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- 168 kilpailijaa 12 maasta ampuu 929 suoritusta. Unto Järvinen 
aikoo kilpailla kaikissa 14 lajissa, kuvailee Heinolan Ampujien pu-
heenjohtajien Jari Pekkola siluetin kahdeksansia MM-kilpailuja Hei-
nolassa 10.-19. heinäkuuta. 

Siluettiammunnan kansainväliseen liiton, International Metallic Sil-
houette Shooting Unionin (IMSSU) jäsenenä on 22 maata. Edellises-
sä MM-kilpailussa Etelä-Afrikassa kilpaili 155 ampujaa 13 maasta.

- Jälki-ilmoittautuneita voi tulla vielä ja tuhannen suorituksen raja 
voi mennä rikki.

Jari Pekkola totesi jo kesäkuun puolivälissä, että Heinolan Ampu-
jat on valmis MM-kilpailuihin.

- Järjestelyt ovat täysillä menossa. Radat ovat valmiina. Enää 
meidän tarvitsee pystyttää telttoja ja kiinnittää mainoksia.

Siluetin MM-kilpailussa kaikki on lähellä. Suurin osa kilpailijoista ma-
joittuu Hotelli Valoon, joka on vain kahden kilometrin päässä radalta. 

Seurakin iskussa
Jari Pekkola kertoo Heinolan Ampujien toimivan aktiivisesti. 1961 
perustettu seura on rakentanut ja kehittänyt ratojaan viime vuosina.

- Rata-alue on hienossa kunnossa. Kolmas haulikkorata on ra-
kennettu, kallioita on louhittu, parkkipaikkoja on rakennettu, raken-
nukset on maalattu ja nurmikentät on kunnostettu, hän esittelee.

- Meidän ympäristölupamme ovat kunnossa. Vähän aikaa sitten 
katselin papereita ja totesin, ettei luvistamme ole tehty yhtään vali-
tusta tähän mennessä. 

Hyvä ratatilanne näkyy jäsenmäärässä ja sen kehityksessä. Hei-
nolan Ampujissa on nyt vajaa 400 jäsen, kun viimeisen vuoden ai-
kana seuraan on liittynyt noin 80 harrastajaa.

- Olemme Heinolan alueen toiseksi suurin seura ja uusia jäsen-
hakemuksia tulee koko ajan, Pekkola toteaa tyytyväisenä.

- Siluetin EM- ja PM-kisoja meidän on hyvä järjestää jatkossakin. 
Tavoitteenani on, että haemme haulikon kansallisen trapin SM-kil-
pailuja ensi vuodeksi.

Siluettijaosto yhteistyökumppanina
Heinolan Ampujat ja siluettijaosto järjestävät MM-kilpailun yhteis-
työssä. Kilpailunjohtajana toimii siluettijaoston puheenjohtaja Sami 
Mäkelä, joka organisoinnin ja esimerkiksi ratatuomareiden valinnan 
lisäksi kilpailee mitaleista myös tänä vuonna. Kaksi vuotta sitten 
hän laukoi MM-hopeaa.

- Tavoitteemme on käyttää kotikenttäetu hyödyksemme, olla tyly 
isäntä ja kerätä mitalit. Annetaan vieraille vaikka pöytäliina mitali-
pöydältä. Meillä on ainakin kymmenkunta mitaliehdokasta. Poru-
kasta nostan esille Petri Savinaisen ja Jyrki Viitakosken – annan 
muiden olla rauhassa, Sami Mäkelä sanoo.

- Useimmat mitaliehdokkaat ovat mukana kisan järjestelyissä 
esimerkiksi asetarkastuksessa ja ratatuomareina. Vain muutama 
on ilmoittanut, että haluaa keskittyä vain kilpailemiseen.

Sami Mäkelä opastaa vierailemaan siluetin MM-kilpailussa finaa-
lipäivinä 16., 18. ja 19. heinäkuuta.

Petri Savinainen ampui peräti kahdeksan kultamitalia siluetin 
MM-kilpailussa Bloemfontainissa Etelä-Afrikassa 25.-30.9.2006. 
Kultamitaleista viisi on henkilökohtaisia. Muutkin suomalaiset 
ampuivat tarkasti, sillä suomalaisten saalis oli yhteensä kymme-
nen henkilökohtaista kultamitalia.

Pistooliampuja Petri Savinaisen yhteissaalis oli 12 mitalia. Kah-
deksan kultaisen lisäksi hän ampui kolme henkilökohtaista ho-
peamitalia ja yhden joukkuehopeamitalin. 

SUOMALAISTEN SAALIS 2006:
PETRI SAVINAINEN: 5 henkilökohtaista kultaa ja 3 hopeaa,  
3 joukkuekultaa ja 1 hopea
JYRKI VIITAKOSKI: 2 henkilökohtaista kultaa ja 3 hopeaa,  
2 joukkuekultaa ja 2 hopeaa
MARKO NIKKO: 1 henkilökohtainen kulta sekä 2 joukkuehopeaa
JUHA-MATTI SAARI: 3 joukkuekultaa, 1 joukkuehopea
SEMI SEPPO: 2 joukkuehopeaa
ALLAN GRANLUND: 1 henkilökohtainen pronssi
SAMI MÄKELÄ: 1 henkilökohtainen hopea
TONI KELO: 1 henkilökohtainen kulta ja 1 joukkuekulta
ESKO LEMPOLA: 1 henkilökohtainen kulta ja 1 joukkuehopea

Vuoden 2006 MM-kisassa Etelä-Afrikassa kilpaili 155 ampujaa 13 maasta.

  Lähes tuhat suoritusta
siluetin MM-kisassa Heinolassa

MM-2008:n suoritukset maittain
suoritukset kilpailijat

Suomi 342 (70)
GER 96 (21)
Norja 96 (11)
Itävalta 90 (11)
Ranska 88 (12)
Etelä-Afrikka 60 (10)
Tshekki 44 (11)
Ruotsi 38 (8)
Australia 36 (6)
Sveitsi 26 (3)
Irlanti 13 (4)
USA (1)
- Jälki-ilmoittautuneena tullee vielä joitakin ampujia kilpailemaan – ehkä Suomestakin. 
Uuden-Seelannin ja Zimbabwen ampujat ovat olleet kiinnostuneita. Suomi on nyt kallis 
maa ulkomaalaisille, mikä vaikuttaa osanottajamäärään, Sami Mäkelä kertoo.

Suomen Ampumaurheiluliitto valitsi Petri Savinaisen Vuoden 

ampujaksi 2006. Siluettijaoston puheenjohtaja Sami Mäkelä 

luovutti Savinaiselle vuoden siluettiampujan palkinnon.

Petri Savinainen voitti 8 MM-kultaa 2006



Erämessujen yleisö suorastaan jonotti ampumaan haulikkosimulaattorilla 
Kansainvälisillä Erämessuilla Riihimäellä 5.-8. kesäkuuta. Ampumaurheiluliiton 
messuosastoa hoitivat haulikkojaosto ja Hämeen aluejaosto. Kuva Matti Erkkilä.
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Ennätyksellinen olympiavuosi
 
2008 olympialaisiin Pekingiin valmistautuvat ampumaurheilijat 
ovat ennätyksellisen hyvässä kunnossa. Maailman parhaat 
ampujat ovat tähdänneet kesäkuun puoliväliin mennessä 
yhteensä 11 ME-tulosta, joista kymmenen maailmancupeissa ja 
yhden ilma-aseiden EM-kilpailussa. Suoritukset ovat olleet todella 
kovia, koska monessa olympialajissa ennätyksen sivuaminenkin 
vaatii peruskilpailussa virheetöntä suoritusta, pelkkiä kymppejä tai 
jokaisen kiekon rikkomista. Ennätyksiä on sivuttu tai uusia ammuttu 
kaikissa kolmessa lajiryhmässä; haulikkolajeissa kaksoistrapissa 
ja miesten trapissa, kiväärilajeissa naisten ilmakiväärissä, miesten 
ilmakiväärissä ja miesten pienoiskiväärissä sekä pistoolilajeissa 
olympiapistoolissa.

Eurooppalaisen ampumaurheilun tason osoittaa se, että yhdek-
sästä ME-ampujasta eurooppalaisia on peräti seitsemän. Kolmen 
saksalaisen, tshekin, britin, israelilaisen ja venäläisen lisäksi en-
nätyksen on tehnyt kaksi australialaista. Ennätyksistä kaksi, mies-
ten pienoiskiväärin makuuasennon finaalin ja naisten ilmakiväärin 
finaalin ME:t, on ammuttu huhtikuisessa maailmancupissa Pekin-
gin olympiaradoilla, mikä ennustaa kovatasoisia olympialaisia.

Olympiavuoden ennätyksellinen tulostaso on odotettu uutinen 
kaikissa 15 olympialajissa. Harva olisi lyönyt vetoa sen puolesta, 
että ennätyksiä ampuvat muut kuin kiinalaiset. Harva kuitenkaan 
lyö vetoa kiinalaisten olympiamenestystä vastaan.

Edellisissä olympialaisissa, Ateenassa 2004, ammuttiin kolme 
ME-tulosta ja silloin lajeja oli 17. Yhden ennätyksistä paukutti 
haulikkoampuja Marko Kemppainen, joka rikkoi skeetin peruskil-
pailussa 125 kiekkoa ja sivusi ME-tulosta. Finaalissa Kemppai-
selta karkasi yksi kiekko ja Italian Andrea Benelli pääsi tasatu-
lokseen. Kun uusinnassakin häneltä karkasi yksi kiekko, Benelli 
voitti kultamitalin ja Kemppainen hopeamitalin.

Vuonna 2004 ennen olympialaisia Marko Kemppainen ampui 
kahdessa finaalissa, maailmancupissa Kairossa neljänneksi ja 
EM-kilpailussa Nikosiassa kuudenneksi. Ilmapistooliampuja 
Mira Nevansuu on tänä vuonna osallistunut kolmeen arvokilpai-
luun ja ampunut kahdessa finaalissa. Hän oli maailmancupissa 
Münchenissä neljäs ja EM-kilpailussa Winterthurissa kuudes.

Ampumaurheilu näkyy ja kuuluu olympiavuonna runsaasti tie-
dotusvälineissä varsinkin olympialaisten aikana. Kesä on hyvää 
aikaa oman seuran lasten ja aikuisten ampumakoulujen suun-
nitelmien viimeistelemiseen. Ampumaurheilusta kiinnostuneita 
aloittelijoita on ensi syksynä tavallista enemmän.

Ett rekordbra OS-år

Skyttarna som förbereder sig inför OS i Peking år 2008 är i re-
kordbra form. Fram till mitten av juni har världens bästa skyt-
tar lyckats skjuta elva världsrekord. Av dessa har tio uppnåtts i 
världscuptävlingar och ett i EM i luftvapen. Dessa prestationer 
har varit ytterst högklassiga eftersom tangerande av världsre-
kord i många OS-grenars egentliga tävlingar kräver en felfri pre-
station med bara tior eller träff på varje lerduva.

Världsrekord har tangerats och nya satts i alla tre grengrup-
per: av lerduvegrenarna i dubbeltrap herrar och trap herrar, av 
gevärsgrenarna i luftgevär damer, luftgevär herrar och 50 m ge-
vär herrar samt av pistolgrenarna i snabbpistol.

