtaja Risto Nieminen johtaa huippu-urheilun strategiaa 
ja työnjakoa pohtivat työryhmää. Suomen Liikunta ja Urheilu sekä 
Olympiakomitea työstävät strategiaansa. Opetusministeriö uudistaa 
järjestöjen valtionavun tulosperusteita.

Teksti ja kuva: Matti Viitanen
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huomattavasti suurempia kuin yksilölajeissa. 
Suurimpia yksilölajien lajiliittoja ovat olleet 
Voimisteluliitto Svoli, Urheiluliitto, Hiihtoliitto 
ja Ampumaurheiluliitto. Ampumaurheiluliitto 
on ollut voittaja valtionavun kasvussa, kun 
sen toiminnan laatu on kehittynyt ja toiminnan 
laatuun panostaminen alkaa näkyä tuloksina. 
Ampumaurheilu on pisimmällä vammaisur-
heilun integroinnissa. Sen huippu-urheilun 
järjestelmä on yksi toimivimmista yksilölajeis-
sa, mikä näkyy menestyksenä. Ampumaur-
heiluliitto on tehnyt kehitystyötä edistääkseen 
harrastustoimintaa. Tästä ovat esimerkkinä 
Ampumarataopas, määrätietoinen olosuhtei-
den kehittäminen ja ampumakortti.

Opetusministeriön on ollut tavallaan help-
po jakaa tasoittaa joukkue- ja yksilölajien 
toiminta-avustusten eroja, kun Veikkauksen 
tuotto on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 
2002 alkaen. OPM on pystynyt kasvattamaan 
lajiliittojen toiminta-avustuksia tai ainakin pi-
tämään ne ennallaan.

- Erilaisissa työryhmissä lajiliittojen toi-
mintaa arvioitaessa perälauta on ollut aina 
edellisen arvioinnin tasossa, Hannu Tolonen 
sanoo.

- Avustusesityksen tekeminen ei ole kos-
kaan helppoa, kun meillä on yli 130 erilaista 
järjestöä. Lajiliittoja on tällä hetkellä 74, osa 
hyvin pieniä ja osa hyvin suuria. Toiminta-

avustuksia arvioitaessa on hyvin tärkeää 
liiton toiminnan kehittyminen. Kun olemme 
katsoneet järjestöjen toimintaa pitkällä aika-
välillä, niin hyvät ovat erottuneet akanoista.

opm:n tulosperusteinen 
määrärahanjako muuttuu 2012
- Liikunnassa ja urheilussa on yksi muusta 
kansalaistoiminnasta poikkeava elementti. Se 
on kilpailu. Kilpailutoiminta liittyy olennaisena 
osana harrastustoimintaankin niin lasten kuin 
aikuisten liikunnassa. Kilpailua ja harrasta-
mista ei voi oikein toisistaan erottaa, Hannu 
Tolonen perustelee todennäköisiä muutoksia 
valtakunnallisten lajiliittojen valtionavun arvi-
ointiin tulevaisuudessa.

- Kilpailu on tärkeä elementti liikunnan 
harrastamiseen, esimerkiksi jalka-, lento- tai 
koripallon pelaamiseen aladivisioonissa. 
Sellaisen liikkumisen voi laskea kunto- ja ter-
veysliikunnaksi. Samoin on lasten ja nuorten 
liikunnassa, jossa kilpaileminen on turvalli-
nen väline kokea voittamisen iloa tai häviä-
misen tuskaa. 

Hannu Tolosen johtama ” Valtakunnallisten 
lajiliittojen tulosperusteisen määrärahanjaon 
kehittäminen”-työryhmä työskenteli kesäkuus-
ta 2008 toukokuun loppuun 2009. Työryhmä 
esittää, että lajiliittojen valtionapujärjestelmän 

urheilija-apurahojen
määrä moninkertaistunut
Opetusministeriön myöntämien 
verottomien urheilija-apurahojen 
määrä on moninkertaistunut neljän 
viime vuoden aikana. Kulttuuri- ja 
urheiluministeri Stefan Wallin jakoi 82 
kesälajin urheilijalle yhteensä 952.500 
euroa 11. tammikuuta Helsingissä. 
Talvilajien urheilijat saavat apurahansa 
myöhemmin keväällä kauden päätyttyä. 

Vuosi sitten Wallin myönsi urheilija-
apurahan 95 urheilijalle kesä- ja talvilajit 
yhteen laskien. Silloin apurahojen 
yhteissumma oli 1.132.500 euroa.

- Urheilija-apurahat ovat 
painopisteemme. Muistaakseni 
opetusministeriö käytti urheilija-
apurahoihin 760.000 euroa vuonna 
2007. Tänä vuonna käytämme 
apurahoihin 1.700.000 euroa, 
ylitarkastaja Hannu Tolonen sanoo.

- Apurahoihin käytettävissä oleva 
rahamäärä ei kasvane tulevaisuudessa. 

Ennätyksellisesti yhdeksän ampujaa 
on ansainnut urheilija-apurahan 
vuodeksi 2010. Ison, 15.000 euron 
apurahan saivat Hanna Etula, Henri 
Häkkinen, Marko Kemppainen, Minna 
Leinonen, Heikki Meriluoto, Jukka 
Mikkonen, Satu Mäkelä-Nummela ja 
Mira Suhonen. Pienen, 7.500 euron 
apurahat sai Lauri Leskinen.

>>
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tulosalueet uudistettaisiin elämänkaarimallin 
pohjalta. Tulosalueissa painotettaisiin tasa-
puolisesti harrasteliikuntaa, huippu-urheilua 
sekä järjestö- ja seuratoimintaa. Työryhmä 
esitti tulosperusteisuuteen kaikkiaan 15 kehit-
tämiskohdetta, jotka ovat ohessa.

- Halusimme oikein kunnolla pohtia sitä, 
mistä liikunnan kansalaistoiminnassa on ky-
symys. Meidän mielestämme se on kilpai-
leminen. Haluamme tuoda urheilun takaisin 
urheiluun, hän kertoo.

- Huippu-urheilu on omana kokonaisuute-
naan, koska tavoitteellisuus on huippu-urhei-
lun ja kilpaurheilun pienen pieni ero. Toisaal-
ta haluamme korostaa, ettei huippu-urheilua 
voi ulkoistaa liikunnan kansalaistoiminnasta. 
Suomalainen huippu-urheilu pohjautuu vah-
vasti paikalliseen seuratoimintaan.

Työryhmä pitää järjestö- ja seuratoiminnan 
kehittämistä hyvin olennaisena, minkä vuoksi 
se nousi harrasteliikunnan ja huippu-urheilun 
rinnalle kolmanneksi osa-alueeksi. 

- Järjestö- ja seuratoimintaa ei ole voitu 
ottaa huomioon nykyisessä toiminnallisiin 
lohkoihin perustuvassa arvioinnissa, Hannu 
Tolonen toteaa.

opetusministeriön ylitarkastaja Hannu tolosen 
johtama ”valtakunnallisten lajiliittojen tulosperusteisen 
määrärahanjaon kehittäminen”-työryhmä esitti toukokuun 
lopussa 2009 kaikkiaan 15 kehittämiskohdetta, joilla 
nykyaikaistettaisiin tulosperusteista määrärahajakoa. 
Työryhmä esitti, että:
n lajiliittojen tulosperusteisen määrärahajaon kriteeristö 

uudistettaisiin ja huomioitaisiin uudistukset muun muassa 
liikuntalain uudistuksen yhteydessä tarkentamalla 
valtionapukelpoisen liikuntajärjestön määritelmää, 

n kaikkien lajiliittojen valtionapukelpoisuus 
määriteltäisiin uudelleen, 

n valtionapuun oikeutettuja liikuntajärjestöjä 
hyväksyttäessä edellytyksenä olisi muun muassa, 
että uuden avustettavan lajiliiton tulee olla toiminut 
vähintään viisi (5) vuoden mittaista tilikautta, 

n lajiliittojen valtionavustusten nykyiset tulosalueet 
uudistettaisiin elämänkaarimallin pohjalta, 

n järjestöjen tulosalueet jaoteltaisiin harrasteliikuntaan, 
huippu-urheiluun sekä järjestö- ja seuratoimintaan, 

n harrasteliikunta sisältäisi sekä kilpailullisen että ei-
kilpailullisen liikunnan harrastamisen, 

n huippu-urheilun arviointi määriteltäisiin uudelleen, 
n järjestö- ja seuratoimintaa arvioitaisiin omana 

kokonaisuutenaan, 
n arvioinnin lähtökohtana olisivat urheilun yhteisesti 

hyväksytyt eettiset periaatteet, 
n lajiliitot ryhmiteltäisiin niitä arvioitaessa 

toimintakulujen mukaisesti kolmeen ryhmään, 
n lajiliittojen tilinpäätösraportointia yksinkertaistetaan, 

eikä tulosaluekohtaista tilitystä vaadita, 
n järjestöjen taloutta seurattaisiin ensisijaisesti pitkällä 

aikavälillä, jolloin tunnusluvut saataisiin taseista, 
n nykyisestä slu:n lajipalvelutoimistosta kehitettäisiin 

yhteistyössä suomen liikunta ja urheilu ry:n 
kanssa entistä paremmin pienten liittojen toiminnan 
kehittämistä tukeva yksikkö, 

- Lajiliitolla pitää olla toimiva keskustoimis-
to, jotta se voi toimia. Jos lajiliiton toimistossa 
on yksi työntekijä, hänen pitää toimia samaan 
aikaan toiminnanjohtajana, talousjohtajana, 
toimistosihteerinä ja valmennuspäällikkönä – 
milloin missäkin hommassa. Seurojenkin kan-
nalta on edullista, että lajissa on toimiva liitto.

Hannu Tolonen arvioi liikuntajärjestöjen tär-
keimmäksi tehtäväksi lasten kasvattamisen 
liikkumaan. Monipuolisesti liikkuvista lapsista 
voi tulla huippu- ja kilpaurheilijoita. Joka ta-
pauksessa heistä tulee työkykyisiä aikuisia ja 
toimintakykyisiä ikääntyneitä.

- Yhteiskunnallisesti kovin juttu on se, että 
meidän on saatava lapset ja nuoret liikku-
maan mahdollisimman paljon – lajista, tavas-
ta, organisoinnista tai organisoimattomuu-
desta riippumatta. Keskustelu liikkumista ja 
liikkumattomuudesta on oikeastaan vasta 
alkanut, kun on huomattu suurten ikäluokki-
en eläköityminen ja havaittu liikkumattomuu-
desta aiheutuneet elintasosairaudet. Nyt on 
jo jonkin verran merkkejä siitä, etteivät nuoret 
jaksa työelämässä, mikä vaarantaa huolto-
suhteen tulevaisuudessa ja mikä voi aiheut-
taa ison laskun yhteiskunnalle, hän sanoo.

Valtakunnallisten lajiliittojen tulosperustei-
nen määrärahanjako muuttunee kahden seu-
raavan vuoden aikana. Uusin kriteerein jaet-
taneen vuoden 2012 toiminta-avustukset.

- Ryhdymme tekemään arviointikriteereitä 
tämän kevään aikana. Asetamme varmaan 
jo lähiaikoina työryhmän, johon kokoamme 
toimialojen ja lajiliittojen asiantuntemusta 
niin, että kykenemme määrittelemään jokai-
sella kolmelle uudelle alueelle arviointikritee-
rit, Tolonen aikatauluttaa.

- Tavoitteena on testata kriteereitä vuoden 
2011 toiminta-avustusten jaon yhteydessä. 
Silloin meillä on käytettävissä tänä kevää-
nä touko-kesäkuun vaihteessa julkaistavan 
Kansallisen liikuntatutkimuksen tulokset, jot-
ka kertovat lajien harrastajamäärät. Toivotta-
vasti pystymme tekemään lopullisen kriteerit 
2011 ja ottamaan ne käyttöön 2012 toiminta-
avustuksia jaettaessa.

Opetusministeriö antaa tämä keväänä 
eduskunnalle liikuntalain. Se tarkentaa val-
takunnallisten liikuntajärjestöjen avustuspe-
rusteita. 

lisää tehtäviä olympiakomitealle 
ja paralympiakomitealle?
Olympiakomitealle kaavaillaan entistä suu-
rempaa roolia suomalaisen huippu-urheilun 
kehittämisessä. Näin totesi Olympiakomitean 
puheenjohtaja Roger Talermo Suomen Urheilu-
gaalassa Ylen haastattelussa 16. tammikuuta. 
Talermo on jäsenenä Veikkauksen toimitusjoh-
taja Risto Niemisen johtamassa työryhmässä, 
jonka tehtävänä on uudistaa kansainväliseen 
menestykseen tähtäävän huippu-urheilun 
strategia ja työnjako. Kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Stefan Wallin asetti työryhmän marras-
kuussa 2008 ja työryhmä luovuttaa lopullisen 
raporttinsa Vancouverin talviolympialaisten 
jälkeen maaliskuussa. Niemisen ja Talermon 
lisäksi työryhmän muut jäsenet ovat liikunnan-
opettaja, Suomen menestynein koripalloilija 
Lea Hakala, Stadion-Säätiön toimitusjohtaja 
Maija Innanen, Valtion liikuntaneuvoston pu-
heenjohtaja Tapio Korjus, Svolin pääsihteeri 
Mari Laakso (kutsuttiin työryhmään Paralym-
piakomitean pääsihteerinä), Suomen Liikun-
nan ja Urheilun puheenjohtaja Timo Laitinen, 
opetusministeriön kulttuuriasiainneuvos Raija 
Mattila, Suomen Taitoluisteluliiton puheenjoh-
taja Susanna Rahkamo ja Suomen Urheilu-
opiston rehtori Erkka Westerlund. Työryhmän 
sihteereinä toimivat Hannu Tolonen, Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskuksen tutkija 
Jari Lämsä ja Olympiakomitean valmennuk-
sen johtaja Kari Niemi-Nikkola.

Talermon mukaan työryhmässä on pohdit-
tu huippu-urheilijoiden valmennuksen sekä 
sen koordinoinnin ja kehitystyön siirtämistä 
Olympiakomitean alaisuuteen. Näin eri lajien 
valmennustaito olisi vapaasti jokaisen urhei-
lijan käytössä.

- Jo Kivistön työryhmä ehdotti, että Olym-
piakomitea ja Paralympiakomitea vastaavat 
osaltaan huippu-urheilun koordinoinnista. 
Sen perusteella opetusministeriö on kohden-
tanut resursseja, Hannu Tolonen toteaa.

- Aina aika ajoin jokaisen organisaation on 
tarkasteltava toimintaansa ja mietittävä vas-

lajiliittojen tulosperusteisen 
määrärahanjaon kehittämisehdotukset

n yksityiskohtaiset kriteerit vietäisiin 
jatkovalmisteluun, johon kutsuttaisiin laaja-alainen 
liikuntajärjestöedustus, ja että 

n selvitettäisiin myös muiden liikuntajärjestöjen 
kuin lajiliittojen avustamisen kehittämistä 
tulosperusteisena. 

Hannu tolosen johtaman työryhmän jäseninä toimivat 
kehitysjohtaja rainer anttila suomen liikunta ja urheilu 
ry:stä, yhteyspäällikkö anna Bertills Finlands svenska 
idrott rf:stä, talouspäällikkö sanna Heikkilä suomen 
voimisteluliitto svoli ry:stä, testauspäällikkö katja Huotari 
suomen antidopingtoimikunta ry:stä, pääsihteeri kimmo 
j. lipponen suomen palloliitto ry:stä, toiminnanjohtaja 
tommi lanki suomen koripalloliitto ry:stä, hallitusneuvos 
tuula lybeck opetusministeriöstä sekä toiminnanjohtaja 
sari nuotio sukeltajaliitto ry:stä. lanki siirtyi työryhmän 
työn aikana lahden liikuntajohtajaksi. anna Bertills 
ei osallistunut työryhmän työhön 22.11.2008, kun 
kulttuuri- ja urheiluministeri stefan Wallin nimitti 
hänet erityisavustajakseen. työryhmän sihteerinä toimi 
ylitarkastaja timo oravainen opetusministeriöstä.

työryhmä kuuli ulkopuolisina asiantuntijoina 
valmennuksen johtaja kari niemi-nikkolaa suomen 
olympiakomitea ry:stä, kehitysjohtaja pasi mäenpäätä 
nuori suomi ry:stä ja järjestöliikunnan suunnittelija 
eerika laalo-Häikiötä kunto ry:stä.

työryhmä totesi, että valtionavustusten yleisinä  
periaatteina on pidettävä läpinäkyvyyttä, oikeuden- 
mukaisuutta ja tasapuolisuutta. lajiliittojen tulos-
perusteisen ohjauksen tavoitteena on myöntää valtion-
avustukset arviointijärjestelmän avulla mahdollisimman 
perustellusti, oikeudenmukaisesti, luotettavasti, laaja-
alaisesti toiminnan laatu ja määrä huomioon ottaen.

lisätietoa: Opetusministeriö,
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut



Toiminta-avustuksia 
arvioitaessa on 
hyvin tärkeää 

liiton toiminnan 
kehittyminen.
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- Urheiluakatemiat ovat varmasti huippu-urheilun tulevaisuutta. 
Akatemioissa lajit, oppilaitokset ja kunnat pyrkivät yhteistyössä 
luomaan hyviä harjoittelu- ja opiskeluoloja. Olympiakomitean 
tuella palkattuja nuorten olympiavalmentaja pitää keskittää 
akatemioihin, joiden pitää olla siellä, missä valtaosa nuorista 
huippu-urheilijoista opiskelee. Tämä on optimaalinen keino 
päivittäisvalmennuksen tehostamiseen, opetusministeriön 
ylitarkastaja Hannu Tolonen toteaa.

- Opetusministeriö on tukenut akatemioita pienimuotoisesti 
2005-2006 alkaen.

Olympiakomitea kuvailee urheiluakatemiat suurille opiskelu- ja 
urheilupaikkakunnille syntyneiksi yhteistyöverkostoiksi, joiden 
kautta tuetaan valmentautumisen, opiskelun ja muun elämän 
integrointia sekä edistetään laadukkaaseen valmentautumiseen 
ja urheilijan elämään liittyvien tukipalvelujen saatavuutta. 
Urheiluakatemioiden toiminta perustuu mukana olevien tahojen 
osaamisen ja asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden 
mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Olympiakomitea 
otti akatemioiden ja lajiliittojen pyynnöstä vastuun akatemioiden 
valtakunnallisesta kehittämisestä vuonna 2007.

Suomessa toimii 15 urheiluakatemiaa, joissa opiskelee ja 
valmentautuu noin 4.000 urheilijaa yli 50 urheilulajissa. Yksilölajeista 
hiihto, uinti ja yleisurheilu sekä palloilulajeista jääkiekko, jalkapallo, 
koripallo, lentopallo ovat mukana useissa eri akatemioissa.

Olympiakomitean hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan 
urheiluakatemioiden valtakunnallisen kehittämisohjelman 
vuosille 2010-2013. Sen tavoitteena on auttaa urheiluakatemioita 

vahvistamaan omaa identiteettiään ja asemaansa paikallisesti sekä 
kehittymään osaksi huippu-urheilujärjestelmää. Olympiakomitea 
toteaa kehitystyön johtoajatukseksi urheilijalähtöisyyden.

kehittämiskohteet:
n Urheiluakatemioiden valtakunnallinen koordinointi
n Urheiluakatemioiden profiloituminen
n Urheiluakatemioiden hallinto ja toimintaedellytykset
n Lajiliittojen, urheiluseurojen ja urheiluakatemioiden yhteistyö
n Yläkouluyhteistyö
n Urheilun ja opiskelun yhdistäminen toisella asteella
n Urheilun ja opiskelun yhdistäminen korkea-asteella
n Tukipalvelut
n Valmentautumisolosuhteet
n Viestintä
Olympiakomitea kertoo kehittämisohjelman aikataulun 

täsmentyvän, kun huippu-urheilun valtakunnallista organisointia 
pohtiva Risto Niemisen johtama työryhmä saa työnsä valmiiksi. 
Lisäksi OK:n oman strategiatyön valmistuminen tämän vuoden 
aikana vaikuttaa kehittämisohjelmaan toimenpiteisiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimi OK:n kehityspäällikkö Asko 
Härkönen ja jäseninä työskentelivät urheilusosiologi Jari Lämsä 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta, toiminnanjohtaja 
Heli Nieminen Keski-Suomen urheiluakatemiasta, toiminnanjohtaja 
Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiasta ja OK:n 
opinto- ja urasuunnittelun asiantuntija Tuuli Merikoski-Silius.

Lisätietoja: Olympiakomitea,
www.noc.fi/huippu-urheilu/opinto-ja_uraohjaus

urheiluakatemiat osaksi huippu-urheilujärjestelmää

taako se ajan vaatimuksia. Pienen epäilyk-
sen voi heittää siitä, pystyykö nykyinen mo-
niportainen urheiluorganisaatio vastaamaan 
haasteisiin. Urheilujärjestöjen pitää olla nyt 
ennakkoluulottomia, kun ne miettivät toimin-
taansa 2020-luvulla. Monenlaisia vaihtoehto-
ja kyllä löytyy.

Ajatusleikeissä on jo esitetty, että esimer-
kiksi talvilajiliitoilla voisi olla oma yhteinen 
katto-organisaationsa, joka tarjoaisi kaikille 
lajeille yhteiset palvelut. Yksi vaihtoehto voisi 
olla valmentajien työskenteleminen suoraan 
Olympiakomitean alaisuudessa.

monta strategiaa tekeillä
Hannu Tolonen sanoo Niemisen työryhmän 
työn ja lajiliittojen valtionapua miettineen työ-
ryhmän töiden ovat riippuvaisia toisistaan. 
Niiden lisäksi Olympiakomitea tekee omaa 
strategiaansa, jonka pitäisi valmistua tänä 
vuonna. Suomen Liikunta ja Urheilu aikoo 
esitellä suomalaisen liikunnan ja urheilun yh-
teisen ”Visio2020”:n ja siihen liittyvät strategi-
set hankkeet kevätkokouksessaan.

- Niemisenkin työryhmässä on mietitty 
huippu-urheilua elämänkaaren pohjalta. Jos 
lapset liikkuvat monipuolisesti, heidän on 
helpompi tehdä vaihtaa lajia uransa aikana. 
Työryhmässä on pelko, että nykyisin lapset 
erikoistuvat liian aikaisin ja lajien keskinäinen 
vuorovaikutus ja yhteistyö ovat vähäistä, To-
lonen kertoo.

Työryhmän jäsenistä keihäänheittäjä Ta-
pio Korjus on hyvä esimerkki onnistuneesta 
lajien vaihdosta aikuisiässä. Hän oli vehka-
lahtelainen hiihtäjä suorittaessaan varus-
miespalvelusta Lahden Urheilukoulussa 

1970-80-lukujen vaihteessa. Keihäänheiton 
olympiakultaa hän voitti viimeisellä heitollaan 
tuloksella 84,28 Soulissa 1988.

- Näissä pohdinnoissa on taas noussut 
esiin, että kaikkien lajien yhteinen lisenssi 
lapsille, jotta useiden lajien harrastaminen ja 
kokeilu olisi nykyistä helpompaa.

Opetusministeriön ylijohtaja Kalevi Kivistön 
johtama työryhmä työskenteli vuosina 2003-
2004. Olympiakomitean ja Paralympiakomite-
an roolin vahvistamisen lisäksi työryhmä esitti 
26 toimenpidesuositusta. Painopisteitä olivat 
valmennuksen tehostaminen, valmentaja-
koulutus, urheilijoiden henkilökohtaiset tuet, 
antidopingtoiminta ja huippu-urheilun koordi-

naatio. Ryhmän jäseninä olivat kansanedus-
taja Tuija Brax, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja 
Heikki Hietanen, Hiihtoliiton puheenjohtaja 
Jaakko Holkeri, Liikuntainstituutti Pajulahden 
yliopettaja Kirsi Hämäläinen, silloin Paralym-
piakomitean valmennuspäällikkönä työsken-
nellyt Leena Paavolainen, Suomen Liikunnan 
ja Urheilun toiminnanjohtaja Jukka Pekkala, 
Olympiakomitean pääsihteeri Jouko Puron-
takanen, Urheiluliiton edustajana tiedotus-
johtaja Riitta Salin, Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen johtaja Jukka Viitasalo ja 
kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtana. Ryhmän 
sihteereinä toimivat Hannu Tolonen ja Kari 
Niemi-Nikkola. u
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ennätyksellisesti yhdeksän ampujaa on ansainnut urheilija-
apurahan vuodeksi 2010. Ison, 15.000 euron apurahan sai-
vat Hanna Etula, Henri Häkkinen, Marko Kemppainen, Minna 

Leinonen, Heikki Meriluoto, Jukka Mikkonen, Satu Mäkelä-Nummela 
ja Mira Suhonen. Pienen, 7.500 euron apurahat sai Lauri Leskinen. 
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi 82 kesälajien urheili-
jalle yhteensä 952 500 euroa urheilija-apurahoina Helsingissä maa-
nantaina 11. tammikuuta. Urheilijoista 56 edustaa olympialajeja, viisi 
ei-olympialajeja ja 21 vammaisurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheilijalle taloudellinen perusturva 
ammattimaista harjoittelua ja valmentautumista varten. Verovapaa 
urheilija-apuraha on 15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myönnetään 
veikkausvoittovaroista.

