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Saksasta, Virosta, Espanjasta, Ruotsista, USA.sta, Hollannista ja Thaimaasta.

Kävijöiden ja käyntien määrä lisääntyi kilpailujen kuluessa. Kahden ensimmäisen 
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määrät kaksinkertaistuivat.
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Hyvän ja erinomaisen iso ero

Hyvän ja erinomaisen ammunnan ero voi tulostaululla näyttää 
isolta, mutta suorituksena se voi olla todella pieni. Kaikkein kar-
vaimmin ja konkreettisimmin tämän koki Hanna Etula ilma-asei-
den Euroopan mestaruuskilpailussa Norjan Meråkerissa 10.-13. 
maaliskuuta. Etula ampui naisten ilmakiväärissä 40. eli viimeisellä 
kilpalaukauksellaan 9,9-osuman, jäi vain pisteen kahdeksan par-
haan finaalin uusinnasta ja oli erittäin tasaisessa kilpailussa vasta 
19:s. Tavallaan tällä yhdellä laukauksella katkesi hänen kolmen 
vuoden putkensa ilma-aseiden EM-kisan finaalissa. Erittäin lähel-
lä huippusuoritusta oli myös Henri Häkkinen miesten ilmakivää-
rissä. Hänkin jäi vaivaisen pisteen finaalin uusinnasta.

Ilma-aseiden EM-kilpailu on erittäin kovatasoinen, kun suuri osa 
maailman parhaista ilma-aseampujista on eurooppalaisia. Merå-
kerin kisat osoittivat, että Suomessa on puolen kymmentä ampu-
jaa, jotka kykenivät nyt kilpailemaan olympialajeissa finaalipaikois-
ta ikäluokassaan. Hyvät suoritukset tuottivat kaksi finaalipaikkaa. 
Nuorten olympialaisten karsinnassa Jaakko Björkbacka ampui 
ilmakiväärillä kuudenneksi ja Suomelle maapaikan elokuussa Sin-
gaporessa järjestettäviin historian ensimmäisiin nuorten olympia-
laisiin. Poikien ilmakiväärissä Juho Kurki otti rutiinituloksella uran-
sa ensimmäisen arvokilpailujen finaalipaikan ja viidennen sijan. 
Olympialajeissa Suomen taso on terävä, mutta kapea.

Liikkuvan maalin suomalaisjuniorit ovat maailman kärkeä – on 
kisan osanottajamäärä iso tai pieni. Neljä EM-mitalia, kulta, ho-
pea ja kaksi pronssia, on erinomainen suoritus.

Norjalaiset järjestivät hyvän EM-kilpailun. Jos kisajärjestäjät oli-
sivat korjanneet kuljetusjärjestelynsä ensimmäisen päivän köm-
mähdysten jälkeen, kisat olisivat olleet erinomaiset – ainakin kun 
viimeisenä vertailukohtana oli Prahassa viime vuonna järjestetyt 
kisat. Ranskalaisten 2007 järjestämät EM-kisat ovat vielä omassa 
luokassaan. Meråkerin alueella kisavieraat asuivat pääosin tun-
turimökkikylissä hyvin hajallaan, mikä asetti norjalaisille ylivoimai-
sen kuljetushaasteen ja aiheutti kisojen alkamisaikojen siirtoja. 
Näiden EM-kisojen jälkeen suomalaisten on helppo markkinoida 
Vierumäki-konseptiaan, jossa kaikki asuvat kävelymatkan pääs-
sä hyvästä kisa-areenasta.

2012 EM-kisojen järjestelyistä vastaava suomalaisdelegaatio 
oli hakemassa oppia Meråkerissa. Parin vuoden päästä näem-
me, miten Vierumäki-konsepti toimii.

Skillnaden mellan bra och utmärkt
 
Skillnaden mellan en bra och en utmärkt skjutprestation kan på 
resultattavlan verka stor, men som prestation kan den vara för-
svinnande liten. Detta bittra faktum konkretiserade sig för Hanna 
Etula på EM i luftgevär i Meråker, Norge, den 10 – 13 mars. På 
sitt 40:e och sista skott i damernas luftgevär sköt hon 9,9, med 
vilket hon hamnade en poäng under gränsen för omskjutning 
om finalplats. I den mycket jämna tävlingen kom hon slutligen 
på 19:e plats. Ett enda skott gjorde alltså att hon efter tre år 
som finalist i EM i luftvapen inte längre kom med i finalen. Henri 
Häkkinen i herrarnas luftgevär lyckades också nästan med en 
toppenprestation.  Även han var en poäng ifrån omskjutningen 
om finalplats.

EM i luftvapen är en ytterst högklassig tävling då en stor del 
av världens bästa luftvapenskyttar är européer. Tävlingarna i 
Meråker visade att det i Finland finns en handfull skyttar som 
kan tävla om finalplatser i OS-grenar i sin åldersklass. Skyttar-
nas prestationer resulterade i två finalplatser. I uttagningen för 
ungdoms-OS kom Jaakko Björkbacka på sjätte plats i luftge-
vär. Det gav Finland en plats i historiens första ungdoms-OS i 
Singapore i augusti. I juniorernas luftgevär tog Juho Kurki med 
ett rutinresultat sin första finalplats i ett stort mästerskap och 
kom i finalen på femte plats. Finland har en skarp om än snäv 
prestationsnivå när det gäller OS-grenar.

I rörligt mål är Finlands juniorer på toppen oberoende av täv-
lingens deltagarantal. Fyra EM-medaljer: guld, silver och två 
brons, är ett utmärkt resultat.

Norge arrangerade en bra tävling. Om arrangörerna hade 
gjort ändringar i transportarrangemangen efter den första da-
gens missar skulle tävlingen ha varit utmärkt, i synnerhet om 
man jämför med tävlingen i Prag förra året. EM år 2007, som 
ägde rum i Frankrike, står dock i särklass. I Meråker bodde de 
flesta tävlingsgäster i stugbyar med långa avstånd, vilket med-
förde utmaningar visavi transporten och försenade tävlingar. 
Efter detta EM kan Finland lätt marknadsföra sitt Vierumäki-kon-
cept, där alla bor nära en bra arena.

En finsk delegation som ansvarar för EM 2012-arrangemang-
en gjorde en studieresa till Meråker. Om två år får vi se hur 
Vierumäki-konceptet fungerar i praktiken.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja



- Tietyllä tavalla tyydyttää, tietyllä tavalla ei. 
Kulta jäi vielä puuttumaan henkilökohtaisel-
ta puolelta, mutta ei neljä mitalia huono ole, 
kommentoi 19-vuotias Tomi-Pekka Heikkilä, 
joka voitti kaikkiaan neljä mitalia liikkuvan 
maalin poikien lajeissa ilma-aseiden Euroo-
pan mestaruuskilpailussa Norjan Meråkeris-
sa 10.-13. maaliskuuta.

Tomi-Pekka Heikkilä tähtäsi pronssia ja 
Suomen joukkue hopeaa liikkuvan maalin 
normaalijuoksuissa lauantaina 13. maalis-
kuuta. Tomi-Pekka Heikkilä otti EM-kisan 
toisen henkilökohtaisen pronssimitalinsa 558 
(hitaat juoksut 283 + nopeat juoksut 275) 
pisteellä. EM-kultaa voitti Venäjän Aleksan-
der Naumenko 568 pisteellä ja EM-hopeaa 
Venäjän Mihail Azarenko 567 pisteellä. Ve-
näjä voitti normaalijuoksujen joukkuekilpailun 
1686 pisteellä (Aleksander Naumenko 568, 
Mihail Azarenko 567, Juri Dovgal 551). Suo-
men joukkue ampui EM-hopeaa 1659 pis-
teellä (Tomi-Pekka 558, Jani Suoranta 554, 
Sami Heikkilä 547).

Tomi-Pekka Heikkilä laukoi EM-pronssia ja 
Suomen joukkue EM-kultaa poikien liikkuvan 
maalin sekajuoksujen kilpailussa torstaina 
11. maaliskuuta. EM-kultaa laukoi Ukrainan 
Igor Matskevych 370 (190 + 180) pisteellä 
ja EM-hopeaa Venäjän Juri Dovgal 368 (181 
+ 187) pisteellä. Suomi voitti joukkuekilpailun 

1081 pisteellä joukkueella Tomi-Pekka (367), 
Sami (361) ja Jani (353). 

Kangasalalainen Kymppi-64 lienee maail-
man paras liikkuvan maalin junioriseura, kun 
koko Suomen juniorijoukkue on seuran jä-
seniä. Heikkilän perhe lienee maailman pa-
ras liikkuvan maalin junioriperhe, kun Tomi-
Pekan ja 16-vuotiaan Samin lisäksi liikkuvan 
maalin lajeja ampuu 14-vuotias Mika.

Parannettavaa jäi
- Kyllä tästä hampaankoloon jäi. Kultamitali ei 
olisi hirveitä vaatinut. Jos olisin ampunut enem-
män omalle tasolleni, se kultamitalikin olisi voi-
nut sieltä tulla, Tomi-Pekka Heikkilä arvioi.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Liikkuvan maalin poikien joukkue ampui EM-kultaa
Tomi-Pekka Heikkilä tähtäsi neljä EM-mitalia

Hän on ampunut tänä vuonna ennätys-
kelpoisissa kisoissa normaalijuoksuissa 568 
pistettä ja sekajuoksuissa 384 pistettä. Kau-
den parhaan tuloksen sivuaminen olisi riittä-
nyt sekajuoksuissa 14 pisteen voittoon.

- EM-kisan tulostaso oli aika mystinen 
homma. Ainakin meillä junnuissa oli aika 
alhainen tulostaso. En osaa sanoa, mikä sii-
nä oli. Olot olivat hyvät ampua, Tomi-Pekka 
Heikkilä kehuu norjalaisten järjestelyjä Merå-
kerhallissa. 

- Ei se homma minullakaan kaukana ol-
lut. Minä ammuin aika paljon turhia kaseja. 
Kymppejä tuli ihan hyvin, mutta kaseja oli 
paljon.

Lähes samat juniorit kilpailivat MM-mi-
taleista Suomen Urheiluopiston Vierumäki 
Areenassa elokuussa 2009. MM-kisan seka-
juoksut voitti Mihail Azarenko 379 pisteellä 
ja Tomi-Pekka laukoi pronssia 371 pisteel-
lä. Molemmilla tuloksilla olisi voittanut EM-
kultaa. MM-kisan normaalijuoksut voitti Aza-
renko 578 pisteellä, mikä olisi riittänyt reiluun 
voittoon EM-kisassa.

Liikkuvan maalin radat oli pystytetty jal-
kapallon harjoitushalliin, jossa oli tekonurmi. 
Ilmakiväärin ja -pistoolin peruskilpailuradat 
olivat samassa hallissa. Kameran läpi kat-
sottuna halli oli hämärä.

MERÅKER 2010

>>
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MM-kisat kauden päätavoite
Tomi-Pekka Heikkilän toteaa kauden pää-
tavoitteensa olevan ISSF:n kaikkien lajien 
MM-kilpailun Saksan Münchenissä heinä-
elokuun vaihteessa. MM-kisassa pojat ja 
miehet kilpailevat liikkuvan maalin lajeissa 
sekä ilmakiväärillä että pienoiskiväärillä.

- Sinnehän kuntoani tähtään. Kevään har-
joittelen kovaa ja kesän kilpailen kohti MM-
kisaa.

Tomi-Pekka Heikkilä on palvellut varusmie-
henä Lahden Urheilukoulussa syksystä alka-
en. Hän kehuu varusmiespalvelun ja harjoit-
telun onnistuneen hyvin. Varuskunnassa on 
liikkuvan maalin ilma-aserata. Lisäksi varus-
miehet leireilevät Suomen Urheiluopistolla 
Vierumäellä ja Tanhuvaaran Urheiluopistolla 
Savonlinnassa.

- Olen kaiken puolin tyytyväinen. 
Olen päässyt ampumaan kovia 
harjoitusviikkoja leireillä ja laukaus-
määräni ovat säilyneet entisellä ta-
solla. Vierumäellä olen päässyt am-
pumaan sähköiseen taululaitteeseen 
aiempaa enemmän. Sähköisestä 
taululaitteesta saa selvän ja nopean 
palautteen. Kotona harjoitusradalla 
meillä ei ole mitään näyttöä tai mi-
tään muutakaan, mistä saisi suoraan 
palautteen, hän sanoo.

- Intin aikana kuntoni on noussut 
aika paljon. Olen joutunut tekemään 
fyysisiä harjoituksia ja kieltämättä siitä 
on ollut pelkkää hyötyä. Fysiikkahar-
joittelua aion jatkaa samaan malliin.

MERÅKER 2010

Tomi-Pekka Heikkilä
Syntymäaika: 12.4.1990 
Syntymäpaikka: Kangasala 
Kotipaikka: Kangasala 
Seura:  Kymppi-64 
Valmentaja: Ville Häyrinen 
Palvelee varusmiehenä Lahden Urheilukoulussa
Aseet:  Feinwerkbau P70 RT-ilmakivääri, Anschütz RT-pienoiskivääri 
Patruunat: ilmakivääri: RWS R10, pienoiskivääri: Lapua Master 
Varusteet: Mouche-takki 

SAAVUTUKSIA:
1 em-kilpailu 11.3.2010, meråker (nor) 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, pojat, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä, jani suoranta) 1081
1 mm-kilpailu 23.10.2008, pilsen (CZe) poikien liikkuva maali, 50m, 40 ls, joukkue (tomi-pekka heikkilä, sami heikkilä, mårten Westerlund) 1147 
1 em-kilpailu 11.7.2008, pilsen (CZe) poikien liikkuva maali, 50m, 40 ls, joukkue (mårten Westerlund, tomi-pekka heikkilä ja jarmo toiva) 1145 
2 em-kilpailu 13.3.2010, meråker (nor) 10m liikkuva maali 60 ls, normaalijuoksut, pojat, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä, jani suoranta) 1659
2 mm-kilpailu 29.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls 577 
2 mm-kilpailu 29.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1710
2 mm-kilpailu 27.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1130 
2 mm-kilpailu 25.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1665 
2 mm-kilpailu 24.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1102 
2 em-kilpailu 16.7.2009, osijek (Cro) nuorten liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä, mårten Westerlund) 1148 
2 em-kilpailu 14.-15.7.2009, osijek (Cro) nuorten liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä, mårten Westerlund) 1721
2 em-kilpailu 21.2.2009, praha (CZe) nuorten liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1654 
3 em-kilpailu 13.3.2010, meråker (nor) 10m liikkuva maali 60 ls, normaalijuoksut, pojat 558
3 em-kilpailu 11.3.2010, meråker (nor) 10 liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, pojat 367
3 mm-kilpailu 24.8.2009, suomen urheiluopisto, vierumäki nuorten liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls 371 
3 em-kilpailu 22.2.2009, praha (CZe) nuorten liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (tomi-pekka, sami heikkilä ja mårten Westerlund) 1094 

Vesa Saviahde seitsemäs sekajuoksuissa

Vesa Saviahde ampui seitsemänneksi liikkuvan maalin miesten sekajuoksujen EM-
kisassa torstaina 11. maaliskuuta. Saviahde laukoi 379 (193+186) pistettä. Krister 

Holmberg ampui 366 (187+179) pistettä ja oli 15:s. EM-kultaa tähtäsi 387 (193+194) 
pisteellä Venäjän Dmitri Romanov, joka voitti Ruotsin Niklas Bergströmin uusinnassa 
18-17. EM-pronssia ampui Venäjän Maxim Stepanov 385 (193+192) pisteellä.

Pohjois-Hämeen Ampujia edustava 34-vuotias Vesa Saviahde aloitti kisan hyvin 
ja oli ensimmäisen puolikkaan jälkeen jaetulla kärkipaikalla 193 pisteellä. Toisella 
puolikkaalla hän laukoi 186 pistettä ja putosi 379 pisteellään seitsemänneksi. Saviahde 
jäi kuuden pisteen päähän pronssimitalista.

- Toisella puolikkaalla tein hitaiden juoksujen ampumisesta itselleni turhan vaikeaa, 
kun taisin yrittää ampua vähän liian tarkasti. Toisella puolikkaalla olisi pitänyt saada 
lähelle sama kuin ensimmäisellä, lempääläläinen Vesa Saviahde totesi.

- Hyvänä päivänä näyttäisi olevan mahdollisuus vaikka mihin.
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LIIkkuvA mAALI, 60 Ls (normAALIjuoksut), pojAt:
1) aleksander naumenko venäjä 568 (hitaat juoksut 287 + nopeat juoksut 281),  
2) mihail azarenko venäjä 567 (284 + 283), 3) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 558 
(283 + 275), 4) Jani Suoranta Suomi 554 (282 + 272), 5) juri dovgal venäjä 551 
(278 + 273), 6) Sami Heikkilä Suomi 547 (282 + 265), 
joukkuekILpAILu: 1) venäjä 1686 (aleksander naumenko 568, mihail azarenko 
567, juri dovgal 551), 2) Suomi 1659 (Tomi-Pekka Heikkilä 558, Jani Suoranta 
554, Sami Heikkilä 547), 3) ukraina 1598.

LIIkkuvA mAALI, 60 Ls (normAALIjuoksut), mIeHet: 
mItALIotteLut:
KulTamITalIoTTelu: dimitri romanov venäjä - vladyslav prianishnikov ukraina 6-1
ProNSSImITalIoTTelu: emil martinsson ruotsi – maxim stepanov venäjä 6-2
VälIeräT: prianishnikov – stepanov 6-3 ja martinsson – romanov 2-6.
PeruSKIlPaIlu: 1) vladyslav prianishnikov ukraina 578 (hitaat juoksut 293 + nopeat 
juoksut 285) / 20 uusinnasta ykkössijasta, 2) dmitri romanov venäjä 578 (295+283) 
/ 15, 3) emil martinsson ruotsi 577 (290+287) / 36 uusinnassa kolmannesta sijasta, 
4) maxim stepanov venäjä 577 (295+282) / 33, 5) alexander Blinov venäjä 576 
(292+284),6) niklas Bergström ruotsi 576 (294+282), 11) Krister Holmberg Suomi 
568 (293+275), …13) Vesa Saviahde Suomi 564 (287+277).

LIIkkuvA mAALI, 40 Ls (sekAjuoksut), pojAt:
1) Igor matskevych ukraina 370 (190 + 180), 2) juri dovgal venäjä 368 (181 + 187),  
3) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 367 (184 + 183), 4) mihail azarenko venäjä 365 
(181 + 184), 5) Sami Heikkilä Suomi 361 (181 + 180), 6) dmytro Chausov ukraina 
357 (182 + 175), 7) Jani Suoranta Suomi 353 (178 + 175).
joukkuekILpAILu: 1) Suomi 1081 (Tomi-Pekka Heikkilä 367, Sami Heikkilä 
361, Jani Suoranta 353), 2) venäjä 1079, 3) ukraina 1078.

LIIkkuvA mAALI, 40 Ls (sekAjuoksut), mIeHet:
1) dmitri romanov venäjä 387 / 18 uusinnassa kultamitalista (193 + 194), 2) niklas 
Bergström ruotsi 387 / 17 (193 + 194), 3) maxim stepanov venäjä 385 (193 + 192), 4) 
miroslav janus tshekki 381 (189 + 192), 5) emil martinsson ruotsi 381 (191 + 190), 
6) alexander Blinov venäjä 379 (191 + 188), 7) Vesa Saviahde Suomi 379 (193 + 
186), …15) Krister Holmberg Suomi 366 (187 + 179).
joukkuekILpAILu: 1) venäjä 1151 (dmitri romanov 387, maxim stepanov 385, 
alexander Blinov 379), 2) tshekki 1136, 3) ruotsi 1123. suomella ei ollut joukkuetta.

Liikkuvan maalin EM-tulokset
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Lajivalmentaja Ville Häyrinen kehui EM-joukkuekultaa

Liikkuvan maalin ampujat voittivat kaikkiaan neljä mitalia poikien 
lajeissa ilma-aseiden Euroopan mestaruuskilpailussa Norjan 

Meråkerissa 10.-13. maaliskuuta. Varsinkin poikien sekajuoksujen 
joukkuekilpailun Euroopan mestaruus lämmitti lajivalmentaja Vil-
le Häyrisen mieltä. Normaalijuoksujen joukkuekilpailussa joukkue 
Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä ja Jani Suoranta ampui EM-
hopeaa. Henkilökohtaisissa kilpailuissa Tomi-Pekka Heikkilä laukoi 
kaksi EM-pronssia.

- Kyllä tähän ihan tyytyväinen voi olla etenkin poikien osalta. Suo-
rannan Jani teki oman arvokilpailudebyyttinsä komeasti ja oli eilen 
(normaalijuoksuissa) neljäs. Tomi-Pekka ampui kaksi henkilökohtais-
ta mitalia, lajivalmentaja Ville Häyrinen arvioi ja kertasi EM-kisaa.

- Sekajuoksujen joukkuemestaruuteen olen tyytyväinen, kun 
venäläiset jäivät taakse. Viime vuonna venäläiset voittivat kaikki 
arvokilpailumestaruudet. Nyt näimme, että pojat pystyvät pärjää-
mään ihan hyvin.

15-vuotias kangasalalainen Jani Suoranta oli yksi Suomen EM-
joukkueen ensikertalaisista. Hän onnistui mainiosti ja voitti kaksi 
joukkuemitalia. Hän sijoittui normaalijuoksujen kilpailussa neljän-
neksi sivuten omaa ennätystään 554 pistettä ja oli sekajuoksuissa 
seitsemäs 353 pisteellä. Normaalijuoksuissa hän jäi vain neljä pis-
tettä pronssimitalista.

Suomalaisampujista vain liikkuvan maalin ampujat onnistuivat 
voittamaan mitalin.

- Meillä on Suomessa aika vahvat liikkuvan maalin ammunnan 
perinteet sekä kohtuullisen pitkä mitaliputki. Vaikka me olemme 

ammunnassa aika pieni lajiryhmä, pystymme menestymään kan-
sainvälisesti, Häyrinen kehui omiaan.

Liikkuvassa maalissa kilpaili EM-mitaleista 31 ampujaa, joista 
miesten sarjassa 20 ja pojissa 11. Miesten sarjassa ampui 5 jouk-
kuetta ja poikien sarjassa 3 joukkuetta. Naisten ja tyttöjen kilpailuis-
sa osanottajamäärät eivät riittäneet EM-kisan arvon täyttymiseen.

- Kaikki maat kokivat osanottajamäärän ongelmallisena. Lajin har-
rastajamäärä on paljon isompi, mutta maat lähettävät arvokilpailuun 
vain huippuampujansa, jotka ovat potentiaalisia menestyjiä. Esimer-
kiksi Suomella ei ollut miehissä joukkuetta, vaikka joukkueemme oli 
viime vuonna MM-kilpailussa mitalilla, Ville Häyrinen sanoo.

- Valmentajien kokouksessa keskustelimme siitä, että laji muokattai-
siin sellaiseksi, että se olisi mahdollisimman helppo aloittaa. Aseiden 
ja varusteiden suhteen pitäisi olla mahdollisimman vähän rajoituksia.

Liikkuvan maalin ampujien kauden seuraava tavoite on ISSF:n 
kaikkien lajien MM-kilpailu Saksan Münchenissä heinä-elokuun 
vaihteessa. ISSF:n 50. MM-kilpailu saanee liikkeelle runsaasti liik-
kuvan maalin ampujia.

- Meidän tavoitteemme on saada kisaan miesten ja poikien jouk-
kue. Toivon, että MM-kisassa osanottajamäärä on korkea. MM-ki-
sassa näemme, missä maissa lajiamme ammutaan huipputasolla 
ja mitkä ovat kilpailijamäärät. Viime vuosien MM-kilpailuissa on 
ollut vain Euroopan maiden joukkueita, kun Aasiasta on ollut muu-
tama yksittäinen ampuja. Kiinalaiset ovat puuttuneet kokonaan. 
Toivon, että näkisimme mahdollisimman kansainvälisen kisan ja 
mahdollisimman paljon ampujia.
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Olympiapronssimitalisti Henri Häkkinen sijoittui 11:nneksi il-
makiväärin Euroopan mestaruuskilpailussa perjantaina 12. 
maaliskuuta. Joensuun Ampujia edustava 29-vuotias Häk-

kinen laukoi 594 pistettä ja jäi pisteen kahdeksan parhaan ampujan 
finaalin uusinnasta. Miesten ilmakiväärin EM-kultaa laukoi Venäjän 
Sergei Kruglov 700,0 (598+102,0) pisteellä, EM-hopeaa Unkarin 
Peter Sidi 699,1 (597+102,1) pisteellä ja EM-pronssia Venäjän De-
nis Sokolov 698,7 (597+101,7) pisteellä. Sokolov voitti pronssimita-
liuusinnassa Ukrainan Artur Aivazianin 10,7 – 9,2.

- Kyllähän se kisa vähän harmittaa ja pitääkin harmittaa. Tämä 
oli minulta sellainen tämän hetken kunnon mukainen perussuoritus. 
Tänään minulla ei ollut erityisen hyvä päivä, mutta ei ollut erityisen 
huonokaan, hollolalainen Henri Häkkinen kommentoi ammuttuaan 
ilmakiväärillä 594 (98+100+99+97+100+100) pistettä.

- Homma meinasi kadota puolen välin paikkeilla. Yseistä vain 1-2 
laukausta oli sellaisia, etten huomannut, mikä niissä oli vikana.

Henri Häkkinen totesi ”perustekemisensä” olleen hyvää. Yseistä kol-
me oli aivan kympin tuntumassa ja kolme 9,7-tasoisia osumia. Hän na-
putti 47 sisäkymppiä eli yhtä monta kuin pronssimitalisti Denis Sokolov.

- EM-kisan tavoitteeni oli finaalipaikka. Yleensä miesten ilmaki-
väärissä erot ovat niin pieniä, että kaikilla finalisteilla voi olla mah-
dollisuus sijoittua mitaleille, Häkkinen sanoi.

MM-kisassa parhaassa iskussa
Suomalaisten huippuampujien tavoin Henri Häkkisen kauden pää-
tavoite on ISSF:n lajien 50. MM-kilpailu Saksan Münchenissä 30.7.-
10.8. Edellisissä MM-kilpailuissa hän urakoi kaikki kiväärilajit. Jos 
hän ampuu tänäkin vuonna kaikki lajit, kisaohjelma on haastava:
- 30.7. ilmakiväärin virallinen harjoitus,
- 31.7. ilmakiväärin kilpailu ja pienoiskiväärin makuuasennon 
virallinen harjoitus,
- 1.8. pienoiskiväärin makuuasennon karsinta,
- 2.8. pienoiskiväärin makuuasennon kilpailu ja pienoiskiväärin 
täysottelun virallinen harjoitus,
- 3.8. pienoiskiväärin täysottelun karsinta,
- 4.8. pienoiskiväärin täysottelun kilpailu ja 300 metrin kiväärin 
makuuasennon virallinen harjoitus,
- 5.8. 300 metrin kiväärin makuuasennon karsinta,
- 6.8. 300 metrin kiväärin makuuasennon kilpailu ja 300 metrin 
vakiokiväärin asentokilpailun virallinen harjoitus
- 7.8. 300 metrin vakiokiväärin asentokilpailun karsinta
- 8.8. 300 metrin vakiokiväärin asentokilpailun kilpailu ja 300 metrin 
kiväärin täysottelun virallinen harjoitus
- 9.8. 300 metrin kiväärin täysottelun karsinta
- 10.8. 300 metrin kiväärin täysottelun kilpailu

Kisaohjelma saattaa hieman keventyä, jos 300 metrin kiväärila-
jeissa ei tarvita karsintakilpailuja.

- MM-kisa alkaa ilmakiväärillä. Sen jälkeen menen laji kerrallaan. 
Mahdollista on, että ammun paljon lajeja. Jokaisen yritän ampua 

Henri Häkkinen 11:s ilmakiväärin EM-kilpailussa
”Kyllähän se vähän harmittaa”

Henri Häkkinen jäi ilmakiväärissä vain pisteen finaalin uusinnassa ja 
oli 11:s ilma-aseiden EM-kilpailussa Norjan Meråkerissa.