Ett bevis på det europeiska sportskyttets högklassiga stan-
dard är att sju av nio skyttar som skjutit världsrekord är europé-
er. Utöver tre tyskar, en tjeck, en britt, en israel och en ryss har 
två australiensare skjutit världsrekord. Två av dessa rekord, det 
i herrarnas final i 50 m gevär liggande och det i damernas final i 
luftgevär, sattes i världscupen i Peking i april, vilket förutspår en 
högklassig OS-tävling.

OS-årets rekordbra resultat är en nyhet man har sett fram emot 
inom alla 15 OS-grenar. Trots att många nog har blivit förvånade 
över att rekord inte har satts av kinesiska skyttar torde de flesta 
nog tippa på att det blir en lyckad tävling för Kinas del.

Under OS i Aten år 2004 sköts tre världsrekord. Där tävlade 
man i 17 grenar. Marko Kemppainen var en av de skyttar som 
sköt sig till ett världsrekord. I den egentliga tävlingen i skeet träf-
fade han 125 lerduvor och tangerade därmed världsrekordet. I 
finalen lyckades en lerduva smita undan honom, vilket ledde till 
att italienaren Andrea Benelli tangerade hans resultat. Efter att 
ha bommat ytterligare en lerduva i särskjutningen fick Kemp-
painen finna sig i att guldmedaljen vanns av Benelli medan han 
själv tog silver.

Samma år före OS blev Kemppainen fjärde i världscupen i 
Kairo och sjätte i EM i Nicosia. Luftpistolskytten Mira Nevansuu 
har i år deltagit i tre värdetävlingar och i två av dessa kom hon 
till finalen. Hon blev fjärde i världscupen i München och sjätte i 
EM i Winterthur.

Under OS-året kommer sportskyttet att figurera flitigt i media, 
särskilt under de Olympiska spelen. Sommaren är en lämplig tid 
att planera skytteskolor för både barn och vuxna. Nästa höst är 
nämligen intresset för sportskytte större än normalt.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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Teksti ja kuvat:
Matti Viitanen MIRA NEVANSUU

tähtää rauhassa olympialaisiin
Hyvän alkukauden ampunut Mira Nevansuu 
tähtää rauhassa Pekingin olympialaisiin. Hän 
kilpailee ilmapistoolilla uransa ensimmäisen 
olympiakilpailun sunnuntaina 10. elokuuta. 
Hän on osallistunut tänä vuonna kolmeen 
arvokilpailuun ja ottanut kaksi finaalipaikkaa.

- Kyllä kai se on ihan hyvin suhteessa 
harjoitteluun, mutta ainahan sitä enemmän 
toivoo, hän arvioi alkukauttaan.

K
uortaneen Kuntoa edustava 22-vuotias Mira Nevansuu on 
alkukaudella osallistunut kolmeen arvokilpailuun. Hän oli 
4:s maailmancupissa Münchenissä toukokuun lopussa, 
6:s ilma-aseiden EM-kilpailussa Sveitsin Winterthurissa 

maaliskuun alussa ja 19:s maailmancupissa Pekingissä huhtikuun 
puolivälissä. Tähän mennessä hän on naputtanut tasaisen kovia 
tuloksia: Münchenissä 484,8 (384+100,8), Winterthurissa 482,7 
(383+99,7) ja Pekingissä 382 pistettä.

- Kyllähän kaksi finaalipaikkaa kolmella yrityksellä on ihan hyvin 
suhteessa harjoitteluun. Alkuvuodesta harjoittelin vähän vähem-
män, että jaksan nyt harjoitella kunnolla olympialaisia varten. Olym-
pialaisten vuoksi kausi venyy tänä vuonna pitkäksi, Mira toteaa.

- Vähennän harjoittelua vasta heinäkuun lopussa.
Viime vuonna Miran päätavoite, ilma-aseiden EM-kilpailu Deau-

villessä Ranskassa oli jo maaliskuun puolivälissä. Silloin hän voitti 
EM-hopeaa ja otti Suomelle olympiamaapaikan.

- Ainahan sitä olisi ehtinyt talvellakin harjoitella enemmän, mutta 
pitää myös miettiä, miten paljon jaksaa.

Mira osaa kontrolloida harjoitteluaan hyvin. Hän ”ei rupea repi-
mään”, jos ei huvita.

- Sitä kun tuntoo ittensä, hän perustelee.
Yksi esimerkki maltillisesta toiminnasta olivat pistooli- ja kiväärilaji-

en maailmancupit Münchenissä ja Milanossa peräkkäisinä viikkoina 
toukokuussa. Useimmat ampujat urakoivat molemmissa maailman-
cupeissa ja vieläpä kahdessa tai jopa kolmessa lajissa. Ilmapistoo-
lin keskittyvä Mira osallistui vain Münchenin kisaan ja ampui hyvin.

- Minä en olisi jaksanut kahta kilpailua samalla reissulla. Minulta 
olisi mennyt hermot. Kaikkia ei ole veistetty samasta puusta.

Aikainen olympiavalinta rauhoittanut harjoittelua
Suomen Olympiakomitea valitsi kahdeksan ampujan olympiajouk-
kueen historiallisesti jo 19. joulukuuta viime vuonna. Pekingissä 

kilpailevat Mira Nevansuun lisäksi Hanna Etula ja Marjo Yli-Kiikka 
(ilma- ja pienoiskivääri), Satu Mäkelä-Nummela (trap), Marjut Hei-
nonen (skeet), Kai Jahnsson (ilma- ja vapaapistooli) sekä Juha Hir-
vi ja Henri Häkkinen (ilma- ja pienoiskiväärilajit). Aikainen olympia-
valinta on helpottanut ja rauhoittanut Miran valmentautumista.

- Totta kai se on vaikuttanut. Jos valintaa ei olisi joulukuussa teh-
ty, olisin harjoitellut eri tavalla talven kilpailuihin, koska olisin pelän-
nyt, että joku muu vie paikan. Ehkä olisin ollut alkuvuodesta ihan 
puhki, hän sanoo. 

- Eihän valinnoista koskaan tiedä.
Osittain aikaisen olympiavalinnan ansiosta Mira on päässyt kes-

kittymään harvoihin kilpailuihin. Pistoolilajien päävalmentaja Matt-
hias Hahnin aloitteesta hän on ampunut vain puolet aiemmasta 
kisamäärästään.

- Monet kotimaan kisat ovat jääneet pois ohjelmasta. Se on vä-
hentänyt rasitusta ja olen saanut vapaita viikonloppuja, hän kertoo.

- Kisojen määrän romahtaminen tuntui aluksi omituiselta, kun kil-
paileminen aina lisää varmuutta.



MIRA NEVANSUU

Syntymäaika: 9.7.1985
Syntymäpaikka: Kuortane
Kotipaikka: Ikaalinen
Seura: Kuortaneen Kunto
Henkilökohtainen 
valmentaja: Seppo Nevansuu

Liiton valmentaja: Matthias Hahn ja Paula Viitasaari
Ammatti: vaatetusalan artesaaniopiskelija 

Ikaalisissa
Aseet: Anschütz LP -ilmapistooli
Patruunat: Finale Match Pistolen
Varusteet: Dillon-kuulosuojaimet, Corami-kengät, 

Champion-lasit

Henkilökohtaiset SE-tulokset:
389, ilmapistooli 40 ls, 30.4.2006, Viro, Elva ja 31.5.2007, München (GER)
487,3, ilmapistooli 40 ls, finaali, 25.1.2007, München (GER)

KAUDEN 2008 TULOKSIA
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

4 maailmancup 21.5.2008, München (GER) ilmapistooli 40 ls 484,8 (384+100,8) 
6 EM-kilpailu 1.3.2008, Winterthur (SUI) ilmapistooli 40 ls 482,7 (383+99,7) 

19 maailmancup 12.4.2008, Peking (CHN) ilmapistooli 40 ls 382 
15 EM-katsastus 24.1.2008, München (GER) ilmapistooli 40 ls 381 

Aiempia saavutuksia
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-katsastus 25.1.2007, München (GER) ilmapistooli 40 ls 487,3 (384+103,3) 
2 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville (FRA) ilmapistooli 40 ls 480,7 (382+98,7) 
3 maailmancup 31.5.2007, München (GER) ilmapistooli 40 ls 487,1 (389+98,1) 
6 EM-kilpailu 2003, Göteborg tyttöjen ilmap. 40 ls 474 (377+97)
7 MC finaali 7.10.2007, Bangkok (THA) ilmapistooli 40 ls 478,4 (379+99,4) 
9 maailmancup 3.4.2007, Fort Benning (USA) ilmapistooli 40 ls 382 
9 EM-kilpailu 2005, Tallinna tyttöjen ilmap. 40 ls 376

14 MM-kilpailu 2006, Zagreb ilmapistooli 40 ls 382 

URHEILUAMPUJA 3/20086

Pekingissä hyvä kisa-areena
Mira Nevansuu pääsi tutustumaan Pekingin olympia-areenaan 
maailmancupissa huhtikuussa. Hän kehuu kisapaikan täyttäneen 
kaikki odotukset.

- Tosin en odottanut yhtään mitään, hän nauraa.
- Kisapaikka on oikein hyvä. Huhtikuussa siellä oli todella kylmä, 

kun ilmastointi oli päällä. Ehkä elokuun helteillä lämpötila on hyvä. 
Lisäksi ilmastoinnin kauhea viima kuivatti silmiä. Kisassa täytynee 
käyttää tippuja, että näen loppuun asti. 

Hyvä lopputulos monella tavalla
Mira Nevansuuta pidetään yleisesti erittäin hyvänä ja kylmähermoi-
sena kilpailijana. Hän itse sanoo jännittävänsä kilpailuja ja varsin-
kin finaaleja. 

- Jännityksen taso riippuu paljon tilanteesta. Mitä lähempänä pal-
kintopallipaikka on peruskilpailun jälkeen, sitä enemmän jännitän, 
koska sitä enemmän on hävittävää. Mieluummin lähden finaaliin 
takaa-ajajana, hän sanoo.

- Muut ihmiset eivät luo minulle paineita. Jännitän sitä, että osunko 
keskelle täplää vai en. Ampuminen on kivempaa, jos ei jännitä aivan 
hirveästi. Kun jännitän, jännitän kunnolla, eikä kisasta meinaa tulla mi-
tään. En usko, että kukaan näkee takaapäin, miten paljon jännitän.

Mira sanoo kilpailujensa olevan hyvinkin erilaisia, vaikka lopputu-
lokset ovat lähes pisteelleen samanlaisia. Joskus hänen päässään 
risteilee kaikenlaisia ajatuksia, joilla ei ole mitään tekemistä ampu-
misen kanssa. Joskus kisasta ei jää mitään mieleen, kun keskitty-
minen on ollut täydellistä ja ampuminen helppoa.

- Vaikeanakin päivänä voi tehdä hyvän tuloksen, jos ei halua 
päästää läpi helppoja laukauksia, hyviä ysejä. Hyvällä fiiliksellä voi 
olla liian löysä ja huolimaton. Esimerkiksi Saksan kisassa (4. maail-
mancupissa 484,8 pisteellä) oli sellainen tunne, ettei tästä tule mi-
tään. Joskus on vaikeampaa ja joskus helpompaa, hän kuvailee.

Kahden viimeisen kauden aikana Mira on ampunut neljä kertaa 
arvokilpailun finaalissa, kahdessa maailmancupissa ja kahdessa EM-
kilpailussa. Kun kokemus on karttunut, hän on kouliintunut kilpailijana.