– Valtion talousarviossa on tälle vuodelle varattu huippu-urheilun kehit-
tämiseen yhteensä 1 700 000 euroa. Tämä on noin 37 prosenttia enem-
män kuin viime vuonna, kertoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

– Tämänvuotisen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että pitkälli-
sen harkinnan jälkeen olemme päättäneet jakaa apurahat kaksi ker-

Yhdeksän ampujaa ansaitsi
urheilija-apurahan vuodeksi 2010

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

opetusministeriö myönsi ampumaurheiluliitolle 693.000 euron toi-
minta-avustuksen vuodelle 2010 20. tammikuuta. ampumaurheilu-

liiton vuoden 2009 toiminta-avustus oli 630.000 euroa. opetusministeriö 
tukee veikkausvoittovaroista lajiliittoja ja muita valtakunnallisia liikunta-
järjestöjä yhteensä 44,9 miljoonalla eurolla. lajiliittojen tuki kasvaa 5,7 
prosenttia ja muiden järjestöjen 5 prosenttia viime vuodesta.

vuotuiset avustukset 74 lajiliitolle (19.900.000 euroa), kymmenelle 
erityisryhmien liikuntajärjestölle (783.000), neljälle koululais- ja opis-
kelijajärjestölle (817.000), 14 muulle urheilun ja liikunnan parissa 
toimivalle yhteisölle (771.000), kuudelle liikunnan palvelujärjestöille 
(10.748.000) ja 15 alueelliselle yhteisölle (3.708.000)  jakoi kulttuuri- 
ja urheiluministeri stefan Wallin.

– liikuntajärjestöjen vuoden 2010 valtionavustuksia myönnettäes-
sä on otettu huomioon järjestöjen määrälliset, laadulliset ja yhteis-
kunnalliset tulokset lapsi- ja nuorisoliikunnan, aikuisten liikunnan ja 
huippu-urheilun alueilla. lisäksi on arvioitu järjestöjen toimintaa eri-
tyisesti antidopingtoiminassa sekä tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden 
osa-alueilla, toteaa ministeri Wallin.

ampumaurheiluliiton 693.000 euron avustus on yhdeksänneksi 
suurin. viime vuoden 630.000 avustus oli kymmenenneksi suurin. 
ampumaurheiluliitto ohitti listalla koripalloliiton.

lajiliittojen suuriMMat toiMinta-avustuKset vuodelle 2010:
Palloliitto 1.805.000 (vuonna 2009 1.725.000)
voimisteluliitto svoli 1.739.000 (1.650.000)
jääkiekkoliitto 1.300.000 (1.210.000)
hiihtoliitto 1.120.000 (1.000.000)
urheiluliitto 1.060.000 (1.030.000)
lentopalloliitto 910.000 (900.000)
suunnistusliitto 875.000 (800.000)
salibandyliitto 803.000 (763.000)
ampumaurheiluliitto 693.000 (630.000)
Koripalloliitto 675.000 (640.000)

Lisätietoja: opetusministeriö www.minedu.fi/OPM/liikunta

Opetusministeriöltä 693.000 euron toiminta-avustus
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suurI apuraha (veroton 15.000 euroa):
aMMunta: kivääriampuja Hanna etula lahden ampumaseura, kivääriampuja Henri 
Häkkinen joensuun ampujat, skeet-ampuja marko kemppainen suomussalmen 
urheiluampujat, vammaiskivääriampuja minna leinonen kajaanin ampujat, skeet-
ampuja Heikki meriluoto siilinjärven urheiluampujat, vammaiskivääriampuja jukka 
mikkonen Haapajärven ampumaseura, trap-ampuja satu mäkelä-nummela orimattilan 
seudun urheiluampujat ja pistooliampuja mira suhonen kuortaneen kunto.
jousiaMMunta: osmo kinnunen ja saana-maria sinisalo.
judo: jani kallunki ja jaana sundberg.
Keilailu: osku palermaa ja krista pöllänen.
Melonta: jenni mikkonen ja anne rikala. 
Paini: jarkko ala-Huikku, jani Haapamäki ja Henri välimäki. 
Purjehdus: maria klemetz, silja lehtinen, sari multala ja tapio nirkko. 
PYÖrÄilY: jarmo ollanketo, pia sundstedt ja marko törmänen. 
PÖYtÄtennis: esa miettinen. 
ratsastus: katja karjalainen ja jaana kivimäki. 
soutu: minna nieminen ja sanna stén. 
sulKaPallo: ville lång. 
suunnistus: minna kauppi. 
taeKwondo: teemu Heino. 
uinti: Hanna-maria seppälä.
Yleisurheilu: tommi evilä, tero järvenpää, olli-pekka karjalainen, antti 
kempas, jukka keskisalo, jarkko kinnunen, ari mannio, antti ruuskanen, leo-
pekka tähti ja teemu Wirkkala. 

pIenI apuraha (veroton 7.500 euroa):
aMMunta: skeet-ampuja lauri leskinen sibbo skyttegille. 
jousiaMMunta: jean-pierre antonios ja keijo kallunki. 
judo: niko-tapio niemelä ja antti virta. 
MieKKailu: teemu seeve. 
nYrKKeilY: matti koota. 
Paini: antti Hakala, sasu kaasinen, timo kallio, taisto lalli, valtteri moisio, 
sarianne savola, tuomas tarino ja tiina ylinen. 
Purjehdus: kalle Bask, lauri lehtinen ja tuula tenkanen. 
PYÖrÄilY: arttu mäkinen ja aki turunen. 
soutu: ulla varvio. 
suunnistus: marika Hara.
tennis: Henri kontinen, Henri laaksonen ja taneli tenhunen. 
uinti: antti latikka, meri-maari mäkinen ja emilia pikkarainen. 
voiMannosto: jussi kokko ja janne piipponen. 
voiMistelu: tomi tuuha. 
Yleisurheilu: sandra eriksson, mikko kivinen, petteri lax, esa-pekka mattila, 
minna nikkanen ja eemeli salomäki. 

Paralympiakomitealta 62.000 euron tuki

suomen paralympiakomitean hallitus on myöntänyt ampumaurheiluliitolle 
kaikkiaan 62.000 euroa erilaisia tukia vuodelle 2010 kokouksessaan 11. 

tammikuuta. ampumaurheiluliitto saa valmennuksen tehostamistukea 32.000 
euroa, valmentajatukea 23.500 euroa sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
6.500 euroa.

paralympiakomitea jakoi vuodelle 2010 erilaisia tukia yhteensä 489.000 euroa. 
suomenvammaisurheilu ja –liikunta sai tukea yhteensä 138.500 euroa.

valmennuksen tehostamistukia paralympiakomitea jakoi yhteensä  
279.000 euroa. suurimmat tuet:

vammaisurheilu ja -liikunta 94.000 euroa
ampumaurheiluliitto  32.000 euroa
urheiluliitto  29.000 euroa
ratsastajainliitto  29.000 euroa
uimaliitto  21.000 euroa

tutkimus- ja kehittämishankkeisiin paralympiakomitea myönsi yhteensä 
70.000 euroa. suurimmat tuet:

vammaisurheilu ja -liikunta 34.000 euroa
urheiluliitto  12.000 euroa
ampumaurheiluliitto  6.500 euroa

valmentajatukea paralympiakomitea jakoi 74.500 euroa. lisäksi se myönsi 
henkilökohtaisen valmentajan tai avustajan tukea 4.500 euroa. suurimmat tuet:

ampumaurheiluliitto  23.500 euroa
uimaliitto  15.000 euroa
vammaisurheilu ja -liikunta 10.500 euroa
urheiluliitto  10.000 euroa

lisätietoja: paralympiakomitea  www.paralympia.fi

taa vuodessa. Näin heti vuoden alussa tulemme jakamaan 
apurahat kesälajien urheilijoille ja loppukeväästä vuorossa 
ovat talvilajien urheilijat. Syy tähän on se, että näin voimme 
aiempaa paremmin ottaa huomioon edellisen kauden koko-
naismenestyksen. Tämän vuoden osalta olemme kuitenkin 
päättäneet poiketa käytännöstä urheilijoiden eduksi siten, 
että Vancouveriin valmistautuvat apurahaurheilijat saavat 
poikkeuksellisesti apurahaa aina maaliskuun loppuun asti. 
Tällä olemme halunneet turvata täyden keskittymisrauhan ur-
heilijoille uran merkittävimpiä kilpailuja.

Suuri 15 000 euron apuraha on tarkoitettu ehdottomalla 
kansainvälisellä huipulla oleville yksilöurheilijoille, joilta odo-
tetaan mitalisijaa tulevissa olympialaisissa ja paralympialai-
sissa. Pienet apurahat, joiden suuruus on 7 500 euroa, on tar-
koitettu sellaisille lahjakkaille yksilölajien nuorille urheilijoille, 
jotka ovat jo kohtuullisesti menestyneet aikuisten kansainväli-
sissä arvokilpailuissa tai tasoltaan vastaavissa muissa kilpai-
luissa ja jotka arvioidaan lähitulevaisuuden mitaliehdokkaiksi. 
Ei-olympialajien osalta mitalimenestystä odotetaan lajin MM-
kisoissa tai vastaavissa.

Verottomia urheilija-apurahoja on myönnetty vuodesta 1995 
lähtien. Esitykset apurahojen saajista tekevät Suomen Olympia- 
komitea ja Suomen Paralympiakomitea.

f Skeet-ampuja Lauri Leskinen, ministeri Stefan Wallin, 
trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela, skeet-ampuja Heikki 
Meriluoto ja kivääriampuja Minna Leinonen.

urheIlIJa-apurahat laJIlIItoIttaIn

lIItto 15.000 euron apurahat 7500 euron apurahat

Yleisurheilu 10 6
ampumaurheilu 8 1
purjehdus 4 3
paini 3 8
pyöräily 3 2
Judo 2 2
Jousiammunta 2 2
soutu 2 1
ratsastus 2 -
keilailu 2 -
melonta 2 -
uinti 1 3
suunnistus 1 1
pöytätennis 1 -
sulkapallo 1 -
taekwondo 1 -
tennis - 3
voimanosto - 2
miekkailu - 1
nyrkkeily - 1
voimistelu - 1

Lisätietoja: Opetusministeriö, www.minedu.fi/OPM/Liikunta
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olympiakomitean nuorten huippu-
urheiluohjelmasta 20.000 euroa

suomen olympiakomitea on jakanut nuorten huippu-urheiluohjelmastaan 20.000 euroa 
ampumaurheiluliitolle. järjestelmätukiurheilijoiksi on nimetty kivääriampujat anton 

aprelev, jaakko Björkbacka ja juho kurki, skeet-ampuja miikka peltonen sekä trap-ampujat 
veli-matti matikainen ja juho Hannonen. lisäksi ok jakoi 3.000 euron naisten apurahan 
trap-ampuja noora antikaiselle, joka palaa ensi kaudella kilparadoille äitiyslomalta.

suomen olympiakomitean hallitus päätti 16.11. kokouksessaan kesäolympialajien 
nuorten ja naisten huippu-urheiluohjelmien tuista vuodelle 2010. nuorten tukea jaettiin 
yhteensä 180 000 euroa ja naisten tukea 24 000 euroa. 

ampumaurheiluliitto on ensimmäinen lajiliitto, jolle ok jakaa järjestelmätukea nuorten 
huippu-urheiluohjelmasta. muiden lajien urheilijoille ok jakoi 2.500 euron yksilötukia.

- ammunnan tukikokeilun myötä testataan mahdollisuutta siirtyä jatkossa kaikkien järjes-
telmäliittojen osalta järjestelmätukeen myös nuorten osalta. tällöin olympiakomitean tuella 
vahvistetaan synkronoidusti lajiliittojen nuorten ja aikuisten valmennusjärjestelmiä ja ollaan 
entistä paremmin tukemassa nuoria lahjakkaita urheilijoita kehittymään aikuishuipuiksi, 
kommentoi kehityspäällikkö asko Härkönen nuorten valmennustukien tulevia näkymiä.

naisten tuet ok jakoi 3.000 euron yksilötukina.

nuorten huiPPu-urheilutuKi
Nuorten huippu-urheilutuella olevat urheilijat vuonna 2010 
urheilija (syntymävuosi), seura / valmentaja, tukikausi

n aMMunta (järjestelmätuki) (6 urheilijaa)
Kiväärilajit
anton aprelev (-93), raseborgs skyttar / rabbe Österlund 1/2
jaakko Björkbacka (-92), lehtimäen ampujat / Harri Björkbacka 1/2
juho kurki (-91), kankaanpään ampujat / mauri röppänen ½
skeet
miikka peltonen (-87), anttilan erämiehet / kai korpi 1/2
trap
veli-matti matikainen (-88), sibbo skyttegille / ensio matikainen 2/2
juho Hannonen (-89), orimattilan seudun urheiluampujat / matti nummela 1/2
judo (2 urheilijaa), melonta (2 urheilijaa), miekkailu (2 urheilijaa),
nyrkkeily (2 urheilijaa), paini (9 urheilijaa), painonnosto (1 urheilija),
purjehdus (4 urheilijaa), pöytätennis (1 urheilija), ratsastus (1 urheilija),
soutu (2 urheilijaa), sulkapallo (1 urheilija), tennis (1 urheilija), uinti (5 urheilijaa), 
voimistelu (9 urheilijaa), yleisurheilu (22 urheilijaa)

naisten huiPPu-urheilutuKi
Naisten huippu-urheilutuella olevat urheilijat vuonna 2010
urheilija (syntymävuosi), seura / valmentaja, tukikausi
n aMMunta / trap

noora antikainen (-81), orimattilan seudun urheiluampujat / matti nummela 2/2

nykyaikainen 5-ottelu (1 urheilija), paini (1 urheilija), purjehdus (2 urheilijaa),
ratsastus (1 urheilija), soutu (1 urheilija), yleisurheilu (1 urheilija)

lisätietoja: olympiakomitea, www.noc.fi

olympiakomitealta
230.000 euroa järjestelmätukea

Suomen Olympiakomitean hallitus myönsi 230.000 euroa 
järjestelmätukea Ampumaurheiluliitolle torstaina 10. 

joulukuuta. Olympiakomitea nimesi olympiaurheilijoiksi Hanna 
Etulan, Marjut Heinosen, Henri Häkkisen, Kai Jahnssonin, 
Marko Kemppaisen, Timo Laitisen, Lauri Leskisen, Heikki 
Meriluodon, Satu Mäkelä-Nummelan, Mira Suhosen ja Marjo 
Yli-Kiikan. Olympiakomitea jakoi tukea yhteensä 948.000 euroa: 
järjestelmälajeille 850.000 euroa ja huippuyksilöille 98.000 euroa.

- Lontoo 2012 –kisoihin tähtäävät palloilulajit eivät olleet 
mukana jaossa, sillä niiden tuet päätetään joukkuepalloiluille 
myönnettävästä erillistuesta kevään 2010 aikana, 
Olympiakomitea kertoo tiedotteessaan.

jÄrjestelMÄtuet 2010
n ammunta 230 000 € (11 urheilijaa)

Hanna etula, lahden ampumaseura (kivääri)
marjut Heinonen, Haapaveden ampumaseura (haulikko/skeet)
Henri Häkkinen, joensuun ampujat (kivääri)
kai jahnsson, poliisien ampumaseura (pistooli)
marko kemppainen, suomussalmen urheiluampujat (haulikko/skeet)
timo laitinen, sibbo skyttegille (haulikko/skeet)
lauri leskinen, sibbo skyttegille (haulikko/skeet)
Heikki meriluoto, siilinjärven urheiluampujat (haulikko/skeet)
satu mäkelä-nummela, orimattilan seudun urheiluampujat (haulikko/trap)
mira suhonen, kuortaneen kunto (pistooli)
marjo yli-kiikka, isonkyrön metsästys- ja ampumaseura (kivääri)

n kreikkalais-roomalainen paini 120 000 € (8 urheilijaa)
n purjehdus 140 000 € (9 urheilijaa)
n judo 80 000 € (5 urheilijaa).

Judon menestyskehityksestä tehdään erillinen välianalyysi olympiadin 
puolivälissä.

n yleisurheilu 280 000 € (14 urheilijaa)

huiPPuYKsilÖtuet 2010
n melonta 28.000 € (2 urheilijaa)
n ratsastus, ei rahaa, mutta kahdelle urheilijalle status.
n soutu 35.000 € (3 urheilijaa)
n sulkapallo 7.000 € (1 urheilija)
n taekwondo 7 000 € (1 urheilija)
n uinti 14 000 € (1 urheilija)
n voimistelu 7 000 € (1 urheilija)
lisätietoja: olympiakomitea, www.noc.fi

Olympiakomitealta 20.000 euroa huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelmaan
Suomen Olympiakomitea jakoi 20.000 euroa huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelmaan vuodelle 2010. OK:n hallitus jakoi 
yhteensä 100.000 euroa yhdeksälle hankkeelle 16. marraskuuta.

- Määrärahan avulla tuetaan tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on edistää olympiakisoihin tähtäävää valmentautumista, 
Olympiakomitea toteaa tiedotteessaan.

valmennuksen kehIttämIsmäärärahat vuodelle 2010

Hankkeen nimi Hakija; laji /lajit Päätös/€
Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma sal, kiHu, vierumäki 20 000
Huippuyleisurheilun tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 sul, kiHu 20 000
lahjakkuuksien kartoitus jääkiekossa - menetelmä ja työväline sjl, jkeke 7 000
mäkipukujen kehittämishanke sHl 8 000
patruuna- ja asetestauksen jatkotutkimus sahl 3 000
pikaluistelijoiden tehontuoton seurantamenetelmän kehittäminen sll, kiHu 5 000
taitoluisteluharjoittelun kuormittavuuden seuranta stll, kiHu 7 000
vancouver hiontaprojekti 2008-2010 sHl 20 000
vastustaja-analyysijärjestelmän tehostaminen turnaustilanteessa (kamppailulajeissa) spl, kiHu (taekwondo, judo) 10 000
Yhteensä 100 000



URHEILUAMPUJA 1/2010 15



URHEILUAMPUJA 1/201016

opetusministeriö on myöntänyt Mira Suhoselle ja seitsemälle 
muulle ampumaurheilijalle 15.000 euron verottoman urheilija-
apurahan vuodeksi 2010. Ensimmäisen apurahansa Mira an-

saitsi vuonna 2008, kun hän oli keväällä 2007 hankkinut Suomelle 
olympiamaapaikan Pekingin olympialaisiin. Apurahat ovat antaneet 
hänelle mahdollisuuden urheilla ammattimaisesti, minkä tuloksena 
on muun muassa Pekingin 2008 olympialaisten 7:s sija.

- Jos en olisi saanut apurahaa, olisi tarkkaan pitänyt miettiä, mitä 
teen. Todennäköisesti minun olisi pitänyt mennä täysipäiväisesti töi-
hin ainakin alkuvuodeksi ja pitää jonkinlainen välivuosi. Ehkä olisin 
yrittänyt elokuun MM-kisaan, hän arvioi.

Nytkin Mira Suhonen on töissä postissa Alavudella, jos ei ole leirillä 
tai kisamatkalla. Hänelle löytyy sijainen aina tarvittaessa.

- En jaksaisi olla ilman töitä.

lasIt kuntoon mm-kIsaan
Mira Suhonen kilpailee edelleen vain ilmapistoolilla. Tämän kauden 
arvokilpailut ovat ilma-aseiden EM-kilpailu Norjan Meråkerissa per-
jantaina 12.3. ja MM-kilpailu Saksan Münchenissä sunnuntaina 8.8.

- MM-kilpailut ovat minulle tärkeämmät, hän sanoo.
Münchenin ampumaurheilukeskuksen ilma-aserata on aina ollut 

Mira Suhoselle hankala paikka ampua, vaikka hän on tehnyt siellä 
hyviä tuloksia. Hän moittii areenan valot surkeiksi. Mieluiten hän am-
puisi radalla, jossa on hyvä yleisvalaistus ja jossa taululla ei olisi eri-
tyisen kirkasta valoa, koska hän näkee tähtäimet silloin hyvin ja taulu 
jää vähän hämäräksi.

- Ammuntani on muuttunut sen jälkeen, kun jouduin ottamaan 
ampumalasit käyttöön. Aiemmin silmäni on vaeltanut hyvin nopeasti 
taulun ja tähtäimien välillä. Nyt se ei enää ehdi toimia samalla tavalla, 
joten joudun käyttämään silmääni eri tavalla. Nytkin silmä pyrkii kar-
kaamaan taululle eikä pysy tähtäimissä kuten pitäisi, hän kuvailee.

- Näköfysiologi Juha Päällysaho on tulossa seuraavalle leirille. Hän 
tarkastaa, onko näössäni tapahtunut muutoksia vai onko silmän kar-
kaaminen vain keskittymisen puutetta. Kaipa tässä vain pitää ryhtyä 
harjoittelemaan samanlaisissa oloissa kuin Münchenissäkin on.

WaltherIn mannekIInI
Mira Suhonen ampuu ensimmäistä kauttaan Waltherin talliurheilijana 
LP300XT -ilmapistoolilla, jonka hän hankki Ampumaurheiluliiton pis-
toolilajien päävalmentaja Matthias Hahnin avustuksella. Hänen edel-
linen aseensa, Anschütz, palveli hyvin vuosikymmenen, jona aikana 
Anschütz lopetti ilmapistoolin valmistuksen kokonaan.

- Aseen liipaisua pitää ehkä vielä vähän säätää, kun tykkään am-
pua herkällä liipaisulla. Perää vähän vielä kittaan ja viilaan – milli siel-
tä täältä. EM-kisaan mennessä käsi sopii hyvin perään, hän arvioi.

- Joku toinen saattaisi tehdä perän nopeammin valmiiksi, mutta 
minä tykkään tehdä vähän kerrallaan.

lontoon olYmpIalaIset mIelessä
Mira Suhonen on asettanut tavoitteekseen Lontoon 2012 olympialai-
set. Hän on suunnitellut vasta alustavasti askelmaansa kohden toisia 
olympialaisiin.

- Olympiamaapaikan hankkimisesta en jaksa ottaa paineita. Se 
tulee, kun on tullakseen. Pakottamalla paikkaa ei pysty hankkimaan, 
hän toteaa kokemuksestaan.

- Toki pidän peukut pystyssä, että ottaisin paikan mahdollisimman 
aikaisin. Mitä enemmän kisoja kiertää, sitä suurempi mahdollisuus 
paikan hankkimiseen on. Odotin, että paikkoja olisi tänä vuonna ollut 
jaossa MM-kisan lisäksi myös maailmancupeissa. 

Mira Suhonen arvelee, että Lontoossa on samanlainen tulostaso kuin 
Pekingissä, jossa hän otti kahdeksannen finaalipaikan 384 pisteellä.

- 385 pisteellä on finaalissa tai sitten on tapahtunut jotakin ihmeellistä.

Mira SuhONeN (s. nevansuu)
syntymäaika: 9.7.1985
syntymäpaikka: kuortane
kotipaikka: alavus
seura: kuortaneen kunto
henkilökohtainen valmentaja: seppo nevansuu
liiton valmentaja: matthias Hahn
ammatti: vaatetusalan artesaani
aseet:  Walther lp300Xt -ilmapistooli
patruunat:  Finale match pistolen
varusteet: Corami-kengät, Champion-lasit

heNkiLökOhTaiSeT Se-TuLOkSeT
Laji aika ja paikka TuLOS kiLpaiLu
ilmapistooli 40 ls 30.4.2006, viro, elva 389 Heli rassin muistokilpailu, viro

1.5.2007, müchen (Ger) maailmancup
ilmapistooli 40 ls, finaali 25.1.2007, münchen (Ger) 487,3 kansainvälinen kilpailu

SaavuTukSia
2 em-kilpailu 17.3.2007, deauville (Fra) ilmapistooli 40 ls 480,7 (382+98,7) *
3 maailmancup 3 31.5.2007, münchen (Ger) ilmapistooli 40 ls 487,1 (389+98,1)
4 maailmancup 21.5.2008, münchen (Ger) ilmapistooli 40 ls 484,8 (384+100,8) 
6 em-kilpailu 1.3.2008, Winterthur (sui) ilmapistooli 40 ls 482,7 (383+99,7) 
7 olympialaiset 10.8.2008, peking (CHn) ilmapistooli 40 ls 480,5 (384+96,5) 
7 maailmancupin 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
10 em-kilpailu 21.2.2009, praha (CZe) ilmapistooli 40 ls 381

* otti suomelle maapaikan pekingin 2008 olympialaisiin.