Henri Häkkinen
Syntymäaika: 16.6.1980
Syntymäpaikka: Joensuu
Kotipaikka: Hollola
Seura: Joensuun Ampujat
Henkilökohtainen valmentaja: Tapio Säynevirta
Aviosääty: avioliitto
Ammatti / koulutus:
upseeri / sotatieteiden maisteri
Työnantaja: Puolustusvoimat, Viestirykmentti
Aseet: Anschütz 9003, Anschütz 1913,
Grünig & Elmiger Ft300 ja ST200
Patruunat: H&N, Lapua Midas, Lapua 6mmBR
Varusteet: Kurt Thune
Yhteistyökumppanit:
Centra-tähtäimet, Deep Lead, Carlsson

HEnKiLöKoHTAiSET SE-TuLoKSET
lajI aIka ja paIkka tulos 
ilmakivääri 60 ls 16.2.2008, pieksämäki 600
ilmakivääri 60 ls + 10 ls:n finaali 12.12.2009, turku 702,7
300 m, vakiokivääri, 3 x 20 ls  25.8.2007, hamina 588
300 m, kiväääri, makuu, 60 ls 30.8.2008, oulu 600

SAAVuTuKSiA
1 em-kilpailu 2005, Belgrad kivääri 300 m, 3 x 40 ls, joukkue * 3511
1 CIsm:n mestaruuskilpailut 2006, rena (nor) kivääri 300 m, 3 x 20 ls, pika-ammunta 571
2 em-kilpailu 17.3.2007, deauville (Fra) ilmakivääri 60 ls 699,5 (596+103,5) ** 
3 olympialaiset 11.8.2008, peking (Chn) ilmakivääri 60 ls 699,4 (598+101,4) 
3 maailmancupfinaali 26.10.2009, Wuxi (Chn) ilmakivääri 60 ls 698,6 (595+103,6) 
3 maailmancup 23.5.2009, milano (Ita) ilmakivääri 60 ls 697,6 (595+102,6) 
3 em-kilpailu 21.7.2007, granada (esp) 300 m:n vapaakivääri, 3 x 40 ls  1172
3 CIsm:n mestaruuskilpailut 2005, thun (suI) vakiokivääri 300 m, 3 x 20 ls 585
4 maailmancupfinaali 5.11.2008, Bangkok (tha) ilmakivääri 60 ls 701,9 (599+102,9)

* (Juha Hirvi, Jussi Puustinen, Häkkinen)     ** otti Suomelle olympiamaapaikan
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mahdollisimman hyvin ja taitavasti, Henri Häkkinen kertoo suunni-
telmistaan.

- Kevään mittaan pitää olla joka tapauksessa kunnossa maailman-
cupeissa, mutta kilpaileminen ja harjoitteleminen pitää suunnitella 
niin, että MM-kisassa riittää virtaa. Kauden viimeinen maailmancup 
on kesäkuun lopulla Belgradissa Serbiassa. Sen kisan ja MM-kisan 
välistä aikaa en aio ehdoin tahdoin täyttää ylimääräisellä ohjelmalla.

Hän ja muut suomalaiset kivääriampujat kilpailevat kolmessa maa-
ilmancupissa. Kausi alkaa Pekingin-maailmancupilla 16.-25.4. Sen 
jälkeen ovat vuorossa USA:n Fort Benningin –maailmancup 22.-31.5. 
ja Belgradin-maailmancup 26.6.-4.7. Kivääriampujat jättivät väliin 
vain 20.-28.3. Australian Sydneyssä ammutun maailmancupin.

- Tämän kauden harjoittelu on sujunut suunnitelmien mukaan eikä 
hyvälle valmistautumiselle ole mitään esteitä näkyvissä. EM-kisassakin 
ammunnassa oli paljon hyvää. MM-kisassa pitää ampua 2-3 pistettä 
enemmän. Siinä kisassa suorituksen pitää olla onnistunut, hän sanoi.

- Kauden pääkisaan valmistautuessa on itseluottamuksen kan-
nalta tärkeintä, että ammunta kulkee ja on hyvässä kunnossa. 

Miesten joukkue kaipaisi potkua
Henri Häkkinen oli Suomen EM-joukkueen ainoa miesampuja ilma-
kiväärissä. Ilman joukkuekavereita hän kilpaili myös viime vuoden 
EM-kisassa Tshekin Prahassa. Vuoden 2008 EM-kisassa kilpa-
kumppanina oli Juha Hirvi, joka toimii nyt Suomen kiväärijoukkueen 
päävalmentajana.

- Kyllä joukkue kaipaisi vähän potkua, hän myöntää.
- Joku nykyisistäkin miesten sarjan ampujista voisi menestyä 

kansainvälisesti, jos keskittyisi ilmakiväärin tai pienoiskiväärin ma-
kuuseen. Vaikka harjoitteluun käytettävissä oleva aika on rajallista, 
menestyminen on mahdollista taitavalla suunnittelulla. Kolmiasen-
toisen ampuminen maailmantasolla on kokopäivätyötä. Vaikka am-
puja keskittyisikin yhteen lajiin, se ei tarkoita sitä, että hänen pitäisi 
kokonaan unohtaa muut lajit.

Perusasiat kuntoon
Suomalaisdelegaatio, Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Mik-
ko Nordquist, toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, pistoolivalmentaja 
Marko Leppä ja Suomen Urheiluopiston edustajana Arto Ahola, 
oli tutustumassa EM-kisajärjestelyihin Norjan Meråkerissa. Nelikko 
ryhtyy suunnittelemaan helmi-maaliskuussa 2012 Suomen Urheilu-
opistolla Vierumäellä järjestettäviä ilma-aseiden EM-kilpailuja. Hen-
ri Häkkisellä on yksinkertainen kehotus: perusasiat kuntoon!

- Kun kisat alkavat ja ensimmäiset kisavieraat tulevat paikalle, kai-
ken pitää olla kunnossa. Kuljetuksissa on vaikea epäonnistua, jos 
kaikki ovat majoittuneena Vierumäellä. Ampujien kannalta ratkaise-
vaa on esimerkiksi paikallistoimitsijoiden toiminta, varustetarkastuk-
sen sujuminen, tilojen selkeä käyttö, majoitus ja ruokailut, hän toteaa.

- Ruokailuissa tärkeää on lounasajan joustavuus. Lisäksi kisa-
areenalla pitää olla aina tarjolla sämpylätasoista syötävää. Ruokai-
lut pitää voida maksaa rahalla tarpeen mukaan. Minun mielestäni 
lippusysteemit eivät toimi.

Henri Häkkinen toteaa hyväksi esimerkiksi kisajärjestelyistä vuo-
den 2007 EM-kilpailun Ranskan Deauvillessä. Ranskalaiset järjes-
tivät kaikki kisatapahtumat mallikkaasti isossa kongressikeskuk-
sessa. Varsinkin finaalirata ja finaalien järjestelyt sujuivat hienosti 
teatterisalissa, jossa äänentoisto ja valot pelasivat hyvin ja jossa oli 
tuhannen hengen katsomo. Suomalaiset onnistuivat Deauvillessä 
loistavasti, kun Henri Häkkinen ja Hanna Etula ampuivat ilmakivää-
rillä EM-hopeaa ja Mira Suhonen (silloin Nevansuu) laukoi ilmapis-
toolilla EM-hopeaa. Lisäksi he ja Marjo Yli-Kiikka (ilmakivääri) ottivat 
Suomen olympiamaapaikan Pekingin 2008 olympialaisiin.

- Se kilpailu oli hienosti rakennettu. Areena oli ihan vertailukelpoi-
nen olympia-areenoihin.

Juho Kurki viides poikien 
ilmakiväärin EM-finaalissa

Juho Kurki ampui viidenneksi poikien ilmakiväärin EM-finaalissa 
keskiviikkona 10. maaliskuuta. Kankaanpään Ampujia edus-

tava 18-vuotias Juho Kurki tähtäsi 693,2 (592+101,2) pistettä. 
EM-kultaa voitti Valko-Venäjän Illia Charheika 695,3 (592+103,3) 
pisteellä, EM-hopeaa Ukrainan Sergiy Kasper 694,8 (593+101,8) 
pisteellä ja EM-pronssia Venäjän Alexander Dryagin 694,4 
(592+102,4) pisteellä.

Kankaanpääläinen Juho Kurki totesi olevansa vähän pettynyt, 
vaikka hän ampuikin viidenneksi uransa ensimmäisessä EM- tai 
MM-finaalissa. Hän oli 60 laukauksen peruskilpailussa toiseksi 
paras 592 pisteellään ja vain pisteen päässä Ukrainan Sergiy 
Kasperista, joka lopulta ampui EM-hopeaa 101,8 pisteen finaali-
sarjalla. Peruskilpailussa 592 pistettä Kurjen lisäksi ampuivat Val-
ko-Venäjän Illia Charheika ja Venäjän Alexander Dryagin. Char-
heika tähtäsi finaalissa 103,3 pistettä ja voitti EM-kultaa. Dryagin 
laukoi finaalissa 102,4 pistettä ja otti EM-pronssia. Juho Kurki 
tähtäsi finaalisarjassaan 101,2 pistettä ja putosi viidenneksi.

- Vähäsen jäi harmittamaan, ettei finaali ihan nappiin mennyt. 
Lähinnä finaalin pistemäärä harmittaa, Kurki sanoi. Hän totesi, 
että olisi ennen kisaa ollut tyytyväinen viidenteen sijaan, koska 
arveli tulostason olevan paljon kovempi. 

- Kyllä tämä nyt tuntuu pieneltä pettymykseltä.
Juho Kurki ampui finaalisarjan alkuun kaksi 9,8-osumaa, joilla 

hän putosi mitalisijoilta. Kaksi seuraavaa osumaa pysyi kympissä 
(10,2 ja 10,1), kunnes viides osuma oli 9,6. Viisi viimeistä lauka-
ustaan hän tähtäsi jälleen kymppiin: 10,0; 10,5; 10,6; 10,0 ja 10,6. 
Kurki jäi pronssimitalista 1,2 pisteen päähän.

- Kyllähän sitä tällaisissa kisoissa aina jännitystä on, hän kom-
mentoi finaalin ensimmäisiä laukauksiaan.

- Finaalin lopussa ammunta rupesi vain kulkemaan.
Juho Kurki kilpailee vielä ensi kauden nuorten sarjassa. Tänä 

vuonna hänen kilpailukalenterissaan on vielä MM-kilpailut Saksan 
Münchenissä heinä-elokuun vaihteessa. MM-kisassa hän ampuu 
ilmakiväärillä sekä pienoiskiväärin 3x40 laukauksen kilpailussa ja 
pienoiskiväärin makuuasennon 60 laukauksen kilpailussa.

- Kyllähän tästä finaalista ainakin kokemusta tuli. Ehkä seuraa-
vassa finaalissa on helpompaa.

Juho Kurjen henkilöhaastattelu on Urheiluampujassa 1/2010.

Juho Kurki tähtäsi poikien ilmakiväärin peruskilpailussa eniten 
sisäkymppejä, yhteensä 49. Toiseksi eniten sisäkymppejä, yhteensä 47, 
ampui yhdeksänneksi 589 pisteellä jäänyt Italian Simo Weithaler.
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Marjo Yli-Kiikka oli 14:s, Hanna Etula 19:s ja Pauliina Frilander 
36:s ilmakiväärin Euroopan mestaruuskilpailussa lauantaina 
13. maaliskuuta. Yli-Kiikka ja Etula tähtäsivät molemmat 394 

pistettä ja jäivät yhden pisteen kahdeksan parhaan finaalin uusinnas-
ta. Frilander laukoi 391 pistettä. EM-kultaa voitti Serbian Andrea Ar-
sovic 501,4 (398 + 103,4) pisteellä, EM-hopeaa Saksan Beate Gauss 
501,3 (398 + 103,3) pisteellä ja EM-pronssia Saksan Jessiga Maeger 
501,2 (396 + 105,2) pisteellä. Saksa voitti joukkuekilpailun ylivoimai-
sesti 1190 pisteellä joukkueella Beate Gauss (398), Sonja Pfeilschifter 
(396) ja Jessiga Mager (396). Ukraina otti EM-hopeaa 1185 pisteellä 
ja Venäjä EM-pronssia 1182 pisteellä. Suomi sijoittui seitsemänneksi 
1179 pisteellä ja hävisi pronssimitalin kolmella pisteellä.

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava 31-vuotias Mar-
jo Yli-Kiikka ampui ilmakiväärillä 394 (98+97+99+100) pistettä. Hän 
jäi vain pisteen kahdeksan parhaan finaalin uusinnasta ja oli 14:s.

- Ihan ok kisa. Alkuun jännitti, mutta toisen ysin jälkeen jännitys vä-
heni. Kuudennen ysin jälkeen fiilis vähän lässähti, kun arvelin, ettei 
finaaliin ole asiaa. Loppuun asti yritin tosissani joukkuekilpailunkin 
vuoksi ja lopussa kymppejä rupesi tulemaan rennosti, isokyröläinen 
Marjo Yli-Kiikka arvioi kisaansa.

- 394:n pisteen tulos on sellainen suupala, kun olen hyvin harjoitel-
lut ja hyvässä kunnossa.

Marjo Yli-Kiikka työskentelee ylitarkastajana maaseutuvirastossa 
Seinäjoella. Päivätyön ja harjoittelun lisäksi hän on aktiivisena ihmi-
senä kerännyt kalenteriinsa monenlaista muutakin rientoa.

- Kalenterin karsiminen on työn alla. Olen niin monessa mukana, 
että lepäämiseen ja palautumiseen ei jää kunnolla aikaa.

Marjo Yli-Kiikka, Hanna Etula ja Henri Häkkinen kilpailevat kolmes-
sa maailmancupissa tänä vuonna. Kausi alkaa Pekingin-maailman-
cupilla 16.-25.4. Sen jälkeen ovat vuorossa USA:n Fort Benningin 
–maailmancup 22.-31.5. ja Belgradin-maailmancup 26.6.-4.7. Ki-
vääriampujat jättivät väliin vain 20.-28.3. Australian Sydneyssä am-
mutun maailmancupin. Huippuampujien kauden päätapahtuma on 
MM-kilpailu Saksan Münchenissä 30.7.-10.8. Naiskivääriampujien 
urakka on runsaan viikon mittainen välipäivineen:
- 31.7. ilmakiväärin virallinen harjoitus
- 1.8. ilmakiväärin kilpailu
- 4.8. pienoiskiväärin asentokilpailun virallinen harjoitus
- 5.8. pienoiskiväärin asentokilpailun karsinta
- 6.8. pienoiskiväärin asentokilpailu ja pienoiskiväärin 
makuuasennon virallinen harjoitus

- 7.8. pienoiskiväärin makuuasennon kilpailun karsinta
- 8.8. pienoiskiväärin makuuasennon kilpailu
Jos suomalaisnaiset ampuisivat 300 metrin kiväärilajeja, ohjelma 
täydentyisi kahdella päivällä:
- 8.8. 300 metrin kiväärin makuuasennon virallinen harjoitus
- 9.8. 300 metrin kiväärin makuuasennon kilpailu
- 10.8. 300 metrin kiväärin asentokilpailu

Hanna Etulaa harmitti
Lahden Ampumaseuran 28-vuotias Hanna Etula tähtäsi ilmakiväärillä 
394 (98+98+100+99) pistettä ja oli tasaisessa kilpailussa 19:s. Hän 
ampui viimeisellä laukauksellaan 9,9-osuman ja jäi vain pisteen kah-
deksan parhaan finaalin uusinnasta. Samalla katkesi hänen kolmen 
vuoden putkensa ilmakiväärin EM-finaaleissa: Etula oli 2007 2:n, 2008 
7:s ja 2009 6:s. Vuoden 2007 EM-kilpailussa hän ja Marjo Yli-Kiikka 
ampuivat Suomelle olympiamaapaikan Pekingin 2008 olympialaisiin.

- Olisi todella ihmeellistä, jos nyt ei harmittaisi, hollolalainen Hanna 
Etula sanoi.

- Olin todella luottavainen ennen kisaa ja tunne kisaan lähtiessä oli 
hyvä. Valmistautumiseni on sujunut hyvin ja tekemisessäni on ollut 
varmuutta. Nyt jäin epäonnistuneen kisan jälkeen vain pisteen finaa-
lipaikasta. Aiemmin tulos on ollut paljon heikompi epäonnistuneessa 
kilpailussa, joten eteenpäin olen mennyt, vaikka siltä ei viivalla tun-
tunutkaan.

Hanna Etula joutui tosissaan tekemään töitä ammunnan kanssa 
koko kisan ajan. Alussa hän ampui huonoja laukauksia pitkiin tähtäyk-
siin ja joutui nopeuttamaan laukaustaan. Vähitellen ampuminen tuntui 
menevän hätiköinniksi. Sen jälkeen onnistui valmistautumaan parem-
min jokaiseen laukaukseen, mikä auttoi lyhentämään tähtäysaikoja.

- Kisan hyvä puoli oli se, että Kurt Thunen varusteet tuntuivat tosi 
hyvältä. Pidän tämän puvun kisapukuna ja vanhan puvun harjoi-
tuspukuna.

Pauliina Frilander ei löytänyt tuntumaa
Pieksämäen Seudun Ampujia edustava 21-vuotias Pauliina Frilan-
der laukoi 391 (97+97+100+97) pistettä. Hän oli uransa ensimmäi-
sessä naisten sarjan arvokilpailussaan 36:s. 

- Lähdin ampumaan mahdollisimman hyvää tulosta. Ampuminen 
ei vain toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Tunnetilani ja vireys-
tasoni ei ollut oikea. En usko, että se oli kisasta tai paikasta kiinni, 
tamperelainen Pauliina Frilander sanoi.

Yli-Kiikka 14:s, Etula 19:s ja Frilander 36:s 
ilmakiväärin EM-kisassa

Suomen naisten ilmakiväärijoukkue: Marjo Yli-Kiikka, Hanna Etula ja Pauliina Frilander.
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Suomalaiset ampuivat tasaisesti ilmapistoolin Euroopan mes-
taruuskilpailussa Norjan Meråkerissa lauantaina 13. maa-
liskuuta. Kai Jahnsson laukoi 576 pistettä ja oli 21:s. Jesse 

Peltomäki keräsi myös 576 pistettä ja oli 22:s. Teemu Tiainen ampui 
575 pistettä ja oli 23:s. EM-kultaa voitti Italian Mauro Badaracchi 
683,6 (583 + 100,6) pisteellä. Ukrainan Serhiy Kudriya ja Slovaki-
an Juraj Tuzinsky ampuivat molemmat 682,0 pistettä. Kudriya voitti 
10,4 – 8,7 uusinnan hopeamitalista. Joukkuekilpailussa Suomi oli 
1727 pisteellä seitsemäs: neljäs sija jäi kahden pisteen ja pronssi-
mitalikin vain seitsemän pisteen päähän. Joukkuekisan voitti Venäjä 
1738 pisteellä (Sergei Cervjakovski 581, Vladimir Isakov 579, Denis 
Koulakov 578).

- Vähän harmittaa, totesi 45-vuotias helsinkiläinen Kai Jahnsson 
ammuttuaan ilmapistoolilla 576 (95+97+98+93+96+97) pistettä. 
Hän oli tasaisessa kilpailussa 21:s ja jäi neljä pistettä kahdeksan 
parhaan ampujan finaalin uusinnasta.

Poliisien Ampumaseuraa edustava Jahnsson on ampunut lukuisia 
kertoja yli 580 pisteen tuloksia tällä kaudella. Hänen ennätyksensä on 
585 pistettä vuoden 2006 SM-kilpailuista Turun Kupittaan urheiluhal-
lista. Tänään kahdeksan parhaan ampujan finaaliraja oli 580 pistettä.

- Pari viimeistä kuukautta suunta on ollut oikea. Meillä on ollut todella 
hyviä leirejä ja olemme harjoitelleet hyvin. Itselläni ja koko porukalla on 
ollut hyvä fiilis. Teknisesti ampuminen on ollut ok, Jahnsson sanoi.

- Tuloksen tekeminen on oman mielen hallinnasta kiinni. Pieni har-
mitus tästä jäi, kun odotin itseltäni päälle 580:n tulosta.

Jesse Peltomäki: Keskinkertainen tulos
Kuortaneen Kunnon 20-vuotias Jesse Peltomäki laukoi ilmapistoo-
lilla 576 (97+94+95+98+96+96) pistettä. Hän oli uransa ensim-
mäisessä aikuisten arvokilpailussa 22:s.

- Aika keskinkertainen tulos. Samaa luokkaa kuin treeneissä. 
Omalla tasollani ammuin, tamperelainen Jesse Peltomäki totesi.

Jesse Peltomäki on jo vuosia kiertänyt arvokilpailuja. Ensimmäiset 
arvokilpailunsa hän laukoi 2005, kun neljäs poikien vakiopistoolin 
EM-kilpailussa. Poikien EM- ja MM-kilpailuissa hän voitti yhden mita-
lin; EM-pronssia poikien urheilupistoolissa 2008 Tshekin Pilsenissä. 
Vuosien kokemuksella hän valmistautui tämänkin päivän kisaan.

- Kun Mira Suhonen sanoi, ettei hän nähnyt kunnolla kisassa, päätin 
kokeilla eri linssejä virallisessa harjoituksessa eilen. Normaalista poiketen 

ammuin tänään keltaisella linssillä, kun se tuntui parhaalta, hän totesi.
- Aina se kisaaminen helpottaa, mitä enemmän kiertää.
Jesse Peltomäki on kerran ampunut 580 tällä kaudella ennätys-

kelpoisissa kilpailuissa. Hän laukoi 580 pistettä Turun Kupittaalla 
joulukuun puolivälissä. Kovatasoisessa Münchenin-ilma-asekisassa 
tammikuun lopussa hän tähtäsi 579 pistettä ja oli 17:s.

Teemu Tiaisella tuli kiire
- Minulla oli parikymmentä laukausta ampumatta, kun kilpailuaikaa 
oli jäljellä alle 20 minuuttia. Olisi se pitänyt oppia jo ajat sitten, ettei 
niin pitäisi käydä, 31-vuotias espoolainen Teemu Tiainen totesi am-
muttuaan ilmapistoolilla 575 (95+97+98+97+93+95) pistettä.

- Kiire johtui alkujännityksestä. Valmistautumiseni sujui ok. Jo koelau-
kauksilla iski hirveä kisajännitys. Ensimmäisessä sarjassa kasa oli ihan 
hyvä, mutta siinä oli muutama 9,9-osuma. Ensimmäisen sarjan jälkeen 
juttelin Matthiaksen kanssa (pistooliampujien päävalmentaja Hahn).

Poliisien Ampumaseuraa edustava Teemu Tiainen ampui kisan 
puolivälissä kolme sarjaa oikein hyvin. Neljännen sarjan jälkeen hän 
oli kymmenentenä aivan finaalipaikan tuntumassa. Lopun hoppu 
pudotti tulosta ja sijoitusta alaspäin.

- Kilpailuaikaa taisi olla jäljellä 30-40 sekuntia viimeisen laukauk-
seni jälkeen.

Vuonna 1998 poikien ilmapistoolin MM-kultaa voittanut Teemu Ti-
ainen ampui viime vuonna kaksi kertaa 580 pistettä ennätyskelpoi-
sissa kilpailuissa. Hän tähtäsi uransa ensimmäisen Y-sarjan Suomen 
mestaruuden 679,3 (581+98,3) pisteellä Suomen Urheiluopiston 
Vierumäki Areenassa maaliskuun lopulla. Münchenin-maailmancu-
pissa hän laukoi 582 pistettä ja oli 12:s toukokuun puolivälissä. Ku-
luvan kauden aikana hän on parhaimmillaan ampunut 577 pistettä 
ennätyskelpoisissa kilpailuissa.

Yhden maailmancupin vuosi
Suomalaiset ilmapistooliampujat, naiset ja miehet, kilpailevat vain Ser-
bian Belgradin-maailmancupissa valmistautuessaan ISSF:n 50. MM-
kilpailuun, joka on heinä-elokuun vaihteessa Saksan Münchenissä.

Maailmancupin lisäksi he kilpailevat kovatasoisissa kansainväli-
sissä kilpailuissa Keski-Euroopassa huhti-toukokuussa: ISCH-kilpai-
lussa Saksan Hannoverissa 27.4.-2.5. ja 41. Grand Prix of Liberation 
-kilpailussa Tshekin Pilsenissä 5.-9.5.

Suomalaisilla tasainen suoritus ilmapistoolin EM-kilpailussa:
Jahnsson 21:s, Peltomäki 22:s ja Tiainen 23:s

Suomen miesten ilmapistoolijoukkue
Teemu Tiainen, Jesse Peltomäki ja Kai Jahnsson.
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Karoliina Helle oli 24:s ja Mira Suhonen 40:s ilmapistoolin 
Euroopan mestaruuskilpailussa perjantaina 12. maalis-
kuuta. Helle ampui 377 (97+92+93+95) ja Suhonen 373 

(92+96+96+89) pistettä. EM-kultaa voitti Serbian Bobana Velicko-
vic 486,6 (385+101,6) pisteellä, EM-hopeaa Unkarin Zsofia Csonka 
485,3 (384+101,3) pisteellä ja EM-pronssia Valko-Venäjän Viktoria 
Chaika 484,3 (387+97,3) pisteellä.

- Yliyrittämiseksi meni, kommentoi Karoliina Helle ammuttuaan 
377 pistettä naisten ilmapistoolissa. Salon Seudun Ampujia edusta-
va 26-vuotias Helle oli 24:s.

- Minulla oli kiva fiilis ampua ja kisa alkoi tosi mukavasti (97 pis-
teen sarja). Ensimmäisen sarjan osumani olivat vähän vasemmalla 
ja minä muutin tyhmyyttäni asentoa. Sen jälkeen en enää löytänyt 
asentoa kunnolla ja kuitenkin kaikki osumat olivat vasemmalla.

Akaalainen Helle oli osin tyytyväinen kilpailuunsa. Hän tähtäsi 13 sisä-
kymppiä. Finalisteista vain EM-kultamitalisti Velickovic ja viidenneksi si-
joittunut Ukrainan Olena Kostevych ampuivat enemmän sisäkymppejä.

- Viimeisen kuukauden ampuminen on sujunut hyvin. Harjoituskil-
pailujeni tulokset ovat olleet vähintään 384 pistettä. Eilinen virallinen 
harjoitus oli samaa luokkaa, Helle sanoi.

- Taitoa minulla on, mutta en saa sitä vielä tulokseksi.
Turun yliopistossa opiskeleva Karoliina Helle valmistuu lääketie-

teen lisensiaatiksi toukokuussa. Hän on suunnitellut ja sopinut työn-
sä niin, että pystyy valmistautumaan täysipainoisesti ISSF:n MM-kil-
pailuihin, jotka ovat Saksan Münchenissä heinä-elokuun vaihteessa. 
MM-kisassa hän kilpaillee sekä ilma- että urheilupistoolilla.

- Viime kaudella urheilupistoolin pikaosuus ei sujunut. Nyt olen 
hankkinut (Ampumaurheiluliiton pistoolilajien päävalmentaja) Matthias 
Hahnin avulla Walther-urheilupistoolin, jonka saan EM-kisan jälkeen.

Karoliina Helle ampui ilmapistoolilla parhaimmillaan yhdeksänneksi 
384 pisteellä Münchenin-maailmancupissa viime vuonna. Tällä kaudel-
la hän laukonut kansainvälisessä arvokilpailussa parhaimmillaan 384 
pistettä Swedish Cupissa Sväsjössä tammikuun alussa Sävsjössä.

Mira Suhosta otti päähän rajusti
Kuortaneen Kuntoa edustava 24-vuotias Mira Suhonen oli todella pet-
tynyt kisan jälkeen. 373 pistettä ja 40:s sija ovat kaukana hänen taidois-
taan ja tavoitteistaan. Suhosen sarjat olivat 92+96+96+89 pistettä.

- Eilen käytin uutta ampujanlasin linssiä virallisissa harjoituksissa. 
Näin sillä ihan hyvin ja ajattelin, että pystyn ampumaan ihan ok kisan. 
Vielä kisan koelaukauksilla näin hyvin. Kilpailulaukauksilla en enää 
nähnyt kunnolla. Vasta seitsemännen laukauksen jälkeen vaihdoin van-

haan linssiin. Niillä seitsemällä ensimmäisellä laukauksella sain vain 
yhden kympin, alavutelainen Mira Suhonen manasi kisan jälkeen.