- Kokemus ei vaikuta jännityksen tasoon. Tiedän vain paremmin, 
mitä finaalissa tapahtuu, ja voin keskittyä vain ampumiseen. Enää 
ei tarvitse miettiä kuulenko kuuluttajan komennot ja mitä seuraa-
vaksi tapahtuu.

Mira opettelee ampumaan laseilla
Mira Nevansuu opettelee ampumaan laseilla. Käytännössä 
olympialaiset saattaa olla hänen ensimmäinen iso kilpailunsa, 
jonka hän ampuu lasien kanssa.

- En ole vielä päättänyt, kilpailenko olympialaisissa lasien 
kanssa vai ilman. Kesäkuun alusta olen opetellut ampumaan 
laseilla. Lasit oli pakko ottaa käyttöön, kun en enää nähnyt 
tähtäimiä kunnolla koko kisan ajan. Joka kisassa jouduin 
tekemään enemmän ja enemmän töitä nähdäkseni tarpeeksi 
hyvin, hän kertoo.

- Olisi tietysti ollut hyvä, että olisin hankkinut lasit aiemmin 
ja päässyt testaamaan niitä maailmancupissa Münchenissä, 
mutta kaikki ottaa aikansa.

Lasien avulla Mira Nevansuu näkee jatkossa tähtäimet 
erittäin hyvin, mutta taulun hän näkee aiempaa huonommin. 
Hänelle ei ole vielä selvinnyt, miten pitäisi tähdätä.

- Taulu hämärtyy ja ampuminen on vielä epävarmaa. 
Tähtäyskorkeus on hakusessa, hän sanoo.

- Lasit tuntuvat oudoilta. Minä en ole koskaan käyttänyt 
silmälaseja ja käytän aurinkolasejakin vain harvoin.

Ampumaurheiluliiton näköfysiologi Juha Päällysaho auttoi 
Mira Nevansuuta lasien hankinnassa. Champion-kakkulat hän 
hankki Hirvi Shooting Oy:stä.
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bensiini vai diesel

Valitse diesel
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 

tarjoaa sinulle premium-luokan 
laatua ja väsymättömän väkevää 

tehoa. Vääntävä moottori tekee 
maantieajosta nautinnon. Ja mitä 

enemmän ajat, sitä enemmän 
hyödyt sen ylivoimai-

sesta taloudellisuudesta.

Hyundai i30 
1.6 CRDi Comfort 

20 690 €

Valitse bensiini   
Hyundai i30 1.6 Comfort tarjoaa 
sinulle premium-luokan laatua 
ja joustavaa liikkumisen iloa. Notkea 
ja ärhäkkä moottori loistaa erityisesti 
kaupunkiajossa. Pienen kulutuk-
sensa ja edullisen hintansa myötä 
se on aina kokonaistaloudellinen 
valinta, varsinkin, jos ajat alle 25 tkm 
vuodessa.

Hyundai i30 
1.6 Comfort 
19 890 € Greenfl eet-luokan 

voittaja arvostetussa 
World Solar Challenge 

-kilpailussa. 

Hintoihin lisätään toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

Teho 122 hv
EU-yhd. kulutus 6,2 l/100 km
CO2-päästöt 152 g/km
i30 bensiinimallisto alk. 17 490 €

Teho 115 hv
EU-yhd. kulutus 4,7 l/100 km 

CO2-päästöt 125 g/km
i30 dieselmallisto alk. 18 990 €

inspiroidu:  ESP-ajonvakautus  i  USB-
liitäntä esim. musiikkisoittimelle  i  ilmas-
tointi  i  sininen mittarivalaistus  i  ajotie-
tokone  ja informaatiojärjestelmä  i  murto-
hälytin  i  aktiiviset pääntuet edessä  i  kuusi 
turvatyynyä

3006_UA_i30_bensa_diesel_210x297.indd   1 2.6.2008   14:43:43
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- Lähempänä olympialaisia tai jälkikäteen 
saattaa tuntua, että tämänkertainen osallis-
tuminen on jotenkin erikoista.

48-vuotias Juha Hirvi kilpailee ensim-
mäisenä suomalaisena kuudensissa ke-
säolympialaisissa ampuessaan elokuussa 
Pekingissä. Hänen lajinsa ovat 10 metrin 
ilmakivääri (11.8.), 50 metrin pienoiskivää-
rin makuuasennon 60 laukauksen kilpailu 
(15.8.) ja 50 metrin pienoiskiväärin 3 x 40 
laukauksen kilpailu eli perinteikäs täysottelu 
olympialaisten ampumakilpailujen päätös-
päivänä (17.8.). Hirvi on urallaan ampunut 
yhden olympiamitalin: pienoiskiväärin täys-
ottelun hopeaa 2000 Sydneyssä.

Suomen Olympiakomitea valitsi kahdek-
san ampumaurheilijan olympiajoukkueen 
jo joulukuussa 2007. Näin ampujille jäi run-
saasti aikaa valmistautumiseen ja samalla 
Juha Hirven historiallinen osanotto varmis-
tui.

- Kyllähän jo nyt ihmiset, joita tapaan ka-
duilla ja kaupoissa, kyselevät, että monen-
netko nämä olympialaiset sinulle ovat. Tun-
tuu se ihmisiä kiinnostavan aika paljon, hän 
kertoo.

Juha Hirven elämä on kulkenut jo pitkään 
neljän vuoden jaksoissa. Uransa jatkosta 
hän on päättänyt heti olympialaisten jäl-
keen. Hän sanoo olevansa ”melko varma”, 
että Pekingin olympialaiset ovat hänen 
huippu-urheilijauransa viimeiset.

- Ainoa mahdollisuus on pienoiskiväärin 
makuuasennon kilpailuun osallistuminen. 
Muiden lajien harjoitteleminen on todella 
työlästä. Suomalaisessa ampumaurheilus-
sa lystin maksavat Olympiakomitea suurim-
maksi osaksi ja Ampumaurheiluliitto. Minun 
mielestäni on reilua ilmoittaa heti olympi-
adin alussa, jatkaako uraansa seuraaviin 
olympialaisiin asti, hän sanoo.

- Kaikki treenit eivät välttämättä ole muka-
via, mutta ampuminen on mielenkiintoista. 
Minä en ole vielä koskaan kyllästynyt leireil-
lä harjoittelemiseen. Kova treeni leirillä on 
vähintään yhtä mukavaa, kun kilpaileminen. 
Vieläkin koen oppimisen elämyksiä.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

JUHA HIRVI AMPUU
 kuudensissa olympialaisissaan Pekingissä

- Ei se vielä ole tuntunut erityiseltä. Nyt harjoittelen – teen työtä – ja 
olympialaiset tuntuvat kisalta muiden joukossa, kivääriampuja Juha Hirvi 
pohti historiallisia kuudensia olympialaisiaan ulkoampumakauden alkaessa.



URHEILUAMPUJA 3/2008 9

OMA HYVÄ TASO RIITTÄÄ
- Tavoitteenani on ampua olympialaisissa 
oman kunnon mukaiset kilpailut. Tulos ja 
sijoitus ovat aina monestakin asiasta kiinni. 
Jos pystyn ampumaan omalla parhaalla ta-
sollani, se riittää molemmissa pienoiskivää-
rikilpailuissa pitkällekin, Juha Hirvi arvioi.

- Täysottelussa pitää ampua 1170 pistettä 
tai enemmän ja makuuasennosta 596 pis-
tettä tai enemmän pärjätäkseen. Jos liikun 
parhaalla omalla tasollani, pystyn ampu-
maan ne rajat. Oli keli mikä tahansa, ainakin 
joku ampuu aina huipputuloksia. Pitää vain 
uskoa, että itsekin pystyy siihen.

Olympiajärjestäjät pelkäävät hiekkamyrs-
kyjen aiheuttavan harmia kilpailujen aikana. 
Kivääri- ja pistooliampujille hiekkamyrskyt 
voivat olla todella harmillisia.

- Hiekka tarttuu patruunan vahaan. Jos 
muutama hiekanmurunen pääsee pienois-
kiväärin piippuun, se vaurioituu. Pahimmas-
sa tapauksessa piippu on täysin entinen. 
Lisäksi hiekka saattaa rikkoa tähtäimet.

OSANOTTO OLYMPIALAISIIN 
HYVÄ TAVOITE
- Tähän mennessä parhaat muistot minulla 
on Sydneyn kisoista. Ne ovat olleet tähän 
mennessä parhaiten järjestetty. Kyllähän 
sekin vaikuttaa, että itse pärjäsin, Juha Hirvi 
muistelee olympialaisiaan ja vuoden 2000 
olympiahopeaa.

- Vuonna 2000 olin koko kesän erittäin 
hyvässä kunnossa ja siksi minulta odotettiin 
menestystä. Kun sitten pystyin tekemään 
kovassakin paikassa sen mitä osaan, se 
tuntui hyvältä. Tietysti ensimmäiset kisat 
ovat jääneet mieleen, kun silloin en vielä 

tiennyt pääsenkö koskaan toista kertaa. 
Olin pienen ikäni katsellut olympialaisia 
televisiosta ja pitänyt niitä kovana juttuna. 
Kun sitten huomasin olevani itse mukana, 
niin olihan se hienoa.

Juha Hirvi toteaa osanoton olympialaisiin 
olevan tavoittelemisen arvoinen jokaiselle 
urheilijalle. Suurin osa oman lajinsa kan-
sainvälisissä kilpailuissa kilpailevista urhei-
lijoista ei koskaan pääse olympialaisiin.

- Lisäksi suurin osa olympialaisiin osal-
listuvista pääsee mukaan vain kerran. Ur-
heilijan pitää kulkea valtavan pitkä matka 
ja ohittaa monta karikkoa osallistuakseen 
olympialaisiin. Nykyisellä järjestelmällä 
olympiatapahtuma kestää karsintoineen 
2-3 vuotta.

OMA TAPA AMPUA
Juha Hirvi on vuosikymmenten työllä kehit-
tänyt itselleen oman tapansa ampua. Joka-
vuotinen urakka on oman parhaan tuntuman 
löytäminen. 

- Silloin kun olen keskenkuntoinen, tietoi-
nen tekeminen häiritsee parhaan lopputu-
loksen saavuttamista, hän kuvailee. Hyvä 
lopputulos tulee rennolla, niin sanotusti sel-
käytimestä tulevalla tekemisellä.

- Nyt tuntuu kohtuullisen hyvältä ajankoh-
taan nähden ja paremmalta kuin moneen vuo-
teen. Nyt menee jo pitkiä pätkiä hyvin, vaikka 
ampuminen ei koko aikaa onnistukaan.

Ampumaurheilun olympialajeista pienois-
kiväärilajit ovat muita enemmän välinelajeja. 
Pienoiskiväärikilpailuissa menestyäkseen 
hyvälläkin ampujalla pitää olla erittäin hy-
vin kivääriin sopiva patruuna. Vaatimus on 

JUHA HIRVI AMPUU
 kuudensissa olympialaisissaan Pekingissä

LUPAAVA KEVÄT
maailmancupissa
Juha Hirvi ampui kevään maailmancu-
peissa yhteensä 13 kilpailua. Hän arvioi 
saldon lupaavaksi.

- Pienoiskiväärin täysottelussa en on-
nistunut yhtään kertaa kaikissa asennois-
sa samassa kilpailussa, mutta jokainen 
asento onnistui jonkunkin kerran. Tulos on 
ihan hyvä, kun saan kaikki asennot kulke-
maan samana päivänä, hän sanoo.