Lapua - kun kymmenykset 
ratkaisevat
Huippuampujat - X-ACT nyt varastossa!

Nammo Lapua Oy 
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Puh. (06) 431 0111 
Faksi (06) 431 0244
www.lapua.com
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Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Juha Soini

Mira Suhosen urheilu-uran

aPuRaHa
  VaRMiSTi
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- Kun kolmessa edellisessä ilma-aseiden EM-
kilpailussa olen ollut finaalissa ja kaksi vuotta 
on mennyt ilman mitalia, niin Norjasta pitää 
lähteä mitalia hakemaan. Kirkkainta mitalia 
tavoittelen, Hanna Etula asettaa itselleen 
tavoitteen ilma-aseiden EM-kisaan Norjan 
Meråkeriin 10.-13. maaliskuuta. Naisten il-
makivääri on ilma-aseiden EM-kilpailun pää-
töslaji. Sen finaali ammutaan lauantaina 13. 
maaliskuuta kello 15 paikallista aikaa.

Lahden Ampumaseuraa edustava 28-vuo-
tias Hanna Etula on menestynyt ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa hyvin. Hän on tähdännyt ilma-
kiväärillä EM-hopeaa ja olympiamaapaikan 
kaksi kertaa: Ranskan Deauvillessä 2007 ja 
Göteborgissa 2003. Finaalissa hän on am-
punut kuudenneksi Tsekin Prahassa 2009 ja 
seitsemänneksi Sveitsin Winterthurissa 2008. 
Maailmancupissa hän on ampunut finaalis-
sa kaksi kertaa: ilmakiväärillä viidenneksi ja 
pienoiskiväärin asentokilpailussa seitsemän-
neksi Pekingissä 2009. MM-kilpailun finaali-
paikkaa hän ei ole vielä ottanut.

- Kyllä EM-kisassa finaaliin pääseminen 
on vähän helpompaa kuin maailmancupissa. 
EM-kisassa saattaa päästä 396:llakin finaa-
liin – riippuen vähän vuodesta. Mitalin ampu-
minen vaatii kuitenkin aina huipputuloksen. 
Tänä vuonna Katerina on palannut kilpaken-
tille eikä Sonjakaan kovin huonossa kunnossa 
Münchenissä vaikuttanut olevan, hollolalainen 
Hanna Etula arvioi.

Perinteisessä ja erittäin kovatasoisessa 
ilma-asekilpailussa Münchenissä tammikuun 
lopulla Saksan Sonja Pfeilschifter ja Tsekin 
Katerina Emmons osoittivat olevansa oivassa 
kunnossa. Naiset ampuivat kaksi kisaa, jois-
ta Pfeilschifter voitti toisen hurjalla tuloksella 
504,8 (400 + 104,8). Hän ja Emmons ampui-
vat molempien kilpailujen finaalissa, joiden 
rajat olivat 397 pistettä. Pfeilschifter on ilma-
kiväärin kaksinkertainen MM-kultamitalisti ja 
kolminkertainen EM-kultamitalisti. Emmons 
on voittanut ilmakiväärin olympiakultaa Pe-
kingissä 2008, olympiapronssia Ateenassa 
2004, MM-kultaa 2002 Lahdessa ja MM-ho-
peaa Kroatian Zagrebissa 2006.

tietoinen riski kannatti
Opetusministeriö myönsi Hanna Etulalle 
ja seitsemälle muulle ampumaurheilijalle 
15.000 euron verottoman urheilija-apurahan 
vuodeksi 2010. Etula harjoitteli ja kilpaili täy-
sipäiväisenä apurahaurheilijana olympiavuo-
den 2008. Kun hän oli olympialaisissa ilmaki-
väärillä 21:s ja pienoiskiväärillä 24:s, hän jäi 
ilman vuoden 2009 apurahaa.

- Kun minulle viime vuonna selvisi, etten 
saa urheilija-apurahaa, minun oli pakko ot-
taa tietoinen riski ja harjoitella omin rahoin 
ja yrittää vakuuttaa päättäjät. Tällä hetkellä 

maailmanhuiput ovat niin kovia, ettei heille 
”kolmasosa”-ammattilaisena voi pärjätä. Mi-
nun taitotasoni on vielä sellainen, että minun 
pitää harjoitella paljon saavuttaakseni huip-
puja, Hanna Etula kuvailee tietoista riskiään. 
Hän tähtäsi viime vuonna kaksi kertaa maail-
mancupin finaaliin, mikä riitti näytöksi Olym-
piakomitealle ja opetusministeriölle.
- Viime vuosi oli taloudellisesti todella tiuk-
ka. Se helpotti, että olin onneksi vähän eh-
tinyt tekemään fysioterapeutin töitä ja sain 
ammattiliittoni päivärahaa. Päiväraha ei ole 
kauhean suuri eikä sitä saa ulkomaanreissu-
jen ajalta, mutta siitä oli edes jotakin pientä 
tuloa kuukausittain. Päivärahan saaminen 
edellyttää kuitenkin työttömänä työnhakijana 
olemisen ja tarjotusta työstä ei silloin voi kiel-
täytyä. Olen työskennellyt fysioterapeuttina 
aina kuin se on ollut mahdollista ammunnan 
ohessa harjoitus- ja kilpailukauden ulkopuo-
lella. Työt kasvattavat omaa ammattitaitoa ja 
samalla tulee kerättyä työhistoriaa, joka on 
tärkeää urheilu-uran jälkeen.

Hanna Etula kävi lonkkaleikkauksessa 
vuoden 2009 kilpailukauden päätteeksi elo-
kuussa. Sen jälkeen hän työskenteli marras-
joulukuun kokopäiväisesti Heinolan terveys-
keskuksessa ja samalla kuntoutti itseään 
harjoittelukuntoon. Vuoden lopussa oli kaksi 
kiväärimaajoukkueen leiriä, jotka hän jätti 
työkiireiden vuoksi väliin.

- Olin miettinyt aika paljonkin sitä vaihto-
ehtoa, etten olisi saanut urheilija-apurahaa. 
Olin jo tehnyt päätöksen, että siinä tapauk-
sessa muut olisivat saaneet urheilla. Olisin 
itse tehnyt fysioterapeutin töitä ja harjoitellut 
kotona sen minkä ehdin. En olisi edes yrittä-
nyt leireille ja kaikkiin tärkeisiin ulkomaan ki-
soihin. MM-kisajoukkueeseen olisin yrittänyt 
kotimaan näyttökisojen kautta ja ampumalla 
yhden ulkomaannäytön, koska MM-kisame-
nestys on tärkeää vuoden 2011 urheilija-
apurahoja jaettaessa, hän sanoo.

- Tästä vuodesta olisi tullut osittainen väli-
vuosi. Tosin en tiedä olisinko lopulta pystynyt 
sellaista päätöstä tekemään, koska Lontoon 

2012 olympialaiset on se kilpailu, johon täh-
tään ja treenaan. 

Etula on sekä OPM:n apurahaurheilija että 
Olympiakomitean järjestelmätukiurheilija ai-
nakin tämän vuoden. Hän toteaa sen turvaa-
van ”peruselämisen”.

- Jos minulla olisi jonkinlaisia sponsoritu-
loja, se mahdollistaisi vielä paremman val-
mentautumisen. Esimerkiksi pysyisin itse 
lähtemään Saksaan (Lapuan Shönebeckin 
tehtaille) testaamaan pienoiskiväärin patruu-
noita. Monesta asiasta joudun nytkin säästä-
mään, Hanna Etula toteaa.

- Ei tässä vielä rahoja pääse sijoittamaan. 

valmennustiimi ja välineet hyviä
- Nyt tuntuu, että valmennustiimi on aika hyvällä 
mallilla. Valmennus Juha Hirven johdolla on vie-
nyt muutaman vuoden aikanakin minun tuloksia-
ni eteenpäin. Uskon, että leireillä ja harjoituksis-
sa olemme tehneet oikeita asioita. Aika samalla 
tavalla jatkamme eteenpäin, Hanna Etula kiittää 
Ampumaurheiluliiton organisaatiota.

- Olen tehnyt hyvää yhteistyötä urheilu-
psykologi Sampo Kettusen kanssa vuodesta 
2005 alkaen. Olen kokenut sen erittäin tär-
keäksi varsinkin viime vuosina.

Hyvistä harjoitusohjelmista Hanna Etula 
kiittää myös urheilulääkäri Harri Hakkaraista. 
Hakkaraisen ohjelmilla hän toipui lonkkaleik-
kauksesta viime syksynä.

- Harri on kyllä ihan ehdoton urheilutietäjä. 
Hanna Etula on yksi suomalaisen ampu-

mavarustevalmistajan Kurt Thunen malleista. 
Samoilla varusteilla ampuvat myös muiden 
muassa olympiapronssimitalisti Henri Häk-
kinen, saksalaistähdet Sonja Pfeilschifter ja 
Sylvia Aumann, norjalaiset Ingrid Stubsjö-
en ja Gyda Olsen sekä Slovenian Rajmond 
Debevec. Etula kävi helmikuun alussa tilaa-
massa uudet varusteet, takin ja housut, jotta 
ne olisivat parhaassa iskussa MM-kisassa 
heinä-elokuun vaihteessa.

- Edellisen pukuni olen hankkinut 2008 
näihin samoihin aikoihin. Tässä on mukavasti 
aikaa ajaa puku sisään niin, että se on mah-
dollisimman hyvä MM-kisassa. Toiset tykkää-
vät löysemmästä puvusta ja vaihtavat sen 
kahden kolmen vuoden välein. Toiset tykkää-
vät jäykemmästä puvusta ja hankkivat uuden 
joka vuosi, Hanna Etula sanoo.

- Vanhan pukuni jätän leiri- ja treenipuvuksi ja 
uusi on kisapukuna. Ainakin vähän uudella pi-
tää harjoitella, ennen kuin sen voi kisaan ottaa.

Hanna Etulan vanhoja pukuja näkyy kilpai-
luissa myös muiden ampujien päällä.

- Ainakin kolme vanhaa pukuani on nuorilla 
ampujilla. Kun pukua pitää ja säilyttää hyvin, 
sillä on monta vuotta käyttöikää senkin jälkeen, 
kun minä olen sillä ampunut. Parhaiten puku 
istuu samankokoiselle naiselle tai tytölle.

hanna etula
syntymäaika: 30.3.1981
syntymäpaikka: Pirkkala
kotipaikka: Hollola
seura: Lahden Ampumaseura
valmentajat: Juha Hirvi ja Tero Hovila
aviosääty: avoliitto
ammatti / koulutus: fysioterapeutti
aseet: Anschütz 9003 -ilmakivääri ja 
Anschütz 1907 -pienoiskivääri
patruunat: H&N ja Lapua Midas
varusteet: Kurt Thune

hanna etula
   tähtää ilmakiväärillä em-kultaan

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Juha Soini
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mm-kisa kauden päätavoitteena
- Tämän kauden päätavoitteeni on MM-kisa. 
Sitä ennen ohjelmassa on kolme maailman-
cupin kilpailua (Peking huhtikuussa, USA:n 
Fort Benning toukokuussa ja Serbian Bel-
grad kesä-heinäkuussa). Sydneyn-maail-
mancupiin en lähde. Ne ovat tämän vuoden 
askeleet kohti Lontoon 2012 olympialaisia, 
Hanna Etula toteaa. 

- MM-kisassa näemme, minkälainen taso 
tällä olympiadilla on. Taso on joka tapauksessa 

kova. Ketkä MM-kisassa ovat kunnossa, ovat 
varmasti kovimpia haastajia myös Lontoossa. 
Tammikuun Münchenin kisan perusteella näyt-
ti, että kaikki on ihan niin kuin ennenkin. 

Hanna Etula on harjoitellut ja kilpaillut ilma- 
ja pienoiskiväärillä, vaikka hän on menestynyt 
paremmin ilmakivääriampujana. Kun Juha 
Hirvi aloitti kivääriampujien päävalmentajana 
runsas vuosi sitten, hän painotti harjoittelus-
sa pienoiskivääriammuntaa ympäri vuoden. 

- Pidän pienoiskivääriä päälajina yhtä lail-

HEnkiLökOHTaiSET SE-TuLOkSET:
399 pistettä ilmakiväärin 40 ls:n peruskilpailuissa 5.1.2007 sävsjössä ruotsissa.
marjo yli-kiikka ampunut 399 19.3.2006 turussa.

PaRHaiTa TuLOkSia:
Sija aika ja paikka Laji TuLOS

1 em-kilpailu 2001, Zagreb (Cro) tyttöjen pienoiskivääri makuu 60 ls 590
2 em-kilpailu 15.7.2009, osijek (Cro) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 593 
2 em-kilpailu 16.3.2007, deauville (Fra) ilmakivääri 40 ls  501 (398+103,0). * 
2 em-kilpailu 15.7.2009, osijek (Cro) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkue 

(etula, tiia törmälä, marjo yli-kiikka)
1773 

2 em-kilpailu 2003, Göteborg (sWe) ilmakivääri 40 ls 499,6 (396+103,6). ** 
3 em-kilpailu 15.7.2007, Granada (esp) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkue 

(etula, marjo yli-kiikka ja viivi koivu)
1753

5 maailmancup 19.4.2009, peking (CHn) ilmakivääri 40 ls 499,3 (397+102,3) 
6 em-kilpailu 21.2.2009, praha (CZe) ilmakivääri 40 ls 497,5 (396+101,5) 
7 maailmancup 21.4.2009, peking (CHn) pienoiskivääri 3x20 ls 666,7 (569+97,7) 
7 em-kilpailu 29.2.2008, Winterthur (sui) ilmakivääri 40 ls 498,2 (397+101,2)
21 olympialaiset 9.8.2008, peking ilmakivääri 40 ls 394 
24 olympialaiset 14.8.2008, peking pienoiskivääri 3x20 ls 577

* ampui suomelle olympiamaapaikan 2008 olympialaisiin pekingiin.
**  ampui suomelle olympiamaapaikan 2004 olympialaisiin ateenaan.

la ilmakiväärin rinnalla, koska olen kehittynyt 
pienoiskiväärillä ja minulla on vielä kaksi 
vuotta aikaa kehittyä ennen olympialaisia. En 
usko, että olisin yhtään sen parempi ilmaki-
vääriampuja, vaikka keskittyisin pelkästään 
yhteen lajiin. Pienoiskivääri tuo hyvää vaihte-
lua ja mielekkyyttä harjoitteluun.

Hanna Etula on ampunut Suomelle jo kaksi 
olympiapaikkaa ja edustanut Suomen kerran 
olympialaisissa. Hän aikoo ampua vielä kolman-
nen olympiapaikan ja kilpailla Lontoossa 2012.

- Varmimmin paikka tulee, kun on kunnos-
sa kaikissa niissä kisoissa, joissa paikkoja 
jaetaan, koska jokaisessa kisassa ei pysty 
huippusuoritukseen. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tei tulevina vuosina juuri ole kevyitä jaksoja. 
Edelliset paikat olen ampunut viime tipassa. 
Toivon, että saisin paikan vähän aikaisemmin 
kolmannella kerralla. 

Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto (ISSF) 
ei ole vielä kertonut tarkalleen, missä kilpai-
luissa olympiapaikkoja on jaossa. Varmaa on, 
että ensimmäiset paikat jaetaan MM-kilpai-
lussa Saksan Münchenissä heinä-elokuussa.

- Olympiapaikka tulee palkintona hyvästä 
suorituksesta samalla tavalla kuin hyvä si-
joitus ja mitali. Minulle on ihan sama, missä 
kisoissa paikat ovat jaossa, koska ne kisat 
ovat sellaisia, johon kuitenkin satsaisin, Han-
na Etula sanoo.

- Münchenin radalla olen ampunut paljon. 
Olen tehnyt siellä hyviä ja välillä heikompia-
kin tuloksia. 50 metrin ja 10 metrin radoissa 
ei ole mitään sellaista, joka estäisi hyvien tu-
loksien tekemistä.



Suomelta 19 ampujan joukkue
ilMa-aseiden eM-Kisaan norjaan
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kIväärIlaJIt (7 urheIlIJaa) 
naisten ilmakivääri

pauliina Frilander, pieksämäen seudun ampujat
Hanna etula, lahden ampumaseura
marjo yli-kiikka, isonkyrön metsästys- ja ampumaseura

Miesten ilmakivääri
Henri Häkkinen, joensuun ampujat

Poikien ilmakivääri
juho kurki, kankaanpään ampujat
jaakko Björkbacka, lehtimäen ampujat
janne vartiainen, siilinjärven urheiluampujat

pIstoolIlaJIt (6 urheIlIJaa) 
naisten ilmapistooli

karoliina Helle, salon seudun ampujat
mira suhonen, kuortaneen kunto

Miesten ilmapistooli
kai jahnsson, poliisien ampumaseura
jesse peltomäki, kuortaneen kunto
teemu tiainen, poliisien ampumaseura

Tyttöjen ilmapistooli
anette källi, tytöt

lIIkkuvan maalIn laJIt (6) 
Miesten lajit

krister Holmberg, raseborgs skyttar
vesa saviahde, pohjois-Hämeen ampujat (tampere)

Tyttöjen lajit
micaela Qvarnström,raseborgs skyttar

Poikien lajit
sami Heikkilä, kymppi-64 (kangasala) 
tomi-pekka Heikkilä, kympppi-64 
jani suoranta, kymppi-64

Lisäksi Ampumaurheiluliiton hallitus nimesi 
Jaakko Björkbackan ja Raseborgs Skyttaren 
Anton Aprelevin nuorten olympialaisten 
karsintakilpailuun poikien ilmakivääriin.
Nuorten olympialaisten karsinnat ammutaan 
8.-9.3. EM-kisa-areenalla Meråkerissa. 
Poikien ilmakivääri on ohjelmassa 8.3.

ilma-aseiden eM-kilpailu 7.-13.3. norjan Meråkerissa
Ilma-aseiden Euroopan mestaruuksista ja nuorten olympialaisten 
osallistumisoikeuksista kilpaillaan Norjan Meråkerissa 7.-13. maaliskuuta.
Kaksi ensimmäistä kilpailupäivää ovat nuorten olympiakarsintoja.

kiSaOHjELMa (ajat ovat suomen aikoja, paikallinen aika on tunnin vähemmän):

SuNNuNTai 7.3.
klo 16 tekninen kokous

MaaNaNTai 8.3.
klo 10 ilmakivääri, nuorten olympiakarsinta, 60 ls, pojat, (jaakko Björkbacka ja anton aprelev)
klo 13.15 ilmapistooli, nuorten olympiakarsinta, 40 ls, tytöt
klo 13.30 ilmakivääri, nuorten olympiakarsinta, pojat, finaali
klo 16 ilmapistooli, nuorten olympiakarsinta, tytöt, finaali

TiiSTai 9.3.
klo 10 ilmapistooli, nuorten olympiakarsinta, 60 ls, pojat
klo 13.15 ilmakivääri, nuorten olympiakarsinta, 40 ls, tytöt
klo 13.30 ilmapistooli, nuorten olympiakarsinta, pojat, finaali
klo 16.00 ilmakivääri, nuorten olympiakarsinta, tytöt, finaali

keSkiviikkO 10.3.
klo 10 ilmakivääri, 60 ls, pojat (juho kurki, jaakko Björkbacka ja janne vartiainen)
klo 10 liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), naiset ja tytöt (micaela Qvarnström)
klo 13.15 ilmapistooli, 40 ls, tytöt (anette källi)
klo 13.30 ilmakivääri, pojat, finaali
klo 16 ilmapistooli, tytöt, finaali

TOrSTai 11.3.
klo 10 ilmapistooli, 60 ls, pojat
klo 10 liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), miehet ja pojat (krister Holmberg ja vesa saviahde 

miehissä ja sami Heikkilä, tomi-pekka Heikkilä ja jani suoranta pojissa)
klo 13.15 ilmakivääri, 40 ls, tytöt
klo 13.30 ilmapistooli, pojat, finaali
klo 16 ilmakivääri, tytöt, finaali

perjaNTai 12.3.
klo 10 ilmakivääri, 60 ls, miehet (Henri Häkkinen)
klo 10 liikkuva maali, 60 ls:n normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut, naiset ja tytöt (micaela Qvarnström)
klo 12 liikkuva maali, 60 ls:n normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut, miehet ja pojat (krister Holmberg ja 

vesa saviahde miehissä ja sami Heikkilä, tomi-pekka Heikkilä ja jani suoranta pojissa)
klo 13.15 ilmapistooli, 40 ls, naiset (mira suhonen ja karoliina Helle)
klo 13.30 ilmakivääri, miehet, finaali
klo 15.30 liikkuva maali, 60 ls:n normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut, naiset ja tytöt (micaela Qvarnström)
klo 16 ilmapistooli, naiset, finaali
klo 17.30 liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut), mitaliottelut

LauaNTai 13.3.
klo 10 ilmapistooli, 60 ls, miehet (kai jahnsson, jesse peltomäki ja teemu tiainen)
klo 10 liikkuva maali, 60 ls:n normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut, miehet ja pojat (krister 

Holmberg ja vesa saviahde miehissä ja sami Heikkilä, tomi-pekka Heikkilä ja jani suoranta pojissa)
klo 13.15 ilmakivääri, 40 ls, naiset (pauliina Frilander, Hanna etula ja marjo yli-kiikka)
klo 13.30 ilmapistooli, miehet, finaali
klo 14.30 liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut), mitaliottelut
klo 16 ilmakivääri, naiset, finaali

suomen ampumaurheiluliiton hallitus nimesi kokouksessaan 4. helmikuuta 
yhteensä 19 ampujan joukkueen ilma-aseiden euroopan mestaruuskilpailuun. 

Ilma-aseiden euroopan mestaruuksista kilpaillaan norjan meråkerissa 10.-13.3.2010.

Yhden urheilijan osalta päätös EM-kisajoukkueeseen nimeämisestä ilmoitetaan myöhemmin.
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Avoinna: pe klo 12–19  •  la klo 10–18 • su klo 10–17. Liput: 13 ¤ / 9 ¤.

www.goexpo.fi 

Helsingin Messukeskus
5.–7.3.2010 

Huippuhyviä etuja ja parhaat 

vinkit messukäynnille Messuklubista!

www.messuklubi.fi 

Testissä mm.
vaelluskengät
ja teltat

KOKEILE  JOUSIAMMUNTAA  JA 
TESTAA  AMMUNTASIMULAATTOREITA

PARHAAT RETKIKOHTEET 
LÄHELTÄ JA KAUKAA

Kohtaa Suomen Ampumaurheiluliitto 
ja Reserviläisjärjestöt messuilla
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Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton 
(ISSF) lajien neljän vuoden välein pidet-
tävät laajat MM-kilpailut järjestetään tänä 

kesänä Münchenin vuoden 1972 olympiaki-
sojen ampumakeskuksessa Hochbrückissä 
30.7.-10.8. Keskus sijaitsee reilun kymmenen 
kilometrin päässä ydinkeskustasta, Marien-
platsista, pohjoiseen. Suomen Ampumaur-
heiluliitto isännöi vastaavat kilpailut kahdek-
san vuotta sitten Lahdessa ja Hollolassa.

Olympiaschiessanlage Hochbrück on koke-
nut luonnollisesti merkittäviä muutoksia sitten 
olympiakisojen. Kokonaan uusia rakennuksia 
ovat 10 metrin ilma-aseradat sekä muutama 
vuosi sitten valmistunut finaalirata, jonka pie-
nehkö katsomo täyttyy ääriään myöten olym-
pialajien finaaleissa. Ilma-aselajeja ja finaalei-
ta ei ollut vuoden 1972 olympiaohjelmassa.

Haulikkoradat, 50 metrin ja 300 metrin 
kivääriradat sekä pistooliradat ovat olym-
piakisojen peruja, mutta ne on luonnollisesti 
varustettu ajanmukaisin sähköisin laittein. 
50 metrin liikkuvan maalin lajit järjestetään 
finaaliradalla. Useasti on tehty niin, että liik-
kuvalle maalille on pystytetty kisojen ajaksi 
omat ulkoisilta puitteiltaan vaatimattomat ti-
lapäisradat. Kerrankin tuon lajin harrastajat 
pääsevät vähintään samantasoisille suoritus-
paikoille kuin muiden lajien edustajat. Kelpaa 
siellä Pekka Kuusiston johtaa juryn toimintaa 
punaisessa takissaan. Tehtävä lienee rauma-
laisen, onhan hän kansainvälisen liiton kysei-
sen lajin puheenjohtaja. 