- Sähläämisen jälkeen minulta loppui aika kisan lopussa. Kun kuulu-
tettiin, että kilpailuaikaa on jäljellä 10 minuuttia, minulla taisi olla 13-14 
laukausta jäljellä ja kolmannesta sarjastani oli vain yksi piste pois. Muu-
tama kasi lopussa tekee ihmeitä tulokselle.

Viimeisessä sarjassaan hän laukoi 4 kasia, 3 ysiä ja 3 kymppiä.
Ilmapistoolin Pekingin 2008 olympiafinalisti ja vuoden 2007 EM-ho-

peamitalisti Mira Suhosen näkö on muuttunut nopeasti viime vuosina. 
Ensin hän joutui ottamaan käyttöön ampujanlasit. Tänä talvena hän 
joutui vaihtamaan linssinkin uuteen, kun hän ei enää nähnyt pistoolin 
tähtäimiä tarkasti. 

- Nyt näin tähtäimet, mutta en nähnyt taulua, sanoi Suhonen, joka on 
tähdännyt Suomen ennätykseksi 389 pistettä vuonna 2006.

- Nyt ottaa päähän rajusti. Jos olisin ampunut vanhalla linssillä kai-
kessa rauhassa, olisi tulos ollut toisenlainen.

Toisen ja kolmannen sarjan keskiarvolla Mira Suhosen tulos olisi ollut 
384 pistettä, mikä olisi riittänyt helposti finaaliin. Kisan voittanut Serbian 
Bobana Velickovic ampui peruskilpailussa 385 pistettä ja hopeamita-
listi Unkarin Zsofia Csonka 384 pistettä.

Karoliina Helle 24:s
ja Mira Suhonen 40:s ilmapistoolissa

Anette Källi ampui kymmenenneksi tyttöjen ilmapistoolin EM-
kilpailussa keskiviikkona 10. maaliskuuta. Lehtimäen Ampujia 

edustava 19-vuotias Anette Källi laukoi 374 pistettä ja jäi kaksi pis-
tettä kahdeksan parhaan finaalista. EM-kultaa voitti Ruotsin 18-vuo-
tias Emma Nilsson 478,0 (382+96,0) pisteellä, EM-hopeaa Venäjän 
20-vuotias Olga Nikulina 477,4 (381+96,4) pisteellä ja EM-pronssia 
Belgian 19-vuotias Manon Hamblenne 475,9 (378+97,9) pisteellä.

- Sekava kilpailu. En oikein osaa sanoa miten ja miksi. Olihan 
kisassa hyviäkin kohtia varsinkin kisan keskivaiheilla enkä tehnyt 
kauheita virheitä, soinilainen Anette Källi kommentoi uransa vii-
meistä nuorten sarjan EM-kilpailuaan.

Anette Källi oli menossa finaaliin aloittaessaan peruskilpailun 
viimeistä sarjaansa. Kun hän ampui viimeisen kymmenen lauka-
uksen aikana kaksi kasia, hänen peruskilpailunsa tulokseksi tuli 
374 pistettä ja finaalipaikka karkasi kahden pisteen päähän. Källin 

sarjat olivat 93, 95, 95 ja 91 pistettä.
- Tämä oli minulle sellainen kohtuullinen perustulos, totesi Källi, 

joka on tänä vuonna ampunut peruskilpailun ennätyksekseen 383 
pistettä Saksan Münchenissä tammikuun lopussa.

Anette Källi ampui EM-finaalissa kuudenneksi viime vuonna 
Tsekin Prahassa. Hän tähtäsi silloin 472,3 (377+95,3) pistettä.

- Olisihan se ollut hauska tänäkin vuonna finaalissa kilpailla. Vä-
hän pettynyt olen tämän päivän kilpailuuni.

Viimeistä kauttaan nuorten sarjassa kilpaileva Anette Källi 
ampunee tänä vuonna vielä kaksi arvokilpailua: Kansainvälisen 
Ampumaurheiluliiton kaikkien lajien MM-kilpailun Saksan Mün-
chenissä heinä-elokuussa ja PM-kilpailun Suomen Urheiluopiston 
Vierumäki Areenassa elokuun lopussa.

- MM-kisaa en ole vielä miettinyt. MM-kisassa en ole vielä ker-
taakaan ollut.

Anette Källi kymmenes tyttöjen ilmapistoolin EM-kilpailussa
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Venäjä
mitalitaulukon ykkönen
Venäjä voitti ilma-aseiden EM-kilpailun mitalitaululukon 

ylivoimaisesti. Se keräsi peräti 20 mitalia: 11 kultaa,  
4 hopeaa ja 5 pronssia. Venäläiset jäivät ilman mitalia vain tyttöjen 
ilmakiväärissä ja naisten ilmapistoolissa.

Serbia on mitalitaulukon kakkonen 4 kultamitalillaan. Ukraina 
ampui toiseksi eniten mitaleita, yhteensä 13. Ukraina saalis oli  
3 kultaa, 7 hopeaa ja 3 pronssia.

Suomi on mitalitaulukossa kuudes: 1 kulta, 1 hopea ja  
2 pronssia. Liikkuvan maalin ampujat voittivat poikien lajeissa 
Suomen kaikki mitalit. Liikkuvan maalin mitalien lisäksi 
suomalaiset ampuivat yhden finaalipaikan, kun Juho Kurki 
sijoittui viidenneksi poikien ilmakiväärissä.

Yksi Euroopan ennätys
Ilma-aseiden euroopan mestaruuskilpailussa tehtiin yksi euroopan 
ennätys: ukrainan poikien joukkue Denys Kushnirov (583), Kyrylo 
Soyko (573) ja Yuriy Popruzhnyy (573) ampui ilmapistoolilla 1729 
pistettä. ampujien keskiarvotulos on 576,3 pistettä.

MiTALiTAuLuKKo
maa KulTa HoPea ProNSSI YHTeeNSä
Venäjä 11 4 5 20
Serbia 4 4
Ukraina 3 7 3 13
Saksa 2 1 2 5
Valko-Venäjä 1 2 1 4
Ruotsi 1 1 3 5
Suomi 1 1 2 4
Italia 1 1 2
Norja 2 2 4
Unkari 2 2
Tshekki 2 2
Sveitsi 1 1
Slovakia 2 2
Ranska 2 2
Belgia 1 1
Puola 1 1

MiTALiTAuLuKKo LAJEiTTAin
laJI KulTa HoPea ProNSSI
Ik, miehet rus hun rus
Ik, miehet, joukkue rus nor ukr
Ik, naiset srB ger ger
Ik, naiset, joukkue ger ukr rus
Ik, pojat Blr ukr rus
Ik, pojat, joukkue rus ukr nor
Ik, tytöt ger CZe nor
Ik, tytöt, joukkue srB nor ger
Ip, miehet Ita ukr svk
Ip, miehet, joukkue rus ukr svk
Ip, naiset srB hun Blr
Ip, naiset, joukkue srB Blr Fra
Ip, tytöt sWe rus Bel
Ip, tytöt, joukkue rus Ita pol
Ip, pojat ukr suI Fra
Ip, pojat, joukkue ukr Blr rus
lv, nj, miehet rus ukr sWe
lv, nj, miehet, joukkue rus ukr sWe
lv, nj, pojat rus rus FIn
lv, nj, pojat, joukkue rus FIn ukr
lv, sj, miehet rus sWe rus
lv, sj, miehet, joukkue rus CZe sWe
lv, sj, pojat ukr rus FIn
lv, sj, pojat, joukkue FIn rus ukr

Yhteensä 484 osanottajaa 43 maasta kilpaili ilma-
aseiden Euroopan mestaruuksista Norjan Meråkerissa 

10.-13 maaliskuuta. Ilmakiväärilajeissa osanottajia oli 248, 
ilmapistoolilajeissa 205 ja liikkuvan maalin lajeissa 31. Kun 
järjestäjät laskivat yhteen nuorten olympiakarsinnat ja EM-
kilpailut, he saivat starttien määräksi 676.

Viime vuoden EM-kilpailussa Tshekin Prahassa oli 763 
osanottajaa 41 maasta. Osanottajamäärän vähenemisen 
suurimmat syyt lienevät maantieteellisen ja taloudelliset eli 
Norjan Meråkerin sijainti ja hintataso.

OSAnOTTAJAT lAJEITTAIn:
IK, miehet 56
IK, naiset 62
IK, pojat 61
IK, tytöt 69
IK, miehet, joukkue 13
IK, naiset, joukkue 16
IK, pojat, joukkue 15
IK, tytöt, joukkue 20
IP, miehet 65
IP, naiset 54
IP, pojat 40
IP, tytöt 46
IP, miehet, joukkue 14
IP, naiset, joukkue 10
IP, pojat, joukkue 10
IP, tytöt, joukkue 13
LV, NJ, miehet 20
LV, NJ, pojat 11
LV, NJ, miehet, joukkue 5
LV, NJ, pojat, joukkue 3
LV, SJ, miehet 20
LV, SJ, pojat 11
LV, SJ, miehet, joukkue 5
LV, SJ, pojat, joukkue 3

484 osanottajaa 43 maasta

2500 asukkaan Meråkerin Meråkerhalli oli EM-kilpailun kilpailuareena. 
Peruskilpailut ammuttiin jalkapallon harjoitushallissa ja finaalit 
käsihallohallissa. Hallit ovat osa urheilulukiota, jonka lajit ovat hiihto, 
ampumahiihto, jalkapallo, käsipallo ja ammunta. Meråkerin alue 
on vahvaa urheilualuetta: Meråkerin asukkaan voitti Vancouverin 
olympialaisissa kolme kultaa ja alueen asukkaat seitsemän kultaa. 
Hiihtäjä Petter Northug asuu Meråkerissa.
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ILmAkIväärI, 60 Ls + 10 Ls:n FInAALI, mIeHet:
1) sergei kruglov venäjä 700,0 (598+102,0), 2) peter sidi unkari 699,1 (597+102,1), 
3) denis sokolov venäjä 698,7 / 10,7 uusinnassa pronssimitalista (597+101,7), 4) 
artur aivazian ukraina 698,7 / 9,2 (597+101,7), 5) are hansen norja 697,3 (595 / 51,0 
uusinnassa finaalipaikasta +102,3), 6) niccolo Campriani Italia 697,1 (596+101,1), 
7) jürgen Wallowsky saksa 696,6 (597+99,6), 8) ole magnus Bakken norja 695,2 
(598+97,2), 9) sergy rikhter Israel 595 / 50,7, 10) aleksei kamenski venäjä 594,
11) Henri Häkkinen Suomi 594 (98 + 100 + 99 + 97 + 100 + 100).

ILmAkIväärI, nAIset, 40 Ls + 10 Ls:n FInAALI:
1) andrea arsovic serbia 501,4 (398 + 103,4), 2) Beate gauss saksa 501,3 (398 + 
103,3), 3) jessiga maeger saksa 501,2 (396 + 105,2), 4) snjezana pejcic kroatia 
500,3 (398 + 102,3), 5) sonja pfeilschifter saksa 499,3 (396 + 103,3), 6) darya tyhova 
ukraina 498,5 (397 + 101,5), 7) agnieszka nagay puola 496,9 (396 + 100,9), 8) petya 
lukanova Bulgaria 495,4 (395 / 51,8 uusinnassa finaalipaikasta + 100,4), 9) marina 
Bobkova venäjä 395 / 49,3, 10) Chen tal Israel 395 / 49,3, 11) lessia leskiv ukraina 
395 / 49,1, …14) marjo Yli-Kiikka Suomi 394 (31 sisäkymppiä), …19) Hanna 
etula Suomi 394 (29), …36) Pauliina Frilander Suomi 391.
joukkuekILpAILu: 1) saksa 1190 (Beate gauss 398, sonja pfeilschifter 396, 
jessiga mager 396), 2) ukraina 1185, 3) venäjä 1182, …7) Suomi 1179 (marjo 
Yli-Kiikka 394, Hanna etula 394, Pauliina Frilander 391).

ILmAkIväärI, 60 Ls + 10 Ls:n FInAALI, pojAt:
1) Illia Charheika valko-venäjä 695,3 (592+103,3), 2) sergiy kasper ukraina 694,8 
(593+101,8), 3) alexander dryagin venäjä 694,4 (592+102,4), 4) lars Walker saksa 
693,3 (591+102,3), 5) Juho Kurki Suomi 693,2 (592+101,2), 6) kristoffer 
skjelland norja 692,6 (591+101,6), 7) tomasz Bartnik puola 691,1 (591+100,1),  
8) mate Biatovszki unkari 689,7 (590+99,7), …32) Jaakko Björkbacka Suomi 584, 
…56) Janne Vartiainen Suomi 572.
joukkuekILpAILu: 1) venäjä 1768 (alexander dryagin 592, nikolai suvorov 588, 
stepan shirjajev 588), 2) ukraina 1763, 3) norja 1759, …11) Suomi 1748 (Juho 
Kurki 592, Jaakko Björkbacka 584, Janne Vartiainen 572).

ilma-aseiden EM-kilpailu,
Meråker, Norja, 7.-13.3.2010
ampumaurheilunetin em-kisasivut: www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/em-kilpailut/ilma-aseiden_em-kilpailu_2010
Kisajärjestäjien omat sivut: www.ech2010.no

ILmApIstooLI, 60 Ls + 10 Ls:n FInAALI, mIeHet:
1) mauro Badaracchi Italia 683,6 (583 + 100,6), 2) serhiy kudriya ukraina 682,0 / 10,4 
uusinnassa toisesta sijasta (581 + 101,0), 3) juraj tuzinsky slovakia 682,0 / 8,7 (583 
+ 99,0), 4) miguel salvador gimenez espanja 681,6 (581+100,6), 5) juri dauhapolau 
valko-venäjä 681,4 / 10,0 (580 / 49,5 uusinnassa finaalipaikasta + 101,4), 6) Walter 
lapeyre ranska 681,4 / 9,1 (584 + 97,4), 7) sergei Cervjakovski venäjä 680,4 (581 + 
99,4), 8) oleg omelchuk ukraina 678,4 (581 + 97,4), …21) Kai Jahnsson Suomi 
576 (19 sisäkymppiä), 22) Jesse Peltomäki Suomi 576 (18), 23) Teemu 
Tiainen Suomi 575 (21).
joukkuekILpAILu: 1) venäjä 1738 (sergei Cervjakovski 581, vladimir Isakov 579, 
denis koulakov 578), 2) ukraina 1736, 3) slovakia 1734, …7) Suomi 1727 (Kai 
Jahnsson 576, Jesse Peltomäki 576, Teemu Tiainen 575).

ILmApIstooLI, 40 Ls + 10 Ls:n FInAALI, nAIset:
1) Bobana velickovic serbia 486,6 (385+101,6), 2) Zsofia Csonka unkari 485,3 
(384+101,3), 3) viktoria Chaika valko-venäjä 484,3 (387+97,3), 4) stephanie tirode 
ranska 483,9 (387+96,9), 5) olena kostevych ukraina 483,2 (386+97,2), 6) athina 
douka kreikka 481,9 (383+98,9), 7) natalia paderina venäjä 481,1 (381 / 50,6 
uusinnassa finaalipaikasta + 100,1), 8) Claudia verdicchio-krause saksa 480,2 (381 / 
50,2 + 99,2), 9) susanne meyerhoff tanska 381 / 49,0, 10) vera rumiantseva viro 381 
/ 45,9, 11) jasna sekaric serbia 381 / 39,4, …24) Karoliina Helle Suomi 377 (97 + 
92 + 93 + 95), …40) mira Suhonen Suomi 373 (92 + 96 + 96 + 89).

ILmApIstooLI, 40 Ls + 10 Ls:n FInAALI, tYtÖt:
1) emma nilsson ruotsi 478,0 (382+96,0), 2) olga nikulina venäjä 477,4 (381+96,4), 
3) manon hamblenne Belgia 475,9 (378+97,9), 4) darya stukala valko-venäjä 474,5 
(376+98,5), 5) karolina Baszen puola 473,6 (381+92,6), 6) ksenija solovjova venäjä 
472,4 (377+95,4), 7) Chiara marini Italia 472,2 (377+95,2), 8) arianna Comi Italia 
470,6 (376+94,6), …10) anette Källi Suomi 374 (93 + 95 + 95 + 91).

IlMA-ASEIdEn EM-KIlPAIluJEn TulOKSET lAJEISSA, JOISSA OlI SuOMAlAISOSAnOTTAJIA.

Norjalaiset järjestivät onnistuneesti kolmannet ilma-aseiden 
EM-kilpailunsa. Ensimmäinen oli 1980 Oslossa ja toinen 
1988 Stavangerissa. Kisajärjestäjät olivat panostaneet 
finaalijärjestelyihin osin televisiointien vuoksi. Virolaiset 
televisioivat finaalit, joista nähdään koostelähetys Eurosportilla. 
Ennakkotietojen mukaan Eurosport esittää koostelähetyksiä myös 
haulikkolajien EM-kisoista Venäjän Kazanista kesä-heinäkuussa.



”unELMA ToTEuTui”JJaakko Björkbacka toteutti unelmansa ja ampui ilmakiväärillä 
maapaikan nuorten olympialaisiin Euroopan karsintakilpailus-
sa Norjan Meråkerissa maanantaina 8. maaliskuuta. Lehtimäen 

Ampujia edustava 17-vuotias Björkbacka laukoi 688,9 (589+99,9) 
pistettä ja sijoittui kuudenneksi. Euroopan karsintakisan voitti Sak-
san 17-vuotias Lars Winter 698,9 (596+102,9) pisteellä. Elokuussa 
Singaporessa käytävissä ensimmäisissä nuorten olympialaisissa 
kilpailee kaikkiaan 80 17-18-vuotiasta ilma-aseampujaa. Poikien il-
makiväärissä kilpailee 20 ampujaa, joista 6 on eurooppalaisia.

- Maapaikka nuorten olympialaisiin oli unelma, mutta en osannut 
odottaa unelman täyttymistä, alajärvinen Jaakko Björkbacka kom-
mentoi suoritustaan.

- Kyllä tämä oli urani tähän mennessä tärkein kisa ja paras saavu-
tus. Ennen kisaa en ajatellut, että nyt olen urani isoimmassa kisas-
sa, vaan lähdin ampumaan kuten muitakin kisoja.

Jaakko Björkbacka lähti kahdeksan parhaan finaaliin neljänneltä 
sijalta 589 pisteellä. Finaalissa riitti jännitystä, kun vain kuusi pa-
rasta ansaitsi maalleen paikan nuorten olympialaisiin ja kun Björk-
backa oli vain pisteen edellä Ukrainan Sergiy Kasperia, Tshekin Petr 
Plechacia ja Venäjän Egor Maksimovia sekä kaksi pistettä edellä 
kahdeksantena ollutta Italian Simon Weithaleria. Björkbacka ampui 
finaalin alun loistavasti ja lopun riittävän hyvin sijoittuen kuuden-
neksi. Seitsemänneksi laukonut Maksimov jäi 0,9 pisteen päähän ja 
kahdeksanneksi ampunut Weithaler 2,0 pisteen päähän.

- Kyllähän finaaliin lähteminen jännitti, kun tiesin, että olen neljän-
tenä ja kuusi pääsöö nuorten olympialaisiin. Tiesin, että finaalissa 
on hyvin ammuttava. En kuitenkaan ottanut isompia paineita. Am-
muin vain omaa kilpailuani, Björkbacka sanoi.

Vasta kisan jälkeen selvisi, että nuorten olympialaisissa on am-
pumaurheilussa maakiintiö jokaisessa lajissa: yksi maa voi saada 
vain yhden edustajan jokaiseen neljään lajiin. Poikien ilmakiväärin 
finalisteista vain Italian Weithaler jäi ilman maapaikkaa.

- Kyllähän sitä nyt voi jo ajatella Singaporen-reissua. Olympiako-
miteahan sen lopullisesti päättää.

Historian ensimmäiset nuorten olympialaiset järjestetään 14.-26. 
elokuuta Singaporessa. Ampumaurheilun, tyttöjen ja poikien ilma-
pistoolin ja ilmakiväärin, kilpailupäivät ovat 22.-25. elokuuta. Poikien 
ilmakivääri on ohjelmassa sunnuntaina 22.8. Jaakko Björkbacka ja 
Raseborgs Skyttaren Anton Aprelev ovat ainoat suomalaisampujat, 
jotka osallistuivat nuorten olympiakarsintoihin. 

- Oli tämän päivän kisassa vähän sählinkiäkin, kun järjestäjien 
linja-autokuljetus ei tullut aikataulun mukaan majapaikkaamme ja 
lopulta kisan alkua siirrettiin puolella tunnilla. (Valmennuksen johta-
ja) Leena Paavolainen soitti järjestäjille ja saimme lopulta kuljetuk-
sen. Ei siinä mitään paniikkia ollut, Björkbacka kertoi.

AMPuMAurHEiLun nuorTEn oLYMPiAKArSinTA,
Meråker, Norja, 8.-9.3.2010.

ILmAkIväärI, 60 Ls + 10 Ls:n FInAALI, pojAt:
1) lars Walker saksa 698,9 (596+102,9), 2) serhiy kulish ukraina 697,8 
(594+103,8), 3) Illia Charheika valko-venäjä 694,8 (593+101,8), 4) sergiy kasper 
ukraina 689,6 (588+101,6), 5) petr plechac tshekki 689,3 (588+101,3), 6) jaakko 
Björkbacka suomi 688,9 (589+99,9), 7) egor maksimov venäjä 688,0 (588+100,0), 
8) simon Weithaler Italia 687,9 (587+100,9), ...38) anton aprelev suomi 560.

Kisassa oli jaossa kuusi maapaikkaa nuorten olympialaisiin ja ne jaettiin kuudelle 
parhaalle eri maan edustajalle. Näin neljänneksi sijoittunut Sergiy Kasper jäi ilman 
paikkaa ja Venäjän Egor Maksimov ansaitsi paikan.

   Jaakko Björkbacka
ampui Suomelle maapaikan nuorten olympialaisiin

”unELMA ToTEuTui”Teksti ja kuva:
Matti Viitanen

Jaakko BJörkBacka
Syntymäaika: 6.11.1992 
Syntymäpaikka: Karstula
Kotipaikka: Alajärvi 
Seura: Lehtimäen Ampujat 
Valmentaja: Juha Hirvi ja Pasi Wedman 
Ammatti / koulutus: opiskelija
Aseet: Anschütz 9003 -ilmakivääri,
 Anschütz 2007/2013 tukki 1918 -pienoiskivääri 
Patruunat: ilmakivääri: Final Match,
 pienoiskivääri: Lapua Midas+ 
Varusteet: Kurt Thunen puku, kengät ja hansikas 

SAAVuTuKSiA: 6. nuorten olympiakarsinta
 8.3.2010, Meråker (NOR)
 ilmakivääri 60 ls, 17-18-vuotiaat,
 688,9 (589+99,9),
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euroopan maapaikkojen jakaantuminen
Euroopan 24 paikan jakaantumien maittain:

Tshekki 4
Saksa 3
Venäjä 3
ukraina 2
Valko-Venäjä 2
Kroatia 2
Romania 2
Suomi 1
unkari 1
norja 1
Itävalta 1
Italia 1
Sveitsi 1

Tshekki saavutti maksimimäärän nuorten olympiamaapaikkoja, koska jokaisella  
maalla oli mahdollisuus ottaa yksi paikka jokaisessa neljässä lajissa.

PoiKiEn iLMAKiVääri:
Lars Walker, Saksa
Serhiy Kulish, Ukraina
Illia Charheika, Valko-Venäjä
Petr Plechac, Tshekki
Jaakko Björkbacka, Suomi
Egor Maksimov, Venäjä

TYTTöJEn iLMAKiVääri:
Katinka Szijj, Unkari
Gabriella Vognarova, Tshekki
Siw Anita Dramstad, Norja
Jaqueline Orth, Saksa
Tanja Perec, Kroatia
Cornelia Enser, Itävalta

PoiKiEn iLMAPiSTooLi:
Denys Kushnirov, Ukraina
Jindrich Dubovy, Tshekki
Stefan Rares Ion, Romania
Philipp Kaefer, Saksa
Aliaksei Horbach,Valko-Venäjä
Aleksei Kaputkin, Venäjä

TYTTöJEn iLMAPiSTooLi:
Sarka Jonakova, Tshekki
Ekaterina Barsukova, Venäjä
Alexandra Silvia Morar, 
Romania
Valentina Pereglin, Kroatia
Chiara Marini, Italia
Eliane Dohner, Sveitsi

nuorten olympialaisten faktat
Singapore järjestää historian ensimmäiset kesälajien nuorten 
olympialaiset 14.-26. elokuuta. Ampumaurheilun, tyttöjen ja poikien 
ilmapistoolin ja ilmakiväärin, kilpailupäivät ovat 22.-25. elokuuta.

Nuorten olympialaiset järjestetään kaksi vuotta olympialaisten 
jälkeen. Historian ensimmäiset talvilajien nuorten olympialaiset 
järjestää Itävallan Innsbruk 2012. Myös Kuopio haki 2012 kisoja. 
Singaporessa on:

- noin 3500 14-18-vuotiasta kilpailijaa
- 80 17-18-vuotiasta ilmakivääri- ja ilmapistooliampujaa
- 26 eri lajia eli samat kuin Lontoon 2012 olympialaisissa
- 205 kansallista olympiakomiteaa edustettuina
- urheilija osallistuvat koulutus- ja kulttuuriohjelmaan

Kisojen viralliset nettisivut: www.singapore2010.sg

Vasta kolmen
urheilijan joukkue
Suomella on vasta kolmen urheilijan joukkue nuorten 
olympialaisiin Singaporeen. Jaakko Björkbackan lisäksi 
kiintiöpaikan ovat varmistaneet purjehtijat Niki Blässar ja 
Kaarle Tapper sekä uimari Noora Laukkanen.

Suomella on uinnissa neljän urheilijan, kahden tytön 
ja kahden pojan, kiintiö. Päästäkseen kisoihin uimarin on 
kuitenkin olla kisoihin ehdolla olevan 140 parhaan tytön tai 
pojan joukossa sekä uimarin pitää alittaa vähintään B-raja.

laJI PaIKaT urHeIlIJa luoKKa aIKa PVm
ammunta 1 jaakko Björkbacka 10 m ilmak.   8.3.2010
purjehdus 2 niki Blässar Byte C II   7.12.2009
purjehdus   kaarle tapper Byte C II   7.12.2009
uinti 4 noora laukkanen 100 m ru 1:10,07 (a) 11.7.2009
uinti   noora laukkanen 200 m ru 2:28,30 (a) 10.7.2009

KISAJÄRJESTElMÄ:
- kansalliset olympiakomiteat valitsevat joukkueen
- kansainväliset lajiliitot määrittävät karsintajärjestelmän 

kriteerit, joissa hyödynnetään jo olemassa olevia 
kilpailutapahtumia ja rankingeja

- järjestävällä maalla mahdollisuus osallistua kaikkiin 
lajeihin, jossa kansainvälisen tason urheilijoita

- kesäkisojen kaikille maille (205 Olympiakomiteaa) taataan 
vähintään neljän urheilijan suuruinen joukkue

- joukkuelajeissa kuuden joukkueen turnaukset, joissa 
osallistuja jokaisesta maanosasta

- korkeintaan yksi tyttöjen ja yksi poikien joukkue samasta 
maasta

- yksilölajeissa korkeintaan 70 urheilijaa maata kohden

- urheilijoiden määrät maittain rajattu lajikohtaisesti: 
ampumaurheilussa yksi urheilija / laji

maapaikkojen jakaantuminen maanosittain
Kansainvälinen ampumaurheiluliitto (ISSF) ja Kansainvälinen 
olympiakomitea (IoC) ovat päättäneet maapaikkojen jakaantumisen 
maanosien, järjestäjämaan ja KoK:n villien korttien kesken.

IK, tytöt IP, tytöt IK, pojat IP, pojat Yhteensä 
Järjestäjämaa 1 - - 1 2 
afrikka 1 1 1 1 4 
amerikka 2 2 2 2 8 
aasia 3 4 4 3 14 
eurooppa 6 6 6 6 24 
oseania 1 1 1 1 4 
KoK:n villit kortit 6 6 6 6 24 
ToTal 20 20 20 20 80

IK = ilmakivääri, IP = ilmapistooli

eurooppalaiset nuorten olympialaisissa
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Keski-Suomen Ampujien Jari Lehti-
nen tähtäsi ilmakiväärillä 384 (95 + 
98 + 96 + 95) pistettä ja sivusi Y50-

sarjan SE-tulosta. 384 pistettä on aiemmin 
ampunut vain Sysmän Sisun Jarmo Järvelä, 
joka laukoi SE-tuloksen viime vuoden SM-
joukkuekilpailussa Ylihärmässä.