- Makuu oli Münchenissä ihan ok – voi 
sanoa, että Milanossakin. Milanossa tuu-
liolot ovat niin vaikeat, että tulosta ei aina 
tule. Siellä maailman paraskin ampuja, 
Valko-Venäjän Sergei Martynov, putosi 
karsinnassa, kun ampui 584. Joskus Mi-
lanossa sattuu sellainen keli, ettei millään 
saa kiinni, mihin pitäisi ampua.

Sergei Martynov on ampunut urallaan 
viisi kertaa makuun ME-tuloksen 600 
pistettä. ME-tuloksen voi ampua vain MM- 
ja olympiakilpailuissa sekä maanosien 
mestaruuskilpailuissa.

Juha Hirvi on urallaan kilpaillut maa-
ilmancupin finaaleissa 47 kertaa. Tänä 
vuonna finaalit ovat vielä jääneet ampu-
matta. Pienoiskiväärin makuuasennon 
kilpailussa hän jäi Münchenissä pisteen 
päähän finaalipaikasta.

- Olisihan se ollut ihan hyvä saada 
finaalikokemus, mutta kun finaalipaikkaa 
ei tullut, niin sitä on turha harmitella. Pik-
kaisen sitä voi vielä kuntoa nostaa ennen 
olympialaisia. En ole vieläkään yhtään 
huolissani, hän toteaa ja vakuuttaa kun-
non nousevan perinteisellä ja koetellulla 
luomumenetelmällä eli lepäämällä.

Rankka kevät
Kesäkuun alkupäivinä Juha Hirvi sanoi 
talvi- ja kevätkauden olleen rankka rypis-
tys. Kesäkuun lopulle hän oli suunnitellut 
kunnollisen lepojakson, ennen kuin aloit-
taa olympiakunnon viimeistelyn.

- Münchenissä ja Milanossa juttelin 
monien maiden ampujien kanssa, että 
esitämme, että jatkossa olisi vain yksi 
maailmancup kuukaudessa. Maailman-
cupkausi olisi huhtikuun alusta heinäkuun 
loppuun. Ensi vuoden kalenteri on jo aika 
pitkälle valmis, mutta muutoksen voisi 
tehdä 2010:n kalenteriin, hän kertoo.

Tänä vuonna pistooli- ja kivääriam-
pujien Müchenin ja Milanon kilpailut 
olivat niin lähekkäin, että monet miehet 
kilpailivat kiväärilajeissa 10 kertaa kahden 
viikon aikana, koska pienoiskiväärin 
täysottelussa ja makuuasennon kilpai-
lussa on karsinta. Vaikka Juha Hirvi jätti 
ilmakiväärikisat ampumatta, hänkin kilpaili 
kahdeksan kertaa. Sen lisäksi urakkana 
oli kuusi virallista harjoitusta.

Finaalijännitys sattuu joka paikkaan
- Finaalissa kehon jokainen solu on jollakin tavalla pelissä mukana. Ainakin mi-
nulla jännitys sattuu fyysisesti joka paikkaan. Ampuessa tunne ei ole mitenkään 
miellyttävä, mutta suorituksen jälkeen olo on hyvä, Juha Hirvi kuvailee runsaan 
kahden vuosikymmenen kokemuksella.

- Meidän lajimme viehätys ja haaste on siinä, että pystyy hallitsemaan mielensä 
ja kehonsa kisajännityksessä. Kun on hyvässä kunnossa eikä pelästy jännittämis-
tä, pärjää finaalissa.

Juha Hirvi on ampunut arvokilpailujen eli maailmancupien, olympia-, MM- ja 
EM-kilpailujen finaaleissa 73 kertaa. Tähän mennessä saldona on finaalilajeista 
olympiahopea, MM-hopea, EM-pronssi, neljä maailmancupin voittoa sekä maail-
mancupissa ja maailmancupin finaalissa yhteensä kuusi kakkossijaa ja yhteensä 
13 kolmossijaa.

- Jos ampuu finaalissa, niin jokainen tietää, että siellä on seitsemän muuta, joita 
jännittää ihan yhtä paljon. Kenenkään on turha luulla, että joku kilpailija olisi kyl-
mähermoinen eikä jännittäisi ollenkaan. Finaali on jokaiselle kova paikka.

Arvokilpailujen peruskilpailujen jännityksen Juha Hirvi määrittelee ”ei niin hirmu 
pahaksi”.

- Silloin on pikkaisen normaalikisaa enemmän sykettä. Hyvästä kisajännitykses-
tä saa sopivasti aggressiivisuutta ampumiseen.

>>



Juha Hirvi

Syntymäaika: 25.3.1960
Syntymäpaikka: Kymi
Kotipaikka: Kotka
Seura: Kotkan Ampumaseura
valmentaja: Mikko Mattila
Aviosääty: sinkku
Ammatti: ampuja

HENKILÖKOHTAISET SE-TULOKSET:
pienoiskiväärin makuun 60 ls:n peruskilpailun 600 pistettä ja finaalin 702,9 
(600+102,9) pistettä, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n peruskilpailun 1185 pistettä 
ja finaalin 1283,6 (1182+101,6) pistettä sekä 300 metrin kiväärin 3 x 40 ls:n 
peruskilpailun 1180 pistettä.

SAAVUTUKSIA:
300 metrin kiväärin 3 x 40 ls:n EM-kulta 2001 ja 2005, pienoiskiväärin 3 x 
40 ls:n olympiahopea 2000 Sydneystä, pienoiskiväärin polviasennon 40 ls:n 
MM-hopea 1986, pienoiskiväärin makuuasennon 60 ls:n MM-hopea 1998, 
300 metrin kiväärin makuuasennon 60 ls:n EM-hopea 1999, pienoiskiväärin 
polviasennon 40 ls:n EM-hopea 1987, pienoiskiväärin makuuasennon 60 
ls:n EM-pronssi 1999, pienoiskiväärin 3 x 40 ls:n kilpailun neljäs sija ja 
makuuasennon 60 ls:n kuudes sija olympialaisissa 1992 Barcelonassa, 
useita maailmancupin kilpailujen voittoja ja mitalisijoituksia.

Hirvi on osallistunut olympialaisiin viisi kertaa: 1988 Soul, 1992 Barcelona, 
1996 Atlanta, 2000 Sydney ja 2004 Ateena. Hänet on jo valittu Suomen 
joukkueeseen 2008 olympialaisiin Pekingiin.
Juha Hirvi on toiminut Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) urheilija-
komitean puheenjohtajana sen perustamisesta alkaen vuodesta 2004.
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sama kuin Formula 1:ssä tai rallissa. Hyvä auto ei toimi ilman hyviä 
renkaita eivätkä hyvät renkaat liiku lujaa ilman hyvää autoa. Juha 
Hirvi on viime vuosina testaamaan paljon löytääkseen oikean pat-
ruunan aseeseensa. Kun patruunavalmistaja Nammo Lapua tänä 
vuonna esitteli uuden Xact-patruunansa, Hirvi ja muut ”lapualaisil-
la” ampuvat alkoivat osua paremmin.

- Kyllähän se rauhoittaa, kun tietää, että varastossa on sellainen 
piippu ja patruunoita, joilla osuu sinne, mihin tähtää, hän sanoo.

- Yritän pitää kilpailukaluston rinnalla myös varakalustoa. En 
usko, että mitään ongelmia syntyy ennen olympialaisia.

VALMENNUSURALLE?
- Minulla on suunnitelmia ryhtyä valmennushommiin. En usko, että 
minusta on muunlaisiin ”oikeisiin töihin”. En ole kellokortti-ihmisiä, 
Juha Hirvi kaavailee tulevaisuuttaan.

Hän on aikanaan kouluttautunut elektroniikka-asentajaksi. Alansa 
töissä hän on ollut runsaat 20 vuotta sitten. Urheilu-uransa aikana 
hän on työskennellyt useita vuosia urheilupaikkahoitajana kotikau-
pungissaan Kotkassa.

- Uskon, että minulla on jonkun verran annettavaa muille ampu-
jille. Haluaisin valmentaa Suomessa, koska olen aika suomalainen 
ihminen ja Suomessa on hyviä ja mielenkiintoisia ampujia. Heitä oli-
si kiva auttaa vielä nykyistäkin paremmalle tasolle. Päätösten aika 
on olympialaisten jälkeen.

”Meidän lajimme viehätys ja haaste on siinä, 
että pystyy hallitsemaan mielensä ja kehonsa 
kisajännityksessä. Kun on hyvässä kunnossa 
eikä pelästy jännittämistä, pärjää.”



TARKKANÄKÖINEN 
KATSOO PIDEMMÄLLE.

SEQUOIA 
RATAKAUKOPUTKi

Joskus on päästävä lähemmäs 
– paljon lähemmäs – 
katseltavaa kohdetta, eikä se 
onnistu kiikareilla. Tällöin tarvitaan 
Leupoldin Green Ring Sequoia 
-kaukoputkea. Sekä Sequoia 15-45x60mm, 
että 20-60x80mm -kaukoputkella 
pääset niin lähelle kohdetta kuin 
haluat, ja kaukoputkien 
poikkeuksellisen hyvä valonläpäisy 
takaa erinomaisen terävyyden. 
Paketti sisältää kaukoputken, jalustan 
ja alumiini laukun. Leupold takuu 30 vuotta. 

CASCADES KATSELUKIIKARIT 

Loimme Leupold Green Ring™ -tuotteet, jotta kaikilla 
on mahdollisuus ostaa laadukasta optiikkaa kohtuulliseen 
hintaan. Hyödynsimme tuotteita suunnitellessamme lähes 
sadan vuoden kokemustamme kestävimpien, luotettavimpien 
ja suorituskykyisimpien optisten laitteiden valmistamisesta. 
Cascades -kiikareissa on kristallinkirkas ja terävä ja että värit ovat 
tarkat valo- ja sääolosuhteista riippumatta. Lisäksi ne on tiivistetty 
kosteutta vastaan ja täytetty kuivalla typellä, joten ne ovat vesitiiviitä, 
huurtumattomia ja valmiita vuosien käyttöön. Leupold takuu 30 vuotta.

Leupold & Stevens Inc., Oregon, USA · www.leupold.comKatso lähin Leupold –jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi 

UUTTA! 
LEUPOLD MX: 
Uusi laadukas modulaarinen 
LED –valo Leupoldilta. 
Hinnat alk. 159 euroa.

Cascades 8x42

390,- €

Cascades 10x42

435,- €

Sequoia 15-45x60, 
sis. Alulaukku ja jalusta

455,- €

Sequoia 20-60x80, 
sis. Alulaukku ja jalusta

675,- €
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Haastava olympia-areena
Ampumaurheilijat pääsivät kokeilemaan Pekingin olympia-
laisten suorituspaikkoja maailmancupin kilpailussa huhti-
kuussa. Juha Hirvi ampui olympialaisten esikisoissa kaik-
kiaan viisi kilpailua: ilmakiväärin peruskilpailun (54:s 587 
pisteellä), pienoiskiväärin makuuasennon karsinnan (588 
pistettä) ja peruskilpailun (32:s 592 pisteellä) sekä pienoiski-
väärin täysottelun karsinnan (1145 pistettä) ja peruskilpailun 
(23:s 1153 pisteellä).

- Kokonaisuudessaan pienoiskiväärirata tuntuu melko 
haastavalta, mutta hyvässä kunnossa olevalle se ei ole mah-
doton. Oma ampuminen oli suunnilleen sitä, mitä odotin sen 
teknisesti olevan. Viimeinen tarkkuus vielä puuttuu, Hirvi ar-
vioi suorituksiaan.