Münchenistä lontooseen
MM-mitalien lisäksi Baijerin osavaltiossa kil-
paillaan toisesta yhtä mielenkiintoisesta ja 
tärkeästä asiasta. Münchenissä käynnistyy 
Lontoon 2012 olympiakisojen maapaikkojen 
hankinta. Lajeittain jaossa lienee 4-6 paik-
kaa. Finaaleissa maapaikkoja jaetaan täten 
yli puolelle loppukilpailuun selvinneistä. Vaik-
ka olympiakisoihin on enää reilut kaksi vuotta 
aikaa, ISSF ei ole vielä pystynyt antamaan 
tätä tarkempia tietoja maapaikkojen jakojär-
jestelmästä.

Se on kuitenkin selvää, että MM-kisoissa 
tavoitellaan mitaleita ja lisäksi olympialajeis-
sa Lontoon kisojen maapaikkoja. Painetta ja 
panosta riittää. Alppien pohjoisreunalle saa-
puu suuri määrä eri maiden ampujia.

- Odotamme kisoihin saapuvan 4500 
osanottaja 95 maasta. Luku on urheilijain ja 
huoltajien yhteismäärä. Lisäksi paikalla ovat 
kilpa-ammunnan tuotteiden valmistajat huol-
totiloineen sekä tietenkin tiedotusvälineet, 
kertoo Ralf Horneber, Baijerin ampumaur-
heiluliiton urheilupäällikkö. Hänen toimipaik-
kanaan on kyseinen ampumakeskus.

Münchenin Ampumakeskus on yksi har-
voista paikoista, joka on saanut lähes poik-
keuksetta järjestettäväkseen maailmancupin 
kilpailun ja useita maailmancupfinaaleja. 
Siellä järjestetään vuosittain myös Saksan 
mestaruuskilpailut, jotka kestävät viikon ver-
ran aamusta iltaan.

Rata on suomalaisillekin hyvin tuttu. Juha 
Hirvi on puhunut siitä kotiratanaan, sillä kot-
kalainen on kilpaillut siellä reilusti yli sata ker-
taa. Nykyisin kiväärilajien päävalmentajana 
toimiva Hirvi ei löydä vastaavaa paikkaa.

valtiolta tukea kunnostukseen
Ampumakeskuksessa on tehty mittavia pa-
rannustöitä MM-kilpailuja varten. Haulikko-
rataa on laajennettu ja radalle on rakennettu 
samanlainen kulisointi takaosaan kuin Hollo-
lan Hälvälän radalla. Se on ollut kallein pa-
rannuskohde. Finaaliradalle tulee uusi tulos-
palvelulaitteisto, ja muitakin uudistuksia on 
vireillä. Myös 50 metrin rata saanee Siuksen 
uudet laitteet. Alueen tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen on vaativa uudistus. Kunnos-
tukseen on saatu kaksi kolmasosaa avus-
tusta maan sisäministeriöltä. Loppuosan on 
maksanut Baijerin Ampumaurheiluliitto, jo-
hon kuuluu noin 700 000 jäsentä

issF:n 50. MM-kilpailu
olympiaradoilla Münchenissä

- MM-kisojen kokonaisbudjetti on 1,5 mil-
joonaa euroa. Siitä ministeriö on maksanut 
huomattavan osan, mutta Saksan Ampu-
maurheiluliitolle jää kolmannes kuitattavaksi. 
Se hankkii osuutensa osanottomaksuista ja 
kisojen markkinoinnista. Myös pääsylippu-
tuloille on asetettu oma, pieni tavoitteensa, 
Horneber sanoo.

Kuljetusten yksinkertaistamiseksi järjestäjä 
varaa vain 5-6 eri hintaluokan hotellia. Jotkut 
joukkueet hoitanevat majoituksensa omatoi-
misesti. Ne jäävät sitten kuljetuspalvelujen 
ulkopuolelle.

lähde kannustamaan suomalaisia
Vuodesta 1986 lähtien MM-kilpailut on järjes-
tetty Euroopassa. Tuskin sama tahti jatkuu, 
vaikka Eurooppa on ampumaurheilun maan-
osien kärkipaikalla. Nyt on suomalaisilla jäl-
leen mainio tilaisuus pistäytyä seuraamassa 
MM-kisoja. Siellä ei tarvinne seurata vain vie-
raita tekijöitä, sillä Suomen joukkueessa tuik-
kii useita kansainvälisen luokan tähtiä. Lisäksi 
he ovat sellaisia, jotka viihtyvät paineen alla.

Lennon saa hankittua noin 150 eurolla, 
majoitusmahdollisuuksia on monia matkaa-
jan halun ja kukkaron mukaan. Muutaman 
sadan metrin päähän radasta pääsee bus-
silla. Metroasemalta on radalle noin viiden 
kilometrin taksimatka. 

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Lisätietoa MM-kilpailusta Saksan ampumaurheiluliiton nettisivuilta:
www.dsb.de/termine/event/68692-ISSF-Weltmeisterschaft
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1. Haulikkoradoille järjestäjät tekivät suuren 
kunnostuksen, kun taustalla oleva vallli 
rakennettiin ja tehtiin lyijylle valumarinteet.

2. Finaaliradan katsomo-osa on pienehkö. Yleisö 
voi seurata finalistin yläpuolella olevasta näytöstä 
ampujan ilmettä ja alemmasta osuman sijaintia. 

3. MM-kisojen ilma-aserata on sisältä erittäin 
tyylikäs. Materiaali (paljon puuta), sen värivalinnat 
ja valaistus ovat huipputuloksista päätellen hyvät.

4. Ralf Horneber toimii Baijerin ampuma-
urheiluliiton kilpailupäällikkönä.
Liitossa on noin 700 000 jäsentä!

5. 25m rata näyttää kesälläkin melko pimeältä.

6. Valmistajien huototilat eivät mahdu  
MM-kisoissa näihin sisätiloihin.

7. Ruuan tilauksen kieliongelmia  
vähentävät malliannokset.

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7.
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

Noptel Oy  • Teknologiantie 2 • 90570 Oulu
Puhelin 040 181 4351 • Faksi (08) 556 4101 • Sähköposti info@noptel.fi

www.noptel.fi

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

Noptel ST-2000 II on tarkka,
luotettava ja helppokäyttöinen
ammunnanharjoittelulaite. Se

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Noptel ST-2000 II on tarkka,
luotettava ja helppokäyttöinen
ammunnanharjoittelulaite. Se

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

n
okian seudun Ampujat täytti viime vuonna 30 vuotta 
ja seura teetti komean juhlakirjan, joka kertoo tarkasti 
ja mielenkiintoisella tavalla nuorehkon seuran 
vaikeuksista, niiden voittamisesta sekä kasvusta 
lähes 500-jäseniseksi seuraksi.

Teos on lähes 250-sivuinen tietopankki, jonka sen kirjoittaja, 
Pekka Aarnivala on jakanut viiteen osaan. Se alkaa tervehdyksistä 
ja päättyy kuvagalleriaan. Väliin jäävät seuran historiallinen, 
henkilöhaastattelujen ja tilastojen osuus.

Seuran ”toimihenkilöille” on ilo lausua kiitokset siitä, että 
pöytäkirjat ja muu kirjallinen materiaali on säilytetty huolella. 
Kiitokset ansaitsee myös Nokian Uutiset, joka on vuosikymmenten 
varrella suhtautunut lajiimme ja NoSA:n toimintaan hyvin 
myötämielisesti. Aarnivalalla on ollut edellä mainituista seikoista 
ja monien henkilöiden tarkoista muistikuvista melko hyvä pohja 
rakentaa komea kirja.

Tiesin seuran käyneen pitkän taistelun ratojensa puolesta. En 
kuitenkaan muistanut kuin pienen osasen siitä, miten nosalaiset 
ovat joutuneet ponnistelemaan ulkoratansa puolesta. NoSA 
olisi saattanut olla ”lainsuojaton”, ellei vuosien 2000-2006 
puheenjohtaja Mika Ala-Uotila olisi nipistänyt merkittävästi 
aikaa yritykseltään. Lakimiehen ammattitaidolla hän laati 
vuodesta toiseen lausuntoja ja vastineita radan puolesta eri 
viranomaisille. Ponnistelut kannattivat, Nokialla on monipuolinen 
tarkkuusammunnan harjoitus- ja kilpailupaikka.

Ampumakeskus oli Otto Mattilan aikaansaannos - monien 
talkoolaisten avustuksella. NoSA:n synnyttäminen kuuluu Risto 
Niemelän mainetekoihin. Nuorten ohjaaja Toivo Tenkaselle NoSA 
ja sen ampumakeskus ja ilma-aseradat olivat 30-vuotinen onnela. 
Valitettavasti Mattila ja Tenkanen eivät enää voi lukea hienoa teosta 
”Paukkukoot radalla pyssyt ja vasarat”, Nokian seudun Ampujat 30 
vuotta. Meidän, jotka voimme, kannattaa teos lukea.

Contact information:
Megalink as Hestehagen 6, 

1440 Drøbak, Norway 
Phone: +47 64 93 34 12  
web: www.megalink.no 
mail: sale@megalink.no

We have electronic targets for
10m air to 300m big bore.

Running targets for 50, 80 and 100m
Pistol targets from 10m to 50m also with ligth

10-50m 25-50m 100-300m

Running target100m

System overview:

- Low maintenanse cost
- Easy to use
- Plug and play 
- ISSF approved for 10m air 
  and 50m small bore

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

NoSA teki komean 
30-vuotishistoriikin
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WHITE & RED T/C
for use OVER DARK BACKGROUNDS

WHITE & RED T/C
for use OVER DARK BACKGROUNDS

©  2 0 0 7  T R I P L E  H O R S E  P R O D U C T I O N S

T C / A r m s

S t y l e  G u i d e
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Thompson/CenTer  
– pistoolisiluetin valtias

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Pekka Suuronen ja Thompson/Center

Thompson/Center on osalle ampujista tuntematon asemerkki. 
Toiset taas tuntevat sen kuin omat taskunsa ja vannovat sen nimeen. 

Suomessa nämä tuntijat ovat etupäässä pistoolisiluettiampujia.

1.

3.

2.



Thompson/Centerin markkinointijohtaja Craig 
Cushman kädessään uusi Venture-kivääri. 
Taustalla yrityksen perustaja Ken Thompson.
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hompson/Center Contender-pistooli on jo yli 
40-vuotias, sillä se syntyi vuonna 1967. Alkupe-
räistä Contenderia (”voiton tavoittelija”) ei enää 
valmisteta, vaan sen seuraajia ovat G2 Contender 
(Generation 2 = ”toinen sukupolvi”) ja Encore 
(”ylimääräinen numero”).

Mutta aseen konsepti on sama ja ulkonäkökin 
lähes. Kyseessä on taittopiippuinen, kertalaukea-
va asejärjestelmä, jonka periaate ja toiminta ovat 
säilyneet alkuperäisinä. Toki evoluutiota on ta-
pahtunut. 

Historia, lyhyt oppimäärä
K. W. Thompson Tool Company perustettiin so-
dan jälkeen New Yorkin Long Islandille valmis-
tamaan tarkkuusvalutyökaluja ja konepajojen 
laitteistoja. Se muutti suurkaupungin ruuhkia 
karkuun Rochester, New Hampshireen vuonna 
1963. Samoilla seuduilla asuva asesuunnitteli-
ja nimeltä Warren Center lähestyi yrittäjä Ken 
Thompsonia ja ehdotti yksinkertaiselta vaikut-
tavan pistoolin valmistamista. Tai oikeastaan 
kyseessä oli asejärjestelmä, sillä helppo piipun 

(eli kaliiperin) vaihdet-
tavuus oli oleelli-

nen osa Centerin 
kuningasideaa. Ja 
vieläpä nerokas 
pikavaihto reuna- 

ja keskisytytteisen tavan välillä. Pistooli syntyi 
vuonna 1967, ja loppu onkin historiaa. Lisää tie-
toa oheisesta aikajanasta.

Thompson/Center Arms toi markkinoille en-
simmäiset suustaladattavat aseet vuonna 1970. 
Näistä syntyi yritykselle syömähammas. Suusta-
ladattavilla aseilla metsästäminen on niin suurta 
businesta USA:ssa, ettei suomalainen lukija usko 
puoliakaan. Se johtuu osin amerikkalaisten rak-
kaudesta pioneeriaikoihin (Ethan Allen, Davy 
Crockett, Old Hawkeye jne.), osin valtioiden 
riistalupien myöntämispolitiikasta. Yksinkertais-
tettuna, suustaladattavilla metsästävillä on enem-
män peuranlihaa pakastimessa.

Uusi ja potentiaalisesti merkittävä tuoteryhmä 
on metsästyskiväärit. Näistä saatiin esima-

kua jo vuonna 1983, mutta 2007 introttu 
T/C Icon saattaa muodostua merkittäväk-
si tuotteeksi. Tosin Thompson/Centerin 
markkinointijohtaja Craig Cushmanin 

sanoja lainaten, ”tällä markkinasegmentillä 
seilataan syvissä vesissä”. Hän viittaa faktaan, että 
he kalastelevat Remingtonin, Browningin, Sava-
gen ja Marlinin apajilla. Riihimäkeläinen Tikka 
T3 on myös merkittävä tekijä USA:ssa. Kilpailuti-
lannetta helpotti hieman Winchesterin poistumi-
nen pelikentältä vuonna 2006. 140 kunniakkaan 
vuoden jälkeen Winsun tehtaan ovet suljettiin 
lopullisesti New Haven, Connecticutissa.

Keskussytytteisten metsästyskiväärien mark-
kinoita USA:ssa on nimitetty ”Murderers’ 
Row’ksi”, vapaasti suomentaen vaikka ”kurkun-
leikkaajien kujaksi”. Tällä viitataan kilpailun ko-
vuuteen.

G2 Contender tänään
Mutta tässä artikkelissa keskitytään kertalauka-
uspistoolin kuulumisiin, koska se on lehtemme 
lukijoiden sydäntä lähinnä, eli pistoolisiluettiam-
pujien. USA:ssa valtaosa Contendereista ja En-

coreista myydään kuitenkin metsästyskäyttöön 
mitä uskomattomimmissa kaliipereissa. Mutta 
Suomessahan metsästys ”käsiaseella” eli yhden-
käden aseella on kielletty. Tähän T/C:n omistajat 
kerkeästi huomauttavat, että metsästystilanteessa 
kaikki ampuvat kaksin käsin, tai muuten tukea 
ottaen. Mutta käsiaseiden metsästyskielto Suo-
messa ei tule varmaankaan poistumaan pitkään 
aikaan.

Toisen sukupolven G2 Contender syntyi vuon-
na 2001. Alkuperäisen Contenderin ja G2:n piip-
puja voidaan käyttää sekaisin. Jotkut etutukit ei-
vät ole vaihtokelpoisia, eivät myöskään ”perät” eli 
pistoolikahvat.

Siluettiammunta alkoi Contenderilla, mutta 
kun Encore tuli kuvioihin, jotkut ampujat terveh-
tivät äreämpien kaliiperien mahdollisuutta ilolla. 
Tietenkin kun kiväärikaliiperin patruunaa am-
mutaan pistoolilla, aseen rekyyli rupeaa olemaan 
tekijä. Tänä päivänä valinnan vaikeus Encoren ja 
G2:n välillä kaatuu ampujan niskaan, koska mo-
lemmat mallit ovat tuotannossa ja näillä näkymin 
tulevat jatkumaankin.

G2:n merkittävin ero vanhaan malliin näh-
den on laukaisulaite. G2:ssa pistoolin voi päästää 
vireestä ja virittää uudelleen ilman, että asetta 
täytyy avata (taittaa). Myös perän kulma on eri-
lainen, mistä johtuen perät eivät ole keskenään 
vaihtokelpoisia. G2 on runsaat 50 g painavampi 
kuin alkuperäinen Contender. Aseen paino riip-
puu kaliiperista, mutta tyypillisesti G2 12” piipul-
la painaa hieman alle 1,6 kiloa. 14” piipulla paino 
on noin 1,7 kiloa.

1. G2 Contender on samannäköinen kuin edeltäjänsä yli 40 vuotta sitten.

2. Oleellinen osa Contender-asejärjestelmää on vaihtopiippujen saatavuus useissa kaliipereissa, 
joko sinistettynä tai rosterina.

3. Thompson/Center asejärjestelmä on pyhä yksinkertaisuus: Encore huoltopurettuna.

4. Contenderiin on saatavana erilaisia kahvoja sekä kumista että puusta. Kahvoissa on haettu 
parasta ergonomiaa ja käteen istuvuutta.

4.

>>



1. G2 Contenderista on myös kompakti 
kivääriversio useissa kaliipereissa.

2. Thompson/Center Omega on 
suustaladattava 50 kal. kivääri,  
vaikka ei äkkivilkaisulla uskoisi.

3. Thompson/Center kehittää myös omia 
kaliipereita. Kuvassa uusi 30 TC.

URHEILUAMPUJA 1/201028

Piiput ovat vaihtokelpoisia 
vanhan ja uuden Conten-
derin välillä. Tänä päivänä 
tehdas tarjoaa G2:een 13 kaliiperia: 17 HMR, 22 
LR, 5 mm Rem. Mag., 204 Ruger, 22 Hornet, 223 
Rem., 6.8 Rem. SPC, 7-30 Waters, 30-30 Win., 
357 Rem. Mag., 44 Rem. Mag., 45-70 Govt., 45 
Colt/410 haulikko. Useimpia piippuja saa joko 
12” tai 14” pituisina. Poikkeuksena 357 Mag., jos-
ta on vain 12” versio. Samoin piippuja saa joko 
sinistettyinä tai rosterina. Kaikki piipunpituudet, 
materiaalit ja tähtäinvaihtoehdot laskien piip-
puja on 22.

G2 Contender -kiväärin piiput sopisivat myös 
pistoolin runkoon. Nämä ovat 18-23” pituisia. 
Kaliiperit ovat samat kuin pistoolissa ilman 22 
Hornet, 357 Mag., 44 Mag. ja 45 Colt/410 vaihto-
ehtoja. Kivääripiippuja on yhteensä 16.

Suomessa on varottava istuttamasta lyhyttä pis-
toolin piippua kiväärin runkoon, jos ase on luvassa 
merkitty kivääriksi. Kiväärinpiipun vähimmäispi-
tuus Suomessa kun on 400 mm (15 3/4”). Tällöin 
vaanii syyte ”katkaistusta aseesta”.

G2-pistoolin kahva ja etutukki ovat joko päh-
kinäpuuta tai kumireunustettua mustaa kompo-
siittimateriaalia. Puutukissa ei ole karhennuksia. 
T/C:n pistoolit ovat kehittäneet ympärilleen mit-
tavat tukkien jälkimarkkinat. Tarjolla on vallan 
ylellisiäkin tukkivaihtoehtoja eksoottisista, kau-
niista puulaaduista.

Encore
Vuonna 1996 syntyi asejärjestelmä Encore, jos-
sa Contenderia oli vahvistettu kestämään uusia, 
äreämpiä kaliipereita ja iskupohjaa laajennettu 
mahduttamaan 12 väljyyden haulikonpatruunan 
kanta. Tätä asetta suunniteltaessa kiväärikäyttö oli 
kirkkaana mielessä, mutta Encorea valmistetaan 
myös pistoolina. Piipunpituudet ovat 12” tai 15”, 
ja aseen painot noin 1,93 – 2,05 kg vastaavasti.

Encoren ja Contenderin/G2:n piiput eivät 
vaihdu keskenään.

Encoren kaliiperit ovat 17 HMR, 22 LR, 204 
Ruger, 22-250 Rem., 223 Rem., 243 Win., 270 
Win., 270 Win., 7mm-08 Rem., 308 Win., 30-06 
Sprf., 44 Rem. Mag., 45-70 Govt., 45 Colt/410, 
460 S&W ja 500 S&W. Eri piippuvaihtoehtoja tu-
lee yhteensä 27.

Käydessäni tehtaalla markkinointijohtaja 
Cushman esitteli Custom Shopin mittavaa piip-
puaihioiden varastoa. Näissä on piippu porattu 
valmiiksi, mutta patruunapesää ei ole. Samoin 
ulkoprofiili muotoutuu tilauksen mukaan. T/C 
voi valmistaa piipun yli kahdellesadalle villikissa-
kaliiperille, tai muutoin vain harvinaiselle kaliipe-
rille. Jopa 7 x 33 Sako tai 8,2 x 53R Finnish syn-

tyvät, jos asiakas tilaa. Valitettavasti 
tämä optio on suomalaiselle asiakkaalle 

runsaasti aikaa viepä. USA:ssa piipun voi ostaa 
ilman lupaa, sillä aseen sarjanumero liittyy run-
koon (receiver). Kansainvälisessä kaupassa piippu 
on kuin ase ja vientilisenssin alainen. Byrokratia 
ottaa aikaa ja maksaa rahaa.

Asejärjestelmä
Warren Centerin idea nopeasta kaliiperin eli pii-
pun vaihdosta toimii yhä. Saranatappi voidaan 
työntää ulos paljain sormin. Se pysyy paikoillaan 
etutukin salpaamana molemmilta puolilta. Sy-
tytys voidaan vaihtaa reunasytytyksestä keskus-
sytytykseen iskuvasarassa olevaa liukukytkintä 
siirtämällä. Aseessa on kaksi iskupiikkiä, joista 
käytetään yhtä kerrallaan.

Kaikki piiput on varustettu kierteistetyillä rei’illä 
kiikaritähtäimen jalustan asennusta varten. G2:n ja 
Encoren piiput ovat nappivedolla rihlatut, 6 oikean-
kätistä rihlaa. Rihlan nousu on kaliiperikohtainen. 
Pistoolipiipuissa ei ole suujarrua.

Suomen maahantuoja NorDis kertoo G2:n vii-
tehinnaksi 800 - 925 euroa, Encoren 850 – 1000  
euroa. Hinnat vaihtelevat mm. piipunpituuden ja 
kahvamateriaalin mukaan.

Tulevaisuuden näkymät
T/C:n markkinaosuus siluettiammunnassa 
näyttää vankalta. Aivan mono-
polista ei silti voida puhua, 
sillä Freedom Armsilla on 
myös single-shot-pistooli. 
Sen hinta on kuitenkin 
huomattavasti korkeampi 
kuin T/C:n. Esimerkiksi 
siluettiliitto IMSSU:n 
säännöissä on käytet-
ty Contenderin kuvaa 
mittapiirroksissa. Jonkin 
verran kilpailua tulee 
myös pulttilukkoisten 
pistoolien taholta.

T/C ei luonnollisestikaan kerro avoimesti tule-
vaisuuden suunnitelmistaan, joten tämän kirjoit-
tajan täytyy hieroa omaa kristallipalloaan. Sieltä 
nähdyn mukaan kertalaukauspistoolin tuotekehi-
tykseen ei juuri nyt satsata paukkuja kahdestakin 
syystä. (a) Se on vallan toimiva tuote. Amerikka-
laisen sanonnan mukaan, ”if it ain’t broken, don’t 
fix it” (jos se ei ole rikki, älä yritä korjata sitä). (b) 
Smith & Wesson maksoi Thompson/Centeristä 
vuonna 2007 summan, joka on viisi kertaa yhtiön 
vuosiliikevaihto. Se odottaa saavansa sijoitustaan 
takaisin. Tai tarkemmin sanoen, S&W:n osak-
keenomistajat odottavat, sillä S&W on NASDAQ-
pörssinoteerattu yhtiö.

Itse arvioin, että T/C tekee nopeimmin rahaa 
suustaladattavien aseiden segmentissä ja myös 
kehittämällä konventionaalista pulttilukkoista 
metsästyskivääriä edelleen. Vuoden 2009 uutuus 
Venture on viittaus tähän suuntaan.

Tai sitten tuotekehitysjohtaja Mark Laneyl-
lä on joitain salaisia suunnitelmia hihassaan. 
Hän kiisti haulikkosuunnitelmat viitaten Turkin 
voimakkaaseen kilpailuun. Emoyhtiö Smith & 
Wessonkin ostaa haulikoita Turkista omalla ni-
mellään.

Mutta G2 Contender ja Encore porskuttavat 
edelleen viidennelle vuosikymmenelle. Keski-iän 
kriisistä ei näy merkkiäkään. u

LisäTiETojA:
www.nordis.fi
www.tcarms.com 

Thompson/Centereita 
pesitetään mitä 

ihmeellisimmille 
kaliipereille.

1.

3.

2.



1946 thompson investment Castings, tarkkuusvalujen työkaluja valmistava 
yritys perustetaan long island, new yorkissa. perustaja kenneth W. 
thompson, eräs tarkkuusvalun pioneereja usa:ssa. tietotaito usa:n 
sodanaikaisesta lentokoneteollisuudesta

1947 ken thompson perustaa tarkkuusvalimon

1962 25 työntekijää. liikevaihto 180 000 usd

1963 k. W. thompson tool Company muuttaa rochester, new Hampshireen

1965 työkalujen valmistaja ja asesuunnittelija Warren Center ehdottaa ken 
thompsonille taittopiippuisen kertalaukeavan pistoolin valmistamista. 
thompson/Center arms Company perustetaan (t/C)

1967 Contender-pistoolin intro

1968 t/C perustaa valimosta erillisen asetehtaan samalle tontille

1969 siluettiampujat ”löytävät” Contenderin. villikissakokeilut alkavat

1970 ensimmäinen t/C:n suustaladattava kivääri (Hawken nallilukko)

1972 ensimmäinen t/C:n suustaladattava pistooli (patriot nallilukko)

1974 ensimmäinen t/C:n luettelo, jossa tarjotaan komponentteja 
suustaladattavien aseiden itserakentajille.