Kankaanpään Ampujien joukkue Juho 
Kurki, Sami Korpela ja Hanna Nivus ampui 
ilmakiväärillä Y20-sarjan SE-tulokseksi 1759 
pistettä. Kurki tähtäsi 597, Korpela 586 ja 
Nivus 576 pistettä. Aiempi ennätys oli Turun 
Seudun Ampujien (Juho Jussila, Mauri Ran-
ta ja Toni Sjöblom) 1752 pistettä.

Raseborgs Skyttaren joukkue Daniel Ekholm, 
Jens Rudnäs ja Joni Stenström laukoi ilmaki-
väärillä Y16-sarjan SE-tulokseksi 1139 pistettä. 
Aiempi ennätys 1128 pistettä oli saman jouk-
kueen nimissä ja se oli ammuttu viime vuoden 
SM-joukkuekilpailussa Ylihärmässä.

Lahden Ampumaseuran Antti Pesonen 
tähtäsi ilmapistoolilla Y50-sarjan SE-tulok-
seksi 378 pistettä. Aiemman ennätyksen 
377 pistettä oli laukonut Lehtimäen Ampu-
jien Reijo Rantakangas kolme viikkoa sitten 
23. tammikuuta Kauhavalla.

Satakunnan Ampujien joukkue Tuula Har-
ju, Ritva Lapinniemi ja Maarit Lepomäki am-
pui ilmapistoolilla N50-sarjan SE-tulokseksi 
1056 pistettä. Sama joukkue laukoi aiem-
man SE-tuloksen 1044 pistettä viime vuo-
den SM-joukkuekilpailussa Ylihärmässä.

Härmän Seudun Ampujien joukkue Su-
sanna Ahomäki, Tea Lepistö ja Eveliina Puk-
kinen tähtäsi N18-sarjan SE-tulokseksi 1093 
pistettä. Sama joukkue ampui edellisen en-
nätyksen 1074 pistettä kolme viikkoa sitten 
23. tammikuuta Kauhavan Ylihärmässä.

PAS:n kakkonen ilmapistoolin 
n-sarjan mestari
Poliisien Ampumaseuran kakkosjoukkue 
voitti ilmapistoolin joukkuekilpailun N-sar-
jan Suomen mestaruuden sunnuntaina 14. 
helmikuuta. PAS:n kakkonen ampui 1099 
pistettä joukkueella Sari Björnholm (372), 
Reetta Hynninen (365) ja Jaana Salo (362). 
Härmän Seudun Ampujat otti SM-hopeaa 
1092 pisteellä ja Lahden Ampumaseura 
SM-pronssia 1074 pisteellä.

Sari Björnholm ja Reetta Hynninen ampui-
vat ensimmäisen ilmapistoolin joukkuekilpai-
lun Suomen mestaruutensa. Reetta laukoi 
ampumaurheilu-uransa ensimmäisen SM-
mitalin ensimmäisessä SM-kilpailussaan. 
Sari otti ensimmäiset SM-mitalinsa ruutiasei-
den joukkuekilpailuissa viime kesänä.

- Onhan tämä hieno, 26-vuotias helsinkiläi-
nen Reetta Hynninen kommentoi mitaliaan.

Sari Björnholm ja Reetta Hynninen ovat 
aloittaneet ampumaurheilun Poliisien Ampu-
maseuran ampumakoulussa syksyllä 2008. 
Kari Vuorisen osaavassa opissa he ovat ke-
hittyneet todella nopeasti. Sari tähtäsi koko 
kisan parhaan tuloksen 372 pistettä ja Reetta 
viidenneksi parhaan tuloksen 365 pistettä.

Kuuden SE-tuloksen 

SM-kilpailu 

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Ampujat tähtäsivät kaikkiaan kuusi Suomen ennätystä 
ilmakiväärin ja ilmapistoolin joukkuekilpailujen SM-kilpailussa 

Hämeenlinnan Iittala-hallissa 13.-14. helmikuuta. Sekä 
ilmakivääriampujat että ilmapistooliampujat laukoivat kolme SE-
tulosta Hämeenlinnan Ampumaseuran järjestämässä kilpailussa.
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Poliisien Ampumaseuran joukkueesta palkinto-
pallilla olivat Kai Jahnsson ja Teemu Tiainen.



- Ilmapistoolin ennätykseni on 381 pistettä. 
Normaalisti tulokseni pyörivät 370-375 pis-
teessä. Ilmapistoolin lisäksi kilpailen myös 
50 metrin vapaapistoolissa ja 25 metrin ur-
heilu- ja vakiopistoolissa, Reetta kertoi.

25-vuotias Sari Björnholm on aiemmin kil-
paillut hiihdossa ja jääkiekossa. Ampumaur-
heilun hän löysi sattumalta kuten Reettakin.

- Ammunta on laji, jonka voi aloittaa van-
hempanakin ja silti pärjätä, totesi Sari, jonka 
ennätys on 377 pistettä.

Joukkueen konkari, 44-vuotias vihtiläinen 
Jaana Salo ampui 362 pistettä. Parhaassa 
kunnossaan hän on tähdännyt yli 380:n pis-
teen tuloksia, esimerkiksi 2004 hän laukoi 
ilmapistoolilla PM-kultaa 482,1 (383+99,1) 
pisteellä.

- Ampuminen tuntui ihan kivalta varsin-
kin kisan alussa ja lopussa. Keskivaiheilla 
minulle jäi vähän vauhti päälle ja siihen tuli 
huono 89 pisteen sarja, Jaana Salo kom-
mentoi kauden toista kilpailuaan.

- Tänäänkin olin väsynyt ja voimaton, kun 
olen sairastanut pientä kuumetta vuoden. 
Lämpöä on 37,5 astetta eikä sille ole löy-
detty mitään selitystä. En ole ainoa, joka on 
kärsinyt näin kauan jatkuneesta kuumeilus-
ta. Joillakin se on loppunut yhtä selittämät-
tömästi kuin se on alkanutkin.

PAS ilmapistoolin Y-sarjan 
ylivoimainen mestari
Poliisien Ampumaseura voitti ylivoimaisesti 
ilmapistoolin joukkuekilpailun Y-sarjan Suo-
men mestaruuden sunnuntaina 14. helmi-
kuuta. PAS tähtäsi Y-sarjassa 1731 pistettä 
joukkueella Kai Jahnsson (581), Tarmo af 
Ursin (576) ja Teemu Tiainen (574). SM-
hopeaa ampunut Kuortaneen Kunto hävisi 
21 pistettä ja SM-pronssia laukonut Lahden 
Ampumaseuran kakkosjoukkue 37 pistettä.

Poliisien Ampumaseuran ankkurina kil-
paillut Kai Jahnsson ampui kisan parhaan 
tuloksen 581 pistettä. Jahnsson rikkoi jo nel-
jännen kerran 580 pisteen rajan tänä vuon-
na ja jäi kauden parhaastaan vain pisteen.

- Jouduin keskittymään omaan tekemisee-
ni täysillä, kun näkemisen kanssa oli hanka-
luuksia, vaikka Iittala-hallin olot ovat loistavat. 
Välillä huomasin, että katseeni oli taululla, 
vaikka sen pitäisi olla tähtäimissä, 45-vuotias 
helsinkiläinen Kai Jahnsson totesi.

- Tulokseeni olen tyytyväinen, vaikka am-
muinkin yhden 95 pisteen sarjan. Sellaista 
sarjaa ei pitäisi kisassa tulla, joten ruuvia on 
vielä varaa kiristää.

Kai Jahnsson, Teemu Tiainen ja Jesse Pel-
tomäki kilpailivat miesten ilmapistoolin Euroo-
pan mestaruudesta Norjan Meråkerissa 13. 
maaliskuuta. Jahnssonilla SM-kisassa oli sel-
vät sävelet valmistautumiseen EM-kisaan.

- Ensin pidän totaalisen tauon ammunnas-
ta ja lomailen perheen kanssa. Sen jälkeen 
aloitan viimeistelyn. EM-kisan tavoitteenani 
on ampua kauden paras tulos.

31-vuotias espoolainen Teemu Tiainen 
laukoi 574 pistettä. Hän jäi 8 pisteen pää-
hän omasta ennätyksestään 582 pistettä. 
Ennätyksensä hän tähtäsi maailmancupissa 
Münchenissä 19.5.2010.

- Hetkittäin ammunta oli hyvääkin. Tietysti 
haluaisin ampua enemmän pisteitä, Teemu 
Tiainen arvioi kilpailuaan.

- Ammuntani ei kulkenut viime vuonna-
kaan vielä tähän aikaan. Paljon olen töitä 
tehnyt ja uskon, että palikat loksahtavat pai-
kalleen ennen EM-kilpailua.

KaA tähtäsi ilmakiväärin  
Y-sarjan voiton
Kankaanpään Ampujat voitti seuran ensim-
mäisen ilmakiväärin joukkuekilpailun Y-sar-

jan Suomen mestaruutensa lauantaina 13. 
helmikuuta. Kankaanpään Ampujat tähtäsi 
Y-sarjassa ilmakiväärillä 1758 pistettä jouk-
kueella Sami Korpela (579), Hanna Pitkä-
nen (586) ja Juho Kurki (593). Pieksämäen 
Seudun Ampujat hävisi tasan kymmenen 
pistettä joukkueella Pauliina Frilander (587), 
Eetu Orsjoki (581) ja Toni Matilainen (580). 
Kolme edellistä mestaruutta voittanut Rau-
man Seudun Urheiluampujat hävisi hopean 
vain pisteellä joukkueella Mauri Ranta (577), 
Juho Jussila (580) ja Jenni Jussila (590).

Kankaanpään Ampujien voiton varmisti 
ankkurina ampunut 18-vuotias juniori Juho 
Kurki, joka laukoi 593 pistettä. Paremman 
henkilökohtaisen tuloksen teki vain Joen-
suun Ampujien olympiapronssimitalisti Hen-
ri Häkkinen, joka tähtäsi 596 pistettä.

- En ole ihan tyytyväinen tulokseeni. Koko 
kisan aikana ammunta ei tuntunut oikein mil-
tään. En tiedä, mistä se johtui, kankaanpää-
läinen Juho Kurki totesi.

- Tämä oli minulle ensimmäinen Y-sarjan 
joukkuekisan Suomen mestaruus. Viime kau-
della voitin Y-sarjan ilmakiväärin ja Y-sarjan 
ilmakiväärin asentokilpailun, kun Häkkisen 
Henkka ei osallistunut. Henkkaa en ole vielä 
voittanut ja se on sellainen pieni tavoite.

Juho Kurki on ollut joulukuun puoles-
ta välistä asti todella mainiossa kunnossa. 
Hän laukoi Y20-sarjan finaalin SE-tulokseksi 
huimat 701,1 pistettä ja peruskilpailun SE-
tulokseksi todella kovan 599 pistettä 5. tam-
mikuuta Ruotsin Sävsjössä. Suomalaisista 
paremmin on ampunut vain Henri Häkkinen, 
jonka Y-sarjan peruskilpailun SE-tulos on 600 
pistettä ja finaalin SE-tulos 702,7 pistettä.
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Sodankylän Ampujien SM-kultamitalistit  
Noora Pulju, Essi Sipola ja Nita Törmänen.



Kankaanpään Ampujien aloittajana ampui 
20-vuotias varusmies Sami Korpela, joka 
ampui 579 pistettä. Kurki, Korpela ja Petri 
Esala laukoivat viime vuonna SM-pronssia.

- Palkintopalli oli tavoitteena tänäkin vuon-
na. Omaan ammuntaani en ole tyytyväinen, 
kun treeneissä ammunta on sujunut parem-
min kuin tänään. 585 pisteeseen olisin ollut 
suht’ tyytyväinen, niinisalolainen Sami Kor-
pela sanoi.

Korpela suorittaa varusmiespalvelustaan 
Satakunnan Tykistörykmentissä Niinisalos-
sa. Hän kehuu päässeensä hyvin harjoitte-
lemaan.

- Pääsin prikaatin ampumavalmennuk-
seen. Keijo Kuntola tulee valmentamaan 
meitä 300 metrin ammunnassa. 300 metrin 
ammunta tuntuu mielenkiintoiselta.

KaA:n toisena ampujana laukoi 25-vuoti-
as Hanna Pitkänen, joka tähtäsi 586 pistet-
tä. Juniorina pienoiskiväärillä EM-hopeaa 
voittanut ”Hopo” Pitkänen tekee paluuta 
ampuma-areenoille. Hänen uransa meni te-
lakalle 2006 keväällä, kun hän rikkoi pol-
vensa ja joutui kuntouttamaan sitä pitkään 
leikkauksen jälkeen.

- Kisani alku oli hyvä. Toinen, kolmas ja 
neljäs sarja menivät huonosti, kun aloin rä-
peltää ja asentokin oli huono. Sen jälkeen 
pidin tauon, joka auttoi. Lopussa sain juo-
nesta vähän kiinni, turkulainen Hanna Pit-
känen arvioi uransa ensimmäistä Y-sarjan 
Suomen mestaruutta.

- Treenaan ammuntaa muutaman kerran 
viikossa ja sen lisäksi fysiikkaa, mutta ei 
sellaisella harjoittelulla olympialaisiin men-
nä. En ole vielä osannut tehdä päätöstä 
kunnollisen harjoittelun aloittamisesta. Tällä 
kaudella ammunta on tuntunut mukavalta 
ja olen muutamassa kilpailussakin käynyt. 
Kauden päätavoitteena on ilma-aseiden 
SM-kisat 20. maaliskuuta Vierumäellä. Pie-
noiskiväärillä en kilpaile tällä kaudella.

SodA:n juniorit ilmakiväärin 
n-sarjan mestariksi
Sodankylän Ampujat tähtäsi juniorijoukku-
eella Nita Törmänen (382), Essi Sipola (378) 
ja Noora Pulju (375) ilmakiväärin joukkuekil-
pailun naisten sarjan Suomen mestaruuden 
1135 pisteellä lauantaina 13. helmikuuta. 
Mestaruus oli SodA:n ensimmäinen.

Isokyrön Metsästys- ja Ampumaseura 
laukoi 1131 pisteellä SM-hopeaa joukkueel-
la Marjo Yli-Kiikka (396), Paula Kaksonen 
(374) ja Marjut Järvinen (361). Lehtimäen 
Ampujat hävisi hopeamitalin vain pisteellä 
joukkueella Gisela Miettinen (387), Piia Ran-
takangas (383) ja Kaisa Mytkäniemi (360).

17-vuotias lukiolainen Nita Törmänen täh-

täsi Sodankylän Ampujien ensimmäisenä 
ampujana 382 pistettä. Hänen henkilökohtai-
nen tuloksensa oli lopulta joukkueen paras.

- Ammuin omalla tasollani ja tein SM-kiso-
jen ennätykseni. Olin ensimmäisenä ampu-
jana omasta pyynnöstäni, sodankyläläinen 
Nita Törmänen totesi.

- Ennen kisaa emme uskoneet, että voi-
simme voittaa. Tämä oli ensimmäinen mes-
taruutemme joukkuekilpailussa. Aiemmin 
olemme olleet juniorisarjoissa mitaleilla, 
mutta kirkkain mitali on hopea.

15-vuotias koululainen Essi Sipola ampui 
SodA:n toisena ampujana 378 pistettä. Hän 
jäi vain pisteen kauden parhaasta tulokses-
taan.

- Nyt tuntuu, että päälle 380:nkin olisi 
voinut mennä, sodankyläläinen Essi Sipola 
arvioi kisaansa.

16-vuotias lukiolainen Noora Pulju jännitti 
rooliaan SodA:n ankkurina ja laukoi 375 pis-
tettä. Hän jäi ennätyksestään 12 pistettä.

- Paineita oli, kun stressasin koko päivän, 
sodankyläläinen Noora Pulju sanoi.

Juho Kurki, Hanna Pitkänen ja Sami Korpela 
ampuivat Kankaanpään Ampujille seuran 

ensimmäisen ilmakiväärin joukkuekilpailun 
Y-sarjan Suomen mestaruuden.

Poliisien Ampumaseuran kakkosjoukkue Jaana 
Salo, Reetta Hynninen ja Sari Björnholm.
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10m ILmApIstooLI, 3 x 60 Ls, joukkue, sArjA Y:
1) poliisien ampumaseura 1 1731 (teemu tiainen 574, tarmo af ursin 576, kai 
jahnsson 581), 2) kuortaneen kunto 1710 (mira suhonen 576, seppo nevansuu 
556, jesse peltomäki 578), 3) lahden ampumaseura 2 1694 42x (petri sorsa 551, 
antti pesonen 573, ari meinander 570).

10m ILmAkIväärI, 3 x 60 Ls, joukkue, sArjA Y:
1) kankaanpään ampujat 1758 (sami korpela 579, hanna pitkänen 586, juho kurki 
593), 2) pieksämäen seudun ampujat 1748 (pauliina Frilander 587, eetu orsjoki 
581, toni matilainen 580), 3) rauman seudun urheiluampujat 1747 (mauri ranta 
577, juho jussila 580, jenni jussila 590).

10m ILmAkIväärI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA n: 
1) sodankylän ampujat 1135 (nita törmänen 382, essi sipola 378, noora pulju 
375), 2) Isonkyrön metsästys ja ampumaseura 1131 (marjo yli-kiikka 396, paula 
kaksonen 374, marjut järvinen 361), 3) lehtimäen ampujat 1130 (gisela miettinen 
387, piia rantakangas 383, kaisa mytkäniemi 360).

10m ILmApIstooLI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA n: 
1) poliisien ampumaseura 2 1099 (reetta hynninen 365, sari Björnholm 372, jaana 
salo 362), 2) härmän seudun ampujat 1092 (tea lepistö 357, eveliina pukkinen 
369, susanna ahomäki 366), 3) lahden ampumaseura 1074 (kyllikki heinä 357, 
anne Isotalo 348, satu ojala 369).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA Y16: 
1) raseborgs skyttar 1139 (joni stenström 377, daniel ekholm 382, jens rudnäs 
380), 2) haminan ampumaseura 1118 (teemu ukkola 370, saara lahti 371, 
aleksi leppä 377), 3) kankaanpään ampujat 1090 (janne mäensivu 359, aleksi 
lammintausta 366, matias pukaralammi 365).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA n16: 
1) kauhajoen ampujat 1049 (anni hautaniemi 350, jenni kienokoski 337, joanna 
malm 362), 2) sodankylän ampujat 939 (sanna rissanen 319, jasmin mattila 257, 
tuulikki pienimaa 363).

10m ILmAkIväärI, 3 x 60 Ls, joukkue, sArjA Y18: 
1) raseborgs skyttar 1705 (robin stenström 576, daniel Broman 559, anton 
aprelev 570), 2) kymppi-64 1675 (jesse kuusisto 537, erika markkinen 583, jussi 
hölli 555), 3) pieksämäen seudun ampujat 1630 (mikko-matti hulkkonen 552, juho 
ylönen 541, joni Inkinen 537).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA n18: 
1) sodankylän ampujat 1133 (nita törmänen 374, essi sipola 375, noora pulju 
384), 2) siilinjärven urheiluampujat 1131 47x (henna mustonen 363, laura 
vartiainen 381, marjoriikka rissanen 387), 3) kyrkslätt skytteförening 1131 41x 
(petra liljeberg 384, alexandra dufvelin 373, katarina långström 374).

10m ILmAkIväärI, 3 x 60 Ls, joukkue, sArjA Y20: 
1) kankaanpään ampujat 1759 (sami korpela 586, hanna nivus 576, juho kurki 
597), 2) lehtimäen ampujat 1736 (gisela miettinen 582, anton miettinen 570, 
jaakko Björkbacka 584), 3) Ålands sportskytteförening 1734 (elin liewendahl 590, 
tom mattsson 575, andreas virtanen 569).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA n20: 
1) hämeenlinnan ampumaseura 1138 (katariina laine 381, saana tattari 364, 
taina ruokolainen 393), 2) mikkelin ampujat 1119 (riikka parviainen 382, annika 
sihvonen 374, pia vahvaselkä 363).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA Y50: 
1) keski-suomen ampujat 1118 (kari miettinen 353, jari lehtinen 384, jukka 
salonen 381), 2) sysmän sisu 1110 (kari nevala 365, jarmo järvelä 370, martti 
luhtajärvi 375), 3) säkylän seudun ampujat 1106 (pekka röppänen 365, matti 
viljakainen 371, jorma röppänen 370).

10m ILmAkIväärI, 3 x 40 Ls, joukkue, sArjA n24: 
1) punkalaitumen kunto 1109 (mira ojanen 370, elina hongisto 376, aino hongisto 
363), 2) kyrkslätt skytteförening 1077 (erika dufvelin 375, sofie grönroos 336, 
Cindy dufvelin 366).

10m ILmAkIväärI, 3 x 60 Ls, joukkue, sArjA Y24: 
1) pieksämäen seudun ampujat 1712 (pauliina Frilander 583, niko matilainen 550, 
eetu orsjoki 579), 2) kauhajoen ampujat 1698 (joni virtanen 569, sami laksola 
565, juha virtanen 564), 3) kauhavan ampujat 1696 (susanna ahomäki 565, pyry 
passi 565, jari hemminki 566).

10m ILmApIstooLI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA Y16: 
1) seinäjoen seudun ampujat 1028 9x (noora kivistö 350, samuel turigin 339, 
aleksi pirttimäki 339) , 2) sodankylän ampujat 1028 6x (atte kangas 324, joonas 
kuusela 351, aleksi anttila 353), 3) kuortaneen kunto 1004 (tomi nimell 333, niko-
petteri nimell 313, matias lahtela 358).

10m ILmApIstooLI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA n16: 
1) sodankylän ampujat 1005 (essi sipola 339, sanna rissanen 320, tuulikki 
pienimaa 346).

10m ILmApIstooLI, 3x60 Ls, joukkue, sArjA Y18: 
1) turun seudun ampujat 1 1537 (elias ruutti 550, aleksi korpelainen 483, teemu 
vastamäki 504), 2) turun seudun ampujat 2 1444 (jere jompero 473, lasse 
alastalo 488, konsta kivi 483), 3) hämeenlinnan ampumaseura 1393 (petri kiiski 
448, heidi latvala 444, nina manninen 501).

10m ILmApIstooLI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA n18: 
1) härmän seudun ampujat 1093 (tea lepistö 365, eveliina pukkinen 362, susanna 
ahomäki 366).

10m ILmApIstooLI, 3x60 Ls, joukkue, sArjA Y20: 
1) kuopion ampuma- ja metsästysseura 1609 (anton miettinen 519, stefan 
miettinen 544, gisela miettinen 546), 2) kankaanpään ampujat 1595 (lasse 
kuusisto 543, klaus kurki 509, jani sokura 543), 3) siilinjärven urheiluampujat 
1514 (herkko rautiainen 483, harri vartiainen 524, daniel Brola 507).

10m ILmApIstooLI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA n50: 
1) satakunnan ampujat 1056 (tuula harju 357, ritva lapinniemi 357, maarit 
lepomäki 342).

10m ILmApIstooLI, 3x40 Ls, joukkue, sArjA Y50: 
1) turun seudun ampujat 1 1098 (kurt Wallden 356, jukka nikkari 376, seppo 
mäkinen 366), 2) tikkakosken ampujat 1097 (risto korhonen 360, juhani Öhman 
371, esko halla-aho 366), 3) lahden ampumaseura 1 1096 (eero lehtinen 362, 
olavi linden 367, sakari paasonen 367).

Kisajärjestäjän www-sivut:  www.hameenlinnanampumaseura.fi/joukkuesm2010/
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iLMAKiVäärin JA -PiSTooLin JouKKuEidEn SM-KiLPAiLu,
Hämeenlinnan Iittala-halli, Hämeenlinnan Ampumaseura, 13.-14.2.2010.



Ilma-aseampujat tähtäsivät kaikkiaan seitsemän Suomen ennätystä ilmakiväärin, ilmapistoolin, liik-
kuvan maalin ilma-aselajien sekä liikuntavammaisten ja näkövammaisten Suomen mestaruuskil-
pailussa Suomen Urheiluopiston Vierumäki Areenassa 19.3.-21.3.2010.

Lahden Ampumaseuran järjestämässä kilpailussa SE-tuloksen ampuivat Henri Häkkinen, Jaakko 
Björkbacka, Silmu Kuisma, Mirja Aho, Jani Suoranta, Tomi-Pekka Heikkilä sekä Kymppi-64:n joukkue 
Jarmo Toiva, Tomi-Pekka Heikkilä ja Sami Heikkilä.

Joensuun Ampujien Henri Häkkinen sivusi omaa ilmakiväärin Y-sarjan finaalin SE-tulostaan 702,7 
pistettä. Ennätys on kova, kun lajien ME-tulos on Intian Gagan Narangin 703,5 (600+103,5) pistettä.

Lehtimäen Ampujien Jaakko Björkbacka sivusi omaa ilmakiväärin Y18-sarjan SE-tulostaan 594 pis-
tettä. Jaakko ampui kisan 52 viimeistä laukaustaan Juha Hirven ilmakiväärillä, kun hänen oma ilmaki-
väärinsä rikkoontui kahdeksannen laukauksen jälkeen.

Keski-Uudenmaan Ampujien Silmu Kuisma tähtäsi ilmakiväärin Y70-sarjan uudeksi SE-tulokseksi 
375 pistettä. Edellinenkin ennätys, 369 pistettä, oli hänen nimisään.

Vetelin Urheilijoiden Mirja Aho ampui ilmapistoon N50-sarjan uudeksi SE-tulokseksi 359 pistettä. 
Edellinen ennätyksen, 358 pistettä, oli laukonut Satakunnan Ampujien Ritva Lapinniemi 14.2.2009.

Kangasalalaisen Kymppi-64:n ampujat tekivät kaikkiaan kolme SE-tulosta liikkuvan maalin lajeissa. 
Jani Suoranta ampui sekajuoksujen Y16-sarjan SE-tulokseksi 374 pistettä. Hän paransi Sami Heikkilän 
nimissä ollutta ennätystä 20 pistettä. Tomi-Pekka Heikkilä sivusi sekajuoksujen Y20-sarjan SE-tulosta 
383 pistettä. Vesa Saviahde on ampunut ennätyksen 11.6.1995. Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä ja 
Jarmo Toiva laukoivat sekajuoksuen Y20-sarjan joukkuekisan SE-tulokseksi 1106 pistettä. Sama jouk-
kue ampui edellisen ennätyksen 1091 pistettä 16.3.2009.

Teksti ja kuvat: 
Matti Viitanen

10 M ILMAKIVÄÄRI
60 ls + 10 ls:n finaali, y: 1) henri häkkinen ja 702,7 sivuaa se-tulosta (598+104,7).
60 ls + 10 ls:n finaali, y24: 1) juhana toikko alava 687,0 (585+102).
60 ls + 10 ls:n finaali, y20: 1) juho kurki kaa 697,4 (595+102,4).
60 ls, y18: 1) jaakko Björkbacka leha 594 sivuaa se-tulosta.
40 ls, y16: 1) daniel ekholm rs 379 15x.
40 ls + 10 ls:n finaali, n: 1) marjo yli-kiikka Imas 497,9 (397+100,9).
40 ls + 10 ls:n finaali, n24: 1) paula peltoniemi ääa 492,1 (393+99,1).
40 ls + 10 ls:n finaali, n20: 1) tiia törmälä rsa 498,0 (395+103).
40 ls, n18: 1) marjoriikka rissanen siura 393.
40 ls, n16: 1) erika markkinen k-64 387.
40 ls, n50: 1) eila väisänen has 369.
40 ls, y50: 1) reino uuttu tsa 381 24x.
40 ls, y60: 1) matti rinnola v-sa 373.
40 ls, y70: 1) silmu kuisma k-uas 375 se-tulos.