- Ilmakivääri oli minulle selkeästi täytelajina. Pienoiskivääri-
puolella vertasin kisan ohella kahden patruunan eroja.

Ampumaurheilun taso laajenee 
- Ampumaurheilun taso on tiukentunut ja laajentunut, kun uu-
sia maita on tullut mukaan. Ilmakiväärissä tulostaso on noussut 
valtavasti. Siihen on vaikuttanut eniten ilma-asetekniikan kehit-
tyminen. Pienoiskiväärilajeissa voittotulokset ovat samanlaisia 
kuin ennenkin, mutta finaalin tulosraja on noussut aika paljon, 
Juha Hirvi kertoo runsaan 20 vuoden huippuampujakokemuk-
sella.

- Varusteet ovat olleet viimeiset 15 vuotta melko samanlai-
set. Ampumatekniikat ovat kehittyneet minun aikanani.
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Tiiviinpää yhteistyötä päättäjien
ja myös toimijatahojen välille
Ampumaharrastusta ja – toimintaa ylläpitävien 
tahojen mielipiteitä seminaarissa esitteli Suomen 
Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi. 

– Yksi keskeisimpiä kysymyksiä on ruuhka-Suomen ratatilanteen 
ratkaiseminen. Toisaalta yhtä tärkeää on ratojen kaavoihin saami-
sen lisäksi se, että virkamiehet myös noudattaisivat kaavoitusta. 
Meidän on päästävä yhteisymmärrykseen maalaisjärjen käyttämi-
sestä myös ympäristöviranomaisten kanssa, kiteytti Risto Aarrekivi 
toimijoiden tuntoja seminaarin jälkeen.

- Kun ampumaratojen sijaintia ja käyttöä analysoitiin, voisi lyhy-
esti todeta, että palvelujen, liikkumisen ja käyttäjämäärien näkökul-
masta ampumaradat ovat täysin väärissä paikoissa. Jokaista rataa 
tarvitaan, mutta kun katsomme esimerkiksi ainoastaan liikkumista 
radoille, nousevat jo yksin autojen päästöt suuremmaksi ongelmak-
si kuin radoilla oleva lyijy. Ratamme ovat kaukana taajamista ja suu-
rimmista keskuksista. Kaiken järjen mukaan niiden tulisi olla siellä, 
missä on paljon väkeä. Tilanne on paradoksaalinen, sillä ampuma-
toiminta on kaiken kaikkiaan merkittävää yhteiskunnallisesti, mutta 
radat ajetaan ahdinkoon eri tasojen ja alojen päättäjien toimesta. 
Ampumatoiminnassa on mukana kuitenkin yli 500.000 ihmistä.

Tarvitsemme uuden ampumaratalain
Risto Aarrekivi valotti ampumaharrastustoimintaa monelta eri kan-
nalta. Esityksessään hän näki ainakin seuraavat näkökulmat, jotka 
tulisi huomioida, kun ampumarata ja ampumatoimintaa tarkastel-
laan: sosiaalisuus, kasvatuksellisuus, turvallisuus, metsästys, huip-
pu-urheilu, maanpuolustus, talous sekä lainsäädäntö. 

- Yksi suuri ongelma on, että ampumatoimintaa säätelevä lain-
säädäntö ja säädökset ovat moninaiset ja monimutkaiset. Toimin-
taamme säätelee lähes 20 eri lakia. Yksi keskeisimpiä tavoitteitam-
me jatkossa on saada aikaan ampumaratalaki. Nyt on vain tilanne, 
että ministeriöt keskenään pyörittävät asiaa ja eivät saa aikaan pää-
töstä, kenen toimesta ampumaratalaki tulisi kirjoittaa, hän sanoi.

- Toinen merkittävä asia, jossa meidän tulee päästä eteenpäin, 
on yhteistyö kunnan ja kaupunkien virkamiesten kanssa kaavoitus-
asioissa. Vältyttäisiin monilta turhilta valituskierroksilta ja säästet-
täisiin kaikin puolin yhteiskunnan varoja ja resursseja, mikäli kaikki 
radat olisi merkitty kaavoihin ja ampumatoiminnan ympärille olisi 
merkitty myös niin sanottu suoja-alue, jolle ei kaavoitettaisi sellaista 
toimintaa, joka voi häiriintyä ratatoiminnasta muodostuvasta ää-
nestä. Tämä on sitä maalaisjärjenkäyttöä. Miksi tuoda toimintoja 
lähistölle ja aiheuttaa siten varmasti ongelmia ja valituskierrettä?

Yhteistyöllä uusia innovaatioita
Ampumatoimintaa harjoittavat tahot peräänkuuluttavatkin eri viran-
omaistahojen kanssa rakentavaa yhteistoimintaa sekä yhteisymmär-
rystä eikä vain lakien taakse piiloutumista. Nykyinen aselaki laadittiin 
toimijoita kuullen, ympäristölakiin ei toimijapuolia kuultu lainkaan. 
Aarrekiven ja muidenkin toimijoiden mielestä ampumaratojen ja toi-
minnan turvaaminen on myös yhteiskunnallinen kysymys.

- Toisaalta meidän tulisi etsiä uusia innovaatioita ja ottaa käyttöön 
uusia teknisiä ratkaisuja. Tarvitsemme lisäksi myös ammattimaista 

osaamista ratakeskuksiin niin valmennus-, koulutus-, kuin johto- ja 
ylläpitopuoleen, selvittää Aarrekivi.

- Jatkossa tulee pääkaupunkiseudulle saada ainakin yksi kaikki la-
jit sisällään pitävä ampumaurheilukeskus – mielellään kaksi. Toimin-
nan varmistamiseksi tulee kaikki radat suoja-alueineen merkitä aina-
kin kunnan kaavoihin, mutta mielellään myös maakuntien kaavoihin. 
Meidän tulee jatkossa kiinteyttää yhteistyötä niin viranomaisten kuin 
myös päättäjätahojen suuntaan, jotta he saisivat oikean käsityksen 
toimintaedellytyksistämme. Kun puoli miljoonaa toimii harrastuksen 
parissa, se vaikuttaa jo moneen eri yhteiskunnan osa-alueeseen. 
Ampumaurheilu- ja –harrastus tulisikin nähdä mahdollisuutena eikä 
aina vain haittana. Toivoisinkin, että yhteiskunta lähtisi mukaan kehi-
tystoimintaamme. Siinä voittaisivat molemmat tahot.

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi kertoi ase- ja ampumaharrastajien näkökulmia 

nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Tekstit: Risto Aarrekivi ja Matti Viitanen    Kuvat: Matti Viitanen

TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA
”Tuli seis vai turvallisia laukauksia”-seminaari käsitteli turvallisen 
ase- ja ampumaharrastuksen tulevaisuutta Suomessa Finlandia 
talossa Helsingissä perjantaina 25.4.2008. Seminaarin 
teemoina olivat ase- ja ampumaharrastuksen kotimaiset ja 
kansainväliset säädökset sekä harrastusmahdollisuudet ja 
-paikat. 

Seminaarin järjestivät Asealan Elinkeinonharjoittajat ry, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Metsästäjäin Keskusjärjestö, 
Nammo Lapua oy, Reserviläisliitto – Reservin Aliupseeriliitto ry, 
Reserviläisurheiluliitto ry, Suomen Ampumahiihtoliitto ry, Suo-
men Ampumaurheiluliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto – Finland 
Jägarförbund ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry. Järjestäjäta-
hot edustavat noin 500.000 ase- ja ammunnan harrastajaa.
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Ampumaradat
 lähelle käyttäjiä
Olympia-ampuja Juha Hirvi totesi harrastajan puheenvuorossaan, 
että ampumarata on perusliikuntapaikka siinä missä muukin ur-
heilukentät tai -hallit.

- Minusta ampumaratoja, ainakin pienikaliiberisten (.22) lajien 
pieniä ratoja, voisi rakentaa taajamiin tai niiden läheisyyteen ja niille 
pitäisi päästä yleisillä kulkuneuvoilla, jotta ne olisivat kaikkien har-
rastajien käytettävissä. Rata on helppo kulissoida meluttomaksi ja 
turvalliseksi. Ellei meillä ole ampumaratoja, on turha odottaa uusia 
huippuja, sanoi Juha Hirvi, joka valmistautuu kuudensiin olympia-
laisiin.

- Minä en olisi täällä tänään puhumassa, jos ampumarata ei 
olisi ollut Kotkan kaupunkialueella 80-luvun alussa. Ajelin polku-
pyörällä kotoa radalle pienoiskivääri selässä ja kassit tarakalla. 
Ampumisen aloitin 15-vuotiaana metsästäjänä ja metsästysam-
munnan harrastajana 1975, kun asuimme vielä pienessä Huruk-
selan kylässä Kotkassa.

Juha Hirvi kertoi monissa suurkaupungeissa olevan isojakin 
ampumaratoja. Ampujat kilpailevat olympiamitaleista Pekingin 
kaupunkialueella elokuussa. Kaupunkialueella kilpaillaan sään-
nöllisesti myös esimerkiksi Saksan Münchenissä, Italian Milanos-
sa ja Sveitsin Zürichissä.

- Suomessa ruutiradat ovat kaukana kaikesta – paitsi kaatopai-
kasta, jonka vieressä rata monta kertaa on. Hiljaisessa metsässä 
ampumisen ääni voi olla meluongelma, kun siellä ei ole muuta 
ääntä, hän sanoi.

- Ampumaurheilu on turvallinen ja sosiaalinen harrastus. Ainoa 
asia, mikä ampumakoulussa pitää oppia, on turvallisuus. Huip-
pu-urheilijat, ampumakoululaiset, harrastajat, invalidiampujat 
ja näkövammaiset voivat ampua yhtä aikaa samassa paikassa. 
Esimerkiksi Kotkassa myös koululais- ja työpaikkaryhmät käyvät 
paljon ampumassa. Harrastus voi vaikuttaa hyvinkin paljon vam-
maisampujan elämänlaatuun.

Aktiivisesti metsästävä Juha Hirvi muistutti metsästäjien tarvit-
sevan ampumaratoja. Metsästäjän on suoritettava jossakin am-
pumakoe ja harjoiteltava aseen käsittelyä.

- Metsästysase on aina erilainen kuin rata-ase. Oman aseen on 
oltava tuttu, kun metsälle lähdetään. Se lisää turvallisuutta.

Olympia-ampuja Juha Hirven mielestä pieniä pienika-
liiperisten aseiden ratoja pitäisi sijoittaa taajamiin tai 
niiden välittömään läheisyyteen. Suurkaupungeissa, 
esimerkiksi Münchenissä, Milanossa, Pekingissä ja 
Zürichissä, on iso rata kaupunkialueella.

SEMINAARIN ESITYKSET 
AMPUMAURHEILUNETISSÄ
Seminaarin esitykset löytyvät Ampumaurheiluliiton Ampumaurheilunetistä 
osoitteesta www.ampumaurheiluliitto.fi/olosuhteet/

Europarlamentaarikko Lasse Lehtinen:
Toiminta voi jatkua nykyisellään

Euroopan unionin tuliasedirektiivi antaa mahdollisuuden ase- ja 
ampumaharrastuksen jatkumiseen nykymuotoisena Suomes-

sa, arvioi europarlamentaarikko Lasse Lehtinen. Hän on tutustunut 
direktiiviin tarkoin, sillä hän oli varjoesittelijänä sorvaamassa Eu-
roopan parlamentin sisämarkkinavaliokunnan ehdotusta tuliasedi-
rektiiviksi. Ehdotuksen varsinainen esittelijä oli saksalainen Gisela 
Kallenbach (vihr.).