1974 Contenderia tarjotaan 23:ssa kaliiperissa

1974 t/C ostaa puutavaratehtaan kansasista tukkimateriaalin saannin 
turvaamiseksi

1978 ken thompson kuolee. robert Gustafssonista yhtiön presidentti

1983 tCr’83 kertalaukauskiväärin intro

1984 t/C:n tuonti suomeen alkaa helsinkiläisen renlundin toimesta

1985 Contenderista Carbine-kivääriversio

1987 tCr’87 kertalaukauskiväärin intro

1988 tCr’87 haulikkoversio

1988 t/C Custom shop perustetaan

1990 suustaladattaviin aletaan tarjota myös komposiittitukkeja (rynite)

1991 suurikaliiperinen (.58) suustaladattava suurriistakivääri t/C Big Boar

1992 Helsinkiläinen renlund lopettaa toimintansa. Hantaurus oy ottaa 
t/C:n maahantuonnin

1993 ensimmäiset t/C:n rosteriaseet

1996 encore-pistoolin ja -asejärjestelmän intro (Contenderin evo-malli)

1997 ankara tulipalo puuosia valmistavalla osastolla rochesterissa. t/C 
lopettaa puutukkien valmistuksen kokonaan ja siirtää ne alihankintaan

2000 t/C 22 Classic itselataavan 22 lr-kiväärin intro

2001 t/C omega-takasytytteisen suustaladattavan (”in-line ignition”) 
kiväärin intro

2001 G2 Contenderin intro

2002 t/C encore katahdin suurriistakiväärin intro

2003 Warren Center kuolee

2005 t/C r55 itselataavan kiväärin intro (17 mach 2)

2006 robert Gustafsson jää eläkkeelle

2006 t/C:n vuosituotanto 71 500 pistoolia ja kivääriä. lukuun eivät sisälly 
suustaladattavat aseet

2007 4. tammikuuta smith & Wesson Holding ilmoittaa ostaneensa t/C 
armsin. s & W kertoo kauppahinnaksi 102 milj. usd ”in cash”.  
s & W kertoo kaupan olleen ”strateginen toimenpide”, laajentuminen 
metsästyksen markkinasegmentille

2007 t/C:n jakeluverkosto integroidaan smith & Wessonin verkostoon. 
suomen maahantuojaksi lapualainen nordis

2007 t/C icon keskussytytteisen repertterikiväärin intro

2009 t/C venture keskussytytteisen repertterikiväärin intro.  
t/C triumph Bone Collector intro (in-line ignition suustaladattava 
taittopiippuinen kivääri)

Thompson/Centerin aikajana
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Tuotekehitysosastolla syntyvät uudet T/C-tuotteet. Tuotekehitysjohtaja Mark Laney (vas.), 52, on ollut T/C:n palveluksessa 33 vuotta. 
Oikealla tehtaanjohtaja Tyler Stone.
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K 
ilpaluokan vakiopistoolien valmistajia 
ovat (aakkosjärjestyksessä) muiden 
muassa Benelli, FAS, Feinwerkbau, 

Hämmerli, Matchguns, Morini, Pardini, Steyr, 
Tesro ja Walther. Luettelo ei ole täydellinen.

Näistä valitsimme maahantuojien ilmoittamien 
hintojen mukaan kaksi markkinoiden edullisinta: 
Morini CM 22 M ja Matchguns MG2. Molemmat 
ovat lähtöisin italialaisen pistooligurun Cesare 
Morinin piirustuspöydältä.

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Matti Erkkilä

Morini CM 22 M
Tämä pistooli syntyi vuonna 1999. Morini on pe-
rinteisen näköinen itselataava, tankolippaallinen 
kilpapistooli. Asetta saa sekä teräs- että alumii-
nirungolla. Kokeiltavana oli alumiinimalli. Teräs-
malli painaa 260 g enemmän kuin alu.

Morini on kaksivärinen. Alarunko on kirkas, 
luisti sekä piippuvaippa ovat mustat.

Morinin lipasratkaisu on nykymuodin mukainen, eli tankolipas on 
viety liipaisimen eteen. Kun lipas siirrettiin perinteisestä kahvasijoi-
tuksesta erilleen, sai suunnittelija suuremman vapauden kahvan ja 
lippaan kulmien suhteen, piippulinjaa voitiin laskea ja aseesta tuli 
etupainoisempi. Haittapuolena oli piipun lyheneminen, sillä aseen 
maksimipituus saa olla 300 mm. Morinin tapauksessa piippu on 130 
mm pitkä, niin pitkä kuin se voi tällaisessa ratkaisussa olla.

Lippaan irrotussalpa on lipaskuilun juuressa. Kun sitä työntää 
peukalolla ja vetää etusormella lippaan etureunasta, lipas putoaa 
helposti käteen. Samoin lippaan asettaminen on helppoa.

Morinin lipas istuu reilusti takakenossa ja patruuna nousee tyr-
kylle pesitettäväksi jyrkässä kulmassa. Morinin syöttöramppi onkin 
patruunapesän yläpuolella, tähtäinkiskon ”katossa”. Patruuna ohja-
taan yläkautta patruunapesään.

ja
Matchguns

Morini
– maaottelu Sveitsi-Italia



Esittelemme kaksi vakavaan ampumaurheiluun sopivaa 22 LR -vakiopistoolia. 
Päätimme ottaa parivertailuun kaksi markkinoiden edullisinta pistoolia. Kriteeri oli 

sellainen, että aseella täytyy olla tekniset edellytykset olla kilpailukykyinen. 
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Morinin lipas mahduttaa kuusi patruunaa. 
Aseen mukana tulee lipastustyökalu, joka 
painaa patruunannostajaa alas. Ampuja voi 
myös vetää peukalolla tavanomaista nastaa 
lippaan kyljessä alas, tai sitten vain painaa 
perinteisesti hylsynkannalla alla olevaa pat-
ruunaa alaspäin jämäkkää jousta varten. 
Ase toimitetaan kahdella lippaalla. Lippaat 
ovat purettavissa puhdistusta varten.

Luisti ei jää taakse lippaan tyhjennyttyä. 
Tehtaan mukaan näin on tarkoituksella, jotta 
aseen laukauksesta palautuminen olisi aina 
samanlainen, myös viimeisen laukauksen 
jälkeen. Kun luisti pitää teljetä auki sarjan 
päätyttyä, vedetään luistin viisteistä ja pai-
netaan jommallakummalla luistin sivulla ole-
vaa nastaa. Sekä viisteet että lukitusnastat 
ovat luontevat käyttää.

Morinissa ei ole varmistinta eikä kylmä-
harjoittelusalpaa. Sen sijaan aseen mukana 
tulee punainen muovipalikka, joka asete-

taan patruunapesään. Sen tarkoitus on kak-
sijakoinen. Muovipala paikoillaan aseella 
voidaan kylmäharjoitella. Tällöin vasara pu-
toaa, mutta ei yllä iskuriin asti. Toiseksi pu-
nainen ulkoneva läpyskä hylsynpoistoaukon 
vasemmalla puolella viestii muillekin, että 
ase on turvallisessa tilassa.

Hylsynpoistoaukko on normaaliin tapaan 
oikealla, mutta myös luistin vasen puoli on 
tältä kohtaa avoin. Avonaisuudella haetaan 
patruunapesän parempaa jäähtymistä. Li-
säksi mahdollinen syöttö- tai ulosheittohäiriö 
on helpompi selvittää.

Pistoolissa on anatominen, karhennettu 
Morinin kahva. Kämmensyrjän tukea sääde-
tään löysäämällä kaksi ruuvia (kuusiokolo 3 
mm AV = avainväli). Kahvaa voidaan säätää 
kaikkiin kulmiin, kunhan kahva ensin irrote-
taan (kuusiokolo, 6 mm AV). Tällöin voidaan 
kiertää neljää rungossa olevaa ruuvia ulos-
päin. Nämä painavat kahvan sisällä olevaa 

metallivahviketta vasten pakottaen kahvaa 
haluttuun kulmaan pistoolin runkoon näh-
den. Säätö tapahtuu pikkuisen kerrallaan, 
yrityksen ja erehdyksen kautta.

Matchguns
Morinin tankolippaaseen menee kuusi patruunaa. 
Punainen kappale toimii ”klikkipatruunana”.
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Kahvan ollessa irti päästään käsiksi laukai-
sulaitteen säätöihin. Säädettävissä ovat etuve-
don pituus, etuvedon vastus, laukaisuvastus, 
laukaisukynnyksen liikematka (virepintojen 
ristikkäisyys) ja jälkivedon pituus. Morinin eri-
koisuutena on lisäksi laukaisutangon välyksen 
säätö. Useimmissa säädöissä on erilliset luk-
koruuvit. Säätöihin tarvitaan 2 mm AV kuusio-
koloavain, lukkoruuveihin 1,5 mm AV.

Liipaisimen ees-taas-siirtomatka on 12 
mm. Tämä säätö voidaan suorittaa kahvaa 
irrottamatta. Tätä varten löysätään liipaisi-
men juuressa sijaitsevaa Torx T-10-ruuvia ja 
liu’utetaan liipaisinta kiskossaan haluttuun 
kohtaan. Jos liipaisin on aivan edessä, ei lii-
paisinsormelle jää juuri lainkaan tilaa. Lipas-
kuilun takareuna muodostaa liipaisinkaaren, 
ja se on ahdas. Morini ei ole paksusormisen 
pistooli. Ees-taas-säädön lisäksi liipaisimen 

asentoa ei voi säätää. Liipaisin on 25 mm pit-
kä, 10 mm leveä, yläosastaan voimakkaasti 
kaartuva ja pitkittäisuritettu. Keskellä on ura 
laukaisuvastuksen punnituskoukkua varten.

Takatähtäin on sivu-koro-säädettävä, ja 
säädöt vaativat uraruuvimeisseliä. Hahlon 
leveys on säädettävissä, mutta uran korkeus 
ei. Jyvä on kiinteä 4,0 mm. Lisävarusteena 
on saatavana 3,5 mm ja 4,5 mm jyvät. Jyvä 
vaihdetaan irrottamalla yksi T-10-ruuvi.

Lisävarusteena aseeseen saa kolme lisä-
painoa, kukin 43 grammaa. Nämä lukitaan 
kuusiokoloruuveilla (3 mm AV) piipun alle. 
Painoja voi liu’uttaa 89 mm pituista kiskoa 
pitkin portaattomasti. Ampuja voi valita 0 ja 
3 painon välillä ja säädellä täten aseen pai-
nopistettä. Aluversion paino tyhjällä lippaal-
la vaihtelee painoista riippuen 944 ja 1073 
gramman välillä.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Jotta piippu voitaisiin puhdistaa takaa-
päin, on pistooli huoltopurettava. Piippu-
painot poistetaan kiskostaan. Piippu-luis-
ti-yhdistelmä irrotetaan rungosta (T-20). 
Piippuvaipasta irrotetaan lukitusruuvi (T-20). 
Tämän jälkeen luisti voidaan pujottaa irti, 
jäljelle jää piippu vaippoineen. Nyt piippu 
voidaan puhdistaa oikeaoppisesti patruuna-
pesän puolelta. Käyttöohjeen mukaan tämä 
tulee suorittaa 500 laukauksen välein.

Morini tulee mustassa kovassa laukussa, 
jossa on ylellisen näköinen punainen sisus-
ta ja muotoon leikatut pehmusteet. Suomen-
kielinen ohjekirja löytyy. Työkalut ovat siistis-
ti laatikossa: Kahvallinen uraruuvimeisseli 
tähtäinten säätöön, neljä kuusiokoloavainta, 
kaksi Torx-avainta, puhdistuspuikko, mes-
sinki- ja nylonharjat sekä lipastustyökalu.

1. Morinin lipas syöttää ”katon kautta” 
patruunapesään. 

2. Molemmat pistoolit vaativat työkaluja 
piipun puhdistamista varten. Kuvassa Morini.

3. Cesare Morini aloitti anatomisten 
kahvojen teollisen valmistuksen.

4. Morinin tähtäinten säätö vaatii työkalua.

5. Morinin lipaskaari käy ahtaaksi kun 
liipaisin on edessä.

6. Morinin tankolipas on helppokäyttöinen.

7. Morinin piippupainosarja on lisävaruste. 
Luistin viisteestä saa hyvän viritysotteen. 
Viisteen kohoumassa luistisalvan painike.



Matchguns MG2
Pistooli tuli markkinoille vuonna 
2003. Se on pitkälti alumiinira-
kenteinen, pääkomponenteis-
ta piippu ja luisti ovat terästä. 
Pistoolin päällä on siniseksi 
eloksoitu alumiininen silta, johon kiinnittyvät 
mm. takatähtäin ja varmistin/kylmäharjoit-
telusalpa. Piipun suussa olevat painot ovat 
kirkasta rosteria. Erikoisen ilmeen pistoolille 
antavat julmetun kookas liipaisinkaari sekä 
putkilipas. Aivan, putkilipas pistoolissa! Etu-
na on liipaisinkaaren muotoilun vapaus. Rat-
kaisu sallii myös pidemmän piipun 300 mm 
maksimipituuden puitteissa. Niinpä MG2:n 
piippu on 152 mm pituinen.

Hiilikuituinen putkilipas painaa vain 10 g 
tyhjänä. Siihen mahtuu viisi 22 LR-patruu-
naa. Se on helppo irrottaa liipaisinkaaren 
etuosassa olevaa salpaa painamalla, ja 

helppoa on myös lippaan paikalleen asettaminen. 
Lipastaminen on helpompaa kuin tankolippaan, 
mutta on varottava vahingossa painamasta lipas-
putkessa olevaa salpaa. Jos sormi osuu tähän, 
sinkoavat kaikki patruunat komeassa kaaressa 

ulos. MG2:n lipastaja oppineekin kantapään kautta pitä-
mään aina peukaloa lippaan syöttöpään tulppana. Putki-
lipas puhdistetaan esim. aseen puhdistusrassilla samaan 
tapaan kuin piippukin. Aseen mukana tulee kaksi lipasta.

MG2:ssa on kylmäharjoittelusalpa, joka toimii samalla 
varmistimena. Se sijaitsee aseen päällä hyvässä paikassa. 
Käyttö on helppoa ja symbolit selvät. 

Luisti ei jää taakse viimeisen laukauksen jälkeen. Luistin 
taka-asentoon lukitusta varten rungon vasemmalla puo-
lella on mekaaninen säppi. Tämän voi halutessaan siirtää 
oikealle puolelle. Luistin sivuilla on kahdet urat aseen virit-
tämistä varten mutta ei viisteitä. Iskuvasaran virittämiskyn-
nys vaatii melko paljon voimaa, joten MG2:n virittämiseksi 
tarvitaan hyvät sormien puristusvoimat.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. MG2:n piippu on 
irrotettava, jotta se voidaan 
pudistaa patruunapesän 
puolelta. Sitä varten 
irrotetaan kuvassa näkyvät 
kolme kuusiokoloruuvia.

2. MG2:n liipaisinkaari on 
tilava. Kaaren yläpuolella 
luistisalpa, etupuolella 
lipassalpa.

3. MG2:n varmistin ja 
kylmäharjoittelusalpa 
sijaitsevat hyvässä paikassa 
ja symbolit ovat selkeät.

4. MG2:n tähtäimiä voi 
säätää sormin.

5. MG2:n virittäminen vaatii 
sormilta puristusvoimaa.

6. MG2:n lippaaseen mahtuu 
tavalliset 5 patruunaa. 
Lipasta käsiteltäessä 
on syytä pitää peukaloa 
päädyssä.

7. MG2:n koneisto on 
avonainen. Iskuvasara lyö 
ylhäältä alaspäin (kuvassa 
lauenneena).

8. MG2:n putkilipas on 
helppo irrottaa ja asettaa 
paikalleen.
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Kun MG2:n luisti on taka-
na, täysi lipas on asetettu pai-
koilleen ja lasketaan liikkuvat 
eteen, niin ensimmäinen pat-
ruuna ei pesitykään Luisti on 

vedettävä vielä kerran taakse 
ja sitten laskettava vapaasti eteen-

päin. Tällöin patruuna pesittyy. Tämä piirre 
poikkeaa useimmista muista pistooleista.

MG2:ssa on karhennettu ja muotoiltu 
Matchgunsin omaa valmistetta oleva anato-
minen kahva. Kahvaa voidaan säätää sivu- ja 
korkeussuunnassa ruuvaamalla aseen run-
gossa olevia säätöruuveja sisään ja ulospäin. 
Tätä varten kahva on irrotettava ja kokeiltava 
säätöjä yrityksen ja erehdyksen kautta.

MG2:n syöttö- ja hylsynpoistotilat ovat auki 
kummallekin puolelle, itse asiassa ase on 
alastoman näköinen luisti takana. Aukko on 
kuitenkin suunniteltu vain oikealle tapahtuvaa 
ulosheittoa varten.

Liipaisimen säädöt ovat monipuoliset. Yhtä 
T-10-ruuvia löysäämällä saadaan liipaisinta 
säädettyä ees-taas peräti 22 mm matkan. 
Väljästä lipaskaaresta johtuen sormen saa 
mahtumaan liipaisimelle sen etummaisim-
massakin asennossa. Toisen T-10:n löysää-
minen sallii liipaisimen liikuttelun ylös-alas ja 
kallistelun pystyakselin ympäri. Pystykallistus 
ei ole säädettävissä. Pystyuritettu liipaisin on 
18 mm leveä ja siinä on ura punnituspainon 
koukulle. Liipaisinkengän vaihto toisentyyp-
piseen on helppoa, ja lisävarusteena onkin 
saatavana suora liipaisin.

Laukaisu on säädettävissä viiden 
parametrin mukaan: Etuvedon pi-
tuus, etuvedon vastus, laukaisuvas-

tus, laukaisukynnyksen liikematka (virepinto-
jen ristikkäisyys) ja jälkivedon pituus. Jälkiveto 
säätyy T-10:llä liipaisinkaaren läpi. Etuvedon 
pituus, etuvedon vastus ja laukaisupaino voi-
daan säätää 1,5 mm AV kuusiokoloavaimella 
kahvaa irrottamatta, mutta virekynsien säätöä 
varten on kahva irrotettava 3 mm AV kuusioko-
loavaimella. Tällöin paljastuu myös virekynsi-
en tarkastusaukko. Kuten näkyy, erilaisia ruu-
vinkantoja on aseessa leegio, mutta onneksi 
MG2:n mukana tulee riittävä työkaluvarustus 
kaikkiin tehtäviin.

Takatähtäimen sivu-koro-säädöt voidaan 
suorittaa sormin ja niissä on esimerkillisen 
selvät napsut. Hahlouran leveys ja korkeus 
ovat säädettävissä, mutta säätöjen symbolit 
eivät oikein avaudu. Leveyden säätöön tarvi-
taan uraruuvimeisseli, korkeuden 1,5 mm AV 
kuusiokoloavain.

Matchgunsin jyvä on kiinteä 3,5 mm levyinen 
ja vallan pitkä. Lisävarusteena on saatavana 
erilevyisiä jyviä. Jyvän vaihto vaatii yhden 2,5 
mm AV kuusiokoloruuvin irrottamisen.

MG2 toimitetaan vakiona kahdella 28 g 
painavalla rosterilevyllä piipun suupuolella. 
Kumpainenkin on kiinnitetty kahdella 2,5 mm 
AV kuusiokoloruuvilla. Suupainoista voi irrot-
taa joko toisen tai molemmat. Tai sitten voi 
lisätä päälle lisävarusteena saatavat toiset 
samanlaiset, 28 grammaa kappale. Piipun 
päällä olevaan kiskoon voidaan kiinnittää yksi 
tai kaksi 11 g lisäpainoa. Aseen painoa tyh-
jällä lippaalla voidaan näin säädellä 1044 ja 
1178 gramman välillä.

Rutiinihuolto ja piipunpudistus tulee tehdä 
1000 laukauksen välein. Irrotetaan lipas. Ase 
viritetään ja varmistetaan, luisti lukitaan taka-
asentoon. Piipun suupuolelta irrotetaan kolme 
3 mm AV kuusiokoloruuvia ja piippu vedetään 
ulos. Nyt piippu voidaan puhdistaa patruuna-
pesän puolelta.

Joka kerta kun piippu irrotetaan puhdista-
mista varten, lähtee myös jyvä sen mukana. 
Aseen omistaja oppii käytön myötä kuinka 
hyvin tähtäinten linjaus palautuu piipun kiin-
nittämisen jälkeen.

MG2 toimitetaan sinisessä kovassa lau-
kussa, jossa on muotoon leikatut pehmus-
teet. Suomenkielinen ohjekirja löytyy, samoin 
hyvä kuusiokoloavainsarja (”Gorilla Proof”!), 
uraruuvimeisseli/T-10-yhdistelmäavain, puh-
distuspuikko sekä pronssi- ja nylonharjat. 

MG2:n piipunsuulla olevat  rosterilevyt ovat lisäpainoja.

MG2:n anatominen kahva on Cesare 
Morinin suunnittelema. Takimmaisella 
ruuvilla säädetään hahlon leveyttä.

Eräs Italian takavuosien tunnetuimmista pistooliampujista on Cesa-
re Morini (68). Hänelle annetaan kunnia anatomisesti muotoiltu-

jen pistoolikahvojen teollisen valmistuksen aloittamisesta. 
Morini ymmärsi, että pistoolin kahva (”perä”) on tärkein käyttöliittymä 

(interface) ampujan ja maalitaulun välillä. Kahva välittää ampujan ajatukset 
käden kautta tähtäinmaisemaan. Toisin sanoen, käden tulee saattaa automaat-
tisesti tähtäinkuva hollilleen heti aseen noustessa ampuma-asentoon.

Ennen 1970-lukua ampujat yrittivät rakennella vaihtelevalla tuloksel-
la omaan käteen sopivia kahvoja itse, sekä vuolemalla että kittaamalla. 
Morini ryhtyi vuonna 1973 valmistamaan anatomisia kahvoja Parma, 
Italiassa, tavaramerkillä CM (Cesare Morini).

Asevalmistajat huomasivat pian Morinin kahvojen arvon ja rupesivat 
asentamaan näitä pistooleihinsa ensivarusteena. Hämmerliä seurasivat 
Steyr, Feinwerkbau, Anschütz, FAS ja Walther.

Vuonna 1980 Morini ryhtyi asevalmistajaksi. Ensin syntyi vapaapis-
tooli CM 80. Tämä tunnettiin pilkkivapaa muistuttavasta ulkonäöstä ja 
monipuolisesti säädettävistä tähtäimistä. Vuonna 1985 hän toi markki-
noille elektronisen laukaisulaitteen vakiopistoolissa CM 102 E.

Samana vuonna Morini sai tarpeekseen Italian byrokratiasta ja 
muutti yrityksensä Morini Competition Arms Sveitsin puolelle ita-
liankieliseen Lamoneen. Kielellisesti ja kulturellisesti muutto oli helppo. 
Vuonna 1990 yritys siirtyi muutaman kilometrin verran Lamonesta 
Sveitsin Bedanoon.

Vuonna 1992 Morini 
esitteli maailman ensimmäi-
sen paineilmapistoolin CM 162 E:n, jonka kehitystyössä oli mukana 
ruotsalainen olympiavoittaja ja seitsemien olympialaisten kävijä Ragnar 
Skanåker. Saman tiimin työtä oli myös vuonna 1994 esitelty vapaapistooli 
CM 84 E, jossa elektronista laukaisua oli kehitelty edelleen. Vuonna 1999 
syntyivät CM 22 M vakiopistooli ja CM 32 M isopistooli. CM 22 M on 
toinen esittelymme aseista.

1990-luvun alussa Cesare Morini päätti vetäytyä eläkkeelle ja lahjoitti 
osuutensa Morini Competition Arm S.A.:sta yhtiökumppaninsa Franco 
Repichin vanhemmalle pojalle Francescolle.

Pian Cesare Morini perusti uuden tehtaan Luganon alueelle nimeltä 
Swiss Arms Morini (SAM). Tuloksena oli paineilmapistooli SAM 10. Tätä 
markkinoi Anschütz. Seuraava ase oli vapaapistooli FP 10, ja tätä ryhtyi 
markkinoimaan Hämmerli. Myös italialaisen Pardinin kanssa SAM teki 
yhteistyötä vaihtokaliiperisen vakio/isopistoolin kehittämisessä.