10M ILMAPISTOOLI
60 ls + 10 ls:n finaali, y: 1) jesse peltomäki kuku 675,6 (578+97,6).
60 ls + 10 ls:n finaali, y20: 1) aki rantakangas leha 643,7 (546+97,7).
60 ls, y18: 1) jarkko järvenpää hlas 551.
40 ls, y16: 1) aleksi pirttimäki ssa 366 7x.
40 ls + 10 ls:n finaali, n: 1) mira suhonen kuku 483,2 (384+99,2).
40 ls + 10 ls:n finaali, n20: 1) anette källi leha 472,5 (376+96,5).
40 ls, n18: 1) gisela miettinen kams 364.
40 ls, n16: 1) noora kivistö ssa 350.
40 ls, n50: 1) mirja aho vetu 359 se-tulos.
40 ls, y50: 1) juha sirkka konna 372.
40 ls, y60: 1) eero lehtinen las 373.
40 ls, y70: 1) olavi lindén las 364.

10m lIIkkuva maalI, sekajuoksut
40 ls, y: 1) vesa saviahde p-ha 380 (193+187).
joukkuekilpailu: 1) pohjois-hämeen ampujat 1102
(Vesa-Matti Sallinen 366, Vesa Saviahde 380, Jukka-Pekka Jokela 356).
40 ls, y16: 1) jani suoranta k-64 374 se-tulos (190+184).
joukkuekilpailu: 1) kymppi-64 (kangasala)
(Jani Suoranta, Mika Heikkilä, Vesa Rautanen) K-64 979.
40 ls, y18: 1) ville huomolin esa 325 (167+158). 
40 ls, y20: 1) tomi-pekka heikkilä k-64 383 sivuaa se-tulosta (191+192).
joukkuekilpailu: 1) kymppi-64 (kangasala) 1106 se-tulos
(Jarmo Toiva 359, Tomi-Pekka Heikkilä 383, Sami Heikkilä 364). 

40 ls, n: 1) marika salminen koe 352. 
40 ls, n16: 1) pipsa taskinen numa 182.
40 ls, n18: 1) mikael Qvarnström rs 345.

10M LIIKKUVA MAALI, NORMAALIJUOKSUT
60 ls, y: 1) vesa saviahde p-ha.
joukkuekilpailu: 1) pohjois-hämeen ampujat 1676
(Vesa Saviahde 586, Jukka-Pekka Jokela 535, Vesa-Matti Sallinen 555).
60 ls, y16: 1) jani suoranta k-64 534.
joukkuekilpailu: 1) kymppi-64 (kangasala)
(Jani Suoranta, Mika Heikkilä, Vesa Rautanen) 1495.
60 ls, y18: 1) ville huomolin esa 499. 
60 ls, y20: 1) tomi-pekka heikkilä k-64 564.
joukkuekilpailu: 1) kymppi-64 (kangasala) 1646
(Jarmo Toiva 536, Tomi-Pekka Heikkilä 564, Sami Heikkilä 546). 
40 ls, n: 1) marika salminen koe 366. 
40 ls, n16: 1) pipsa taskinen numa 225.
40 ls, n18: 1) mikael Qvarnström rs 347.

10M ILMAKIVÄÄRI, NÄKöVAMMAISET
r10, 60 ls, n: 1) pirkko luusalo ma 459.
r10, 60 ls, y: 1) timo nyström ma 580.
r10, 60 ls, B4, y: 1) heikki pääkkönen kams 528.
r11, 60 ls, B1-3, y: 1) timo nyström ma 599.
r11, 60 ls, B4 y: 1) heikki pääkkönen kams 578.

10M ILMAPISTOOLI, NÄKöVAMMAISET
p1, sh1, 60 ls, y: 1) tauno matilainen pa 529.

10M ILMAKIVÄÄRI, LIIKUNTAVAMMAISET
r3, sh1, makuu, 60 ls, y: 1) erkki pekkala haaas 599.
r3, sh1, makuu, joukkue, y: 1) haapajärven ampumaseura 1787.
r3, sh1, makuu, 60 ls, y60: 1) sirkka-liisa Collin rihla 389.
r5, sh2, makuu, 60 ls, y: 1) minna leinonen ksa 599.
r5, sh2, makuu, 40 ls, y50: 1) taito ohmero viita 393.
r5, sh2, makuu, joukkue, y50: 1) haapajärven ampumaseura 1166.
r5, sh2, makuu, 40 ls, y60: 1) risto murisoja haaas 397.
r5, sh2, makuu, 40 ls, y70: 1) aimo lassila haaas 383.

seItsemän se-tuloksen

sm-kILpAILu

SuOMEn MESTARIT 2010

Ilma-aseiden sm-kilpailujen juttuja, kuvia ja videoita ampumaurheilunetissä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut/
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Ilmapistoolin N-sarjan SM-mitalistit: hopeamitalisti Karoliina Helle, kultamitalisti Mira Suhonen ja pronssimitalisti Kirsti Kaaro.

HenrI HäkkInen
ampui sm-kultaa se-tuloksella
olympiapronssimitalisti henri häkkinen voitti ilmakiväärin sm-kultaa se-tuloksella ilma-
aseiden sm-kilpailussa lauantaina 20. maaliskuuta. joensuun ampujia edustava 29-vuo-
tias häkkinen laukoi 702,7 (598+104,7) pistettä ja sivusi omaa finaalin se-tulostaan 
702,7 pistettä. kankaanpään ampujien juho kurki ampui sm-hopeaa 692,7 (591+101,7) 
pisteellä ja mikkelin ampujien timo puisto sm-pronssia 686,5 (588+98,5) pisteellä.

- tänään oli ihan hyvä ammuntapäivä. tuossa finaalin loppupuolella oli aikaa laskes-
kella ja laskeskelin, että minulla olisi hyvällä ammunnalla mahdollisuus uuteen suomen 
ennätykseen. tällä kertaa jäi tasan, hollolalainen henri häkkinen totesi kisan jälkeen.

henri häkkisen nimissä olevat suomen ennätykset ovat erittäin kovia. 60 laukauk-
sen peruskilpailun se-tulokseksi hän on ampunut täydet 600 pistettä pieksämäellä 
16.2.2008. Finaalin se-tuloksen 702,7 pistettä hän tähtäsi ensimmäisen kerran turun 
kupittaalla 12.12.2009.

- Finaalin se-tuloksen parantaminen vaatii mielettömän hyvän pohjatyön alle. 598 
pistettäkin on sellainen tulos, että finaalisarjan pitää onnistua poikkeuksellisen hyvin, 
että pääsee suomen ennätykseen kiinni, hän kommentoi ilmakiväärin se-tuloksiaan.

henri häkkinen johti peräti seitsemällä pisteellä peruskilpailun jälkeen. juho kurki oli 
toisena 591 pisteellä ja timo puisto kolmantena 588 pisteellä. Finaalisarjallaan häkki-
nen venytti voittomarginaalin tasan kymmeneen pisteeseen.

- peruskilpailu oli osittain hyvää ammuntaa. siinä alku oli vähän vaikeampaa, mutta 
välillä oli todella hyvä pätkä. tämä oli sellainen peruspäivä, millaisen toivoisin perus-
päivän olevan, häkkinen viittasi ilma-aseiden em-kisaan, jossa hän ampui viikko siten 
594 pisteellä 11:nneksi ja jäi pisteen kahdeksan parhaan finaalin uusinnasta.

- en ole enää vähään aikaan kilpaillut toisia vastaan. ammun oman tulokseni ja se sitten 
riittää mihin riittää kansainvälisissä kilpailuissa. suomessa se yleensä riittää finaalin kär-
keen. kokonaisuuden kannalta olisi ollut mukana, jos vaikka juho olisi ollut lähempänä.

vesA sAvIAHde
voitti neljä
liikkuvan maalin
sm-kultaa
pohjois-hämeen ampujien vesa saviahde ampui kaikkiaan neljä kultaa 
liikkuvan maalin ilma-aselajien sm-kilpailussa 20.-21. maaliskuuta. sa-
viahde voitti sekajuoksujen suomen mestaruuden 380 pisteellä ja saviah-
teen edustama p-ha voitti joukkuekilpailun 1102 pisteellä. sm-hopeaa 
ampui raseborgs skyttaren krister holmberg, joka voitti kymppi-64:n 
jarmo pyyhtiän uusinnassa hopeamitalista 20-19. he ampuivat molem-
mat 368 pistettä. joukkuekilpailun sm-hopeaa laukoi rs 1096 pisteellä.

34-vuotias lempääläläinen vesa saviahde voitti normaalijuoksujen kul-
tamitaliottelussa raseborgs skyttaren krister holmbergin pistein 6-5. rs:n 
staffan holmström voitti pronssiottelussa längelmäen seudun ampujien 
paavo myllymäen pistein 6-3. saviahde laukoi 60 laukauksen peruskilpai-
lussa 586 pistettä ja jäi vain pisteen se-tuloksestaan 587 pistettä. p-ha voitti 
joukkuekilpailun 1676 pisteellä ja rs ampui hopeaa 1670 pisteellä.

vesa saviahde keräsi sekajuoksuilla vain 380 (193+187) pistettä. lajin 
erittäin kova se-tulos 392 pistettä on krister holmbergin nimissä.

- toinen kierros ei ollut hyvä. ensimmäinen kierros oli hyvä. toinen kier-
ros ei oikein lähtenyt kulkemaan, saviahde sanoi.

liikkuvan maalin kilpailijat ampuvat peruskilpailunsa kahdessa osassa. normaali-
juoksujen kilpailussa ammutaan ensin 30 hidasta juoksua ja sitten 30 nopeaa juoksua. 
sekajuoksujen kisa on jaettu kahteen 20 juoksun osaan, joista molemmissa on kym-
menen nopeaa ja kymmenen hidasta juoksua ”sekaisin”. liikkuvan maalin ampujien 
isona haasteena on vireen säilyttäminen kisapäivän ajan.

- kyllä tämä oli hyvä viikonvaihde, kun saimme joukkuemestaruudetkin. saimme 
rs:n pitkän voittoputken poikki. rs on varmaan koko 2000-luvun dominoinut ilma-
aselajien joukkuekilpailuja, saviahde totesi.

- eilinen normaalijuoksujen kilpailu oli hyvää ammuntaa. kun lähdin ampumaan 
nopeita juoksuja, rytmistä oli vaikea saada kiinni. sen jälkeen kun rytmin löysin, am-
munta oli todella helppoa. kun ammunta sujuu, se vain menee eteenpäin ihan omil-
laan. ammuntaa ei tarvitse silloin sen kummemmin miettiä.

normaalijuoksun erittäin hyvän peruskilpailun jälkeen saviahde joutui tiukasti 
kilpailemaan suomen mestaruudesta mitaliotteluissa. hän voitti välierässä staffan 
holmströmin 6-4 ja kultamitaliottelussa krister holmbergin 6-5.

- Finaalissa voitin kolme ensimmäistä pistettä. silloin kävi mielessä, että seuraavan 
pisteen kun otan, krister on sillassa. yht’äkkiä huomasin olevani 4-3 häviöllä. silloin 
piti ajatusmaailma palauttaa arkeen eikä enää miettiä epäolennaisia. kisa on sitten 
vasta ohi, kun joku julistaa pelin poikki.

mira suhonen tähtäsi ilmapistoolin n-sarjan kultaa 
hyvällä tuloksella 483,2 (384+99,2) pistettä auantai-
na 20. maaliskuuta. salon seudun ampujien karoliina 
helle laukoi sm-hopeaa 476,4 (379+97,4) pisteellä 
ja kotkan ampumaseuran kirsti kaaro sm-pronssia 
470,7 (374+96,7).

- on tätä jo haettukin aika kauan, mira suhonen 
kommentoi tyytyväisenä 483,2 (384+99,2) pisteen 
tulostaan.

- kilpailu ei todellakaan ollut helppoa ammuntaa. tu-
losta sain hakea ihan työn takaa. tänään jaksoin yrittää 
enkä tehnyt virheitä ampumalla pitkään pitoon. näin sitä 
pitäisi ampua joka kerta, kun ampuminen on vaikeaa.

mIrA suHonen ampui sm-kultaa hyvällä tuloksella
kuortaneen kuntoa edustava 24-vuotias mira suho-

nen ampui vain 373 pistettä ilmapistoolin em-kilpai-
lussa viikko sitten norjan meråkerissa. vuoden 2008 
olympialaisissa pekingissä seitsemänneksi laukonut 
suhonen oli em-kisassa vasta 40:s.

- em-kisasta jäi hampaankoloon. tämänpäiväinen 
tulos olisi ollut ihan mahdollinen em-kisassakin. tiesin, 
että olin em-kisassakin kunnossa, mutta tekniset jutut 
eivät sujuneet, alavutelainen mira suhonen totesi.

- olen odottanut kauan tällaista tulosta, kun parin 
viime vuoden aikana tärkeissä kisoissa hyvät tulokset 
ovat jääneet ampumatta. nyt on hyvä jatkaa kautta 
eteenpäin.
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Vesa Saviahde voitti kaikki neljä liikkuvan maalin ilmakiväärin 
normaali- ja sekajuoksujen Y-sarjan Suomen mestaruutta.

Miesten ilmakiväärin SM-mitalistit: hopeamitalisti Juho Kurki, 
kultamitalisti Henri Häkkinen ja pronssimitalisti Timo Puisto.



Numerot olivat jälleen mahtavat.
7 messuhallia, 62000 m² näyttelypinta-
alaa, 1140 näytteilleasettajaa, 33000 
messuvierasta yli 100:sta maasta. 
Seuraavassa valittuja paloja  
messujen tarjonnasta. 

Air Arms (englanti) erikoistuu meillä vä-
hemmän harrastettuun ilmakiväärilajiin Field 
Target. Aseet poikkeavat ISSF-aseista. Opti-
set tähtäimet ovat sallittuja, koska ampuma-
matkat ovat pitkiä ja vieläpä ampujalle tunte-
mattomia. Siksi tähtäinten sivuilla käytetään 
julmetun suuria parallaksin säätöpyöriä, joi-
den avulla saadaan arvioitua ampumaetäi-
syyttä. Se saattaa olla jopa 100 metriä. Air 
Armsin EV2 Mk. 3 on eräs lajissa käytetty 
ase. 200 barin paineilmasäiliöllä saadaan 
100 laukausta, mikä kertoo, että ilmankulutus 
ja lähtönopeus ovat lajissa suuret. Suuener-
gia on 16 joulea.

www.air-arms.co.uk; www.hjorth.fi

Anschütz (saksa) eli voimakkaasti Van-
couverin hurmassa. Ja mikäs oli elellessä, 
kun ampumahiihdon 30 mitalista 29 tuli 
Anschütz-ampujille! Anschützin uutuudet 
IWA:ssa olivat kuitenkin metsästysasepuolel-
la, eli yritys on palannut pitkän tauon jälkeen 
korkeapaineaseisiin. Malli 1780 -kivääriä tar-
jotaan kaliipereissa 308 Win., 30-06 Sprf., 8 
x 57IS ja 9,3 x 62. 

Anschützillä on ampumahiihtoa simuloiva 
laserjärjestelmä Laser Power II Biathlon Pro-
fiset. 2,2 kg painava kivääri lähettää lasersä-
teen taulustoon, joka simuloi ampumahiihdon 
viittä maalia. Operate IQ GmbH -niminen 
yritys tarjoaa softaa, jolla järjestelmästä voi 
luoda aidon makuisen kilpailun.

http://jga.anschuetz-sport.com; www.hjorth.fi

ArmAtix (saksa) valmistaa "älykästä asetur-
vallisuutta". Aseita lukitsevia laitteistoja on kai-
kenlaisia, esimerkiksi sellaisia, joissa ase lu-
kittuu piipustaan telineeseen. Lukon saa auki 
joko näppäinkomennoilla tai sormenjäljillä. 
Näitä on ajateltu esimerkiksi ampumaseurojen 
tai kaupallisten ampumaratojen käyttöön.

Eniten huomiotani herätti laite, joka tutkii, 
miten pistooli osoittaa maalitauluun. Kun ase 
on suunnattu taulun osuma-alueelle, ampu-
jan näkökentässä palavat vihreät ledit. Jos 

piipunsuu vaeltaa taulun ulkopuolelle, sytty-
vät punaiset ledit ja aseen liipaisin lukittuu. 
Turvallista varmasti, mutta luulen, että tällai-
sen laitteiston kaupalliseen toteuttamiseen 
menee aikaa. 

www.armatix.com

Browning (Belgia). Markkinointipäällikkö 
Till Cussmann kertoi yrityksen filosofiasta 
kilpa-haulikoiden osalta. Vuoden 2010 ohjel-
massa on trap-versiot haulikkomalleista B25, 
B525, Grand Prix ja Cynergy, mutta pääpaino 
on sporting-haulikoilla. Cussmannin mukaan 
trapin ja skeetin trendi Euroopassa on laske-
va, mutta sportingin nouseva. Siksi Browning 
panostaa sportingiin. "Sitä paitsi sporting on 
lähellä metsästysammuntaa, ja metsästys-
aseet ovat kuitenkin syömähampaamme", 
Cussmann perustelee ratkaisua.

www.browning-int.com; www.gyttorp.fi 

Aseväen ammattinäyttely IWA pidettiin jälleen nürnbergissä 12.-15.3.2010, nyt 37. kerran. 
näyttelystä on muodostunut Euroopan suurin vuosittainen näyteikkuna asealan uutuuksiin  

ja trendeihin. Samalla se on maailman suurin urheiluammunnan välinenäyttely.

Teksti: Pekka Suuronen (s. 24-28), Matti Erkkilä (s. 28-32)     Kuvat: Pekka Suuronen, Matti Erkkilä

Laserammuntaa Anschützin 
osastolla. Tehdas pitää ovet 
auki joka suuntaan.
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Anschütz 9003 Premium S2 edustaa paineilmakiväärien maailmankärkeä. Säädöissä riittää!Englantilaisen Air Armsin paineilmakivääri EV2 Field Target -ammuntoihin.



Freedom Arms (usa) valmistaa uutta 
kertalaukauspistoolia Model 2008 siluettiam-
muntaan. Hienosti viimeistelty ase on myös 
hinnakas maksaen noin kaksi kertaa Thomp-
son/Center -pistoolin verran. Kaliipereita löy-
tyy 9 kpl 223 Rem:sta 375 Win.:iin. Piippujen 
pituudet 10", 15" tai 16".

Yritys valmistaa myös siluettirevolvereita 
tuotantoaseluokkaan. Ne näyttävät ulkoisesti 
1873 SAA:lta mutta koneisto on modernisoi-
tu. Kaliiperit 22 LR, 357 Mag., 41 Rem. Mag. 
ja 44 Rem. Mag. Näiden hinta on vielä pis-
tooliakin kovempi.

www.freedomarms.com 

hämmerli (sveitsi). Umarex -konserniin 
kuuluva Hämmerli esitteli AR20 Starter Setin, 
eli aloittelevalle ampujalle rakennetun koko-
naispaketin. AR20-paineilmakiväärin lisäksi 
pakettiin kuuluvat takki, kengät, käsineet, 
ampujan rompekassi ja kiväärilaukku. Paket-
tia tarjotaan erikoishintaan, sillä saahan teh-
das samalla mannekiineillaan reklaamia.

AR20:stä on tuunattu Field Targetiin sopiva 
paineilmakivääri CR-20S. Modulaarinen ase 
on pitkälti rakenneltavissa. Ulkonäöstä tulee 
mieleen "wannabe sniper" ajattelu etutuki-
neen (bipod) ja massiivisine suujarruineen 
(ilmakiväärissä!).

www.haemmerli.info

Keppeler (saksa) on pienehkö vuonna 
1982 perustettu yritys, joka valmistaa lähes 
kustomtyönä 50 metrin ja 300 metrin kilpai-
lukivääreitä, metsästysaseita, viranomaiski-
vääreitä ja kilpatukkeja. Vuoden 2010 uutuus 
on kilpailutukki K09, joka sopii sekä 50 metrin 
että 300 metrin ammuntaan. Trendin mukaan 
ruoto on alumiinia, pistoolikahva puuta ja 
säätöjä hirmuinen määrä.

www.keppeler-te.de

KnoBloch (saksa) on valmistanut ampu-
jainlaseja vuodesta 1957. Monipuolisesti 
säädettävät kehykset K1, K2, K3 ja K4 ovat 
tutut useimmille kivääriampujille. Uutuutena 
oli linssinkehykseen kiinnitettävä "clip-on" 
lisäkehys. Näitä on kahta kokoa, 37 ja 23 
millimetriä halkaisijaltaan. Lisäkehykseen 
voidaan kiinnittää lisälinssejä tai värillisiä 
suodattimia kompensoimaan erilaisia valais-
tusolosuhteita ja luomaan kontrastia.

www.knobloch-schiessbrillen.de 

Teksti: Pekka Suuronen (s. 24-28), Matti Erkkilä (s. 28-32)     Kuvat: Pekka Suuronen, Matti Erkkilä

Knoblochin clip-on -kehyksellä voidaan 
ampujanlaseihin lisätä muun muassa erivärisiä 
suodattimia.

1. 2. 3.

4.

5.

1. Hämmerlin AR20-paineilmakivääriä 
tarjotaan monen värisenä.

2. Browningin markkinointijohtaja Till 
Cussmann ja uusi Maxus-haulikko.

3. Knoblochin clip-on -kehyksellä voidaan 
ampujanlaseihin lisätä muun muassa 
erivärisiä suodattimia.

4. Keppeler on saksalainen muun muassa 
300 metrin kiväärien valmistaja.

5. Tässä kuuluisa Anschütz Fortner. Sillä 
saatiin Vancouverissa 29 mitalia
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Anschütz 9003 Premium S2 edustaa paineilmakiväärien maailmankärkeä. Säädöissä riittää! Freedom Armsin single shot -pistooli esimerkiksi siluettiammuntaan.



mAttArelli (Italia). Ennio Mattarelli voitti 
Tokion olympialaisissa trap-kultaa vuonna 
1964. Kilpauransa jälkeen hän ryhtyi valmis-
tamaan heittimiä. Kohta 82-vuotias Mattarelli 
oli IWA:ssa tiukasti osastollaan esittelemäs-
sä Euroopassa käytettyjä erikoisia sporting 
clays -heittimiä. Keski-Euroopassa ammu-
taan normaalikokoisten lisäksi myös pienem-
piä midi-kiekkoja. Jotkut heittimistä toimivat 
myös 12 VDC -virralla eli autosähköllä.

www.mattarelliennio.com 

mAxAm (espanja) on suuri kansainvälinen 
kaivosyhtiö ja räjähdysaineiden valmistaja. 
Maxam Outdoorsin Espanjan-osasto esitteli 
uuden kiekkopatruunan Vinci, jonka kerro-
taan olevan "premium brand". Tuote ei ole 
ulkonäöstä päätellen halvimmasta päästä.

www.maxam-outdoors.com 

morinin (sveitsi) uutuus oli Urheiluam-
pujan 1-2010 numerossa esitellyn CM22M 
-vakiopistoolin kokoteräsversio. Pistoolin ala-
kerta on alumiinin asemesta terästä. Paino 
lisääntyy 190 grammaa ja se sijoittuu lähelle 
kannattavaa kättä. Tässä vaihtoehto ampu-
jalle, joka ei halua lisätä painoa piipunsuu-
hun. Hintaakin tulee lisää kotimaassaan 130 
Sveitsin frangia. "Teräksen koneistaminen on 
töisevämpää kuin alumiinin", esittelijä perus-
teli korkeampaa hintaan.

www.morini.ch; www.heikkitaipalusky.fi

normA (ruotsi) toi markkinoille 22 LR -pat-
ruunoita. Match 1, Training 2 ja Jaktmatch 
ovat standardinopeuksisia, jossa 2,6 g (40 
gr) luoti lähtee 325 m/s. Ruotsissa ei ladata 
reunasytytteisiä patruunoita, joten nämä lie-
nevät sisaryhtiö RWS:n valmistamia. Yleensä 
22 LR -luodin ballistista kerrointa ei vaivau-

duta ilmoittamaan, mutta Normapa tekee 
näin. BC on 0,15, mikä ballistiikkaohjelmilla 
pelaaville tiedoksi.

Norma tuo jälleenlatausruutia eli kaniste-
riruutia Suomen markkinoille huhtikuussa. 
Kauppaan tulevat laadut 201:sta 205:een, 
ERP, MRP ja MRP2. Norman ruudin valmistaa 
Eurenco Bofors Karlskogassa, kun VihtaVuori 
tehdään Eurenco Vihtavuoren tehtaalla Lau-
kaassa. Vaikka yhtiöillä on sama omistuspoh-
ja, ruudit poikkeavat teknisesti toisistaan.

www.norma.cc; www.ukpallas.fi

pArdini (Italia) esitteli K10-paineilmapistoo-
listaan nuorisoversion KID. Ase on lyhennetty 
(350 mm) ja kevennetty (700 g) versio K10-kil-
papistoolista. Tekniikan kerrotaan olevan sa-
man, mutta kahvaa on "halvennettu" ja pistooli 
toimitetaan vain yhdellä ilmasylinterillä. Tar-
koituksena on saada alkuinvestointi pienem-
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Morinin CM22M -vakiopistoolia  
saa nyt myös teräsrunkoisena.

Pardini K-10 KID on junioreille  
suunnattu paineilmapistooli.

Tämän Sauer S202:n nimeltä ”Ruark’s Safari” on kaivertanut 
italialainen Giacomo Fausti. Aseen hinta 100.000 euroa.

1964 Tokion olympialaisten trapin kultamitalimies Ennio Mattarelli (vas.).

Neljän kaliiperin Perazzi-setti: 290.400 euroa!



mäksi ja madaltaa lajiin ryhtymisen kynnystä.
www.pardini.it; www.lahdeniemi.fi

perAzzi (Italia). Asetoimittajan vakiokuvioi-
hin IWA:ssa kuuluu katsoa, paljonko maksaa 
tällä kertaa Perazzin kallein neljän kaliiperin 
setti trap-haulikoita (12, 20, 28 ja 410). Nyt 
hintaa oli 290.000 euroa, eli jonkinlaisen 
omakotitalon verran.

www.perazzi.it; www.urheiluase.fi 

rc (Italia) esitteli RC 4 -kiekkopatruunasar-
jassa premium-patruunan Red Shot Super-
nik. Sitä ladataan vain 12/70 -hylsyyn, ja vain 
24 gramman ja 28 gramman latauksilla. Lyi-
jyhaulit ovat niklattuja, mikä tekee tuotteesta 
melko arvokkaan. Ulkonäköä korostetaan 
pitkällä niklatulla kantavahvikkeella.

www.rc-cartridges.com; www.ukpallas.fi

rws (saksa) esitteli tulevien MM-kilpailujen 
kunniaksi ilma-aseluodin ja standardinope-
uksisen 22LR -patruunan, molemmat nimellä 
RWS DSB Championship Edition. 300 metrin 
ampujille tarjotaan RWS Target Elite -pat-
ruunaa 168 ja 189 grainin luodilla, "Made in 
Germany"-laadulla. Target Elite Plus -patruu-
nan kerrotaan olevan "Made in Switzerland"-
laatua, ja kaliiperit ovat 223 Rem (69 grs.), 
308 Win. (168 grs) ja 338 Lapua Mag. (250 
grs). Tämä viimeisin onkin sitten jo 1200 met-
rin patruuna, mutta sellaisia kilpailuja ei Mün-
chenissä nähdä.

www.rws-munition.de; www.ukpallas.fi 

steyr (Itävalta) esitteli ampumahiihtomal-
lisen paineilmakiväärin LGB 1 Biathlon. Se 
noudattaa pitkälle Anschütz Fortnerin linjoja 
ja siinä on Anschützin valmistama piippu. 

Ase on repertteri, eli viiden luodin lippaas-
ta voi ampua viisi kertaa suoravetolukkoa 
lipsuttamalla ees-taas. Mukana on myös yh-
den luodin lippaita sakkolaukauksia varten. 
Kiväärin kerrotaan sopivan AH-harjoitteluun, 
nuorten AH-simulointiin ja kesäbiathloniin.

www.steyr-sportwaffen.at; www.heikkitaipalusky.fi

j Sakon siviili-TRG:t käyvät kaupaksi  
maailmalla hyvin.

h Ase Utran Kari Hirvonen ja uusi kompakti 
vaimennin SL 5. Käden mitta antaa osviittaa 
vaimentimen koosta.
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Holloway & Naughton edustaa aitoa brittiläistä custom-haulikkotuotantoa.
Halvin haulikko 37.000 puntaa.

Feinwerkbau luottaa muiden valmistajien  
tavoin värien vetovoimaan.

Pirkan Aseen Harri Laaksonen (vas.) ja Mikko Salminen esittelevät suoravetolukkoista Lynx-kivääriä.