- Direktiivi on niin kutsuttua minimilainsäädäntöä, josta ei saa 
poiketa löysempään suuntaan. EU:ta ei kuitenkaan voi syyttää, jos 
Suomen hallitus ja eduskunta tekevät tiukemman lain, hän totesi.

Tuliasedirektiivi antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille sallia tuli-
aseiden hankinta ja hallussapito myös alle 18-vuotiaille. Viidennen 
artiklan mukaan alle 18-vuotiaat voivat hankkia tuliaseen ja pitää 
sitä halussaan, jos se liittyy metsästykseen tai urheiluammuntaan 
”edellyttäen, että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempi-
ensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alai-
sina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, 
tai valtuutetuissa harjoituskeskuksissa tai muutoin hyväksytyissä 
keskuksissa”.

- Tai-sana tarkoittaa sitä, että EU:n mielestä jonkin ehdon täytty-
minen riittää, Lasse Lehtinen opasti.
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Opetusministeriön liikuntayksikön ylitarkastaja 
Hannu Tolonen kertoi julkishallinnon roolista ase- ja 
ampumaharrastuksen olosuhteiden kehittämisessä.

Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikköä johtava 
hallitusneuvos Jouni Laiho toivoi ympäristöministeriön 
ottavan tehtäväkseen ampumaratalain valmistelun. Hän 

kertoi nykyisten ampumaratoja koskevien säädöksien olevan 
puutteellisia ja ristiriitaisia. Ampumaratojen laittamisesta ja 

kunnossapidosta on säädetty lailla 21.1.1915 ja 25.7.1916. 
Ampumaradat kuuluvat usean ministeriön hallinnonalaan, 

koska ne ovat liikuntapaikkoja (opetusministeriö) 
ja koska niiden rakentamisen edellytykset liittyvät 

kaavoitus- ja rakentamislainsäädäntöön ja ympäristön 
suojeluun (ympäristöministeriö) sekä meluntorjuntaan 
(ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö).

Opetusministeriö
haluaa kehittää 
rataverkostoa

- Harrastustoiminnan kasvua rajoittaa ampumaratojen si-
jainti asutukseen nähden. Niiden puute erityisesti suurten 
kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumahar-
rastuksen kehittämisessä. Lisäksi kiristyneet ympäristönor-
mit sekä pienten ratojen ylläpito talkoohengen vähetessä 
ovat haasteita tulevaisuutta silmälläpitäen, sanoi opetusmi-
nisteriön liikuntayksikön ylitarkastaja Hannu Tolonen, joka 
puhui julkishallinnon roolista ase- ja ampumaharrastuksen 
olosuhteiden kehittämisessä.

- Urheiluammunta eri muodoissaan on laji, johon tarvi-
taan omat suoritus- ja harrastuspaikat. Lajin erityispiirre 
on, että liikuntapaikka, jossa ammuntaa voidaan harrastaa, 
tarvitsee vaativat turvallisuus- sekä ympäristönsuojelulliset 
edellytykset toimintaa varten.

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikun-
nalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämises-
tä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetusministeriö 
vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja 
yhteensovittamisesta valtionhallinnossa. Alueellisella tasol-
la nämä tehtävät kuuluvat läänin liikuntatoimelle ja paikallis-
tasolla kunnille.

- Nykyisen hallituksen ohjelman mukaan liikuntapolitiikalla 
edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 
elämänkaaren eri vaiheissa. Painopiste on lasten ja nuorten 
liikunnassa, Tolonen kertoi.

- Ampumaharrastuksen olosuhteiden kehittäminen ope-
tusministeriössä tapahtuu usealla eri tavalla. Jokunen vuosi 
sitten opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisusarjan Ampu-
marataoppaassa on seikkaperäisesti käyty läpi ja esitelty 
ohjeet asianmukaisten ampumaurheilukeskusten suunnit-
telua, rakentamista ja turvallista käyttöä varten. Tämänkal-
tainen informaatio-ohjaus on äärimmäisen tärkeätä ja sopii 
luontevasti ministeriömme vastuulle.

Hannu Tolonen kertoi opetusministeriön tutustuneen Am-
pumaurheiluliiton esittelemään AMPU-hankkeeseen. Sen 
tavoitteena on taata ja turvata koko maahan yhtenäiset, 
turvalliset, viranomaismääräysten mukaiset, toiminnalliset 
ja koulutukselliset edellytykset vapaaehtoiselle järjestäyty-
neelle ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle tulevai-
suudessa.

- Tällainen laaja toiminnallinen yhteistyöhanke, jossa ovat 
mukana kaikki merkittävät tahot, on mielestämme merkit-
tävä. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää 
turvallisen ja vastuullisen ampumaharrastuksen ohjeistus 
ja säännöstö. Erityisen mielenkiintoisena pidän hankkeessa 
esitettyä Shooting Card -järjestelmää, jonka avulla on mah-
dollista kehittää toiminnan laatua, hän sanoi.

- Olemme tietoisesti halunneet odottaa hankkeen käyn-
nistymistä nähdäksemme sen, onko harrastajilla ja jäsen-
seuroilla riittävää valmiutta kehittää urheiluammunnan 
olosuhteita sekä jäsenistön palvelua. Mikäli viesti on yksise-
litteinen, yritämme osaltamme löytää ne tavat olla mukana 
tukemassa tällaista toiminnan laadullista kehittämistä.  
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- AMPU-hankkeen kokonaistavoitteena on taata ja turvata 
toiminnalliset ja koulutukselliset edellytykset vapaaehtoiselle 
järjestäytyneelle ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle. 
Koko maan kattava eritasoisten suorituspaikkojen verkosto 
takaa ampumaharrastusmahdollisuuden aina aloittelijasta 
kilpa-ampujaan, metsästäjään ja reserviläisammuntoihin, kertoi 
AMPU-hankkeen projektipäällikkö Markku Lainevirta.

- Hanke on osa maakunnallista virkistys- ja harrastustoi-
minnan kehittämistä. Se liittyy oleellisesti maaseudun kehittä-
miseen. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa alueellisen ja 
paikallisen yritystoiminnan kehittymisen ampumaharrastuksen 
palvelutuotannossa. Lisäksi toiminnan kehittämisen tavoitteena 
on yhtenäistää turvallisen ja vastuullisen ampumaharrastuksen 
ohjeistus ja säännöstö.

Yksi AMPU-hankkeen tavoitteista on ”Shooting Card”-järjes-
telmä. Toteutuessaan se on ainutlaatuinen maailmassa. 

- Peruselementtinä on kaikille yhtenäinen peruskoulutus 
turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloitta-
miseen. Järjestelmällä varmistetaan harrastuksen laajamittaiset 
toimintamahdollisuudet. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden 
kouluttautua edelleen eri ampumaharrastuksen toimintatahoille, 
Lainevirta sanoi.

- Eräs mahdollisuus Shooting Card -osion toteuttamisesta on kar-
toittaa eri tahojen ampumakoulutukseen liittyvät koulutusmateriaalit 
ja rakentaa niiden parhaista käytännöistä osaamiskokonaisuus.

AMPU-hankkeen ohjausryhmänä toimii Ampumaratafoorumi, 
jossa ovat edustettuina 
Suomen Ampumaur-
heiluliitto, Suomen 
Ampumahiihtoliitto, 
Metsästäjäin keskusjär-
jestö, Reserviläisurhei-
luliitto, Maanpuolustus-
koulutusyhdistys sekä 
asealan elinkeinonhar-
joittajat ja teollisuus. 
Ampumaurheiluliitto 
hallinnoi hanketta ja 
on sen vastuullinen 
omistaja.

AMPU-hanke vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Projektipäällikkö 
Markku Lainevirta 

totesi AMPU-hankkeen 
unelman olevan, 

että jonain päivänä 
jokaisella ammunnan 

harrastajalla olisi 
mahdollisuus 

ampua kunnallisella 
ampumaurheiluradalla.

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallion 
esityksen aihe oli ”Ase- ja ampumaharrastus ympäristön 
kannalta nyt ja tulevaisuudessa”.

Jorma Riissanen johti seminaarin puhetta.
Uudenmaan liiton johtaja Riitta Murto-Laitinen puhui maakunta-
kaavoituksesta ase- ja ampumaharrastuksen kannalta.
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- Tuo päätös mahdollistaa kansainvälisen 
hankkeen rakentamisen käynnistämisen. Kah-
den vuoden kuluttua käytössämme on jo hyvä 
kansallisen tason haulikkokeskus, SiUran pu-
heenjohtaja Seppo Mahlamäki arvioi.

- Ensimmäiseksi teemme hyvät suunnitel-
mat ja käytämme niiden laadinnassa maam-
me parhaita asiantuntijoita. Maansiirtotyöt 
ovat iso ja tärkeä osakokonaisuus ja niihin 
käymme käsiksi tulevana syksynä. Ensi ke-
väänä alamme rakentaa täysimittaisia trap-
ratoja. Meillä voidaan parin vuoden kuluttua 
järjestää kaikkien trap-lajien SM-kilpailuja.

Puheenjohtaja haluaa nopeasti saada 
parannuksen huoltotiloihin. Kilpailijat ja leh-
distö ovat nyt vailla kelvollisia tiloja.

Ampumakeskuksessa on tällä hetkellä 
haulikkoratojen lisäksi myös kivääri-, pistoo-
li- ja practical-lajien suorituspaikat. Suurin 
satsaus tehdään trap-ratojen parissa.

TOIMITSIJOITA PALJON
Henkilöresurssien osalta SiUran tilanne on 
hyvä. Ratatoimiston seinällä olevassa listas-
sa on peräti 40 eri nimeä valvontavuoroissa. 
Koulutettuja tuomareitakin on paljon. Heillä 
on kesällä skeetin SM-kisassa rutkasti töitä.

- En tiedä toista seuraa, jossa olisi vastaa-
va määrä valvojia. OSU:lla on useita kilpai-
lujen johtajia, mutta tuskin sieltä 40 valvojaa 
löytyy, Mahlamäki tuumii.

Puheenjohtaja on ilahtunut siitä, että yh-
teistyökumppaneilla on vahva luottamus 
seuran toimiin. Talkooväen suuri määrä ilah-
duttaa tukijoita.

YMPÄRISTÖLUVAN HAKU 
AMMATTILAISEN KÄSIALAA
SiUra sai Raasion radalleen ympäristöluvan 
vuonna 2007. Sen saaminen on radan käy-
tön ehdoton edellytys. Siilinjärveläiset tiesi-
vät sen ja luvan hankintaan satsattiin. Mah-
lamäki neuvoo ympäristöluvan hakijoita:

- Ympäristölupa-asioissa kannattaa luot-
taa ympäristöviranomaisten asiantunte-
mukseen ja pyytää heiltä ennakkoarviota 
ympäristövaikutusselvityksen laajuudesta. 
Selvityksen tekeminen kannattaa antaa 
vain ammattitaitoiselle toimijalle. Yhteistyö 

ympäristön asukkaiden kanssa hälventää 
ennakkoluuloja ja voi poistaa turhauttavan 
valituskierteen. Luvan myöntää kunta, teh-
kää hyvää yhteistyötä kunnan kanssa.