Cesare eläköityi taas kerran, nyt synnyinseudulleen Italian Parmaan. 
Mutta kun virtaa riitti, hän perusti vuonna 2001 yrityksen nimeltä 
Matchguns. Täältä syntyi uusi ase suunnilleen joka vuosi. Tällä kirjoitta-
malla Matchgunsilla on täyskäsi kilpapistooleita: MG 1 on paineilmapis-
tooli, MG 2 on vakiopistooli (mukana esittelyssämme), MG 3 on olym-
piapistooli 22 Short-patruunalle (joka on sittemmin jäänyt vähemmälle 
käytölle), MG 4 on isopistooli ja MG 5 on vapaapistooli.

Cesare Morini, Italian pistooliguru
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Koeampuja Janne Kuvaja, Morini ja Matchguns.

Koeammunta
Koeampujaksi saatiin janne kuvaja (37), vantaalainen tradenomi, 
tiimipäällikkö ja entinen Ampumaurheiluliiton kilpailupäällikkö. Hän on 
kilpaillut EM-tasoisesti vuodesta 2001. Janne ampuu vakiopistoolia, 
isopistoolia ja ilmapistoolia. Hänen saavutuksensa löytyvät SAL:in net-
tisivuilta (www.ampumaurheiluliitto.fi/valmennus/urheilijaprofiileja/janne_kuvaja). Seu-
raavat arviot kahdesta pistoolista on kirjattu Janne Kuvajan suusta:

- Morini on perinteisen pistoolin näköinen. Se on tukevan, arvokkaan 
ja laadukkaan oloinen. Se ei lotise eikä hölsky. Kahva tuntuu olevan 
sellaista peruskauraa. Peukalon tuki jää kapeaksi. Liipaisinsormeni ei 
asetu luonnolliselle paikalle. Ehkä kahvan koko on minulle sopimaton. 
Tämä ase voisi mitoitukseltaan sopia naisille tai junioreille.

- Tähtäinmaisema on hyvä. Siitä tulee rauhallinen vaikutelma. Sää-
töjen symbolit ovat selvät, samoin napsut. Säätöihin tarvitaan ruuvi-
meisseliä, mutta sellainenhan ampujalla kuuluu olla mukana.

- Aseen virittäminen on kevyttä ja luistista saa hyvän otteen. Luistin lii-
ke on täsmällinen eikä siinä tunnu ylimääräisiä vastuksia. Kylmälaukaus 
tuntuu ’oikeammalta’ kuin Matchgunissa. Lippaan käyttö on helppoa. 
Lipastuslaitekin olisi tarjolla, mutta en ole tottunut sellaista käyttämään.

- Rekyyli ilmenee ammuttaessa yllättävän voimakkaasti. Tuntuu, 
että jyvä heilahtaa ’vallattomasti’, vaikka nokalla on kaikki lisäpainot. 
Aseen paino sinänsä tuntuu minulle sopivalta. 

- Matchguns on muotoilultaan moderni, alkuun jopa pelottavan näköi-
nen. Siinä on näkyvillä paljon osia, liipaisimen takana jopa avoimia jousia. 
Kun luisti vedetään taakse, tuntuu koneistossa tapahtuvan paljon.

- Luistisalpa on oikeakätiselle väärällä puolella. Ai sen voi siirtää 
oikealle puolelle? No se on hyvä se.

- Tähtäimen säädöt ovat monipuoliset. Sivun ja koron voi säätää sor-
min. Napsut herättävät luottamusta. Tuntuu, että jotain tapahtuukin.

- Liipaisin ja sen säädöt ovat hyvät. Pituussäädön liikevara on poik-
keuksellisen pitkä ja liipaisinta saa muutenkin sopivalle hollille. Lau-
kaisun ulkopuoliset säätömahdollisuudet ovat plussaa.

- Ampumatuntuma on hyvä. Rekyyli on erikoinen, hyvin nopea ja 
terävä. Se jopa alkuun hätkähdytti. Ase palautuu kuitenkin myös nope-
asti tauluun. Ammuin Matchgunsilla ’pakasta vedettynä’ hyviä kasoja.

- Ase tuntuu kevyeltä ja tasapainoiselta. Sillä ampuminen tuntuu 
helpolta ja luontevalta. Pitkä piippu on mielestäni eduksi.

Maahantuoja ja hinnat
Molempien esiteltyjen aseiden maahantuoja on Etelä-
Pohjanmaalla pitkään toiminut kilpailuaseiden erikoisliike 
Heikki Taipalus (www.heikkitaipalusky.fi). Hän ilmoittaa Morini 
CM 22 M alumallin hinnaksi 1390 euroa. Koeammunnassa 
mukana olleet piippupainot maksavat 39 euroa/sarja.  
Kahvakokoja on saatavana XS, S, M, L ja XL. Saatavana on 
myös pystympi kahva sekä valikoidusti vasenkätisiä kahvoja.

Matchguns MG2 maksaa 1260 euroa. Myös tähän on 
saatavana oikeankätiset koot XS, S, M, L ja XL. Vasenkätisille 
löytyy varastosta koot S, M ja L. Kahvat XS ja XL tilauksesta. 
Lisäpainot 2 x 28 g sivuille maksavat 9,80 euroa pari, piipun 
päälle 2 x 11 g 9,20 euroa pari.

ampujan arviot
Pakotin koeampuja Janne Kuvajan miettimään kummastakin aseesta kolme parasta puolta ja kolme huonointa. Hän kertoi tällaisia:

Morini:
+ Laadukkaan tuntuinen, luottamusta herättävä
+ Virittäminen helppoa, luistin liike ja luistisalpa hyvät
+ Hyvä perusase kehittyneemmälle harrastajalle
– Ampumavaikutelma rauhaton, piippu hyppää yllättävän paljon
– Kaikki säädöt vaativat kahvan irrottamista
– Ahdas liipaisinkaari, niukat liipaisimen säätömahdollisuudet

– Entä kumpi näistä lähtisi mukaasi, jos saisit vapaasti valita? ja miksi?
- Kyllä se olisi Matchguns MG2. Tässä aseessa on mielestäni parempi ampumatuntuma. Tulee sellainen tunne, että tässä aseessa on keksitty 

jotain uutta, että tämä nostaa vakiopistooliammunnan uudelle tasolle. Tuntuu, että tästä pistoolista on helppo rakentaa säätöjen avulla omanlainen.

Matchguns:
+ Hyvä ampumatuntuma, rekyyli helposti hallittavissa
+ Monipuoliset säätömahdollisuudet
+ Helppo rakentaa sopivaksi kaikenkokoisille käsille
– Monimutkaiselta ja haavoittuvaiselta näyttävä paljas koneisto
– Luistin kuviointi viritystä varten onneton
– Putkilipas heppoisen oloinen
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Teksti: Matti Erkkilä
Kuvat: Matti Erkkilä ja TSA

Turun Seudun Ampujien nuorisotoiminta on viimeisten 
vuosien aikana mennyt tuloksekkaasti eteenpäin. 
Ampumakouluissa on runsaasti nuoria, yhteishenki 
on hyvä ja seuran monet nuoret ovat kivunneet 
kansalliselle tasolle. Suunnan on antanut viisi vuotta 
seuran nuorisotoiminnan tahtipuikkoa heiluttanut 
Juhani Forsman, Turun filharmonisessa orkesterissa 
alttoviulua soittava ammattimuusikko. Hän haluaa 
jakaa kunnian yhdessä ohjaajatovereidensa ja 
Kupittaan hyvien harjoitusolojen kanssa.
 
- Minua pyydettiin TSA:n nuorisotoimintaan mukaan joitakin vuosia 
sitten. Kun opetin soittamista päätyöni ohessa, aika ei yksinkertai-
sesti riittänyt. Viisi vuotta myöhemmin kysyin, että olisiko vielä tar-
vetta. Sitä oli, ja aloin innolla toimia nuorten parissa. Minulla on aina 
ollut halu ohjata, opettaa ja valmentaa, Juhani Forsman tunnustaa.

Juhani ei ole tuonut lapsiaan oman harrastuksensa pariin, niin 
monet tekevät.

- Minulla on kolme lasta. Olen soittopuolella nähnyt sen, mihin 
ajaudutaan, kun vanhemmat vievät lapsensa oman harrastuksensa 
pariin. Annoin lapsieni valita sen, mitä haluavat harrastaa. On toki 
paljon sellaisiakin esimerkkejä, jolloin perheen yhteisessä harras-
tuksessa on päästy pitkällä, Forsman tähdentää.

koulunpenkin kautta
Kun Juhani Forsman oli käynnistämässä seurassaan nuorisotoimin-
taa omien nuottiensa mukaiseksi, hän kävi ensimmäiseksi Ampu-
maurheiluliiton ampumakouluohjaaja- ja sitten valmentajakurssin. 
Kun hän itse aloitti pistooliammunnan, hän haki tietoa alan kirjalli-

suudesta. Tietoa kirjoista löytyy edelleen, mutta SAL:n kursseja hän 
pitää erityisen hyvinä.

- Minulla oli ohjaustoiminnan aloittaessani sellainen tunne, että 
ampumakoulu oli sellaista, jossa perusasiain antamisen jälkeen 
nuoret jätettiin huomiotta. Perään katseltiin vain silloin tällöin. Heitä 
ei viety esimerkiksi kilpailemaan. Kun syksyn harjoittelukausi on ta-
kana, kisoissa saavat alkaa käydä ne, jotka sinne haluavat, ja joiden 
taito antaa kilpailemiseen mahdollisuuden.

turvallisuus osumaa tärkeämpi
- Painotan ensimmäisestä harjoituksesta alkaen sitä, että turvalli-
suus on osumaa tärkeämpi. Keskeisiä asioita ovat aseen suuntaa-
minen, sormen pitäminen pois liipaisimelta tähtäämisen alkamiseen 
saakka ja yleinen käyttäytyminen. Häslingin on oltava pois harjoituk-
sista, Juhani Forsman linjaa.

TSA:ssa nuorten harjoituksiin käytetään pientä rataa. Kahdella 
ohjaajalla on vain seitsemän opetettavaa. Se lisää harrastuksen tur-
vallisuutta. Lisäksi lasten ampumakoulussa on yleensä aina muu-
tamia tutustumassa seuran toimintatapaan. Kun he mahdollisesti 
aloittavat itse tämän harrastuksen, he ovat jo osaksi perillä turvalli-
suuteen liittyvistä asioista.

nettisivut markkinoivat
TSA:n ampumakouluja markkinoidaan seuran nettisivuilla. Sähkö-
postitse nuoret tai heidän vanhempansa kysyvät ampumakoulujen 
alkua. Juhani Forsman pani alussa merkille, että ampumaharrastuk-
sen mahdollisuudet eivät olleet turkulaisten tiedossa. Turun Sano-
mien välityksellä on osaksi lisätty tiedotusta.

Ampumakouluihin osallistuu vuosittain 30-50 aikuista ja lasta. He 
pysyvät harjoituksissa hyvin mukana aina kevääseen saakka. Kesä-
aika on vaaran paikka. Aiemmin todettiin, että syksyllä eivät kaikki 
enää tulleet harjoituksiin. Seurassa etsittiin siihen muutosta.

Juhani forsman
tahdittaa TSA:n nuorisotoimintaa

Turun Seudun Ampujien ohjaajat Anne Jompero,  
Kalle Kivi, Kirsi Palosaari ja Juhani Forsman.
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L 
ounaisen Suomen alueen ampumaseurojen jou-
kossa on sekä virkeitä että piristystä kaipaavia 

nuorisotoiminnan seuroja. Hiljaiseloa viettävät kärsivät 
ohjaajien puutteesta. Apua on kuitenkin löytymässä, 
sillä seurat ovat innostuneet ohjaajakoulutuksesta.

Alueen nuorisopäällikkönä toimii Juhani Forsman, 
joka on saanut jaostolta vapaat kädet nuorisoleirien 
pitämiseen. Tavoitteena on neljän, viiden leirin toteut-
taminen vuosittain. Viime kesänä järjestettiin niistä 
kaksi ensimmäistä.

- Leireille on kaikilla vapaa pääsy. Kiväärilajien oh-
jauksessa minua on avustanut Hanna Pitkänen, jonka 
pirteydestä lapset pitävät kovasti, Forsman selvitti.

- Kun osanotto on rajoittamaton, eri ikäiset pääsevät 
tutustumaan toisiinsa. Tapahtumissa on ollut nuoria tu-
kiampujia ja heitä kokeneempia nuoria. Näin valmen-
nustietoutta on levitetty tehokkaasti.

nuorten ohjaajat opin haussa
Juhani Forsman on toista vuotta Lounais-Suomen alu-
een nuorisopäällikkönä. Häntä ilahduttaa se, kun moni 
seura on lähettänyt henkilöitä nuorisovalmentajan 
koulutukseen. Ohjaajista on puutetta, mutta vaikuttaa 
siltä, että tilanne on hyvää vauhtia paranemassa.

Pirteää tai vähintään piristynyttä toimintaa järjes-
tävät Kankaanpään Ampujat, Punkalaitumen Kunto, 
Rauman Seudun Urheiluampujat, Salon Seudun Am-
pujat, Turun Seudun Ampujat ja Ålands Sportskytte-
förening. ÅSSF on mieluisa piristys kiinteällä maalla 
olevien seurojen joukossa. Se on kasvattanut jo muu-
tamia nuoria sarjoissaan kansalliselle tasolle.

Alueella on lisäksi muutamia yhdistyksiä, joilla on 
riittävän hyvä ratatilanne, mutta vetäjien puute kiusaa 
toimintaa. Muutamilla seuroilla ovat hyvät puitteet, ku-
ten rata ja laina-aseita, mutta kun vetäjät puuttuvat, 
puuttuvat myös nuoret.

passiiviset seurat haluavat apua
Aluejaosto on kiinnostunut auttamaan niin sanottu-
ja hiljaisia seuroja. Jaosto lähetti joillekin passiivisille 
seuroille syksyllä kyselyn niiden avuntarpeesta. Seu-
roille esiteltiin alueen toimintaa ja tiedusteltiin nuo-
risotoiminnan solmukohtia. Kyselyyn tuli muutamia 
vastauksia ja vastanneiden ongelmiin pureudutaan 
viimeistään ensi syksynä.

- Viime maaliskuun kultahippukisoissa tehtiin kaik-
kiaan 400 suoritusta. 50 niistä syntyi lounaisen alueen 
toimesta. En pidä sitä huonona lukuna. Alueellamme 
on kuitenkin eräitä isohkoja seuroja, jotka saisivat 
osanottajiemme lukumäärää kasvattaa. Nuoret ovat 
meidänkin lajimme elinehtona.

Teksti: Matti Erkkilä

aluejaosto
auttaa seurojen 
nuorisotoimintaa

- Nuorisojaosto on pitänyt yhden illan viikossa rataa auki kesäaikana-
kin. Kävijöitä on ollut, ja he jatkavat innolla taas syyskauden alkaessa. 
Minä olen lisäksi ohjaamassa ampumakoululaisia yhden ylimääräisen 
kerran viikossa, jos he haluavat. Ammunta on laji, jossa isossa ryhmänä 
toimiminen ei tuota parasta tulosta. Pyrimme antamaan jokaiselle myös 
omaa aikaa, Forsman kertoo näkemyksenään.

varusteiden hankinta
Erityisesti nuoren kivääriampujan varusteiden hankinnassa on eri ”tyy-
lisuuntia”. Joku haluaa hankkia nuorelle heti parhaan ampuma-asun. Toi-
nen hankkii vasta myöhemmin. Kolmas säästää euroja etsiskellen käytet-
tyjä asuja. Seurojen varat eivät tahdo riittää asujen hankintaan.

Juhani Forsmanin mukaan yli 10-vuotiaalle voi jo hankkia takin. Omalla 
aseen hankinnalla on hyvät puolensa. Mutta jos seuralla on laina-aseita, niitä 
voi toki käyttää siihen asti, kun tietää, että harrastuksesta on tullut pysyvä.

- Ajatellaan, että opetteleva ei tarvitse heti hyviä välineitä. Minä ajat-
telen toisin. Mitä paremmat välineet ovat, sitä helpompi on tehdä hyviä 
tuloksia. Jos esimerkiksi käsi osuu vartalossa liukkaaseen kohtaan, on 
käytettävä turhaa lihasvoimaa aseen vakaana pidon varmistamiseksi. 
Joillakin seuroilla, kuten Sodankylän Ampujilla ja Härmän Seudun Am-
pujilla on nuorisotakkeja, hän sanoo.

- Nuoren mielenkiintoa pidetään yllä myös oman aseen hankinnalla. 
Sitä käyttäessään ei tarvitse pohtia tähtäinten suuria säätämisiä.

ohjaajapula turussakin
Juhani Forsmanilla on ohjaajatovereinaan muiden muassa Anne Jompe-
ro, Kirsi Palosaari, ja Kalle Kivi. He tulivat lastensa kanssa seuratoimin-
taan ja aloittivat ampumaharrastuksen.

- Kysyimme heitä ohjaajiksi ja he innostuivat, Forsman toteaa.
- Anne ja minä ohjaamme tiistaisin aloittelijain ryhmää, minä jatkan vie-

lä keskiviikkoisin pidemmällä olevien kanssa. Kirsi ja Kalle ovat vuorossa 
torstaisin. Yksi ohjaaja tarvittaisiin lisää aloittelijoiden puolelle, jotta itsel-
leni jäisi enemmän aikaa pidemmälle ehtineille.

lajikateus kismittää
Forsman ei ole mustasukkainen lajistaan. Hän on yrittänyt luoda yhteistoi-
mintaa muiden urheilumuotojen kanssa. Kyselyihin ei ole tullut myönteisiä 
vastauksia. Palloilijat ja muiden lajien edustajat pitävät kiinni omistaan. 
Heidän riveissään saattaa olla piilossa tulevia huippuampujia. Forsmanin 
riveistä voisi löytyä mestareita muihin lajeihin. Hän kaipaisi nuorilleen oh-
jattua toimintaa erityisesti liikuntaa sisältävien lajien kanssa.

Juhani Forsmanin illat täyttyvät ampumaharrastuksesta ja luonnolli-
sesti työstä, joka konsertti-iltoina jatkuu puoleen yöhön asti. Aikaa jää 
toisellekin lempiharrastukselle.

- Tanssimusiikki on intohimoinen harrastukseni. Olen tehnyt sovituksia 
isolle orkesterille monista kappaleista. Tansseissa toimin laulusolistina 
viisihenkisessä Viola-yhtyeessä, hän selvittää.

Mikäs on laulella "Minä rakastan sua...", kun vierellä soittaa Merja-vaimo.

Kalle Kivi ja Juhani Forsman ohjaavat ampujia Turun Seudun Ampujien 
radalla Kupittaan urheiluhallissa.
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Miksi harrastat ammuntaa? On kiva 
saavuttaa tavoitteensa ja kilpailla
Tavoitteesi? Sijoittua Kultahippu-
finaalissa 10 parhaan joukkoon

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Sijoittua hyvällä tuloksella

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Keskittyvä, pystyy 
unohtamaan huonot laukaukset heti

Mitä pelkäät? En paljon mitään (en 
ainakaan tunnusta)

Mitä rakastat? Vapaa-aikaa

unelmasi? Kaikki olisi aina täydellistä

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Rauhallinen, on tukena

kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? - 

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?  
Ammunta riittää

Tekniikka vai tahto? Tahto

Mikä on lempihedelmäsi? Kiivi

jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Koira

Mukavin kouluaine? Liikunta

Suklaa vai salmiakki? Suklaa

Lempiväri? Lila

Paras elokuva? On monta hyvää

Mikä sinusta tulee isona? Katsotaan

kuka olet? Taru Teikari
Mistä? Isojoen Möykystä
kuinka vanha olet? 11 vuotta
Seura, jota edustat? Isojoen Urheilijat (IU)
kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
5 vuotta
Lajisi? Ilmapistooli
Valmentajanasi toimii? Isä (Ake Teikari)
Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Karaoke, yleisurheilu, luistelu ja hiihto
Miten aloitit ammunnan?  
Kuljin ampumaradalla muiden mukana 2 
vuotta ja päädyin sitten itsekin koittamaan.
Minkälainen olet luonteeltasi? 
Kunnianhimoinen, tarvittaessa keskittyvä, 
mutta välillä äkkipikainen.

revolverihaastattelussa >

Taru Teikari,
Isojen UrheIlIjat (IU)

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Tiedätkö miten tyhmän saa uteliaaksi? 

-En tiedä.

-Ei se mitään. Kerron sinulle sen huomenna.

Taru Teikari

Lapsen

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali
ake teikari

totuus...

Kuva: Juha Soini

kuuluu
totuus...

Kuva: Juha Soini
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ake teikari

Laulun sanat > ake teikari

isojoen urheilijat (iu)

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? että se on mielekästä ja hauskaa, 
pakolla ei saa aikaan mitään hyvää (toki joskus täytyy 
hieman ohojata etehenpäin)
Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurallanne on? loistavat olosuhteet, 
10-paikkainen ilma-aserata isojoen virastotalon 
alakerrassa. viiden radan yhteydessä putoavat taulut. 
5-paikkainen 25 m:n ruutirata isojoen virastotalon 
alakerrassa, jossa mahdollisuus ampua myös 
kääntyviin tauluihin, sekä ulkorata, jossa sekä 50 m:n 
että 25 m:n radat. siitä kiitos isojoen kunnalle joka 
antanut meille tilat korvauksetta käyttöön.
Millainen on nuorten harrastajien tilanne 
seurassasi? säännöllisesti harjoituksissa käyviä 
nuoria on noin 15 kpl sekä satunnaasia kävijöötä 
lisäksi, uusien harrastajien saaminen lajin parihin 
runsain mitoin ei ole helppoa, nuorten ajasta kilpailee 
monta muutakin lajia ja viimmeaikaisten tapahtumien 
jälkeen ammunta ei ole aina hyväs huurossa mailmalla.

Millainen on hyvä valmentaja?  
sellainen joka saa nuoren itse innostumaan 
yrittämään paremmin ja paremmin.

Mikä on valmentajan työssä palkitsevinta? 
se kun sanoo nuorelle jotaki esim. tuloksehen liittyvä 
ja ampujan naamalle leviää muikia hymy, ettei tuo ny 
mitää ja sitte se alakaa innostuksis selitähän kuinka 
se sen teki.
entä haasteellisinta? saara ne elohiiret 
harrastuksen aluus pysyhyn rauhas siä pyssyn takana 
ja myöhemmin saara ne murrosikääset pysymähän 
harrastuksen paris yli murrosiän kynnyksen.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi?  
jotain muuta heirän mielestä kivaa toimintaa mikä ei 
liity ammuntaan mutta liittyy kisamatkoohin.
Mitä mieltä olet mentaalisesta harjoittelusta?  
Huipulla varmasti tarpeelinen harjoittelun väline.
hienoin urheilija, jonka tiedät?
juha mieto, rehellinen voittaja ja häviäjä.
tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-ajatus? 
antaa kaikille yhtä hyvä maharollisuus harrastaa 
ampuma-urheelua.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Perhe ja kyky olla
ressaamatta turhista asioosta. 

INTRO
Kuka olet? ake teikari 
Mistä olet kotoisin? isojoelta
Mikä on toimenkuvasi seurassasi?  
Huseerata ampumararalla omien kakarooren ja muiden 
muksujen kans, jotta pyssyt viisaa tauluhun päin eikä 
mihinkään muualle eli virallisemmin nuorisoasioiden 
kanssa touhuaminen.
urheilutaustasi? nuorempana hiihto, yleisurheilu, 
ampumahiihto, hirvenhiihto, nykyään kuntoilua 
enemmän ja vähemmän eri lajeilla.
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja valmentamaan? 
vanahin muksuusta alootti ampuhun tauluhun 7 vuotta 
sitten ja muut 2 sitte aikanaan perässä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
keskittymiskyky ja kyky sulkea maailma ympäriltä pois 
suorituksen ajaksi ja tietenkin täytyy olla kiinnostunut 
siitä mitä tekee.
Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila? 
Hyvä taso ja kärien takana on nousemassa palio hyviä 
ampujia, kunhan vain heidän ohjaamiseehen saarahan 
tarpeeksi resurssia.