Mauro Perazzi on tyytyväinen. Pekingin 
vuoden 2008 olympiakisoissa haulikkolajien 
15  mitalista Perazzilla saavutettiin 11. 
Naisten  trapin kultamitalin voitti Orimattilan 
ja Suomen Satu Mäkelä-Nummela.



tesro (saksa) esitteli uutuutena paineil-
makiväärin RS100 Basic. Alumiinitukkisesta 
RS100:sta on karsittu muutama hienous pois, 
jolloin tulokseksi saatiin markkinoiden halvin 
alutukkinen kilpakivääri. Tesron edustajan 
mukaan tässä on alutukkinen kivääri puutuk-
kisen hinnalla!

Myös PA10-paineilmapistooleissaan Tesro 
on jakanut tuotteet kolmeen eri varustelu- ja 
hintakategoriaan: Basic, Eco ja Pro.

www.tesro.de; www.ef-security.fi 

cArl wAlther (saksa) esitteli kevennetyn 
ja hieman yksinkertaistetun "Club" -version 
LP300-ilmapistoolista. Ase toimitetaan oike-
ankätisellä pyökkipuisella M-kahvalla. Säiliö 
voidaan täyttää 200 tai 300 barilla, ja se riit-
tää 250 laukaukseen. Samoin ilmakivääristä 
L30 on puristettu edullisempi aloituspaketti 
"Vision Universal".

50 metrin kivääriä KK300 tarjotaan uudella 
Anatomic-puutukilla, jonka säädöt ovat en-
tistäkin monipuolisemmat. Esimerkiksi kos-
ketusta olkapäähän voidaan säätää usean 
pisteen tarkkuudella.

www.carl-walther.de 

winchester (Belgia). Browning Internatio-
nal on vuokrannut Winchesterin tuotemerkin 
käyttöoikeuden Olin Corporationilta vuoteen 
2021 saakka. Winchester-haulikot kootaan 
Portugalin Vianassa, piiput ja lukonkehykset 
tulevat FN:ltä Belgiasta. 

Winchesterin päällekkäispiippuisesta 
Select-mallistosta löytyvät trap- ja sporting-
versiot, haluttaessa myös säädettävällä 
poskipakalla ja sormin kierrettävillä Invector 
Plus-vaihtosupistimilla. Näiden valmistaja on 
USA:lainen Briley.

www.browning-int.com; www.hjorth.fi 

nAmmo lApuA

Nammo Lapuan Erkki Seikkula esitteli kon-
sernin uutuudet. Niitä olivat .22-250 Rem 
-hylsy, .308 Win Palma Lapua -hylsy, La-
pua SmartBox, Lapua-luotirasia ja Lapua-
jälleenlataustarra.

.22-250 Remington on Lapuan hylsyper-
heen uusin jäsen.

- Tämän häikäisevän kaliiperin alun perin 
kehitti aseseppä Jerry Gebby lähinnä pien-
riistan metsästykseen. .22-250 Rem. on jo 
sukupolvien ajan toiminut vertailukohtana 
monille muille pienriistakaliipereille. Se on to-
distanut suorituskykynsä lukemattomia kerto-
ja ensiesiintymisensä jälkeen, myyntipäällik-
kö Erkki Seikkula kertoi.

- Jo vuosikymmeniä tarkkuusammunnan 
vaativilla ehdoilla kehitetyt Lapuan valmistus-
teknologiat antavat jälleen tämän uuden hyl-
syn muodossa lyömättömät kestävyys ja tark-
kuusominaisuudet jokaiselle kotilataajalle.

Tutkimustulosten mukaan uutukainen omaa 
mm. seuraavat ominaisuudet verrattuna kil-
pailijoihin: Pienin painovaihtelu, paras hyl-
synsuun keskeisyys, pienin kaulanseinämän 
vahvuuden vaihtelu, paras paineenkesto, pie-

Feinwerkbaun mallit 700 ja 2700 ovat valmistajansa 
lippulaivoja, paineilmakivääri ja 22 LR 50 m ase.
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Tesro on uudehko saksalainen kilpailuilma-aseiden valmistaja.

Faustin sisarukset pyörittävät haulikkobisnestä 
ja valmistavat muun muassa trap-haulikoita.



nin tilavuusvaihtelu ja lyömätön jälleenladatta-
vuus. Hylsyä ei saatu C.I.P. +10% -paineella 
rikkoutumaan tai venymään mittaepätarkaksi.

- Uskomattoman vahva hylsyn rakenne, 
optimoitu lujuus ja hylsyjen yhdenmukaisuus 
ovat sellaisia tekijöitä, että tiedät liipaisinta pu-
ristaessasi käyttäväsi parasta! myyntipäällikkö 
Erkki Seikkula lupaa. Kaikkien näiden tekijöi-
den summa tarkoittaa myös sitä, että ampuja 
saa rahalleen parhaan mahdollisen katteen.

- Lapua-hylsy on suunniteltu teollisuuden 
tiukimmilla toleransseilla, jotka omalta osal-
taan ovat luoneet Lapuasta standardin, johon 
kaikkia muita verrataan. Lapuan tunnuslause 
”Intohimona tarkkuus” takaa hylsyjen vertaan-
sa vailla olevan yhteneväisyyden – huippu 
laadun ja suorituskyvyn, jota kaikki ampujat 
ja metsästäjät ovat oppineet Lapualta vaati-
maan. Haluamme jopa keskustella hylsyis-
tämme kuin taiteesta, Seikkula innostuu.

.308 Win Palma Lapua –hylsy. USA:n 
Palma Teamin kanssa tehdyn läheisen yh-
teistyön tuloksena Lapua esittelee myös 
toisen huippu uutuuden vuoden 2010 tuo-
tevalikoimaansa. Tämä pienellä nallitaskulla 
varustettu .308 Win Palma Lapua on suun-
niteltu täyttämään pitkänmatkan tarkkuus-
ammunnan hylsylle asettamat äärimmäisen 
kovat ja tiukat vaatimukset. Käytettäessä 
tasalaatuisuudestaan tunnettuja pienikivääri-
nalleja (SR) yhdessä tämän high tech -hylsyn 
kanssa saavutetaan yhdistelmä, jolla lähtö-
nopeushajontaa pystytään merkittävästi vä-
hentämään verrattuna esimerkiksi vakio .308 
Win hylsyyn ladattuihin patruunoihin.

.308 Win Palma Lapua -hylsy vastaa mi-
toiltaan täysin standardi .308 Win hylsyä, 
paitsi: pieni kiväärinalli. Kun tulireikä on 1,5 
mm halkaisijaltaan, hylsyä muokatessa on 
muistettava käyttää halkaisijaltaan pientä 
nallinpoistopiikkiä.

Lapua SmartBox. Lapuan valmistamat laa-
dukkaat kiväärinhylsyt on nyt pakattu arvoisen-
sa mukaisiin uusiin jykeviin sinisestä muovista 
valmistettuihin Smart Box:eihin. Nämä koti-
maista suunnittelua ja valmistusta edustavat 
rasiat suojelevat hylsyjä kuljetuksen aikana, 
ovat käteviä kaupan hyllyillä ja toimivat kestä-
vinä patruunarasioina ladatuille patruunoille.

- Kuljetuslaatikko muuttuu helposti pat-
ruunarasiaksi sisältäen tukevat paikat 50 
patruunalle. Irrota reikälevy kannesta ja ase-
ta se rasian keskelle. Reikälevyn korkeutta 
voidaan säätää, jotta aina kyseessä olevalle 
patruunalle saadaan paras mahdollinen tuki, 
Seikkula opastaa.

Rasian pohja on muotoiltu niin, että patruu-
nat voidaan asettaa rasiaan joko luoti ylös- 
tai alaspäin (7,62x53R kannasta johtuen vain 
luoti alaspäin) riippuen siitä kuinka ampuja 
haluaa patruunoitaan käsitellä.

Uusi Lapua Smart Box on suunniteltu pit-
käikäiseksi. Enää ei tarvitse ostaa erillisiä 
patruunarasioita omille latauksilleen.

Lapua-luotirasiat ovat saaneet myös 
uuden ilmeen. Luodit on pakattu vahvoihin 
ja kestäviin Lapuan sinisiin muovirasioihin. 
Rasiat voidaan avata ja sulkea rikkomatta 
pakkausta.

Rakentaminen ja kokoonpano tapahtuvat 
ilman hitsausta 20–40 kilogramman painois-
ten elementtien avulla. Sovelluksia löytyy eri 
käyttötarpeisiin.

Lisätietoja: www.ballistic-steel.de
- Vahvistamme vuodelle 2010 jälleenlata-

ustuotelinjaamme Redding-jälleenlatauslait-
teilla ja latausholkeilla. Redding-tuotelinjasto 
sisältää erityisesti laadukkaita latausholkkeja 
eri käyttötarkoituksiin ja eri tason jälleenlataa-
jille. Redding Reloading tukee ja vahvistaa 
innovatiivista ja laajaa Smartreloader-jälleen-
lataustuotevalikoimaa, joka myös laajenee 
tuotteiden osalta merkittävästi keväällä 2010.

Lisätietoja: www.redding-reloading.com
NorDisin uusin päämies on espanjalainen 

ase- ja piippuvalmistaja Bergara. Se valmistaa  

Rasia on suljettu tarralla, josta löytyy sel-
keä valmistuseränumerointi ja kaliiperimer-
kinnät sekä muut tuotetiedot. Luotien lisäksi 
rasia sisältää Lapua-tarran ja Lapua-jälleen-
lataustarran. Niihin voi merkitä tiedot omista 
latauksistaan.

- Luotirasiamme ovat pinottavia, joten tyhjistä 
rasioista saa erinomaisia säilytysrasioita. Niihin 
voi pakata muutamia patruunoita metsästys-
reissuille, ja patruunat ovat vedeltä suojassa.

Lapua-jälleenlataustarra on suunniteltu 
niin, että kotilataaja pystyy merkitsemään 
siihen kaikki latausta koskevat tärkeät tiedot. 
Tarra on valmistettu erityisestä muovimateri-
aalista, joka on kosteuden kestävää, mutta 
silti merkinnät voidaan tehdä niin kuulakär-
kikynällä kuin lyijykynälläkin. Tarra pysyy 
lujasti kiinni patruunarasiassa. Ohuen tarran 
päälle voi liimata aina uuden tarran, kun lataa 
seuraavan kerran.

nordis oy

NorDis Oy lanseeraa uutuutena Suomen 
markkinoille norjalaiset elektroniset Kongs-
berg Mikkroelektronik -taululaitteet. KME:ltä 
löytyvät laitteistot ilma-aseammunnasta aina 
.50BMG kaliiperille asti. Lisänä ovat myös 
laitteet liikkuvan maalin ammuntaan (hirvi, 
villikarju). Laitteistot sisältävät sovellukset yh-
den henkilön PC-pohjaisesta ilma-ase- sekä 
.22LR- laitteistosta liikuteltaviin, modulaarisiin 
usean sadan maalin laitteistoihin asti. Ampu-
maetäisyydet ovat 10-1500 metriä kiinteällä 
tai radiokommunikaatioyhteydellä. Laitteis-
ton ensiesittely on Lapualla 8.5.

Lisätietoja: www.kme.no
Myyntipäällikkö Jani Virtanen kertoi, että 

Nordic Distributionin kautta on tulevaisuudes-
sa saatavana myös Ballistic-Steel-luotiloukut 
sekä IPSC- ja siluettimaalit. Saksalaisen 
Ballistic-Steelin modulaarinen luotiloukkusei-
nä soveltuu erikokoisiin ja -muotoisiin tiloihin. 
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Lapuan kaksi liiketoiminta-alueen johtajaa: Markku Kortesoja (vas.), 
keskussytytteiset patruunat, ja Gerald Fetz, reunasytytteiset patruunat.

Erkki Seikkula seisoo tyytyväisenä Nammo 
Lapuan ”kunniataulun” luona. Lapuan patruunalla 
saavutettiin menestystä ja ennätyksiä viime vuonna.



tasokkaita kertalaukauskiväärejä metsästys-
käyttöön sekä piippuaihioita ja valmiiksi pe-
sitettyjä piippuja eri profiileilla. Bergara val-
mistaa niin sanottuja ”Drop-in”-piippuja muun 
muassa Savage-, Remington- ja Thompson/
Center-aseisiin.

Lisätietoja: www.bergararifles.com

sAKo

Sakon aseet ja patruunat olivat näyttävästi 
esillä, kuten viime vuonnakin Beretta-kon-
sernin yhteisosastossa. Varsinaisia uutuuk-
sia vuodelle 2010 oli muutamia. Täysin uusi 
malli Bavarian Carbine oli pleksivitriinissä. 
Ase on jo pari vuotta markkinoilla olleen Ba-
varian mallin kokotukkinen versio.

- Edellinen Sakon kokotukkinen metsästys-
malli esiintyi ennen vuotta 1997, siis ennen 
Sako 75 -mallisarjaa edeltäneissä aseissa. Ko-
kotukkista on kyselty, Pentti Louhisola selvitti.

Kokotukki on yhdestä valikoidusta päh-
kinäpuuaihiosta valmistettu eikä ole kak-
siosainen kuten edellisissä. Tukki on siro, 
baijerilaismallinen, omanlaisella perinteisellä 
poskituella ja ”sianselkä”-perän harjalla. Kä-
densija on epäsymmetrinen, kämmenkyh-
my ja ruusupuiset koristeet pistoolikahvan 
päätylevyssä ja ”snabel”-etukin keulassa. 
Karhennusleikkaukset ovat perinteiset ja vii-
meistelynä on öljykäsittely. Aseessa on aina 
säädettävät avotähtäimet sekä herkentimellä 
varustettu laukaisulaite. Parälevy on musta 
kumiperälevy. Piipun ja lukkokehyksen ja 
lukon sidekappaleen sekä liipaisinkaaren 
teräspinnat ovat pehmeän mattapintaiset va-
loheijastusten estämiseksi.

- Sakon 85-malliahan valmistetaan nykyi-
sin viittä eri kokoa (XS=Extra Short, S=Short, 

SM=Short Magnum, M=Medium ja L= Long), 
mutta Bavarian Carbine -mallistoa on ainakin 
toistaiseksi valmistuksessa vain lukkokoko-
ja S ja M. Tämä tarkoittaa seuraavia kaliipe-
reja. S-koossa: 22-250 Rem., 243Win.260 
Rem.7mm08Rem.308Win.ja .338 Federal. 
M-koossa:.25-06Rem.,6,5x55SE.,.270 Win. 
7x64, 30-06,8x57 JS,9,3x62, Louhisola kertoi.

Kaliiperivalikoima kattaa useimmat ko-
timaiset metsästystarpeet. Sakohan lataa 
myös patruunoita näille kaliipereille, toistai-
seksi poisluettuna 260 Remington (eli 6,5mm 
08). Toinen ”uutuus” oli Sakon TRG 42 -tark-
kuuskivääri, jonka mallistoon oli tullut myös 
nyt ”Desert Tan”, erämaahiekan väriset tukit. 
TRG 42 -asetta valmistetaan sekä .300Win.
mag että .338 Lapua -kaliipereissa ja se on 
alkanut saavuttaa suosiota pitkän matkan 
ampumakilpailuissa.

Uutta TRG 42 /338 Lapua -aseissa oli 
myös 10 tuuman rihlan nousu, joka ennen oli 
samoissa aseissa 12” (uusi nousu on mer-
kitty piippuihin). Muutos on tarpeellinen, kun 
ammutaan raskaampia ja pidempiä luoteja, 
kuten esimerkiksi Sierran Matchking #9300, 
jonka paino on 19,44 g.

Vanhojen aseiden loivempi nousu ei näin 
pitkää luotia vakauta. Toisaalta Sako on teh-
nyt kokeita pitkään myös 16,2-grammaisten 
luotien kanssa, kun niitä ammutaan tiukempi-
nousuisesta piipusta. Käyvät hyvin nekin.

Sakon ”lippulaiva” on edelleen Safari, joka aina 
valmistetaan pääosin käsityönä erillään sarjatuo-
tannosta. 80 valmistetusta Sakon 80-vuotisjuhla- 
aseesta, Safari M75 -aseetsa, on lähes kaikki 
myyty. Uusi M85 Safari oli näytillä. Sekin on kal 
375Holland &Holland kuten edelliset. Nyt vain 
85-mallin L-lukkolaitteeseen rakennettu.

Vaikka monia Sako-asemalleja muutettiin 
jo viime vuonna ja esiteltiin tammikuussa Las 
Vegasin Shot Show -näyttelyssä, olivat ne-
kin oikeastaan eurooppalaisittain uutuuksia. 
Tällaisia olivat Sako 85 Deluxe ja Classic. 
Uudella tukilla varustettu 85 Hunter, Sako 85 
Kodiak sekä uudella Soft Touch -pinnoitteella 
päällystetyillä synteettisellä tukilla varustetut 
85 Finnlight ja 85 Synthetic stainless.

Sako valmistaa Hausjärven lataamossa 
myös 29 eri kaliiperin metsästys-, harjoitus- 
ja kilpailupatruunoita, joita on yhteensä 89 eri 
latausta. Myös lyijyttömiä metsästysluoteja 
on moniin kaliipereihin (Powerhead).

Erkki Lähdeniemen 
edustama Pardini on 
suosittu huippujen 

kilpapistooli.

URHEILUAMPUJA 2/201032

- Messuilla oli tänä vuonna vilkkaampaa ja enemmän kävijöitä kuin viime vuonna. 
Kiinnostuneita asiakkaita oli paljon, joten olemme hyvin tyytyväisiä messujen antiin, 
sanoivat Niina Rinne, Kim Juutilainen ja Lotta Mäkeläinen.

Nordis ryhtyy tuomaan maahan 
norjalaisia Kongsberg-ratalaitteistoja.



Kaikki lukijat varmaan tietävät, että Sako 
Oy Riihimäellä valmistaa nykyisin myös Tik-
ka-luodikot. Nokia omisti aikanaan 80-luvulla 
molemmat tehtaat ja tuotanto siirrettiin koko-
naisuudessaan Riihimäelle. Kolmas riihimä-
keläinen Tikka-mallisto on Tikka T3. Valikoima 
on Sakoista poikkeava ja myös vasenkätiset 
aseet ovat tuotannossa. Tikasta odotetaan 
kovasti uutta Sporter-mallistoa, mutta aina-
kaan IWA-messuilla sellaista ei näkynyt.

Sako kuuluu nykyään Beretta-konserniin. 
Sako toimii Suomen ja Ruotsin markkinoilla 
myös konsernin muiden tuotteiden edustajana 
ja tukkumyyjänä. Se on järjestänyt merkkihuol-
lon Riihimäen tehtaille (Beretta, Franchi ja Uber-
ti-replika-aseet). Sako valmisti vuonna 2009 noin 
70 000 luodikkoa. Se on Euroopan mittakaavas-
sakin huomattavan suuri luodikkotehdas.

hjorth urheilutuKKu

Yhtiön markkinointipäällikkö Mika Hjorth 
kertoi, että monella heidän päämiehellään 
oli jälleen esillä paljon uusia tuotteita. Tär-
keimpinä uutuuksia Suomen kannalta olivat 
Hjorthin mukaan:

- Winchester 70 -luodikon uudistunut versio
- saksalaisen Haenelin uusi luodikko  

 Jaeger 9, joka on jatkoa suositulle  
 Jaeger 810 -haulikkorihlalle

- Leupoldin uusi tähtäinkiikarimallisto,  
 joka kantaa legendaarista Redfield- 
 nimeä. Nämä edulliset perustähtäinkiikarit  
 valmistetaan USA:ssa Leupoldin tehtailla  
 yhtiön tiukkojen laatustandardien mukaan.

- JSB Match Diabololla on tulossa paljon  
 uusia ilmakiväärin luoteja kaliiperissa  
 5.5 ja 6.25 mm. Saatavilla on myös kalii 
 perin .25 luoteja.

- Anschütz julkisti messuilla oman
 uuden laadukkaan pulttilukkoisen   

 metsästysluodikon 1780 kaliiperissa 308,  
 30-06 ja 9,3x62. Luodikko on saatavilla  
 vuoden lopulla.

Hjorth Urheilutukku tarjoaa urheiluampu-
jille laadukkaita merkkejä maailmalta. Sen 
tärkeimmät tuotemerkit ovat ruuti- ja ilma-
aseissa Anschütz, Heckler & Koch, BSA, Air 
Arms ja Baikal. Patruuna- ja luotimerkit ovat 
Federal, Eley, Hornady, CCI, Winchester, 
Saga ja JSB.

Mika Hjorthin mielestä IWA-messut ovat 
pitkään olleet alan tärkein ammattitapah-
tuma Euroopassa, näin myös tänä vuonna. 
Hän piti tunnelmaa jonkin verran odottavana. 
Euroopassa odotetaan jo parempia aikoja, 
muutaman heikon vuoden jälkeen.

- Kotimaan kauppaamme ohjaa ja varjostaa 
tällä hetkellä voimakkaasti valmisteilla oleva 
uusi aselaki. Tämä luo paljon epävarmuutta 
niin kaupassa kuin kuluttajissa. Toiveemme 
on, että kysyntä pikku hiljaa palaa ja voimme 
mennä kohti kaupallisempia aikoja. Kaupal-
lisesti positiivisia asioita tässäkin tilanteessa 
on nähtävissä, kun tähtäinkiikariemme myynti 
(Leupold, Redfield, Hawke) on lähtenyt hyvin 
liikkeelle. Tarvike- ja jälleenlataustuotteiden 
myynti on myös ollut tasaisessa kasvussa.

teuvo louhisolA oy

Benellin uutuus tälle vuodelle on Vinci-
haulikko. Ase on ollut USA:n markkinoilla 
vuoden ja Euroopan markkinoille esittely 
tapahtui IWA:ssa. Vinci on uusin innovaa-
tio puoliautomaattien saralla. Entuudestaan 
toimintavarmaa ja kestävää Inertia-mekanis-
mia on kehitelty edelleen. Uudessa mallissa 
mekanismi on yksi kokonaisuus ja se on ni-
meltään Vinci Inertia System.

- Aseen lukko ja Inertia-mekanismi ovat 
yhdessä "paketissa" ja tämä takaa nopean ja 
toimintavarman latausliikkeen. Aseen Com-
fortech Plus -tukki vähentää rekyyliä useita 
kymmeniä prosentteja. Tukissa on vaihdetta-
va Air Cell -perälevy, jota on saatavana kol-
mea eri pituutta, Tommi Toivonen esitteli.

Myös poskipakka on vaihdettava ja vaih-
toehtoja vakion lisäksi on kaksi. Aseessa on 
vapaasti kelluva piippu. Supistajat ja piippu 
on kylmäkäsitelty. Menetelmä poistaa metal-
lin jännitteitä sekä parantaa piipun ja supis-
tajien ominaisuuksia huomattavasti.

Ase itsessään on kolmiosainen modulaa-
tio. Kokonaisuuden muodostavat piippu, 
runko sekä perä. Kokoaminen, purkaminen 
sekä perän kulman säätö tapahtuu ilman työ-
kaluja. Myös aseen kuljettaminen on kätevää 
mukana tulevassa, erikseen suunnitellussa, 
kovassa kuljetuslaukussa. Vinciä on saata-
vana 24", 26" ja 28" piipulla riippuen viimeis-
telystä.

Vaihtoehtoina ovat: 
- musta - kiiltävä tai mattamusta piippu/ 

 lukkorunko
- Camo (APG tai MAX-4) koko ase.
- ruskea - mattamusta piippu/lukkorunko
- vihreä - mattamusta piippu/lukkorunko
- hiekka - mattamusta piippu/lukkorunko
Verney-Carron viettää tänä vuonna 190-vuo-

tisjuhliaan. Juhlan kunniaksi Sagittaire-, Su-
per9- sekä Impact-sarjasta oli valmistettu nu-
meroitu (1-190) erikoiserä keräilijöille.

L´Atelier Verney-Carron puolella uutuute-
na esiteltiin Vintage Safari Luxe -kivääri, joka 
perustuu Mauser 98 Magnum -lukkorun-
koon. Esillä oli myös kaksoisluodikko, jonka 
valmistuksessa käytetään Damasku-terästä. 

Teuvo Louhisola Oy esittelee tänä vuonna 
Riihimäen Erämessuilla L´Atelier Verney-
Carron -aseita.

Napier esitteli uuden aseenpuhdistukseen 
tarkoitetun sarjan. Samoja välineitä voi käyttää 
useissa eri kalibereissa .22 alkaen aina 45/70 
asti pakkauksessa olevan vaijerin ja siihen 
kiinnitettävien puhdistuslappujen ansiosta.

Ultra Clean -puhdistuskangas on myös tä-
män vuoden uutuus. Kangas on toiselta puo-
lelta karhea ja vastaa puhdistusteholtaan har-
jaa. Karhea puoli puhdistaa piipun tehokkaasti. 
Kankaan sileä puoli viimeistelee tuloksen.

Louhisolalle messujen anti sekä kokemukset 
olivat hyvät. Uutuudet ovat esillä yleisön näh-
tävillä viimeistään kesäkuussa Erämessuilla.

erKKi lähdeniemi oy

Erkki Lähdeniemi sanoi välttäneensä uusi-
en edustusten ottamista, kun vanhoissakin 
on kyllin hoidettavaa. Edustuksia tarjottiin 
ja listahinnoistakin olisi voinut neuvotella. 
Myynnin tarve vaikutti kovalta, sillä lama on 
tosiasia asealallakin.

Pardini on Lähdeniemen kärkituote ja sen 
pistoolisarjaan on valmistettu nuorille tarkoi-
tettu uusi paineilmapistooli. Muut keskeiset 
tuotteet ovat Pedersoli- ja Uberti-merkkiset 
mustaruuti- ja perinneaseet, Versa- ja Pod-
merkkiset kiväärin etutuet ja Brunox-kuparin-
poisto- ja aseöljyt.

- Pardinilla on uusi Kid-mallin paineilmapis-
tooli. Ase on siitä mielenkiintoinen, että siinä 
on aikuisten ampujien aseiden runko, mutta 
kahva, piippu, säiliö, liipaisin ja takatähtäin 
ovat pienemmät ja hiukan vaatimattomam-
min säädöin, Erkki Lähdeniemi kuvailee.

Kahva on kolmeen nuorten kokoon sää-
dettävä: pieneksi, keskisuureksi tai suurek-
si. Lisäksi kahva voidaan kääntää oikea- tai 
vasenkätiselle. Kid-malliin sopivat aikuisten 
aseen isommat osat. Vastaavasti aikuisten 
malliin sopivat Kidin osat. Aseita ja osia voi 
vaihdella "isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle" tai 
päinvastoin, mielen ja sopivuuden mukaan. 
Nuorisoaseen hinta on luonnollisestikin ai-
kuisten asetta halvempi.

Nina Holmberg ja Tommi Toivonen tuovat Teuvo Louhisola Oy:n uutuudet Riihimäen Erämessuille kesäkuussa.

URHEILUAMPUJA 2/2010 33



- Näkymät vuodelle 2010 ovat sekavat. Nyt 
vain odotellaan, millaisena uusi aselaki tulee 
ulos. Se ratkaisee ampumaurheilun tulevai-
suuden. Samoin aseliikkeiden tulevaisuus on 
siitä kiinni.

mArKus remes oy

Takavuosien menestysampuja Markus Re-
mes sanoo yrityksensä jatkavan kaupan-
käyntiään entisin tuottein. Metsästys- ja 
kilpa-ampumapuolen tuotevalikoimaan voi 
vielä tulla lisäyksiä, sillä muutamat neuvot-
telut ovat vielä kesken.

- IWA-messut olivat normaalit tai ehkä aiem-
paa rauhallisemmat. Toisaalta olen käynyt siel-
lä lukuisia kertoja ja siksi asioiminen on käynyt 
tutummaksi kuin ensimmäisillä kerroilla, Mar-
kus Remes arvioi ammattiväelle suunnattua 
Euroopan suurinta alan messutapahtumaa.