Raasion rata sai toistaiseksi voimassa 
olevan ympäristöluvan. Keskusta voidaan 
laajentaa neljällä trap-radalla ja practical-
radalla. Päivittäiset käyttöajat ovat arkisin 

VINKKEJÄ YMPÄRISTÖLUVAN HAKUUN
Seppo Mahlamäki antaa ympäristöluvan hakijalle seuraavat vinkit:
- Tutustuta kunnan asiantuntijat lajiin, jotta he saavat mielikuvan lajista ja sen 
ympäristöhaitoista.
- Ota toiminnassasi ympäristöviranomaisen asema.
- Käy neuvottelut, etsi kriittiset asiat ja selvitä, mitkä selvitykset on tehtävä.
- ”Ampujat ovat oikeassa”-periaate on väärä.
- Kun saat tehtäväluettelon, toimi sen mukaan.
- Palkkaa osaava asiantuntija tekemään selvitykset.
- Selvitys johtaa ympäristöä suojaaviin toimenpiteisiin.
- Sitoudu tekemään määrätyssä aikataulussa vaadittavat toimenpiteet.
- Pidä tärkeänä sitä, että et pilaa luontoa.

Siilinjärven Raasiosta 
tehdään lähivuosina 
kansainväliset mitat 
täyttävä haulikkoammunnan 
keskus. Asia varmistui 
kesäkuun alkupäivinä, kun 
Siilinjärven Urheiluampujat 
ry sai myönteisen päätöksen 
Kehittämisyhdistys 
Kalakukko ry:ltä 100 000 
euron anomukselleen. 
Leader-raha oli tarpeen.

8-21, lauantaisin ja aattoina 8-18 ja sunnun-
taisin sekä arkipyhinä 12-21. Kilpailupäivinä 
ampuma-ajat voivat olla 10-21.

SiUra on nousemassa sekä luoti- että 
haulikkolajeissa vahvaksi paikkakunnaksi. 
Sen tavaramerkkinä tulevat olemaan toimi-
va ampumakeskus ja osaava henkilöstö niin 
kilpailuissa kuin harjoituksissa.

    Siilinjärvelle kansainvälisen luokan 
HAULIKKOAMMUNTAKESKUS
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Yara Oy ja Riistanhoitoyhdistys 
SiUra:n tukipilareina

Raasion ampumakeskuksen rakentamisen teki mah-
dolliseksi Kemira, joka vuokrasi 22 hehtaarin suuruisen 
maa-alueen ampumaradan rakentamista varten. Vuok-
rasopimus on uusittu ilman pitkiä keskusteluja, vaikka 
vuokranantaja on kaivosalueen kauppojen myötä vaih-
tunut.

Ampumaseuran toinen tukipilari on Siilinjärven Riis-
tanhoitoyhdistys. Se vuokraa nykyisin radan maa-alu-
een Yaralta ja vuokraa sen sitten edelleen seuralle.

- Haluamme turvata omat harjoittelumahdollisuutem-
me, siksi vuokraamme. Nyt meillä on korvauksetta aina 
käytössämme hyväkuntoiset radat, Tapani Hartikainen 
Siilinjärven Riistanhoitoyhdistyksestä kertoi.

- Tällaiseen järjestelyyn on päädytty osaksi siksi, että 
urheiluseura saa tukia, joita riistanhoitoyhdistykselle ei 
myönnetä, hän jatkaa.

- 1450-jäseninen riistanhoitoyhdistys on tärkeä linkki 
SiUra:lle, koska sen kanssa on luotu ratojen kunnossa-
pito-organisaatio, jolloin kunkin kyläkunnan metsästys-
seura vastaa omasta alueestaan radan hoidossa ja ke-
hittämisessä. Näin hoitovastuu henkilöityy ja velvoittaa 
asianomaisia vastuullisia kunnia-asianaan pitämään 
oman osa-alueensa kunnossa. Näin aseenkäyttäjät 
oppivat ymmärtämään, että yhteisessä käytössä ole-
vat rakenteet ja rakennelmat vaativat säännöllistä huo-
lenpitoa, Mahlamäki selvittää.

SM-skeet 30-vuotisjuhlakisana

SiUra pääsee näyttämään osaamistaan 
kisajärjestäjänä jo 2.-3.8. Se järjestää silloin skeetin 
SM-kilpailut. Kilpailun suojelijoina ovat ministeri Jyrki 
Katainen ja johtaja Auvo Noronen Yarasta..

SM-kilpailu on seuran 30-vuotisjuhlakilpailu. 
Varsinainen juhla pidetään SM-kisan yhteydessä 
2.8. Tahkovuorella kello 18. Virallisen osan jälkeen 
alkaa ampujien banketti juhlaillallisineen ja 
ohjelmineen kello 19.30. Banketti kuuluu ulkomaisten 
ampumakilpailujen säännölliseen ohjelmaan. Nyt 
SiUra tarjoaa suomalaisille tilaisuuden yhteisen illan 
viettoon. Iltajuhlasta löytyy tarkat tiedot osoitteessa 
www.tahkosafarit.fi.

Järjestäjät suosittavat Tahkovuorta yhdeksi 
majoituspaikaksi. Sinne ampujat voivat majoittua 
vaikka perhekunnittain, ja jokaiselle löytyy 
mielekästä tekemistä.

    Siilinjärvelle kansainvälisen luokan 
HAULIKKOAMMUNTAKESKUS Teksti ja kuvat:

Matti Erkkilä

SiUran puheenjohtaja Seppo Mahlamäki (toinen 
vas.) esittelee seuran jäsenille haulikkokeskuksen 
suunnitelmia. Kuvassa Pekka Rissanen (vas.), Toni 

Liikanen, Jorma Kainulainen ja Marjoriikka Rissanen.
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- Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran jäsenistön valtava talkoo-
henki ratkaisi sen, että kaupunkiimme on valmistumassa monilaji-
nen ampumakeskus. Ilman sitä näyttöä lajin harrastajat huristelisi-
vat tänään todennäköisesti Siilinjärven pohjoispuolelle, Raasioon.

Näin arvelivat toimialajohtaja Jaana Vasankari ja liikuntapalve-
lupäällikkö Janne Hentunen ihastellessaan KAMS:n talkootöiden 
tuloksia Heinjoen ampumaurheilukeskuksessa toukokuun lopulla. 
On hankkeessa toki kaupunkikin merkittävästi mukana. Sen vahva 
panostus on ollut muun muassa rahoituksessa, suunnittelussa ja 
paperisodassa.

Jo 1980-luvulla Kuopion kaupunginvaltuusto teki päätöksen 
sijoittaa melua tuottavat urheilulajit Heinjoelle, noin 15 kilometriä 
kalakukkokaupungin keskustasta etelään. Ampumaurheilulle ja 
moottorilajeille merkittiin kaavaan 140 hehtaarin alue. Keskusten 
rakentaminen on käynnissä, mutta toiminta on kuitenkin jo useiden 
lajien osalta voitu harrastajien iloksi aloittaa.

Yhteisvoimin eteenpäin
Ampumakeskus on harvinaisen laaja hanke. KAMS teki ehdotuk-
sen eri radoista ampumapaikkoineen ja keskuksen rakentamisjär-
jestyksestä. Kaupunki laati suunnitelmat, hoiti paperisodan, järjesti 
rahoituksen ja seura aloitti mittaamattoman talkootyön. Ampuma- 
ja moottorikeskuksen kustannusarvio on 10,4 miljoonaa euroa ja 
ampumakeskuksen osuus on yli puolet.

- Jotta tällainen pitkäkestoinen hanke etenee hyvin, yhteispelin 
on sujuttava kitkattomasti. Hankkeen eri vaiheilla on kaupungin 
organisaatiossa eri vastuuhenkilöt. Hankkeen kannalta olisi aina 
tärkeätä se, että myös viranhaltijat olisivat kyseisestä lajista innos-
tuneita.

Vasankarin ja Hentusen mielestä yhteistyö on sujunut varsin hy-
vin. Seura on nimennyt yhteyshenkilönsä, jotka asioivat asiasta riip-

puen joko vapaa-aikaosaston tai rakentamisesta vastuussa olevan 
teknisen viraston kanssa.

Kaupunki satsaa ampumakeskukseen lähes 200 000 euroa vuo-
dessa. Kun palkkakuluja ei juuri seuran talkootöiden vuoksi synny, 
summalla saadaan vuosittain merkittävästi näkyvää aikaiseksi. Tä-
män kesän aikana pistooliampujat saavat ratansa käyttökuntoon. 
Koko ampumakeskus on valmis vuoden 2015 paikkeilla.

- Heinjoki on Kuopion laajin urheilukeskushanke. Sen toimivuu-
dessa on huomioitu lajien harrastajien pienetkin toiveet. Vapaa-ai-
katoimi on koonnut säännöllisesti yhteen eri osapuolet ja on kuullut 
eri mielipiteitä ja niiden pohjalta on sovittu jatkotoimista. Hank-
keemme käy esimerkistä jopa valtakunnallisesti.

Laadukkaita tapahtumia halutaan
- Kuopion kaupunki haluaa olla järjestämässä ja tukemassa laaduk-
kaita tapahtumia. Sitä kautta saamme näkyvyyttä ja tietenkin myös 
tärkeitä euroja. Ampumaurheilukeskuksessa odotamme järjestettä-
vän merkittäviä kilpailuja ja Suomen Ampumaurheiluliiton edustajat 
ovat luvanneet, että Heinjoesta muodostuu yksi SAL:n kuudesta 
harjoitus- ja valmennuskeskuksesta. Myös ampumaviikon järjestä-
mistä on meille lupailtu, Vasankari ja Hentunen muistavat.

Kaupunki on mielellään vapaa-aikasektorillakin pilottikunta. Kuo-
pio on hakenut ensimmäisten Nuorten talviolympialaisten järjes-
tämisoikeutta vuonna 2012. KOK valitsee järjestäjän joulukuussa. 
Nuori Suomi ry:n kanssa kaupunki työstää Exer Games -pilottihan-
ketta, jolla harrastamattomia nuoria innostetaan mukaan eri toimin-
toihin. Heillekin voi löytyä Heinjoelta KAMS:n ohjauksessa monen-
laista toimintaa.

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

KAMS:n talkootyö innosti Kuopion 
rakentamaan Heinjoen ampumaradan

Toimialajohtaja Jaana Vasankari ja liikuntapalvelupäällikkö 
Janne Hentunen painottavat, että kaikessa rakentamisessa  
on asetetut normit huomioitu erittäin tarkasti.



A
 
 
mpumaseurojen väki on ollut kuuliaista kansaa – niin 
Kuopiossakin. 30 vuotta siellä on odotettu ruutiradan 

valmistumista. Vasta nyt hanke on niin pitkällä, että osa radoista 
on voitu ottaa harjoitus- ja kilpailukäyttöön. Syksyllä valmistuu 25 
metrin rata pistoolilajien harrastajille ja muutaman vuoden kuluttua 
50 metrin kiväärirata ja haulikkoradat. Odottaminen on aina tus-
kallista, mutta ainakin tämän hankkeen osalta se on kannattanut. 
Kaupunki maksaa rakentamisen viulut ja seuraväki tekee talkoin 
itsellensä korkealuokkaisen kansainväliset mitat täyttävän ampu-
makeskuksen.

- Kauan saimme ampumakeskusta odottaa, mutta en pane sitä 
Kuopion kaupungin syyksi. Se on ollut asiassa aktiivinen ja löytä-
nyt rata-alueelle useita paikkoja. Ne ovat kuitenkin kaatuneet muun 
muassa valituksiin, kertoo Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran 
puheenjohtaja Leo Peltojoki, jonka Pohjois-Savon Liikunnan on ni-
mennyt vuoden 2006 seurajohtajaksi.