Mikä on pohjanmaalaisen ampumaurheilun tila? 
tilanne on hyvä sillä löytyy ampujia ihan suomen käriestä.
Mikä on suomalaisen pistooliammunnan tila? 
kohtuu hyvä tuloksellisesti, ei palioo kärien perässä, 
mutta taso on maailmalla niin leviä, jotta pienellä 
pisteparannuksella sijootus nousee nopiaa ylöspäin.
Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
saara ampuja lähtehen mielellään hariootuksihin ja 
kisoohin, kyllä tulokset tuloo sitte peräs ku on kivaa.
Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? erinomaanen, kun joku päriää hyvin 
niin kaikki on innostunehia.
Millainen on vanhempien rooli seurassasi? 
tärkiä, iliman vanahempia ei homma pyörisi ollenkaan.
Mikä on seurasi historian kohokohta?  
asiaa ajattelee lähinnä kultahippujen kantilta, koska 
siinä nyt on ollut mukana. parahat kultahippufinaalit 
on ollut sinä aikana kun itse on ollut mukana 2003, 
joukkuemitalit it8 kulta ja pronssi, it10 hopea 
sekä henkilökohtaaset mitalit it8 hopea ja pronssi, 
it10 hopea. toinen kohokohta oli 2006 kun jaossa 
ollehista 7:stä pistoolin kultamitaliista tuli isojoelle 3 
kpl sekä 1 hopea.
Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
kilpailuja järjestämällä, arvonnoilla, tarvikemyynnillä 
ja myös pääseura tukee toimintaa rahallisesti.

toisenlainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-vanhempien suusta

Kuva: Juha Soini
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

ampumaurheilussa järjestetään tavan-
omaisen kilpailutoiminnan lisäksi sään-

nöllisesti monia perinteikkäitä kilpailuja. 
Yleisimpiä ovat kahden seuran väliset seu-
raottelut, mutta keskinäistä ampumatark-
kuuttaan vertaavat myös muiden muassa 
eri paikkakunnat, työpaikat ja kummikunnat. 
Jopa suvun sisäisiä perinnekisoja järjeste-
tään. Salon seudun Ampujat, Raseborgs 
Skyttar ja Turun Seudun Ampujat ovat jär-
jestäneet kolmen seuran otteluja kolmesti 
vuodessa 20 vuoden ajan.

SaSA ja RS järjestivät koemielessä ensim-
mäisen ottelun vuonna 1974. Kokeilusta pi-
dettiin ja 8.3.1975 käynnistyi edelleen jatku-
va seuraottelujen sarja. TSA otettiin mukaan 
kolmanneksi seuraksi vuonna 1989. Viime 
vuosina Salon kisojen yhteydessä on käyty 
myös SaSA:n ja SMY:n välinen ottelu.

Tiivis tahti
Kolmikon kilpailutahti on tiivis. Ilmakiväärillä 
ja pienoiskiväärillä käytävä kisa järjestetään 
kolmesti joka vuonna. Ilma-aseella ammu-
taan syksyllä ja keväällä ja pienoiskiväärillä 
kesällä. Näin jokainen seura saa järjestet-
täväkseen vuosittain yhden kilpailun. Tulok-
sissa huomioidaan seuran kuuden parhaan 
ampujan tulos. Joukkueen osanottajamäärää 
rajoitetaan ratakapasiteetin mukaan.

Kilpailussa on vain yksi sarja, joten joukku-
eeseen voi kuulua naisia ja miehiä, nuoria ja 
kokeneita. Ilmakiväärillä ammutaan 40 lauka-
usta ja pienoiskiväärillä makuulta 60 laukaus-

vuoden 2010 kultahippufinaali ilma-aseilla järjestetään 10. - 11.4.2010 turussa 
kupittaan urheiluhallissa, jonne saapuu viikonlopun ajaksi satoja alle 15-vuotiaita 

nuoria mittelemään paremmuudesta ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä. lauantaina 10.4. 
kisataan henkilökohtainen kilpailu ja sunnuntaina 11.4. puolestaan joukkuekilpailu.

kultahipputoiminnan tarkoituksena on luoda lapsille ja nuorille mahdollisuuksia 
olla mukana ampumaurheilun seura- ja kilpailutoiminnassa. kultahipuille järjeste-
tään maakunnallisia ja alueellisia kultahippukilpailuja sekä vuosittain valtakunnalli-
nen kultahippufinaali.

Tavataan Turussa!

SaSa, RS ja TSa ovat seuraotelleet 20 vuotta

ta. Jälkimmäisistä 20 ensimmäistä huomioi-
daan 3x20 laukauksen kilpailussa.

Seuraottelun tarkoituksena on järjestää 
jäsenille kilpailutoimintaa. Erityisesti nuorille 
ja vasta-alkajille tapahtumat ovat hyviä koke-
muksen kartuttamiskeinoja. 

Jarmo Engblom on Turun Seudun 
Ampujien ahkera puuhamies. Hän toimii 

muun muassa seuran varapuheenjohtajana 
ja kiväärijaoston jäsenenä sekä 

Kultahippufinaalien kilpailunjohtajana.

Seurat ilmoittavat ampujiensa lukumäärän 
kisajärjestäjälle kolme päivää ennen kilpai-
lua valmistelua ja kahvitusta varten. Henki-
lökohtaisia palkintoja ei jaeta, mutta ruuti- ja 
ilma-aselajeilla on omat kiertopalkintonsa.

Yhdyshenkilöt kehuvat
- Minusta ottelu on erittäin hyödyllinen. Se 
on hyvä kilpakokemuksen hankintapaikka. 
Joukkueessamme on monesti useita nuoria. 
Ottelut järjestetään lajikauden alussa ja talven 
ottelu pidetään pari viikkoa ennen SM-kisaa, 
sanoo TSA:n Jarmo Engblom, joka on viime 
vuosina ollut seuransa yhdyshenkilönä.

Jorma Koski on SaSA:n yhdyshenkilö. 
Hän painottaa sitä, että ottelulla saadaan 
hienosti avattua uusi kausi. Tapahtuma lä-
hentää myös seuroja.

- RS:n mukanaolo tuo tuulahduksen Lounais-
Suomen alueelle Etelä-Suomen alueelta. Otte-
lun kaksikielisyys on myös piristävänä lisänä.

RS:n yhdyshenkilönä on ollut Christer Las-
sus. Hän painottaa hyvinä puolina, ottelujen 
oikeata ajankohtaa ja seurojen tapaamista.

- Meille kiväärijoukkueen kasaaminen on 
helppoa, kun nuoria on paljon. Ralf Wester-
lund ja minä saamme olla varamiehinä!

Viime vuonna Salon kisan yhteydessä vie-
tettiin tapahtuman 20-vuotisjuhlia. Hirvisoppa 
ja kakkukahvit lähensivät edelleen seuroja. 
Voisitteko tekin käynnistää jonkun vastaavan 
tapahtuman?

Teksti: Matti Erkkilä   Kuva: Matti Viitanen

Turku - vuoden 2010 kultahippukaupunki! turun seudun ampujat järjestää vuoden 2010 
Kultahippufinaalit ilma-aseilla 10.-11.4.2010
aika: 10.–11.4.2010
Paikka: kupittaan urheiluhalli, kupittaankuja 1 turku
aikataulu: lauantaina 10.4 henkilökohtainen kilpailu ja
sunnuntaina 11.4 joukkuekilpailu
lajit ja sarjat: 10m ilmapistooli 8it, 10it, 12vt ja 14vt 
ja 10m ilmakivääri 8it, 10 it, 12vt, 12Ht, 14vt ja 14 Ht
ilmoittautuminen: 20.3.2010 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen tsary@pp.inet.fi tai posti-
osoitteella turun seudun ampujat ry, pl 136, 20521 turku
osanottomaksut: henkilökohtainen kilpailu 12 € ja 
joukkuekilpailu 15€. osanottomaksu maksettava 
ilmoittautumisen yhteydessä tilille 571113 – 27146.
tiedustelut: juhani Forsman puh. 050 569 2524, 
jarmo engblom 0400 726327 tai s-postilla: 
juhani.f@gmail.com, jarmo.engblom@pp1.inet.fi
eräluettelot: lähetetään seuroittain ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen ja lisäksi ovat 
nähtävillä tsa:n kotisivuilla
www.turunseudunampujat.fi viikolla 13
Muuta: tsa:n kotisivuilla www.turunseudunampujat.fi  
on oma sivusto kilpailulle. käy tutustumassa lisäinfoon!

Turun Seudun Ampujat
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HaLLiTukSEn PääTökSiä 
20.1.2010
Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen
20.1.2010 pidetyn kokouksen päätöksiä.

Hallituksen toimenkuvat: Päätettiin hallituksen jäsenten 
toimenkuvista. Päätettiin että hallituksen jäsenet osallistuvat 
mahdollisuuksiensa mukaan valiokuntien kokouksiin.

Mikko Nordquist: puheenjohtaja
Olli Nepponen: yhteiskunta- ja julkishallinto
Curt Sjöblom: kilpailu- ja sääntöasiat
Jukka-Pekka Alanen: lakiasiat
Heikki Keskitalo: ympäristöasiat
Markku Lainevirta: PV ja AMPU-hanke
Pia Nybäck: valmennus/huippu-urheilu, VJR 
Paavo Palokangas: viestintä
Paula Viitasaari: nuorisoasiat

Valiokunnan ja jaostot 2010: Täydennettiin 
kilpailuvaliokuntaa kasa-ammunnan edustajalla Marko 
Rautelin. Practicaljaostossa Esa Marjoniemen tilalle jäljellä 
olevalle kaudelle 2010 valittiin Matti Mikkola. Valittiin 
ympäristö- ja valmennuskoulutusvaliokunta. Valiokuntien 
tiedot on päivitetty liiton nettisivuille.

ansiomerkit: Myönnettiin liiton ansiomerkkejä.

Maajoukkueen ulkopuolisten urheilijoiden 
osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin omalla 
kustannuksellaan / urheilijasopimukset: Päätettiin, että 
kansainvälisiin kilpailuihin (ei arvokilpailut) voi osallistua 
omalla kustannuksellaan, mutta jokaisella, jonka liitto 
ilmoittaa ko. kilpailuihin, on oltava tätä tarkoitusta varten 
laadittu urheilijasopimus.

Valmennusorganisaation täydentäminen: Päätettiin, että 
Reino Peltomäki aloittaa 1.1.2010 lähtien pistoolin apuval-
mentajana OTO-periaatteella.

Valmennusryhmien täydentäminen: Täydennettiin 
valmennusryhmiä kiväärin nuorten osalta. Valinnat on 
päivitetty liiton nettisivuille.

kurinpitotoimia: Epäurheilijamaisen käyttäytymisen vuoksi 
hallitus päätti sulkea valmennusryhmään kuuluvan ampujan 
puoleksi vuodeksi maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle.

kolmen liiton markkinointipäällikkösopimus: 
Hyväksyttiin kolmen liiton markkinointipäällikköä koskeva 
yhteistyösopimus Suomen Ampumaurheiluliiton, 
Suomen Sulkapalloliiton ja Suomen Uimaliiton välillä. 
Markkinointipäällikön virallisena työnantajana toimii Suomen 
Uimaliitto.

PM-kilpailujen alustava talousarvio ja 
järjestelytoimikunnan nimeäminen: Hyväksyttiin nuorten 
PM-kilpailujen alustava talousarvio. Järjestelytoimikuntaan 
valittiin LAS:lta Sari Hyytiäinen, Pekka Wallin, Eero Lehtinen 
ja SAL:n puolelta Pirjo Manninen, Marko Leppä, Curt 
Sjöblom, Risto Aarrekivi ja Mikko Nordquist, joka toimii JTK:n 
puheenjohtajana.

Seuraavat kokoukset: 
4.2.2010 klo 17.15
15.3.2010 klo 17.15
7.4.2010 klo 17.15
24.4.2010 klo 10.00 liittovaltuuston kokous
24.5.2010 klo 17.15
22.6.2010 klo 17.15

Teksti: Pirjo Manninen

n olympiahopeamitalisti marko kemppainen on me-ampuja
olympiahopeamitalisti marko 
kemppainen on ampunut 
maailmanennätyksen olympialajissa. 
urheiluampuja 6/2009:n jutussa 
”suomalaisampujien me-tulokset 
olympialajeissa” kerrottiin suomen 
urheilukirjaston tilaston perusteella 
virheellisesti, että olympialajien me-
ampujia olisivat vain esa kervinen, ralf 
Westerlund, tapio säynevirta, paavo 
palokangas, satu pusila ja satu mäkelä-
nummela.

marko kemppainen rikkoi skeetissä 
peruskilpailun kaikki 125 kiekkoa, 
kun hän voitti hopeaa ateenan 
olympialaisissa 22. elokuuta 2004. 
Finaalissa kemppainen osui 24 
kiekkoon ja uusi voitosta italian 
andrea Benellin kanssa. Benelli voitti 
uusinnan 5-4. kemppaisen finaalitulos 
149 sivusi suomen ennätystä. Hänen 
peruskilpailutuloksensa 125 sivusi me-
tulosta sekä oli uusi olympiaennätys ja 
uusi suomen ennätys.

suomalaisampujien me-tulokset olympialajeissa

laji tulos tekijä pvm ja paikka

pienoiskivääri 60 ls, makuu (s) 598 esa kervinen 1970 phoenix
ilmakivääri 60 ls 594 ralf Westerlund 3.3.1985 varna
ilmakivääri 60 ls+10 ls:n finaali 699,1 tapio säynevirta 3.6.1988 münchen
vapaapistooli 60 ls (s) 577 paavo palokangas 1979 lvov
trap 75 kiekkoa+25 kiekon finaali 95 satu pusila 13.6.1998 nikosia
skeet 125 kiekkoa 125 marko kemppainen 22.8.2004 ateena
trap 75 kiekkoa 74 satu mäkelä-nummela 11.8.2009, maribor

Lähde: Suomen Urheilukirjaston Tietopalvelu, Vesa Tikander 

oikaisuja

n opetusministeriön ansiomerkit vasta anomuksia
urheiluampuja 6/2009 uutisoi virheellisesti yhdeksän ampumaurheilijan saaneen 
opetusministeriön ansiomerkin. kysymys oli ampumaurheiluliiton hallituksen 
päätöksestä anoa yhdeksälle ansioituneella ampumaurheilijalle opetusministeriön 
ansiomerkkiä. opm myöntää ansiomerkit ivar Wilksmanin syntymäpäivänä 26. 
helmikuuta.

ampumaurheiluliiton hallitus on anonut oPM:n ansiomerkkiä seuraaville:
ansioristi kultainen

sjöblom Curt, sibbo skyttegille, haulikko
jarva taavi, oulun seudun Haulikkoampujat

ansioristi
laakso jorma, kymppi-64, Hämeen alue
manninen raimo, kams, itä-suomen alue
Haapaniemi Hannu, pohjois-Hämeen ampujat, Haulikko

ansiomitali
kauppinen matti, joensuun ampujat, itä-suomen alue
turunen erkki, siilinjärven ampujat, itä-suomen alue
Holm timo, padasjoen urheiluampujat, mustaruuti
Hautakangas tapio, oriveden ampujat, mustaruuti

opm myöntää liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä paikallisissa urheiluseuroissa, 
alueellisissa liikuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai liikunnan 
kansainvälisissä tehtävissä aktiivisesti toimineille. opetusministeriön omaksuman 
käytännön mukaisesti urheilun huomionosoituksia ei myönnetä alle 40-vuotiaille.

Olympiahopeamitalisti Marko 
Kemppainen on ME-ampuja. Suomen 
Urheilukirjaston Tietopalvelun 
tilastojen mukaan seitsemän 
ampujaurheilijaa on ampunut 
maailmanennätyksen olympialajissa.
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Onneksi  Olkoon!
urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat 
toimittavat ampumaurheiluliittoon pirjo manniselle lehden aineistopäivään 
mennessä.  seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit haluavat 
merkkipäivätietonsa julkaista.

merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi  tai kirjeitse osoitteeseen: 
ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, radiokatu 20, 00093 slu.

OnneksiOlkoon!
85 VuOTTa
pekka unkila  nosa/p-Ha 18.1.
pentti rautanen p-Ha 28.1.
aarre Herckman p-Ha 10.3.

80 VuOTTa
juho valkama k-64 5.3.
olavi mannonen pas 7.3.
timo unkila p-Ha 14.3.

75 VuOTTa
matti kuuri p-Ha 24.1.
lauri Huhtala p-Ha 23.3.
arto laakso Has 24.3.

70 VuOTTa
pentti virtanen Has 23.1.
rauno elovirta nosa 18.1.
markku kiiski p-Ha 26.1.
jaakko Huhtala alava 30.1.
sakari Hallia omas 1.2.
taisto Haapakoski pas 7.3.
kari rantanen p-Ha 21.3.
mikko kovanen kuusa 26.3.
olavi sorri nosa 31.3.

60 VuOTTa
ilkka tupala säsa 5.1.
risto pitkänen p-Ha 11.1.
seppo seppälä p-Ha 30.1.

Henry järvenpää p-Ha 2.3.
raimo Heikkinen omas 5.3.
kari järvinen osH 11.3.
reijo aineslahti p-Ha 14.3.
väinö tikkanen osH 18.3.
Hannu koivuniemi p-Ha 25.3.
jorma turtio k-64 26.3.

50 VuOTTa
ari mäki-runsas omas 9.1.
jarmo niemelä omas 14.1.
jari lehtinen p-Ha 15.1.
vesa rahikainen p-Ha 23.1.
päivi Holanti Has 26.1.
olli paloheimo omas 30.1.
seppo similä omas 1.2.
antti koivikko p-Ha 20.2.
kari jorva Hva 22.2.
markku rantala  säsa 25.2.
esa malo omas 28.2.
jarmo jylhä p-Ha 3.3.
tapio tuomola säsa 4.3.
timo Hakamäki k-64 11.3.
pentti nieminen k-64 15.3.
pentti Heikkilä Hva 17.3.
ilkka virkajärvi msa 25.3.
pekka raatikainen pas 27.3.
aeto pönkkö omas 27.3.
kalevi risti säsa 30.3.
jyrki keto-tokoi p-Ha 31.3.

// Tavarapörssi

Myydään mG2 rink -kahva ja -liipaisin. rink-kahva, koko l, kitattu, hinta 
80 euroa (uusi 170 euroa). mG2- liipaisin, suora, 20 euroa (uusi 40 euroa). 
Hämmerli 152 alkuperäinen kahva, veistelty, hinta 15 euroa.
ota yhteyttä: pauli kärkkäinen, pauliokarkkainen@gmail.com tai 040-5736254.

Myydään kaksi kahvaa vapaapistooliin, tuotteen merkki: rink - Formgriffe. 
tuotteen malli: toz-35 XlrFo, mC 55 lrBo d. kaksi oikean käden kahvaa, 
hyvässä kunnossa molemmat, erittäin vähän käytetty. toinen toZ-35- ja toinen 
mC-55-vapaapistooliin.
ota yhteyttä: jarmo salo, 0503278765 tai jarmo.salo@poliisi.fi 

Myydään Feinwerkbau 700 universal -ilmakivääri. paineilmatoiminen 
ilmakivääri, tähtäimet mukana. erittäin siisti, huolellisesti pidetty. laukku.
ota yhteyttä: Hannu villanen, hannu.villanen@pispala.net tai 041-444 9811.

Myydään Benelli mp90s -pienoispistooli. noin 10.000 laukausta ammuttu, 
virheetön, l-kokoinen oikeakätinen kahva. Hinta 900 euroa.
ota yhteyttä: marko.hyvonen@pp4.inet.fi tai 0500 923599. 

Myydään anschütz 1903 -pienoiskivääri. anschütz-diopterit,y.m varusteita, 
erittäin vähän ammuttu, hinta 750 euroa.
ota yhteyttä: raimo palonen puh. 0400526111, raimo.palonen@dnainternet.net

Myydään morini Cm162ei -ilmapistooli (sisukset mekaanisen mallin, ei siis 
sähkölaukaisua), lyhyet säiliöt. ollut aktiivikäytössä vuosina 2003-2007, huollettu 
suoraan tehtaalla vuosittain. täysin toimintakuntoinen. mukana alkuperäiset 
tähtäimet sekä mittatilauksena tehdyt isommat versiot. Hahlon reunat pyöristetyt 
molemmissa versioissa. lisänä 3 erillistä lisäpainoa piippuun. tarjolla 3 hyvin 
muotoiltua kahvaa, joista osaavissa käsissä saa vielä ihan kelvolliset (mahdollistaa 
saman aseen käytön useammalle henkilölle!), kokoluokka s-m. mukana laukku, 
joka myöskin hyvässä kunnossa. täyttö- ja tyhjennysadapterit mukana, samoin 
alkuperäiset työkalut. Hintapyyntö kaikkineen 650 euroa, on toki neuvoteltavissa. 
aseen sijainti toijalassa, kuljetus onnistuu ainakin turun suuntaan.
ota yhteyttä: loistava ase esim. nuorelle aloittelijalle!
karoliina Helle 044-5795 281 (tekstiviesti varmin), karoliina.helle@utu.fi

Myydään Feinwerkbau 600 -ilmakivääri. Hyväkuntoinen, hintapyyntö 600 
euroa. leijona standard hintapyyntö 600 euroa. meiker-takki ja -housut no 56, 
hintapyyntö 150 euroa. Benelli m2 12/76, uusi, hintapyyntö 1230 euroa. margolin 
22, siisti, hintapyyntö, 190 euroa. ota yhteyttä: G. strömbäck 0400-756216. 

Myydään kurt thune -ampujantakki. uutta vastaava ampujantakki kurt thune 
koko 38, selkäosa 65 cm, hiha n. 49 cm. käyttö, ilmakivääri. väri kelta-valko-
musta. Hinta 175 euroa. ota yhteyttä: jokinen.kari@pp.inet.fi tai 0400 527776.

Myydään kolmiasentotakki kurt thune expert-mallia. Hyväkuntoinen, 
nahkainen kolmiasentotakki hoikalle, noin 170-175-senttiselle oikeakätiselle 
ampujalle. käytetty sekä ilma-ase- että ruutiammunnassa muutaman vuoden. 
alunperin teetetty miesampujalle, mutta ollut vuoden verran nuoren naisampujan 
takkina. Hinta 110 euroa. kokeilumahdollisuus savonlinnassa sekä muun 
muassa kauhavan ja mikkelin kisoissa.
ota yhteyttä: jaana parviainen, jaana.parviainen@savonlinna.net, 050 340 5891.

Myydään Feinwerkbau m65 -ilmapistooli. Hyväkuntoinen, hinta 300 euroa. 
ota yhteyttä: pauli Hakonen, 0400-570152.

ostetaan puolipitkiä pienoiskiväärin patruunoita.
ota yhteyttä: tapio Haikkonen, 050 352 4250.

Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöiden
ja ampumaseurojen käyttöön.
kerro lyhyessä ilmoituksessasi onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. esittele tuote,  
sen kunto, hinta ja yhteystietosi. voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/.

jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella suomen ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, radiokatu 20, 00093 slu. 
julkaisemme urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.

nokian seudun ampujien 30-vuotishistoriikki
Paukkukoon radalla sekä pyssyt että vasarat

uusi kirja kertoo elävästi NoSa:laisista ampumaratoineen.
värikkäästi kuvitettu ja mielenkiintoisesti kirjoitettu kirja kurkistaa seuran 

kolmelle vuosikymmenelle (1979-2009), ilon ja vaikeuksien hetkiin.
Yhdistys tarjoaa mainion ampumakeskuksen tarkkuusammuntaa 

harrastaville vierailleen ja 500 jäsenelleen.

NoSa:n komea 
336-sivuinen historiikki 
on tilattavissa  
30€ hintaan:
Matti kokkonen, 
puh. 040 551 1544 
tai sähköpostilla: 
kokkonen@pp3.inet.fi
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Talvimusketti 2010 21.3.2010
Oriveden Ampujat järjestää kansallisen ennätyskelpoisen 
Talvimusketti 2010 -mustaruutilajien kilpailun Orivedellä 21.3.2010.