Remestä huolestuttaa erityisesti pienten 
ampumaratojen tulevaisuus Suomessa. Hän 
toivoo, että Ampumaurheiluliitto ja muut vas-
taavat tahot tekisivät voitavansa paikallista-
son ratojen säilymisen varmistamiseksi.

eF-security oy

Seinäjokelainen EF-Security Oy jatkaa pa-
nostustaan kaikenlaiseen urheiluammun-
taan lajista riippumatta. Tesro-kilpa-aseet 
ovat yksi yrityksen keskeisistä urheiluam-
pujille suunnatuista tuotteista. Tesro esitteli 
messuilla uuden PA10 Eco -ilmapistooliin. 
Tesro-kilpa-aseet ovat saaneet kahdessa 
vuodessa hyvän haastajaroolin Suomen 
kilpa-asemarkkinoilla. Ilmapistoolien ja -ki-
väärien lisäksi Tesro:n valikoimiin kuuluvat 
myös ruutipistoolit.

- Oma osaamisemme ja palvelukykymme 
on aikuistunut kypsäksi myös kilpa-aseiden 
osalta. Haluamme kuitenkin edelleen jatkaa 
kehittymistä ja kuunnella asiakkaiden toivei-
ta niin tuotteiden kuin palvelummekin osalta, 
Tommi Myllykoski painotti.

Hänen mukaansa suurin huolenaihe ase-
markkinoilla on lainsäädäntöuudistuksesta joh-
tuva odotus- ja epävarmuustila. Kaupallisella 
asealalla se on vaikuttanut yli kaksi vuotta. Ase-
liikkeitä on jo mennyt ja menee konkurssiin.

- Toivon hartaasti, että järjen ääni voittaa 
Arkadianmäellä. Tunnekuohuissa tehty halli-
tuksen iltakoulun linjaus ei voi olla sellainen, 
ettei sitä voida muuttaa vastaamaan todelli-
suutta. Urheiluampujien harrastamista ei tule 
tehdä mahdottomaksi mieleltään sairaiden 
yksilöiden tekemisten takia.

urheilu & KAlAstus oy

Toimitusjohtaja Pertti Huhtela kertoi yhtiön 
uutuuksista merkittävimpiä olevan uudet 
patruunat ja ruuti.

- Maahantuontimme keskittyy Norman 
patruunoihin ja ruutiin sekä RWS-, Rottweil- 

ja RC-patruunoihin. Norman ruutia ei ole 20 
vuoteen tuotu Suomeen.

RWS:n uudet patruunat ovat Target Elite 
-ratapatruunat kaliipereissa .223 Rem, .308 
Win, .300 Win Mag ja .338 Lapua Magnum. 
Ne ovat pitkän matkan kilpapatruunoita. Kak-
si viimeistä ovat jopa kilometrin matkoille.

Urheilu&Kalastuksen tuotevalikoimaan 
kuuluu nyt myös sveitsiläinen aseöljy Bru-
nox. Norman 6mm BR -ratapatruunoita se on 
tuonut jo viiden vuoden ajan. Jääkiekkova-
rusteet ovat toinen yhtiön tärkeistä tuoteryh-
mistä. Se vie niitä noin kymmeneen maahan. 
Asepuolella yhtiö keskittyy patruunoiden ja 
tarvikkeiden myyntiin.

Pertti Huhtela sanoi viime vuoden olleen 
kaupallisesti kohtuullisen hyvän ja vähintään 
samanlaista hän odottaa tästä vuodesta.

juhAni sinisAlo oy

Juhani Sinisalo Oy:n tuonnin kärjessä ovat 
Baschieri & Pellagri -haulikonpatruunat. 
B&P juhlii 125-vuotista taipalettaan ja tar-
joaa ampujille ja metsästäjille laadukkaita 
tuotteitaan entistä laajemmalla skaalalla.

Myyntipäällikkö Arto Holmström mainitsee uu-
tuuksista muun muassa kal. 28 ja .410 patruunat 
sekä nopeat MG2 Flash -metsästyspatruunat. 
Myös vesilinnustukseen on tarjolla laaja valikoi-
ma volframihauleilla ladattuja patruunoita.

Fabarm-aseet ovat toinen keskeisistä tuon-
tituotteista. Fabarm on aiemmin valmistanut 
pelkästään haulikoita. Nyt se on tehnyt kaksi 
uutta aluevaltausta: toinen on vaihtopiippui-
nen kivääri Fabarm Iris ja toinen haulikkorihla 
Fabarm Dual 2010. Lisäksi trap-ammuntaan 
tulee yksi edullinen vaihtoehto lisää: Fabarm 
Elos Trap. Kaikki uutuudet tulevat myyntiin 
tämän vuoden aikana.

- IWA:ssa aistimme, että kauppa USA:han 
ja Venäjälle vetää. Euroopassa kauppa ei käy 
ja aselakien uhkakuvat ovat tuttuja monessa 
muussakin maassa kuin Suomessa. Toivotta-
vasti tämä vuosi ei ole kohtalokas alallemme, 
Holmström pohti.

heiKKi tAipAlus Ky

Heikki Taipalus tuo Suomeen muun muassa 
Steyr-aseita. Malli LG110 on saatavana nyt 
vasenkätisellä virityksellä; LG110 Match on 
täysvasenkätinen ja LG110 RT:ssä on oikea tai 
vasen viritys. LP50:tä on nyt neljänä versiona.

H&N:n uudet etiketit ovat aiempaa käyttä-
jäystävällisemmät. Niissä on tarkat tiedot luo-
deista ja minkälaiseen aseeseen ja käyttöön 
ne ovat tarkoitetut.

Heikki Taipalus uskoo tämän vuoden 
kaupankäynnin jatkuvan ilma-aseiden osal-
ta normaaliin tahtiin, mutta ruutiasekaupan 
perään hän asettaa suuren kysymysmerkin. 
Kauhajokelaista suututtaa alan lainsäädän-
nön kiemurat.

- Tuntuu, että joillakin paikkakunnilla on 
vaikeinta saada juuri ISSF:n sääntöjen mu-
kaisen kilpailuaseen lupaa. On toki paikka-
kuntia, joissa luvan saa kilpailuaseelle suun-
nilleen samoin kuin aikaisemmin, hän sanoo.

- Vapaapistoolien luvat? Millään seuralla ei 
ole vasen- ja oikeakätisiä vapaapistooleja eri-
kokoisilla kahvoilla varustettuna. Miten voi käy-
dä ampumassa kaksi kertaa kuussa ja saada 
merkinnät harjoituspöytäkirjaan, kun ei ole 
kelvollista välinettä harjoitteluun? Pienen lip-
paallisen pienoiskiväärin saa yleensä metsäs-
tyskortin esittämällä. Ase on tulinopeudeltaan 
aivan eri luokkaa ja helpommin kätkettävissä! 
Rata- tai ampumahiihtoaseen hankkimislu-
van saamiseksi tarvitaan seuran todistukset 
ja harjoituspöytäkirjat ja pitkä viranomaisen 
harkinta-aika! Taipalus puuskahtaa. u

Urheilu & Kalastuksen 
Pertti Huhtelan 
myyntilistalla 

ovat patruunat 
ja luodit sekä 

jääkiekkovarusteet!

URHEILUAMPUJA 2/201034

Tommi Myllykoski lupaa, että Tesron PA10 Eco 
yllättää myönteisesti sekä ominaisuuksillaan että 
hinnallaan. Ase saadaan lähiaikoina Suomeen.



Uudet hylsyt, 
uudet pakkaukset!
Lapua .22-250 Remington

Lapua .308 Winchester Palma

Nammo Lapua Oy 
PL 5, 62101 LAPUA
Puh. (06) 431 0111 
Faksi (06) 431 0244
www.lapua.com

Onnea Juha!
Lapua onnittelee merkkipäivänä!

Lapuan saalis Vancouverista 2010
8 kultaa, 8 hopeaa, 7 pronssia
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Miksi harrastat ammuntaa? 
Haasteellista ja kivaa.

Tavoitteesi? Päästä maajoukkueeseen.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Kilpailut.

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Rauhallinen .

unelmasi? Kansainvälinen ampujanura.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Tarkka ja oikeudenmukainen.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? En ole miettinyt.

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?
Yhteistä toimintaa.

Tekniikka vai tahto? Tekniikka.

Mikä on lempihedelmäsi? Omena.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Hirvi.

Mukavin kouluaine? Liikunta.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempiväri? Sininen.

Paras elokuva? Kummeli Jackpot.

Mikä sinusta tulee isona? Maanviljelijä.

Kuka olet? Eemil Pirttisalo.

Mistä? Kokkolan Käläviä.

Kuinka vanha olet? 13.

Seura, jota edustat?
RMY (Ruotsalon Metsästysyhdistys).

Kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
3 vuotta.

Lajisi? Trap.

Valmentajanasi toimii?
Ari Heikkiniemi ja Antti Pirttisalo. 
Tehoryhmän valmentaja Satu Pusila.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Metsästys, kalastus ja salibandy.

Miten aloitit ammunnan?
Isän mukana lähdin radalle.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen ja sosiaalinen.

revolverihaastattelussa >

EEmil Pirttisalo
Ruotsalon Metsästysyhdistys (RMy)

// Tuuletuksen paikka
kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Terveiset ja kiitokset Ålanderin Paulille 

kaikesta vaivannäöstä meidän nuorten eteen.

Eemil Pirttisalo

Lapsen

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali
antti pirttisalo

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
totuus...

Kuva: Timo Rautio
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antti pirttisalo

Laulun sanat > antti pirttisalo
Ruotsalon Metsästysyhdistys (RMY)

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa?
Hyvä harrastus kantaa läpi elämän.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurallanne on?
Heikot. Ampumarata suljettu tällä hetkellä. 
Uutta ympäristölupaa odotellaan.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi?
Muutamia nuoria on tullut lajin pariin, 
mutta lisää harrastajia tarvitaan.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Kannustava.

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta?
Näkee kuinka hyvä ja mielekäs harrastus 
antaa eväitä nuorten elämään.

Entä haasteellisinta?
Omien poikien valmentaminen.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi?
Kannustavaa ja hyvää ilmapiiriä.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta?
Oikein tehtynä erittäin hyödyllistä.

Hienoin urheilija, jonka tiedät? 
Jokainen urheilija joka jaksaa puurtaa 
lajinsa parissa parhaansa tehden.

Tiedätkö, mikä on seurasi 
toiminta-ajatus? Pyritään antamaan 
mahdollisuudet harrastaa.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Terveys, perhe ja hyvät harrastukset.

INTRO
Kuka olet? Antti Pirttisalo.

Mistä olet kotoisin? Kokkolan Käläviältä.

Mikä on toimenkuvasi seurassasi? 
Huoltaja, valmentaja ja kuski.

urheilutaustasi?
Ei urheilijataustaa. Aloitin 
haulikkoammunnan varttuneella iällä.
Miten olet päätynyt ohjaamaan  
ja valmentamaan?
Omien poikien harrastuksen myötä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Hyvä motivaatio.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Kohtuullinen, mutta lisää naisia ja nuoria 
tarvitaan ammuntaharrastuksen pariin.

Mikä on keskipohjanmaalaisen 
ampumaurheilun tila?
Hyvä. Maakunnassa on monia hyviä 
ampujia monessa lajissa ja ikäryhmässä.

Mikä on suomalaisen 
haulikkoammunnan tila?
Tällä hetkellä uhkia haulikkoammunnalle 
löytyy tiukentuneesta aselupamenettelystä 
sekä ampumaratojen ympäristölupien 
vaatimusten kiristymisestä. Haulikko-
lajeissa on maallamme tarjota lahjakkaita 
ja menestyneitä ampujia kansainvälisiin 
koitoksiin.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Tavoitteena on saada uusia harrastajia 
ammunnan pariin.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Kiitettävä.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassasi? Erittäin tärkeä.

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Seuran ensimmäinen joukkuemitali 
kansallisessa trapissa vuonna 89 viime 
vuosisadalla.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Pääseura tukee ja kunnalta haetaan 
avustuksia.

toisen-
     lainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-vanhempien suusta

Kuva: Timo Rautio



Suomalainen
kaipaa luontoon

Kansainväliset Erämessut
on metsästyksen ykkösmessut
Suomessa. Tule tutustumaan
maan laajimpaan valikoimaan alan
uutuuksia, tekemään löytöjä
ja viettämään antoisaa päivää
harrastustesi parissa!

o 
rimattilan Seudun Urheiluampujat on Ampumaurheiluliiton 
kahdeksas Nuori Suomi Sinettiseura. Ampumaurheiluliiton 

nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio luovutti OSU:lle Sinetin Sa-
lolan ampumaurheilukeskuksessa 13. maaliskuuta.

– Sinetti on tunnusmerkki siitä, että seura pitää lapsista ja nuorista 
hyvää huolta. Seuran toiminta on monipuolista ja kannustavaa, ja 
ohjaajat ovat koulutettuja, Rautio kiitti Sinettiä luovuttaessaan.

Sinetin hakuprojekti oli OSU:lle parin vuoden urakka, johon seuran 
innosti nuorisotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen Heikki Romp-
panen. Nyt OSU:n toiminnassa on mukana nelisenkymmentä alle 
20-vuotiasta nuorta, jotka harrastavat tai kilpailevat haulikkolajeissa. 
Jatkossa OSU aikoo laajentaa nuorisotoimintansa luotilajeihin.
Ampumaurheilussa on kahdeksan Sinettiseuraa:

Hämeenlinnan Ampumaseura, auditointi huhtikuussa 2010
Härmän Seudun Ampujat, voimassa 1.10.2010 asti
Kankaanpään Ampujat, voimassa 2.11.2011 asti
Mikkelin Ampujat, voimassa 26.10.2010 asti

Orimattilan Seudun Urheiluampujat, voimassa 13.3.2012 asti
Pieksämäen Seudun Ampujat, auditointi 29.3.2010
Siilinjärven Urheiluampujat, voimassa 5.10.2010 asti
Sodankylän Ampujat, voimassa 27.3.2012 asti
Nuori Suomi Sinetin seuralle myöntää kunkin lajin oma lajiliitto. 

Sinettijärjestelmä tukee ja sitouttaa Sinettiseurat kehittämään toi-
mintaansa sinettikriteereiden mukaisesti. Ampumaurheiluliiton 
kymmenen kriteeriä määrittelevät seuran eettiset ja kasvatuksel-
liset periaatteet, ohjaavat seuran organisointia ja toimintaa sekä 
määrittelevät ohjaajien ja valmentajien osaamista. Ampumaurhei-
lun ensimmäinen ja tärkein kriteeri on: ”Seura pitää huolta jokaises-
ta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.”

Suomessa on eri lajeissa yhteensä 529 Sinettiseuraa.

Hae Sinettiseuraksi 31.5. mennessä
Sinettiseuraksi haetaan toiminnan arvokkaan sisällön takia. Lähtö-
kohtana on seuran oma halu kehittyä laadukasta nuorisotoimintaa te-
keväksi seuraksi. Seurojen toiminta arvioidaan sinettikriteerien osalta 
joka toinen vuosi. Sinettiseurastatuksesta kiinnostuneet, aktiiviset, 
nuorisotoimintaan panostavat seurat voivat ottaa yhteyttä Ampu-
maurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautioon, puhelin  
(09) 3481 2507 tai timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi.

Sinettiseuraksi aikovien seurojen kanssa tehdään seuran kokonais-
valtainen kehittämissuunnitelma, joka tähtää Sinettiseura-laatumer-
kin myöntämiseen seurasta riippuen 1-2 vuoden kuluessa prosessin 
alkamisesta. Sinettiseuraksi voi hakea vuosittain toukokuussa.

Ampumaurheiluseurat hakevat Nuori Suomi Sinettiä Ampumaur-
heiluliitolta. Nuorisovaliokunta vastaa haku- ja valintamenettelyn 
toteuttamisesta. Valiokunta tekee vuosittain syyskuussa esityksen 
SAL:n hallitukselle Sinettiseuraksi hyväksyttävistä seuroista.

Sinetti myönnetään Nuoren Suomen ohjeen mukaisesti ensim-
mäisellä kerralla kahden vuoden määräajaksi ja tämän jälkeen kol-
men vuoden määräajaksi.
Hakumenettely

- Hakemuksen voi jättää vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
- Nykyiset Sinettiseurat tekevät hakemuksen aina Sinetin viimeisen 

voimassaolovuoden toukokuussa.
- Seura täyttää hakulomakkeen ja liittää siihen seuran toimintalinjan, 

toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen.
Valintamenettely

- Nuorisovaliokunta arvioi sinettikriteereiden toteutumisen seurassa 
hakemuksen sekä liitteiden perusteella.

- Jos seura täyttää hakemuksen perusteella Sinettiseurakriteerit, niin 
Sal:n nuorisovaliokunnan edustaja ja Slu-alueen seurakehittäjä 
suorittavat auditoinnin.

- auditointien jälkeen nuorisovaliokunta tekee Sal:n hallitukselle 
esityksen hyväksyttävistä Sinettiseuroista. 

Valinnan jälkeen 
- Sinetin luovutustilaisuus, jos kyseessä on uusi sinettiseura.
- Yhteydenpito, tiedottaminen ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen.

Lisätietoa Ampumaurheiluliiton Sinettiseuroista
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/sinettiseurat

OSU:n Sinetin vastaanottivat Heikki Romppanen, Henry Romppanen, 
Karri Arminen, Juha Perttola, Jani Kokko, Marika Salmi, Juho-Pekka 
Maunula ja Juho Hannonen. Kuva: Timo Rautio.

Orimattilan Seudun 
Urheiluampujat
nuori Suomi 
Sinettiseuraksi
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Ympäristöministeriö on alkanut valmis-
tella ”mallilupahanke”-nimellä ampu-
maratojen ympäristölupien ohjeistusta, 

totesi ympäristöministeriön ympäristöneuvos 
Anna-Maija Pajukallio Ampumaratojen tule-
vaisuus –seminaarissa Helsingin Messukes-
kuksessa perjantaina 5. maaliskuuta. 

Ympäristöministeriön on selvityksissään 
todennut ampumaratojen ympäristölupien 
laadun ja sisällön epätasaiseksi. Lisäksi mi-
nisteriö on todennut ampumaratojen ympäris-
tölupien aiheuttavan paljon valituksia. Tämän 
vuoksi ympäristöministeriö on ryhtynyt valmis-
telemaan ”mallilupahanke”-nimellä ampuma-
ratojen ympäristölupien ohjeistusta.

- Tavoitteena on ampumaratojen ympäris-
tölupapäätösten yhtenäisyys, hyvät lupaha-
kemukset ja päätökset, ampumaratojen hyvä 
ympäristösuojelullinen taso, käyttökelpoiset 
ratkaisut ja BAT-yhteistyö, ympäristöneuvos 
Anna-Maija Pajukallio totesi.

Ympäristöministeriö kutsuu ryhmään ai-
nakin Ampumaharrastusfoorumin, Suomen 
ympäristökeskuksen, Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksien, aluehallintovirastojen, 
kuntien, puolustusministeriön ja opetusmi-
nisteriön edustajat. Kevään aikana minis-
teriö tekee työn pohjaksi lupa-analyysin ja 
asettaa työryhmän. Sen tavoitteena on lä-
hettää ohjeistus lausunnoille jo syksyllä. Ym-
päristöministeriö on jo valinnut työryhmän 
puheenjohtajaksi ylitarkastaja Elise Sahavir-
ta, joka työskentelee ympäristöministeriön 
ympäristönsuojeluosaston yhdennetty ym-
päristösuojelu –ryhmässä. Ryhmässä hänen 
vastuualueenaan ovat ympäristösuojelulain-
säädäntö, ympäristörikokset sekä ympäris-
töluvat ja valvonta ja kantelut.

Anna-Maija Pajukallio valotti esitykses-
sään ampumaratoja koskevia lakeja, muun 
muassa maanrakennuslaki, ympäristösuoje-
lulaki, luonnonsuojelulaki ja valtioneuvoston 
päätös melutasosta. Eräs tärkeimmistä am-
pumaratojen kysymyksistä on melu. Tyypilli-
nen ampumaradan melualue on 5 km² ilman 
meluntorjuntatoimia, 2,5 km², kun meluntor-
juntatoimia on tehty.

Suomessa on 1056 ampumarataa, joista 
525 toimivaa. 314 rataa sijaitsee pohjavesi-
alueella, näistä 186 toimivaa. Ulkoampuma-
radat ovat tarvinneet ympäristöluvan vuo-
desta 2000 alkaen. Luvan myöntää kunnan 
ympäristöviranomainen. Vaikka ampumara-
dalla olisi ympäristölupa, jonka mukaan toi-
mitaan, ei toiminnasta saa aiheutua maape-
rän tai pohjaveden pilaantumista.

Anna-Maija Pajukallion totesi yleensä naa-
purin valittavan ampumaradasta. Valituspe-
rusteina ovat melu ja turvallisuus. Valituksia 
tehdään molemmin puolin.

Ympäristöministeriö alkaa valmistella mallia
ampumaratojen ympäristöluvaksi

Teksti: Matti Viitanen ja Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Viitanen

Tutkituista ampumaradoista maaperä oli 
pilaantunut erityisesti haulikkoradoilla. Ki-
vääri- ja pistooliradat ovat tässä suhteessa 
helpommin hallittavia. Haulikkoammunnassa 
haulit leviävät usein yli 10 hehtaarin alueelle.

Anna-Maija Pajukallio arvioi, että vuosina 
2005-2015 maaperän kunnostukseen yh-
teensä kuluu 1-1,2 miljardia €, joista ampu-
maratojen osuus on yli 300 miljoonaa €.

Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä 
vähemmän ampumaratoja, mutta ne ovat 
korkealuokkaisempia. Ampumaradat ovat 
suurempia, jolloin ympäristönsuojelu voi-
daan ottaa riittävällä tavalla huomioon.

Ampumaratalaki eduskuntaan 
syyskuussa
Ampumaratalaki on valmis eduskuntakäsitte-
lyyn syyskuussa, totesi sisäasiainministeriön 
poliisiosaston projektipäällikkö Mika Lehto-
nen Ampumaratojen tulevaisuus –seminaa-
rissa. Nykysäännökset ovat lähes sadan 
vuoden ikäisiä, kun asetus ampumaratojen 
laittamisesta ja kunnossapidosta on astunut 
voimaan 21.1.1915 sekä senaatin päätös 
ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapi-
dosta on astunut voimaan 25.7.1916.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund asetti 
hankkeen uudistamaan ampuma-aselakia 
ja ampumarata-lakia 29.9.2008. Ampuma-
aselaki on nyt eduskuntakäsittelyssä. 

Ampumaratalainsäädäntöä valmistelevat 
Mika Lehtosen johdolla

• liisa Timonen (Poliisihallitus),
• Susanna Wähä (ympäristöministeriö),
• Sauli Härkönen
 (Metsästäjäin Keskusjärjestö),
• Pauli Partanen (Suomen Metsästäjäliitto),
• Arto Pulkki (Reserviläisurheiluliitto),
• Jorma Riissanen
 (Suomen Ampumaurheiluliitto),
• Hannu Tolonen (opetusministeriö),
• Markku Tuominen
 (Keski-uudenmaan poliisilaitos), 
• Vesa Valpasvuo (Kuntaliitto).
Lisäksi ryhmään kuuluu asiantuntija puo-

lustusministeriöstä.
Esityksessään Mika Lehtonen pohti, min-

kälainen uuden ampumaratalain tulisi olla. 
Olisiko se erillinen säännös vai osa ampu-
ma-aselakia. Myös pohdinnan alla on, min-
kälainen lupa ampumaradan perustamiseen 
ja toimintaa varten pitäisi olla:

• turvallisuusvaatimukset
• vastuuhenkilö
• luvan voimassaolo
• luvansaajan velvollisuudet
• luvansaajan oikeudet
• radan valvonta
• luvan peruuttaminen

hh Ympäristöministeriön ympäristö-
neuvos Anna-Maija Pajukallio.

h  Projektipäällikkö Mika Lehtonen, 
sisäasiainministeriön poliisiosasto.

>>
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Puolustusvoimat on tehnyt 
aloitteen BAT-selvityksestä
- Hankkeen tavoitteena on tuottaa eri intres-
sitahojen hyväksyttävissä olevat arviointikri-
teerit ampumaratojen ympäristönsuojelun 
vaatimustason määrittelemiseen sekä mal-
liratkaisuja ampumaratojen ympäristönsuo-
jelutarpeisiin, Puolustushallinnon rakennus-
laitoksen johtava asiantuntija Sara Kajander 
esitteli Ampumaratoja koskevaa kansallista 
BAT-selvitystä Ampumaratojen tulevai-
suus –seminaarissa (BAT = Best Available 
Techniques = Parhaat Käyttökelpoiset Tek-
niikat). Puolustusvoimat aloittaa hankkeen 
kevään aikana. Kivääri- ja pistooliratojen 
ympäristöhaasteisiin keskittyvän hankkeen 
pitäisi valmistua vuoden 2011 aikana.

Puolustusvoimain hankkeen tavoitteena 
on ympäristölupakäytännön ja ratkaisujen 
tarkastelu Suomessa ja vertailumaissa sekä 
ampumaratojen ympäristövaikutusten tar-

kastelu. Tämän työn pitäisi on antaa arvioin-
tikriteerit ympäristönsuojelun vaatimustasol-
le. Lisäksi puolustusvoimain tavoitteena on 
teknisten ratkaisujen ja kokemusten kartoit-
taminen sekä kehitystyö. Tämän työn pitäisi 
tuottaa mallisuunnitelmia ja tyyppiratkaisuja 
sekä kustannusarvioita.

- Optimaalisia ja kustannustehokkaita rat-
kaisuja erityyppisille radoille. Ratkaisuissa 
huomioidaan asetyyppi, laukausmäärä, ra-
dan sijainti, maaperä ja ympäristön herkkyys, 
johtava asiantuntija Sara Kajander esitteli.

Puolustusvoimat aikoo kutsua hankkee-
seen mukaan Suomen ympäristökeskuk-
sen, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen, 
Ampumaharrastusfoorumin, ELY-keskukset, 
kunnat, ympäristöministeriön sekä erityisasi-
antuntijoita tarpeen mukaan. 

Sara Kajander kertoi, että noin puolet puo-
lustusvoimien radoista on ympäristöluvitettu. 

Puolustusvoimat on huomannut luvat vaa-
tiviksi ja osin epäjohdonmukaisiksi. Luvat 
vaativat parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
käyttöä ympäristövaikutusten hallinnassa 
ja vaatimusten toteuttamisaikataulut ovat 
haasteellisia. Täyttääkseen lupaehdot puo-
lustusvoimat joutuu tekemään huomattavia 
investointeja. Se on arvioinut maaperän ja 
pohjaveden suojausrakenteiden kustannus-
ten vaihtelevan 70.000 – 350.000 euron välil-
lä radoittain. Kun puolustusvoimien käytössä 
on 32 rata-aluetta ja 159 rataa, puolustusvoi-
mat joutuisi nykyisillä vaatimuksilla käyttä-
mään 14-70 miljoonaa euroa ampumarato-
jensa kunnostukseen.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
tehtävänä ovat maaperän ja pohjaveden 
tutkimiseen ja kunnostamiseen liittyvien pal-
velujen tuottaminen puolustusvoimille sekä 
maaperän ja pohjaveden ympäristönsuojelun 

1. 2.

3. 4.
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Ampumaharrastusfoorumi 
”lobbaa” päättäjiä
Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi, avasi Ampumaharrastusfoorumin kolmannen 
yleiskokouksen Helsingin Messukeskuksessa perjantaina 
5. maaliskuuta. Yleiskokouksen otsikko oli tällä kertaa 
”Ampumaratojen tulevaisuus”.

Ampumaharrastusfoorumissa on mukana kymmenen 
alan harrastajajärjestöä. Kyseessä on vapaamuotoinen 
yhteenliittymä, jonka tavoitteena on päättäjiin vaikuttaminen, 
”lobbaaminen”.

Risto Aarrekivi totesi, että ampujat ovat hyvin yksin. Tällä 
hetkellä paineita tuntuu tulevan joka suunnalta. Hänen 
mukaansa vastauksia kysymyksiin ja pyyntöihin ei ole aina 
saatu, aina ei olla saatu edes kielteistä vastausta!

Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöt edustajineen ovat: 
• suomen ampumaurheiluliitto, toiminnanjohtaja risto aarrekivi (pj) 
• suomen ampumahiihtoliitto, toiminnanjohtaja janne hakala
• metsästäjäin keskusjärjestö, apulaistoiminnanjohtaja sauli härkönen
• suomen metsästäjäliitto, keijo aalto
• maanpuolustuskoulutusyhdistys, koulutuspäällikkö antti nieminen 
• reserviläisurheiluliitto, marko patrakka
• suomen reserviupseeriliitto, järjestösihteeri tommi verho
• reserviläisliitto, järjestösihteeri suvi tuomanen
• asealan elinkeinonharjoittajat, puheenjohtaja esko hakulinen
• asehistorian liitto, varapuheenjohtaja raimo suominen 
• suomen ampumaurheiluliitto, ympäristöasiantuntija jorma riissanen (siht) 
• ampu-hanke, hankepäällikkö markku lainevirta

kehittämishankkeet. Lisäksi sen työnä ovat ampumaratatutkimukset, 
riskinarviot, kunnostushankkeet ja teknisten ympäristönsuojeluratkai-
sujen kehittäminen.

ulkoampumaratahanke
vuosikymmenen urakka
Pääkaupunkiseudun ulkoampumaratahanke on vuosikymmenen 
urakka. Pelkkä radan kaavoitus vie aikaa vähintään 5-10 vuotta, 
totesi Uudenmaan liiton aluesuunnittelusta vastaava johtaja Riitta 
Murto-Laitinen Ampumaratojen tulevaisuus –seminaarissa.

Ensin ulkoampumarata pitäisi saada maakuntakaavaan. Sen jäl-
keen se pitäisi merkitä kunnan yleis- ja asemakaavaan. 

- Eri kaavatasoja voidaan valmistella rinnan, mutta yleis- ja ase-
makaavaa ei kuitenkaan voida hyväksyä ennen maakuntakaavan 
vahvistamista. Kaavoituksen lisäksi ampumarata tarvitsee ympä-
ristöluvan. Aikaa on varattava vähintään 5-10 vuotta, johtaja Riitta 
Murto-Laitinen totesi.

Uudenmaan liitto on uudistamassa maakuntakaavaa koko Uuden-
maan alueelle. Päätös kaavatyön käynnistämisestä on tehty kesäkuussa 
2007. Maakuntahallituksen hyväksyivät osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man toukokuussa 2009. Kaavan lopullisesta sisällöstä päätetään 2011.

Murto-Laitinen kertoi kaavoitusjärjestelmästä ylhäältä alaspäin: 
• valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
• maakuntakaava
• yleiskaava
• asemakaava.
Näistä maakuntakaava ilmaisee kuntien yhteisen tahtotilan.
Uudenmaan Liitto teki Ampumarataselvituksen vuonna 2005. Ky-

sely tehtiin 240 ampuma- ja metsästysseuralle. Palaute oli 70 %. 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin 17.12.2008. Sisäl-

tö oli pettymys pääkaupunkiseudun ammunnan harrastajille. Sipoon 
Sibbo Skyttegillen ampumaurheilukeskusta on mahdollista kehittää. 
Kirkkonummen Kauhala on toinen mahdollisuus ampumaurheilukes-
kukseksi. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on kolmas mahdollisuus.

Ampumaradan saamiseksi kunnan tahtotila on ratkaiseva. Kunta 
ei voi tehdä maakuntakaavan vastaista päätöstä.

Uudenmaan Liitto on metropolialueen edunvalvoja. Jäsenkuntina 
21 kuntaa läntisellä Uudellamaalla. Alueen väkiluku 1,4 miljoonaa.

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

1. Johtava asiantuntija Sara Kajander,  
Puolustushallinnon rakennuslaitos.

2. Aluesuunnittelusta vastaava johtaja  
Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan liitto.

3. Ampumaharrastusfoorumin Tapio Hänninen kertoi seminaarissa 
ampumaratalakitilanteesta Suomessa ja vertasi sitä muihin maihin. 
Suomessa pohjaudutaan ”Suomen suuriruhtinaanmaan Armolliseen 
asetukseen, annettu Tsarskoje Selossa marraskuun 21. päivänä 
1915”, allekirjoittajana Nikolai II, Venäjän keisari.

4. Puolustusvoimien maavoimien esikunnassa palveleva majuri Jyri 
Hollmén kertoi puolustusvoimien ampumaratatilanteesta ja käytöstä. 
Rata-alueita on 32 ja ampumaratoja 159. Käyttöaste on korkea, 
voidaan sanoa, että koko kapasiteetti on käytössä. Radoilla ammutaan 
jokaisena arkipäivänä, keskimäärin 270 vuorokautta vuodessa, 
mutta ympäristölupien vuoksi puolustusvoimienkin radoille on tullut 
käyttörajoituksia. Ratojen antaminen ulkopuoliseen käyttöön perustuu 
sopimukseen paikallisella tasolla.

Seminaarin esitykset ja videoita 
Ampumaurheilunetissä
Ampumaratojen tulevaisuus -seminaarin esitykset löydät 
Ampumaurheilunetistä osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi/olosuhteet/ampumaratojen_tulevaisuus-semin/

Ampumaurheilunetissä on myös videoita seminaariesityksistä.
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HUIPPUTULOKSIIN!

www.ukpallas. 

Monet Suomen parhaimmista ampujista käyttävät:
 - RWS ilma-ase ja .22 cal. patruunoita
 - RC   Trap / Skeet patruunoita
 - NORMA tarkkuuspatruunoita

URHEILUAMPUJA 2/201042

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Onneksi  Olkoon!
85 VuoTTA
atte autio omas 17.6.

80 VuoTTA
helmer salomäki sa 19.3.
mauno järvenpää sa 28.3.
ossi salmi k-64 23.4.
matti vuorela nora 1.5.
eino ahokas sa 27.5.

75 VuoTTA
riku jarva omas 3.4
vilho kotiuoto pas 6.4.
veikko turtiainen pieksa 3.5.
leo serkko nora 7.5.
leevi harju omas 16.6.

70 VuoTTA
tauno luoma k-uas 1.4.
martti kalmari alava 3.4.
pertti parkkila omas 24.4.
esko hakanen msa 27.4.
heino nevala pas 7.5.

aarne ratinen msa 9.5.
pentti saukkonen kuusa 9.5.
toivo kotilainen kuusa 4.6.
alf nyholm  pas 10.6.
taisto heikkinen kuusa 14.6.
pertti voutilainen nora 22.6.
kyrö saarinen p-ha 28.6.

60 VuoTTA
seppo kyyhkynen k-64 3.4.
kullervo peltola msa 5.4.
matti korhonen omas 6.4.
risto lempinen säsa 21.4.
seppo mesiäinen kuusa 23.4.
sakari koivisto pas 26.4.
juha elo sa 28.4.
aili peltonen msa 3.5.
jarmo eerilä p-ha 5.5.
martti palm kuusa 18.5.
kalevi tenhonen sa 21.5.
raimo timonen kuusa 29.5.
jouni pennanen kuusa 2.6.
jouko nieminen k-uas 3.6.

helena ropponen  has 4.6.
pekka hautanen p-ha 7.6.
Carl johan thoden pas 21.6.
pekka hakala nosa 27.6.
pekka skyttä pas 29.6.
juha laurila p-ha 30.6.

50 VuoTTA
harri saarela p-ha 2.4.
timo toikko alava 3.4.
Ilpo lindsten kuusa 9.4.
jukka kinnunen k-uas 9.4.
pertti ylenius k-64 16.4.
mikko kalajoki phC 17.4.
raimo hannila omas 20.4.
tapio pajunen sa 27.4.
teijo pirkola omas 29.4.
jorma heikkinen omas 30.4.
pirkka kevätkylä sa 3.5.
jouni Isojämsä omas 4.5.
leo tarvainen sa 5.5.
esa kärkkäinen omas 11.5.

pauli turunen sa 20.5.
hannu kärsämä omas 21.5.
timo alanko sa 25.5.
pauli haapsaari pas 1.6.
matti seppälä hva 3.6.
veli-pekka koivu has 15.6.
sakari seppälä phC 20.6.
markku talvitie p-ha 21.6.
Ilmo hurmerinta pas 23.6.
markus jumppanen pas 23.6.
ari huhtala p-ha 1.7.
jouko suuronen has 4.7.

oIkaIsu onnItteluun
Urheiluampujan numerossa 1/2010 
onniteltiin Haminan Ampumaseuran Arto 
Laaksoa 24.3. olevan 75-vuotispäivän 
johdosta. Arto Laakson syntymäpäivä on 
24. maaliskuuta, mutta tänä vuonna hän 
vietti 45-vuotispäiväänsä. Urheiluampuja 
julkaisee vain seurojen ilmoittamat 
merkkipäiväonnittelut.

OnneksiOlkoon!

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.

// Tavarapörssi
myydään paineilmatoiminen Feinwerkbau p70 -ilmakivääri. 
paineilmatoiminen ilmakivääri, yksi painesäiliö ja tähtäimet mukana. erittäin 
siisti, 5 vuotta vanha, huolellisesti pidetty. laukku. hintapyyntö 890 euroa.
ota yhteyttä: hannu villanen, hannu.villanen@pispala.net tai 041-444 9811.
myydään perazzi-haulikon iskurin jousia. käyttämättömiä / alkuperäisiä,
hinta 70 € / pari. ota yhteyttä: lauri.heimovaara@gmail.com tai 0400 150444. 
myydään Walther gsp expert Cal 22 lr. ammuttu vajaa 1000 laukausta. uutta 
vastaava. hinta 1.100 €. Benelli World Cup mp90s Cal 22 lr. vasenkätinen 
veistämätön perä. hinta 800 €. vapaapistooli hämmerli 150. veistämätön kahva. 
hinta 400 €. vapaapistooli haidurow morini. vasenkätinen kahva. hinta 280 €. 
revolveri smith & Wesson Cal 32. kahva morini. hinta 400 €.
ota yhteyttä 040 547 3968.
myydään Benelli World Cup 90 s -pienois-/vakiopistooli.22 lr ja isopistooli 
.32. täydellinen asepaketti alkuperäisellä kahvalla. erittäin vähän ammuttu. 
priimakuntoiset. hinta yht. 1600 euroa. tuotteet ovat hämeenlinnassa.
ota yhteyttä: teemu pulkkinen 0500-933827 tai teemu.pulkkinen@aina.net
myydään smith&Wesson 22. –tarkkuuspistooli, mauser-mallinen.
ota yhteyttä: veikko.maasalo@kolumbus.fi  tai 050-4946091.

ostetaan hyväkuntoinen pienoispistooli sako triace .22 lr.
ota yhteyttä: untamo jousamaa, 0500-533882, laitila.
ostetaan trap-haulikko. ota yhteyttä: 0400 430640.

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.
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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.

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

toukokuu 2010

nasta GP 2010, rankingkilpailu, 8.-9.5.2010
Hyvinkään Metsästysampujat järjestää skeetin Nasta GP 2010 -rankingkilpailun 
8.-9.5.2010 Hyvinkään Ampumaurheilukeskuksessa.

sarjat: y15, y17, y20, y, y55, y65, y70, n, n20
kilpailun laji: y-sarjoissa skeet 125 kiekkoa + finaali,
n-sarjoissa skeet 75 kiekkoa + finaali.
eräluettelot julkaistaan 3.5.2010 nettisivuilla.
Ilmoittautumiset hyma-ry:n nettisivujen kautta, 
tai sähköpostilla: info@hyma-ry.fi, viimeistään 29.4.2010.
osallistumismaksut; aikuiset 45€, nuoret 30€ ja naiset 30€.
maksetaan kilpailupaikalla.
jälki-ilmoittautuneita otetaan rajallinen määrä. lisämaksu 5€.
kilpailun johtaja: hanna-leena Wejberg, ta: hannu haapaniemi.
tiedottaja: kari sankala, 040 5294 895, karisankala@hotmail.com
seuran nettisivut: www.hyma-ry.fi
opastus kilpailupaikalle: kaidanpääntie 236, hyvinkää.
gps-koordinaatit radalle: n 60 38.302 e 025 02.175 (Wgs84).
Harjoittelumahdollisuus: tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-20.00,
lauantaisin klo 10.00-15.00. kisaviikolla myös perjaintaina 7.5. klo 16.30 - 20.00.
kilpailupaikalla kisaravintola
majoitus: rantasipi hyvinkää 019 45 881

Hyvinkään Metsästysampujat

Liikkuvan maalin 50m lajien
ikämiesten SM-kilpailu 6-8.8.2010
Raseborgs Skyttar järjestää liikkuvan maalin 50 metrin lajien ikämiesten ja ikänaisten 
Suomen mestaruuskilpailun Inkoon Ampumaradalla 6-8.8.2010.

sarjat: y50, y60, y70 ja n50
kilpailun lajit: 50 metrin liikkuvan maalin normaalijuoksut (villikarju)  
ja sekajuoksut sekä hirvi 40x1 (kertalaukaukset) ja 20x2 (parilaukaukset).
Ilmoittautuminen sähköpostilla henrik.holmberg@revir.org 4.7. mennessä
tai postilla anders holmberg Itäinen Baröntie 83 10270 Barösund.
osallistumismaksu: henkilökohtainen 20€ ja joukkue 25€
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille: raseborgs skyttar 405560-4823.
jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan vain jos mahtuvat, osanottomaksu on 
1,5-kertainen.
kilpailujen johtaja anders holmberg,
ammunnan johtaja henrik holmberg, tA antti aho.
tiedottaja: henrik holmberg, 0400-988327.
seuran nettisivut: www.raseborgsskyttar.fi

Raseborgs Skyttar

eLokuu 2010

Jyväskyläkisat KSA 90V 5. -6.6.2010
Keski-Suomen Ampujat järjestää avoimen alueellisen  
Jyväskyläkisat KSA 90V –kilpailun 5.-6.6.2010.

kilpailupaikka: rajamäen ampumarata ; leppävesi, laukaa
sarjat: y20, y24, y, y50, y60, n20, n24, n, n50
kilpailun lajit ja ohjelma: 5.6. 50m pistooli, 25m olympiapistooli ja 50m kivääri 
makuu sekä 6.6. 25m vakiopistooli, 25m isopistooli, 25m pistooli (urheilu/pienois) 
ja 50m kivääri 3x40 ja 3x20.
eräluettelot ksa:n sivuilla 28.5.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.5. sähköpostilla Keskisuomenampujat@nic.fi
osallistumismaksu: 60 laukauksen kilpailut 17€ ja 3x40 laukausta 30€.
keski-suomen ampujien tilille k-s op 529002-480687
jälki-ilmoittautuminen mikäli ratakapasiteetti sallii.
kilpailunjohtaja markku uusitalo, pistoolilajien ammunnan johtaja
hannu räsänen ja kiväärilajit ammunnan johtaja jari lehtinen.
tiedottaja hannu räsänen 0400 664919
tai sähköpostilla Keskisuomenampujat@nic.fi
opastus laukaan tien kautta entiseen tapaan.
kilpailun ravintola: lähimmät marketit seppälässä. kantiini majalla entiseen tapaan.
majoitus: ksa suosittelee hotelli vuolaketta laukaassa.
palkinnot: ksa-mitalit ja käyttökeramiikkaa.

kesäkuu 2010

// KILPAILUKUTSUJA
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XXVII
oHjeLmA:
Lauantaina 3.7. alkaen klo 10:00
trap 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60, y70
skeet 75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60,y70
skeet 75 k + finaali n,n20
trap 75 k + finaali n,n20

sunnuntaina 4.7. alkaen klo 10:00
trap 50k +finy,y15,y17,y20,y50,y60,y70
skeet 50k +finy,y15,y17,y20,y50,y60,y70

Joukkuekilpailut seurajoukkueille  
Y-sarjassa 3-miehisin joukkuein.

osALLIstujAmäärät:
kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet  
ampujat pyritään ottamaan kilpailuun mukaan.
ampujamäärän rajoitukset mahdollisia.

ILmoIttAutumInen jA 
kILpAILumAksut sEUROittain 
vIImeIstään 21.6.2010
Ilmoittautuminen sal:n haulikkojaoston  
ilmoittautumiskaavakkeella osoitteella: 
p-HA/Haulikkokerho
Pl 32, 33961 PIrKKala
tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi

KIlPaIlumaKSuT Nordea Pirkkala, p-HA Haulikkokerho
tili 232618-11893,
viesti: sAko Gp / ampujan nimi, laji ja sarja

kILpAILumAksut:
Henkilökohtainen n ja n20  30 €, 
muut 45 € ja  joukkue 20 €.
jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €
 

pALkInnot:

SaKo-BereTTa
GraND PrIX- palkintoina mm. aseita

HArjoItusmAHdoLLIsuus:

2.7  klo 12.00-19.00

harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa. 

tIedusteLut:
Ampuma-aikataulut ovat 30.6 alkaen kotisivuillamme:
pha.sporttisaitti.com

sAko-BerettA asehuoltoauto on paikalla kilpailupäivinä.
kaikkia BereTTa, SaKo ja TIKKa aseita huolletaan                         

mAjoItus:
majoituksen hoitavat kilpailijat itse.

sCandIC rosendahlIssa
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä sako-Beretta, 
tarjoushinta 80 €. 2 heng. huone.
huoneet varattava 21.6. mennessä
puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, 
e-mail: rosendahl@scandichotels.com

pohjois-Hämeen Ampujat ry. 
Haulikkokerho

toivotamme Haulikkoampujat 
tervetulleiksi kokkovuoreen!

Huom. Y70 sArjA Ampuu 125 kIekkoA

xxvII sAko-BerettA

GRanD PRiX
kansaInvälInen haulIkkokIlpaIlu

kokkovuoren ampumaradalla 3.7 - 4.7.2010
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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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SFS luftvapenmästerskap på gevär och pistol samlade dryga 
100 startande av vilka nästa hälften tävlade i juniorklasserna. 

Som vanligt sammanställs resultaten på en plats, denna gång 
av ESF´s team, som sedan presenterar resultaten. Denna gång 
noterades tre nya förbundsrekord. De sköts av 16 åriga Elin Lie-
wendahl i D klassen med 394p, Cindy Dufvelin i D24 på gevär 
med 362 och på pistol förbättrade Kenneth Mariani-Cerati i A50 
rekordet till 385, en förbättring med hela 9p!

Årets finlandssvenska idrottsgala

Finlands Svenska Idrott FSI arrangerade Idrottsgalan för fjärde 
året i följd och denna gång igen på Fiskartorpet i Helsingfors. 

Dryg 250 idrottsfrälsta representanter, från samtliga FSI förbund, 
deltog i festligheterna som bara blir bättre för varje år. Också denna 
gång var programutbudet digert, med god mat och musik, spex 
och sång av professionella underhållare av första klass.

Men det är i alla fall utnämningar av idrottare, i olika kategorier, 
festpubliken mest väntar på. I god tid i förväg ordnades förhands-
röstning som sedan en jury tog del av och därefter gjorde de slut-
liga besluten.

Sportpressens pris tillföll löparen Sandra Eriksson, ungdoms-
priset gick till Frida Lönnberg, Jim Härtull och Mikaela Löfbacka. 
Bragdmedaljen, som utdelades av kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin, gick till styrkelyftaren Fredrik Smulter.

Att Årets Förening pris tillföll Raseborgs Skyttar var för oss alla 
SFS supportrar både överraskande och glädjande. Föreningen 
som är en stor och framgångsrik sportskytteförening inom Svenska 
Finlands Sportskytteförbund och Suomen Ampumaurheiluliitto, har 
ett väl utvecklat program för såväl juniorer som seniorer.

På plats  på Idrottsgalan för att mottaga utnämningen var RS ord-
förande Sven Holmberg och mästerskytten Krister Holmberg. Sven 
höll ett vackert tacktal där han tackade juryn och Finlands Svenska 
Idrott för uppmärksamheten och utmärkelsen. 

Skinktävling i Vasa
Skyttarna i Vasatrakten har för andra året, tävlat i den uppskattade 
skinktävlingen på skyttecentret i Stenträsk. Ett trettiotal skyttar från 
Vasa och närkommunerna deltog i vinterkylan (-5-7 C) och de täv-
lade på pistol och gevär. Tävlingen försiggick på kvällen och det 
betydde att man måste ordna med extra belysning och den upp-
giften skötte Bengt Kamis om. Förplägnaden i form av stekt skinka 
sköttes till allas belåtenhet av Antti Kaijankangas.

resuLtAt:pIstoL/revoLver 5 skott 150m
1) Bengt kamis 30p, 2) heikki autio 19, 3) juha ala-aho 19, 4) sakari salo 17, 5) 
raimo keski-hannula 13, 6) jussi niskanen 10, 7) tom dahl 9, 8) roger karp 8, 9) 
joakim rönnqvist 8, 10) jukka rasku 6
pIstoL 5 sk.10m
1) jukka rasku 50p, 2) jaakko hakomäki 49, 3) Christer Fred 49, 4) joakim 
rönnqvist 47, 5) heikki autio 45, 6) olli Iso-oja 44, 7) pontus Fred 44, 8) sakari salo 
43, 9) roger karp 42, 10) antti Iso-oja 42
mILItärGevär 5 sk. 150m stående
1) jukka hakomäki 39p, 2) antti Iso-oja 39, 3) raimo keski-hannula 38, 4) Bengt 
kamis 36, 5) sakari salo 35, 6) heikki autio 35, 7) veli-jussi laitila 32, 8) marko 
sjöholm 32, 9) juha ala-aho 31, 10) joakim rönnqvist 29

resuLtAt 10m LuFtGevär
ss8: 1) viktor nyberg rs 193.
ss10: 1) Christian Friman esF 200 tang. sFsm rek., 2) daniel liewendahl ÅssF 193, 
3) linnea abrahamsson ÅssF 192.
11-14n: 1) stefan hedkrok rs 196, 2) joakim mutka rs 194 12x, 3) jimmy rudnäs rs 
194 11x, 4) nizar Ben othman rs 187.
lag, 1) raseborgs skyttar 584.
mvs12: 1) sebastian långström ksF 188, 2) rasmus lagerström rs 167, 3) Conny 
huldin rs 157, 4) martin nyholm rs 152.
mvs14: 1) maria liewendahl ÅssF 291, 2) max mattsson ÅssF 271, 3) elin 
abrahamsson ÅssF 262, 4) aina kivi esF 255, 5) Björn Friman esF 251, 6) markus 
tötterman ksF 249.
lag: 1) Ålands sportskytteförening 824.

Sven Holmberg håller tacktalet efter att RS utsetts till Årets Förening

text/bild J.W.

Päivi och Kenneth vann vardera sina klasser

Förbundsmästerskapen
avgjordes i Esbo och i Karleby 28.2.2010

Omskjutning på pistol om silverplatsen mellan Heikki Autio 
och Juha Ala-aho, i bakgrunden Olli Iso-oja.  
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Fredagen den 29/1 åkte vi, Elin, Ronny och Sandra, med 
färjan till Kapellskär och körde till Kungens Kurva där vi 

hade bestämt träff med G-P Björkqvist och Christer Lassus 
som hade Petra Liljeberg, Joni och Robin Stenström med 
sig i bilen.Vi tog Petra med oss i vår bil och körde sedan 
alla ner till Sävsjö Skyttecenter där tävlingarna skulle gå av 
stapeln.

Våra skyttar fick där tillfälle att träna på elektroniska tavlor, 
dock inte på de fallande tavlorna.

På kvällen var det middag på Boda Borg och lagen från 
Danmark, Finland och Sverige bjöds på tacos. 

Lördagen började med träning på de elektroniska fallan-
de tavlorna och sedan bjöds det på lunch på skytte centret. 
Den individuella tävlingen sköts på eftermiddagen med en 
grundomgång på 40 skott på kommando. Sedan blev det 
8-delsfinal där Petra, Joni och Robin föll bort, men Elin tog 
sig vidare till kvartsfinal efter en spännande särskjutning mot en 
dansk skytt. Efter det vann Elin kvarts- semi- och även finalskjut-
ningen som hon sköt mot Stefan Larsson från Sverige. På lördag 
kväll bjöds det på bankett och det var igen en trevlig tillställning.

Landskampen i lagtävlingen mellan länderna sköts sedan på 
söndagen, med 40 skott på kommando och Danmark vann med 
134 p., Sverige tvåa med 132 och Finland trea med 108.

d16: 1) elin liewendahl ÅssF 386, 2) sofie grönroos ksF 334, 3) Cecilia nyholm rs 
333, 4) karolina ekholm rs 330.
d18: 1) petra liljeberg ksF 385, 2) katarina långström ksF 379, 3) erika dufvelin ksF 
377, 4) alexandra dufvelin ksF 373.
lag: 1) kyrkslätt skytteförening 1135.
d24: 1) Cindy dufvelin ksF 362 sFsm rek..
lag : 1) kyrkslätt skytteförening 1075.
d: 1) elin liewendahl ÅssF 394 sFsm rek., 2) katarina långström ksF 383, 3) erika dufvelin 
ksF 381, 4) alexandra dufvelin ksF 377, 5) Cindy dufvelin ksF 364, 6) erica ström skB 348
lag: 1) kyrkslätt skytteförening 1141
a16: 1) jens rudnäs rs 373, 2) joni stenström rs 372, 3) mathias nordberg ÅssF 370, 
4) jesse peurasaari esF 367, 5) sebastian långström ksF 357, 6) max Westerlund rs 
344, 7) vilho mäkelä esF 290.
lag: 1) raseborgs skyttar 1089.
a18: 1) anton aprelev rs 564, 2) robin stenström rs 562, 3) daniel Broman rs 561, 4) 
jan liljeberg ksF 527.
lag: 1) raseborgs skyttar 1687.
a20: 1) tom mattsson ÅssF 569, 2) Bo liljeberg ksF 563, 3) andreas virtanen ÅssF 560.
a: 1) tom mattsson ÅssF 581, 2) andreas virtanen ÅssF 576, 3) matthias nordberg ÅssF 
575, 4) petra liljeberg ksF 570, 5) joni stenström rs 567, 6) anton aprelev rs 564, 
lag: 1) Ålands sportskytteförening 1732, 2) raseborgs skyttar 1686, 3) kyrkslätt 
skytteförening 1657, 4) vasa skyttar-vaasan ampujat 1631.
a50: 1) ensio miikkulainen Bspa 363, 2) lennart långström ksF 337, 3) Christer Fred vs-va 333.
lag: 1) raseborgs skyttar 1089, 2) vasa skyttar-vaasan ampujat 1051, 3) skytteklubben 
Blinken 1024.
a60: 1) gustaf strömbäck skB 376, 2) Christer sandholm ksF 370, 3) pekka herlevi vs-va 
365, 4) ralf Westerlund rs 365, 5) Christer lassus rs 364, 6) Ilmo kinnunen rs 360, 

Landskamp mellan Sverige, Danmark och Finland på fallande tavlor

När prisutdelningen var klar åt alla lunch tillsammans på Säv-
sjö Skyttecenter innan vi startade hemfärden. Atmosfären genom 
hela landskapen gick i leendets tecken. Det fördes också på tal att 
Finland skulle kunna ordna tävlingen i nästa år och då skulle den 
kanske ordnas i Ekenäs?     Bild och text: Sandra österman

a70: 1) kauko kaartinen rs 359. 2) arto pihlava vs-va 353, 3) jarl riska skB 328

10m LuFtpIstoL 
ss10: 1) Christian Friman esF 185. mvs14: 1) Björn Friman esF 230.
d18: 1) therese lindgren rs 366. a20: 1) tobias lindgren rs 542.
a: 1) kristofer Ingelin rs 561, 2) kenneth mariani-Cerati rs 558, 3) raimo laine rs 555, 4) 
jari karppinen esF 546, 5) lawrence mariani-Cerati rs 543, 6) kasper Förström rs 540
lag: 1) raseborgs skyttar I 1656, 2) raseborgs skyttarII 1643, 3) esbo skytteförening 1557.
d50: 1) päivi mariani-Cerati esF 363.
a50: 1) kenneth mariani-Cerati rs 385 sFsm rek., 2) raimo laine rs 374, 3) 
lawrence mariani-Cerati rs 370, 4) tapio oksanen esF 363, 5) Bernt Björkqvist vs-va 
351, 6) Christer Fred vs-va 327
lag: 1) raseborgs skyttar I 1129, 2) esbo skytteförening 1064, 3) raseborgs skyttar II 995.
a60: 1) per-erik gammelgård nsk 371, 2) Bengt kamis 363, 3) paavo pitkänen Bspa 
347, 4) henrik juslin esF 338.
a70: 1) ulf Fagerström rs 362, 2) Bernt lindholm rs 334.

Här är de tre ländernas deltagare i landskampen. Finlands lag t.h.

Damklassens medaljörer: fr.v. Katarina, Elin och ErikaA klassens pristagare: fr.v Tom, Andreas och Mathias De 6 bästa i MVS14 klassen på gevär

text JW, bilder Sandra österman

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