Kilpailun nimi: talvimusketti 2010
Kilpailupäivä: 21.3.2010
Kilpailun järjestäjä: oriveden ampujat
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Kilpailupaikka: orivesi, loilon ampumarata
sarjat: n, y ja y60, katso kilpailun lajit.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
minie, Whitworth, valkyrie, miquelet (y ja y60), vetterli (y ja y60), manton, 
lorenzoni, mariette/Colt (y ja y60), kuchenreuter (y ja y60) ja Cominazzo
ilmoittautuminen 12.3.2010 mennessä, tapio Hautakangas, puh: 0400-433364
osallistumismaksu: Haulikko 15 euroa/laji ja muut lajit 10 euroa, maksetaan 
kilpailupaikalla. jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli erissä on tilaa.
Kilpailun johtaja: tapio Hautakangas, ta: veikko ratsula
tiedottaja: tapio Hautakangas, puh: 0400-433364
opastus kilpailupaikalle: opastus-"tauluilla" tampere-jyväskylä-tieltä. ajo-ohje 
on mr-ampujien kotisivulla.
Kilpailun ravintola: "Buffetti"

Oriveden Ampujat

touKoKuu 2010

heinÄKuu 2010

50 metrin kiväärilajien nuorten sarjojen
SM-kilpailu 17.-18.7.2010
Mikkelin Ampujat järjestää 50 metrin kiväärilajien nuorten sarjojen Suomen 
mestaruuskilpailun Kyrönpellon ampumaradalla Mikkelissä 17.-18.7.2010.
Kilpailun nimi: 50 m kiväärin sm-kilpailut nuorten sarjoissa.
Kilpailupäivät: 17.-18.07.2010
Kilpailun järjestäjä: mikkelin ampujat
Kilpailun luokitus: sm-kilpailu
Kilpailupaikka: kyrönpellon ampumarata, mikkeli
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: sal:n sarjat y16, y18, y20 ja 
y24 sekä n16, n18, n20 ja n24
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: lauantaina 50 m 
kivääri 3x40 ls ja 3x20 ls sekä sunnuntaina 50 m kivääri 60 ls ja 40 ls. eräluettelot on 
nähtävissä ma:n nettisivuilla viimeistään viikkoa ennen kilpailuja. ma:n nettisivun 
osoite on www.mikkelinampujat.com
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: seuroittain järjestäjän 
lomaketta käyttäen viimeistään 19.6.2010 osoitteella: jaakko puisto, rinnetie 4, 
52100 anttola, sähköposti: jaakko.puisto@pp.inet.fi
osallistumismaksu on maksettava viimeistään 24.6.2010 mikkelin ampujien tilille 
nro 527104-20240757 etelä-savon osuuspankkiin.
maksut ovat: 3x40 ls = 35 euroa, muut lajit = 25 euroa sekä joukkueet 25 euroa.
jälki-ilmoittautuminen henkilökohtaiseen kilpailuun on mahdollista 
ratakapasiteetin salliessa. osanottomaksu jälki-ilmoittautuneilta on 1,5-kertainen 
normaaliin osanottomaksuun verrattuna.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
matti Hahl, tauno tuhkanen, ta marko matilainen (pieksa).
tiedottaja: jaakko puisto, 040 717 3704, puh. työhön 0299 464 535.
opastus kilpailupaikalle: kyrönpellon ampumarata on mikkeli-jyväskylä - tien 
varressa noin 6,5 km kaupungista. matkaa mikkelin ohikulkutieltä ampumaradan 
tienhaaraan on noin 5,8 km. ampumaradan tienhaarassa on kilpailujen ajan rataa 
koskeva opasviitta. radalle käännytään oikealle (kyrönpellontie) mikkelistä päin 
kuljettaessa. lisätietoa löytyy ma:n kotisivuilta kohdasta ampumaradat.
kilpailujen aikana kyrönpirtissä on kanttiini (aarrekammio), josta saa ruokaa, kahvia, 
virvokkeita ym. 
Palkinnot: mestaruusmitalit ja kunniapalkinnot

Mikkelin Ampujat

39. Matin kisat 22.-23.05.2010
Mikkelin Ampujat järjestää 39. Matin Kisat Kyrönpellon ampumaradalla ja 
MA:n Ampuma-Areenassa Karkialammella Mikkelissä 22.-23.5.2010.
Kilpailun nimi: 39. matin kisat
Kilpailupäivät: 22.-23.05.2010
Kilpailun järjestäjä: mikkelin ampujat
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Kilpailupaikka: ruutiaseet kyrönpellon ampumarata, ilma-aseet ma:n ampuma-
areena karkialampi
sarjat: kaikki sal:n sarjat, myös tukisarjat. ilmakivääri ja -pistooli vain y- ja n- 
sarjat. pienoispistooli vain tukisarjat.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: lauantaina 
22.5 lajit ovat: 10m ilmakivääri- ja pistooli (y ja n- sarjat), 50m kivääri 3x40 ls, 
50m pistooli, olympiapistooli ja tukisarjojen pienoispistooli. sunnuntaina 23.5 
lajit ovat:50m kivääri makuu, 50m kivääri 3x20 ls, urheilupistooli, vakiopistooli. 
eräluettelo on nähtävissä ma:n nettisivuilla noin viikkoa ennen kilpailuja. ma:n 
nettisivun osoite on www.mikkelinampujat.com
ilmoittautumisohje: ilmoittautumiset 9.5.2010 mennessä kirjallisesti osoitteella: 
tauno tuhkanen, telkänkatu 13 50190 mikkeli tai sähköpostiosoitteella: 
tauno.tuhkanen@rivakka.net. kilpailuihin voi ilmoittautua myös sähköisesti ma:n 
nettisivun kautta siellä olevien ohjeiden mukaisesti. sähköinen ilmoittautuminen ei 
ole mahdollista virallisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
osanottomaksut: maksetaan kilpailupaikalla on myös mahdollista maksaa 
ennakkoon mikkelin ampujien tilille nro 527104-20240757 etelä- savon 
osuuspankkiin (kuitti mukaan).
maksut ovat seuraavat: ilma-aseet 15 euroa, 50 m kivääri 3x40 ls (y, y20 ja y24) 
30 euroa, muut lajit 20 euroa ja nuoret 15 euroa sekä tukisarjat 10 euroa. jälki-
ilmoittautuneiden osanottomaksu on 5 euroa edellä mainittuja suurempi.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: mikäli normaalin ilmoittautumisen jälkeen 
erissä on tilaa otetaan jälki-ilmoittautuneita. 
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja: matti Heino. ilma-aseet: jaana parviainen. kivääri: matti Hahl. 
pistooli: jorma Åsbacka. ta marko matilainen (pieksa).
tiedottaja: jaakko puisto puh: 040 717 3704.
opastus kilpailupaikalle: ma:n kotisivulta kohdasta ampumaradat löytyy ajo-
ohjeet radoille.
Kilpailun ravintola: kanttiinista mahdollista ostaa ruokaa ja virvokkeita.
Palkinnot: käyttöesineitä

Mikkelin Ampujat

Mustaruudin SM-2010 3.-4.7.2010
Oriveden Ampujat järjestää mustaruutilajien Suomen mestaruuskilpailun 
Orivedellä 3.-4.7.2010.
Kilpailun nimi: mustaruudin sm-2010
Kilpailupäivät: 3-4.7.2010
Kilpailun järjestäjä: oriveden ampujat
Kilpailun luokitus: sm-kilpailu
Kilpailupaikka: orivesi, loilon ampumarata
lajit, sarjat ja eräluetteloiden julkaiseminen: kaikki lajit/sarjat. 
ylimääräisenä suustaladattava mr-tykki. eräluettelo julkaistaan mr-ampujien 
kotisivulla kesäkuun 2010 alussa.
ilmoittautumisohje: sähköpostilla: veli-pekka.karvinen@biofellows.com tai 
postitse: v-p karvinen, alakartanonkuja 1 C 16, 02360 espoo.
osallistumismaksu: Haulikko 15 euroa, muut: ensimmäinen laji 15 euroa ja seuraavat 
lajit 10 euroa, joukkue 25 euroa. maksut tilille 531100-42159, 22.5.2010 mennessä.
jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli erissä on tilaa. 
Kilpailun johtaja: tapio Hautakangas, ta: veikko ratsula.
tiedottaja: tapio Hautakangas, puh: 0400-433364
opastus järjestetty tampere-jyväskylä-tieltä. ajo-ohje on mr-ampujien kotisivulla.
harjoittelumahdollisuus kilpailua edeltävällä viikolla arkisin klo 08.00-20.00, 
mikäli radalla ei ole muuta käyttöä.
Kilpailun ravintola: “Buffetti”

Oriveden Ampujat
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// KILPAILUKUTSUJA
Skeetin liikuntavammaisten, ikäkausi- ja 
n-sarjojen SM-kilpailu 14.-15.8.2010
Siilinjärven Urheiluampujat järjestää skeetin liikuntavammaisten sekä ikäkausi- 
ja N-sarjojen Suomen mestaruuskilpailun Siilinjärvellä 14.-15.8.2010.

Kilpailun nimi: sm-skeet ikäkausi 
Kilpailupäivät: 14.-15.8.2010 
Kilpailun järjestäjä: siilinjärven urheiluampujat ry 
Kilpailun luokitus: sm-kilpailu 
Kilpailupaikka: raasion ampumakeskus, raasiontie 261, siilinjärvi (kuuslahti) 
sarjat: y15, y17, y20, n20, n, y55, y65, y70, lv 1-3. joukkuekilpailusarjat y20, n, y55 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: skeet. 125 kiekkoa 
+ finaalin ampuvien (y15, y17, y20, y55, y65, y70) aloitus 14.8. klo 9.00. 75 
kiekkoa + finaalin ampuvien (n, n20 ja liikuntavammaiset) kilpailupäivä 15.8. 
eräluettelot julkaistaan 6.8.2010 mennessä. 
ilmoittautumisohje: kirjalliset ilmoittautumiset 29.7.2010 mennessä.
osoite: antero rautiainen, panninniementie 17 a 1, 71800 siilinjärvi.
sähköposti: rauan@dnainternet.net
osallistumismaksu: 125 kiekkoa + finaalin ampuvien (y15, y17, y20, y55, y65, 
y70) henkilökohtainen kilpailu 45 euroa. 75 kiekkoa + finaalin ampuvien (n, n20 
ja liikuntavammaiset) henkilökohtainen kilpailu 30 euroa. joukkue 25 euroa. 
maksu ennakkoon tilille 560888-20043246 tai käteisenä kilpailupaikalla. 
jälki-ilmoittautujia otetaan, mikäli vajaita eriä on. lisämaksu 5 euroa. 
Kilpailun johtaja: timo kovalainen. ammunnanjohtajat: seppo mahlamäki, 
jorma kainulainen. tekninen asiantuntija: rauno kortelainen. 
tiedottaja timo kovalainen, puh 0400 776 670, timo.kovalainen@upofloor.fi 
seuran nettisivujen osoite www.siura.sporttisaitti.com 
opastus kilpailupaikalle pääteiltä kilpailuviikonloppuna.
ajo-ohje seuran nettisivuilla: www.siura.sporttisaitti.com 
harjoittelumahdollisuus koko kesän ti-to klo 17-21 (5 euroa/kierros). kilpailua 
edeltävä perjantai 13.8. klo 12-21 (6 euroa/kierros). 
varusteiden säilytys: ei. 
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: rajoitetusti huoltorakennuksessamme. 
lasten kaitseminen: ei 
Kilpailun ravintola avoinna kilpailun aikana. 

Siilinjärven UrheiluampujatRiistamaalilajien ikämiesten ja -naisten
SM-kilpailu 6.-8.8.2010
Raseborgs Skyttar järjestää riistamaalin 50 metrin lajien ikämiesten ja 
-naisten Suomen mestaruuskilpailun Inkoon ampumaradalla 6.-8.8.2010.
Kilpailun nimi: ikämiesten sm 
Kilpailupäivät: 6-8.8.2010 
Kilpailun järjestäjä: raseborgs skyttar 
Kilpailun luokitus: sm-kilpailu
Kilpailupaikka: inkoon ampumarata 
sarjat: y50, y60, y70 ja n50 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: villikarju 
normaali- ja sekajuoksut sekä Hirvi 40*1 ja 20*2 
ilmoittautumisohje: sähköpostilla henrik.holmberg@revir.org 4.7. menneessä  
tai postilla anders Holmberg itäinen Baröntie 83 10270 Barösund. 
osallistumismaksu: Henkilökohtainen 20 euroa ja joukkue 25 euroa maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä tilille: raseborgs skyttar 405560-4823,
jälki-ilmoittautuminen: jälki-iloittautumisia otetaan vastaan vain jos mahtuvat, 
osanottomaksu on 1,5-kertainen.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
anders Holmberg, Henrik Holmberg, ta antti aho.
tiedottaja: Henrik Holmberg, 0400-988327.
seuran nettisivujen osoite: www.raseborgsskyttar.fi

Raseborgs Skyttar

eloKuu 2010

Siura-Skeet 31.7.-1.8.2010
Siilinjärven Urheiluampujat järjestää skeetin SiUra-Skeet-kilpailun 
Siilinjärvellä 31.7.-1.8.2010.
Kilpailun nimi: siura-skeet 
Kilpailupäivät: 31.7. - 1.8.2010 
Kilpailun järjestäjä: siilinjärven urheiluampujat ry 
Kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu 
Kilpailupaikka: raasion ampumakeskus, raasiontie 261, siilinjärvi (kuuslahti) 
sarjat: y, n, nuoret (y20), veteraanit (y55) 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
skeet. aloitus 31.7. klo 9.00. eräluettelot julkaistaan 23.7. mennessä.
ilmoittautumisohje: kirjalliset ilmoittautumiset 15.7. mennessä.
osoite: antero rautiainen, panninniementie 17 a 1, 71800 siilinjärvi.
sähköposti: rauan@dnainternet.net
osallistumismaksu: Henkilökohtainen 50 euroa. naiset 35 euroa (75 kiekkoa). 
joukkue 25 euroa. 
jälki-ilmoittautujia otetaan, mikäli vajaita eriä on. lisämaksu 5 euroa. 
Kilpailun johtaja: timo kovalainen. ammunnanjohtajat: seppo mahlamäki, 
jorma kainulainen. tekninen asiantuntija: rauno kortelainen 
tiedottaja timo kovalainen, puh. 0400 776 670, timo.kovalainen@upofloor.fi 
seuran nettisivujen osoite www.siura.sporttisaitti.com 
opastus kilpailupaikalle pääteiltä kilpailuviikonloppuna.
ajo-ohje seuran nettisivuilla: www.siura.sporttisaitti.com 
harjoittelumahdollisuus koko kesän ti-to klo 17 - 21 (5 euroa/kierros). kilpailua 
edeltävänä perjantaina 30.7. klo 12 - 21 (6 euroa/kierros). 
varusteiden säilytys: ei 
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: rajoitetusti huoltorakennuksessamme. 
lasten kaitseminen: ei 
Kilpailun ravintola avoinna kilpailun aikana. 

Siilinjärven Urheiluampujat

lisää kilpailukutsuja ampumaurheilunetissä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri

Ampumaurheiluviikko on seurojen valtakunnallinen voimannäytös, jonka 
aikana tarjotaan suurelle yleisölle myönteisiä elämyksiä ja asiallista tietoa 
urheiluammunnasta. Viikon aikana seurat järjestävät lajiesittelytapahtumia 

kotipaikkakunnallaan. Mitä enemmän seuroja on mukana, niin sitä 
laajempaa näkyvyyttä saamme, ja sitä useammalle ihmiselle voimme 
tarjota myönteisiä elämyksiä ja asiallista tietoa urheiluammunnasta. 

Tällainen voimanosoitus on mahdollista vain, jos keskitämme tapahtumat 
samalle viikolle. Liitto tukee seuroja valtakunnallisella tiedottamisella ja 

markkinoinnilla ja tarjoaa lisäksi seuroille lajiesittelymateriaalia.

Lue lisää: www.ampumaurheiluliitto.fi/alueet_ja_seurat/ampumaurheiluviikko
Lisätietoja: Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheilulitto.fi tai 09 3481 2507

AMPUMA
urheIlu

VIIKKO
23.–30.5.2010

VIIKON AIKANA OSOITAMME KUKIN OMALLA PANOKSELLAMME, ETTÄ URHEILU-
AMMUNTA ON HIENO HARRASTUS! ONHAN SINUN SEURASI MUKANA?
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PALVELUHAKEMISTO

S N E L L M A N

Snellmaninkatu 19–21 •  00170 Helsinki
09-631 712  •  ma–pe 10–18  •  snellman@optica.fi 

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

www.carlson.fi

Mika Ahola 044 584 5435
www.hirvishooting.fi

Ammattiapua
napakymppeihin

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi

kivääriampuja Hanna etulan blogi 
olympiaurheilijan lähes olympiadin mittaisesta 
matkasta kohti lontoon 2012 olympialaisia.

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

hanna etulan matka kohti 
Lontoon 2012 olympialaisia
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vänortsskyttekamp
för femte året i följd
Luftvapenskyttar från Kuressaare, Ekenäs vänort på Ösel, och 

Ülenurme/Tarto mötte RS skyttarna i skyttehallen i Västerby för 
träning och tävling.

Gästerna anlände den 29 oktober och inkvarterades i stugor på 
Ormnäs Camping. 

Under eftermiddagarnas pauser i tävlingarna gjordes rundturer till 
Raseborgs- och  Svartå Slott, Fagervik samt besök till Ingå skjutbana. 

Träningen inleddes på torsdagen och tävlingarna på fredag med lör-
dagen som avslutningsdag. Den traditionella lagtävlingen vanns i år av 
Raseborgs Skyttar tack vare goda prestationer av våra unga skyttar.

Esterna var imponerade av de goda förhållanden som luftva-
penhallen erbjuder. Man undrade dock varför så få av RS skyttar 
ställde upp till tävlingarna på fredagen?  Här gavs ju tillfälle att tävla 
mot kvalificerat utländskt motstånd!

Gästerna riktade ett stort tack till värdarna för väl genomförda 
tävlingar samt speciellt till ”matmammorna” Anne-Maj Westerlund 
och Kristel Rudnäs för god förplägnad. 

RESULTAT: DAG 1 
junior 12 år 40 sk, stöd: 1) rasmus roonurm Ülenurme 363 p. 
jun. 40 sk stå: 1) jens rudnäs, rs 378 p, 2) max Westerlund rs, 319 p.
damer 60 sk 1) tuuli kübarsepp Ülen. 565 p 2) kaia kindlam knHk (kuressaare) 563 p
3) anette Caroline kõre Ülen. 562 p. 
Herrar 40 sk. 1) marko aigro Ülen 378p 2) aivo roonum, Ülen. 370p 3) aado 
toomsalu 369p.
junior 12 år stöd: 1) rasmus roonurm, Ülen. 390 p. 
jun.damer 60 sk.: 1) tuuli kübarsepp, Ülen. 372, 2) Grete virveste knHk, 370  3) 
anette Caroline kõre Ülen. 370 
damer 40 sk: 1).kaia kindlam knHk 381 p, 2) aire arge knHk  364, 3) silje 
Haavisto Ülen. 353 p. 
Herrar 60 sk: 1) marko aigro Ülen. 572 p, 2) aivo roonurm Ülen. 561 p, 3) aado 
toomsalu knHk, 547p.

RESULTAT: DAG 2
junior 8 år, stöd:  1) viktor nyberg rs  191p.
junior 12 år stöd: 1) rasmus roonurm Ülen. 193 p, 2) jimmy rudnäs rs  192, 3) 
kasper nyberg rs  190.
lagtävling: (5man  40 skott): 1) rs 1906. 2) Ülenurme/tarto 1847.  3) knHk 1839 
individuella resultat: 1) robin stenström  rs  385 p, 2) anton aprelev rs  384, 
3) jens rudnäs rs  382, 4) aire arge knHk 379 (personligt rekord)  5) daniel 
Broman rs 378, 6) johan Fagerström rs 377
därefter sköts en tävling i öppen klass där alla deltog, 40 sk med stöd endast med 
vanlig inneklädsel.
1) kim lundström, rs 399 p 2) lembit mitt knHk 398, 3) kristel altsaar Ülen 
396 (100) 4) anette Caroline kõre Ülen 396 (99) 5) sven lubja Ülen 396 6) aivo 
roonurm Ülen 395 p 

den 2-3.1 2010 hölls sfs
gevärsläger i skyttehallen i Ekenäs

SFS´s gevärsskyttar på lägret i Ekenäs hade förmånen att vara 
de första som testade de nya elektroniska skyttetavlorna i hal-

len. I och med att Ingå skjutbana har förnyats och dit hade inköpts  
elektroniska banor, hade även skyttarna i Ekenäs förmånen att testa 
20 st. av dessa, dit lånade och transporterade för användning un-
der vintersäsongen. Och det här var nog något som uppskattades 
av skyttarna.

Till gevärslägret var ett 20-tal skyttar kallade och 17 hade hör-
sammat kallelsen. Här var åldersfördelningen koncentrerad på ju-
niorer vilka var 15 till antalet och därtill två seniorskyttar. 

Som ledare för lägret fungerade Petteri Björkqvist, Christer Las-
sus var sammankallare och skötte de praktiska arrangemangen i 
skyttehallen och Ralf Westerlund fungerade som vapenexpert. 

För en viktig del av programmet svarade Cindy Dufvelin från KSF. 
Cindy som satsar på en idrottstränarutbildning och har gått i olika 
kurser för detta och här på lägret höll hon en intressant och givande 
föreläsning om fysisk träning och tillämpningen just för skyttar.

I senaste Urheiluampuja skrev jag om höstmötet och att 
SFS bytt ordförande. Då blev Teddy Bergqvists namn 

tyvärr felaktigt skrivet. 
(tryckfelsnisse?). Det är alltså 
Teddy Bergqvist från Vasa 
som valdes till posten. Teddy 
har under en lång tid suttit 
som viceordförande och nu 
åtog han sej då posten som 
ordförande fram till vårmötet, 
då frågan kommer upp igen.

Bild och text: Jack Wuorinen

ordförandebyte inom sfs 

Teddy Bergqvist,
SFS nya ordförande.

Text: Vidar Fagerström   Bild: Anne-Maj Westerlund

Viktor Nyberg hörde till de yngsta som deltog i vänortskampen. 

Här blir de elektroniska tavlorna testade av lägergruppen.

Cindy Dufvelin, (andra fr.v.) informerar om olika 
träningsmetoder för lägerdeltagarna
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svenska Finlands 
sportskytteförbund.r.f (sFs)
Postadress jack Wuorinen, karisvägen 30, 10300 karis
telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi
sFs:s hemsida www.sfs.idrott.fi

Tehoryhmägruppen Södra, luftgevärsläger

Lägret på luftpistol hölls i RS skyttehall  
i Ekenäs den 6 december.

Ett femtontal skyttar hade sammankallats 
av RS pistolbossen Runar Lindholm. Seppo 
Mäkinen från Åbo fungerade, som så många 
gånger tidigare, som tränare och utbildare 
för skyttarna. Ett femtontal pistolskyttar hade 
hörsammat kallelsen och bestod av 3 junior-
skyttar och resten seniorer och oldboysskyt-
tar. Under Seppo Mäkinens tillsyn fick sedan 
skyttarna undervisning och tillrättavisningar 
beträffande olika skytteställningar och andra 
praktiska saker såsom granskning av vap-
nens avfyringstryck, vapenkolvar o.d.  

Bilder/text: Jack Wuorinen

text: rabbe Österlund

Tehoryhmä Etelä ( Effektgruppen Söder? ) hade träningsläger i 
Ekenäs den 28 och 29 november och Jack Wuorinen bad mig 

skriva några rader om gruppens verksamhet.
Gruppen består av framgångsrika och talangfyllda ungdomar 

mellan 14 och 20 år och de som blir invalda är bland de 10 bästa 
i sin åldersgrupp i Finland. Lägret i år är speciellt för det är troligt-
vis första gången i Finlands sportskyttehistoria som vi har en helt 
svensk grupp, alla från SFS föreningar, bestående av 10 ungdomar 
som samtliga ligger i topp i sina åldersgrupper. För att bli invald till 
träningsgruppen, bör man placera sig bland de femton bästa i sin 
åldersgrupp i FM tävlingar. 

Tehoryhmä skickar inbjudan till ett provskjutningsläger i oktober 
eller november. Man kan även själv skicka in anhållan om att få 
komma på provskjutningslägret. På lägret tittar vi på hur man för-
håller sig till sporten, hur seriös man är med träning, om man gör 
upp träningsprogram och träningsböcker etc. Stora läger där alla 
grupper är med har vi två stycken per år och mindre läger har vi 

5-6 st. På lägren gör vi upp träningsprogram, följer upp skyttens 
framsteg, tittar på allmänna konditionen och försöker hjälpa och 
vägleda skytten i allmänhet. Bland ledarna finns mycket kunskap 
om skyttesporten. Vi har t.ex. Juha Hirvis före detta tränare Mikko 
Mattila och så kan vi kontakta landslagstränarna juha Hirvi eller 
Pasi Wedman om så behövs. Varje höst kollar vi på höstlägret hur 
skytten framskridit under året. ( hur träningarna och resultaten har 
varit). Men det viktigaste är hur skytten förhåller sig till sporten. 

Det är alltså ingen självklarhet, när man kommit in i gruppen, att 
man är där tills man fyller 20 år. Nej man skall förtjäna och försvara 
sin plats i gruppen varje år. Från Tehoryhmä är skytten också ett 
trappsteg närmare juniorlandslaget. Och med glädje kan jag infor-
mera att vi (i södra ) för närvarande har två juniorskyttar i landsla-
get, anton aprelev och Elin Liewendahl. Så det är inte omöjligt 
att komma till landslaget, men man måste träna hårt och målmed-
vetet. Och det är det som vi i lägerledningsgruppen försöker hjälpa 
skyttarna med.

Här är lägerdeltagarna uppställda innan dagens träning börjar. Bild J.W.

Seppo Mäkinen, 
i mitten på bild, 
hälsar deltagarna 
i SFS pistolläger 
välkomna

SFS höll också sitt 
luftpistolläger i Ekenäs