Kaupunki valitsi 1980-luvulla Heinjoen alueen ampuma- ja moot-
toriradan paikaksi. Silloin KAMS neuvotteli kaupungin kanssa työn-
jaon: seura laatii luettelon radoista ja tekee alustavat suunnitelmat 
sekä ahkeroi mahdollisimman paljon talkootöitä rata-alueella, kau-
punki piirtää suunnitelmat puhtaaksi ja hankkii luvat sekä vastaa 
rakentamisesta.

Peltojoki on pitänyt tarkkaan kirjaa radalla tehdystä talkootyöstä. 
Kuutta tuntia lyhyempää talkoopäivää puheenjohtaja ei ole tilasto-
vihkoonsa kelpuuttanut. Tunteja kertyy kaikkiaan jo yli 50 000. Han-
ke valmistuu tämän hetken arvion mukaan ensi vuosikymmenen 
puolenvälin paikkeilla, joten talkootöitä tehdään Heinjoella vielä 
rutkasti lisää.

Metsästystä tukevista lajeista aloitettiin
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura harrastaa nimensä mukai-
sesti sekä rata-ammuntaa että metsästystä kuuluen kahteen kes-
kusjärjestöön. Kun yhdistyksessä pohdittiin ratojen rakentamis-
järjestystä, päädyttiin siihen, että aloitetaan metsästystä tukevista 
lajeista. Siksi ensimmäisenä valmistuivat luodikko-, hirvi- ja riista-
maaliradat. Järjestykseen vaikutti myös se, että alueella ei ollut ra-
taa, jossa voitiin suorittaa hirvikokeet.

Riistamaaliradoilla järjestettiin viime vuonna SM-kilpailut, joissa 
Raseborgs Skyttar -seuran Krister Holmberg sivusi ME-tulosta. Se 
osoittaa ratojen laatutason.

25 metrin pistoolirata valmistuu syksyllä
Tänä vuonna valmistuu Heinjoelle 25 metrin 60-paikkainen pistoo-
lirata ja välttämätön porakaivo. Kaksi vuotta myöhemmin pitäisi 50 
metrin kivääriradan olla valmiina. Sitten rakentamatta ovat haulik-
koradat sekä keskuksen paviljonki.

Valtaisat taustavallit ovat yksi rakentamisen hidastajista. Haulik-
koratojen taustavallien maa-aineksena käytetään turpeen poltosta  
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Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä KAMS:n
30-vuotinen odotus 
päättymässä

Leo Peltojoki osoittaa  
tulevien haulikkoratojen paikkaa.



jäävää tuhkaa. Rekkaralli on kestänyt jo 
monta vuotta ja monta vuotta ajoa jatkuu 
edelleen. Luotilajien ja haulikkoratojen taus-
tavallien korkeudeksi tulee peräti 15-18 met-
riä 500 metrin pituudelta.

KAMS:lle radan hallinnointi
Ampumakeskusta hallinnoi sen valmistuttua 
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura. Sil-
lä on vastuu radan huollosta ja ylläpidosta. 
Kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa kuitenkin 
ratojen käyttövuorot.

KAMS:n ohella käyttövuoroja hakevat to-
dennäköisesti KUAS, 14 metsästysseuraa, 
ampumahiihtäjät, reserviläiset ja myös muu-
tamat yritykset.

- Kaupungin kansa on keskusteltu ampu-
makeskuksen tulevasta käytöstä. Sekä kau-
punki että KAMS haluavat radoille vähintään 
kansallisen tason kilpailuja ja säännöllisiä, 
pitkäkestoisiakin tapahtumia, Peltojoki sanoi.

Heinjoen ampumakeskuksen rakentami-
nen etenee määrätietoisesti. Kuopion kau-
punki varaa vuosittain budjettiinsa ampuma-
keskusta varten määrärahan. Sen käytöstä 
päättävät yhteisesti KAMS ja kaupunki.

Heinjoen ampumakeskuksen rakentami-
nen käy hyvästä esimerkistä muille paikka-
kunnille – erityisesti niille, joissa kunnat ei-
vät liikuntalain edellyttämällä tavalla vastaa 
suorituspaikkojen rakentamisesta.
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HEINJOEN AMPUMAKESKUS
VALMIINA

30-paikkainen 100 metrin luodikkorata
Kaksi 50 metrin villikarjurataa
Kaksi SAL:n 100 metrin hirvirataa (4-paikkaisia)
75 metrin kiskoilla oleva hirvirata (lakisääteiset ammunnat)
Huolto- ja toimistorakennus, 80 neliömetriä
P-alue 500 autolle

TULEVAN RAKENTAMISEN ALUSTAVA AIKATAULU 
25 metrin 60-paikkainen pistoolirata, valmistuu 2008
50 metrin 60-paikkainen kiväärirata (myös ampumahiihto), valmistuu 
arviolta 2010
Practicalradat, valmistuu arviolta 2013
Haulikkoradat valmistuvat noin 2013
Paviljonki valmistuu 2014
Maisemointi 2015

Kuvassa ovat KAMS:n puheenjohtaja Leo 
Peltojoki (vas.), varapuheenjohtaja Jouni 
Gröger, tiedotus- ja markkinointijaoston 

vetäjä Tapio Huttunen ja pistooliradan 
työmaan vetäjä Raimo Manninen.
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Tehtaalla patruunatestit ammutaan 
penkistä, mikä seuloo hyvistä pat-
ruunoista aseeseen parhaiten so-
pivat esiin. Testauksen toinen vai-

he on ”käsistä ampuminen”. Ampumalla 
ampuja panee patruunaerät senhetkiseen 
paremmuusjärjestykseen.

- Patruunat voivat olla penkistä ampuen 
samanarvoisia, mutta ne toimivat eri tavalla 
olkapäältä. Käsistä ampuminen ratkaisee 
lopunperin, mikä panos sopii parhaiten, 
kertoo Juha Hirvi, joka on pienoiskiväärin 
täysottelun vuoden 2000 olympiahopeami-
talisti. Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton 
(ISSF) lajeista pienoiskiväärilajit ovat muita 
enemmän välinelajeja.

- Melkein aina käy niin, että käsistä ampumal-
la löytyy yksi patruunaerä, jolla saa aina parem-
man tuloksen kuin muilla erillä, vaikka penkistä 
ammuttaessa kaikki ovat olleet aivan samanar-
voisia. Minun mielestäni ase käyttäytyy ”peh-
meämmin” käsistä ampuessa, joten kasat ovat 
yleensä pienempiä kuin penkistä ampuessa.

Juha Hirvi sanoo patruunatestauksen ole-
van muutakin kuin tekninen projekti. Se on 
tärkeä osa valmistautumista kilpailukauteen.

- Mitä enemmän patruunaan luottaa, sitä 
paremman tuloksen sillä saa. Hyvää pauk-
kua ei pitäisi enää penkistä ampua kesken 
kilpailukauden, koska siellä voi tulla joku 
heitto, joka alkaa sitten kaihertaa mieltä, 
hän opastaa.

- Minä saatan ottaa syksyn patruunatestiin 
mukaan jonkun hyvän vanhan paukun refe-
renssipaukuksi. Sillä tavalla näkee, ovatko 
testattavat paukut samanarvoisia. Lisäksi 

aseen piippu voi muuttua 
kauden aikana ja testissä 
näkee onko paukku vielä 
oikeasti hyvä.

Kiväärijoukkue 
testasi 
Schönebeckissä
Juha Hirvi, kivääriampuja 
Henri Häkkinen ja kivääri-
valmentaja Tapio Säyne-
virta kävivät testaamassa 
panoksia Nammo-Lapuan 
Schönebeckin tehtaalla 
kesäkuun alussa. Heillä oli 
mukanaan myös Hanna 
Etulan ja Marjo Yli-Kiikan 
pienoiskiväärit, joten käy-
tännössä koko Suomen 
kiväärilajien olympiajouk-
kue oli testissä mukana.

- Uudet paukut antoi-
vat samanlaisia tai vähän 
parempia kasoja, kuin ne 
X-act-paukut, joita minul-
la on jo ollut käytössä. Nyt minulla on vähän 
useampia eriä, joista alan käsistä ampumalla 
valikoida parasta, Juha Hirvi kertoo.

- Tehtaalla testasimme kaikkia Lapuan kil-
pa-ammuntaan tekemiä merkkejä. Meillä oli 
käytössä kymmenittäin eri eriä. Henkka taisi 
ottaa yhtä erää. Minulle, Marjolle ja Hannalle 
taisi tulla kahta eri erää.

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Käsistä ampuminen
VIIMEISTELEE
PATRUUNATESTIN

X-act -patruunoita Suomeen kesäkuussa
- Ensimmäinen kuorma X-act-patruunoita lähtee Saksan Schönebeckistä Lapualle kesäkuussa, sanoi 
NorDis:n Erkki Seikkula kesäkuun puolivälissä.

Jakeluyhtiö Nordis tuo ampumatarvikkeita maahan ja hoitaa Nammo Lapua Oy:n kotimaan kauppias-
myyntiä. Sen toimitilat ovat Lapualla patruunatehtaan alueella.

- Nyt kun patruunan tuotanto on Saksassa eikä Lapualla, me opettelemme logistiikkaa, alamme kasvattaa varastoa 
ja mietimme varastoitavaa määrää. Pikku hiljaa homma alkaa pyöriä ja pystymme palvelemaan useampia ampujia.

Erkki Seikkula sanoo X-act-patruunan herättäneen paljon kiinnostusta kaikentasoisissa urheiluampu-
jissa. Nammo Lapua on ensimmäiseksi toimittanut patruunoita olympialaisiin valmistautuville ampujille, 
jotka ovat käyneet patruunatesteissä joko Lapualla tai Schönebeckissä. Huippuampujista esimerkiksi Saksan 
Sonja Pfeilschifter on osunut tarkasti: hän on osallistunut kolme kertaa pienoiskiväärin asentokilpailun maa-
ilmancupiin ja voittanut kaksi kertaa ja sijoittunut kerran toiseksi.

Lapuan X-act-patruunaa käyttävät muiden muassa Sonja Pfeilschifter (GER), Peter Sidi (HUN), Christian 
Planer (AUT), Olga Dovgun (KAZ), Melanie Neininger (GER), Juha Hirvi (FIN), Enrico Friedemann (GER) …

Midas + -patruunoilla ampuvat muiden muassa Gagan Narang ja muut intialaiset, Charlotte Jakobsen 
(DEN), Marie Enqvist (SWE), Martin Behrendt (GER), Philipp Wagenitz (GER), Michael Gault (GBR) ...

Erkki Seikkula sanoo X-act-patruunan 
herättäneen paljon kiinnostusta 
kaikentasoisissa urheiluampujissa.

Lisää patruunatestauksesta 
Urheiluampujassa 2/2008 sivuilla 16-17.

Lapuan 
ratapatruunat
Lapualla on tarjota monta eri 
.22-kaliiperin patruunaa kivääriampujille: 

- Lapua X-act 
- Lapua Midas+ 
- Lapua Midas L ja M 
- Lapua Master L ja M
- Lapua Center-X 
- Polar Biathlon 

Pistooliampujien  
22.-kaliiperin patruunat ovat:

- Lapua Pistol King 
- Lapua Pistol OSP 

Lisäksi pistooliampujille on tarjolla  
.32 S&W Long W ja 9 mm Luger. 

300 metrin lajien ampujille on tarjolla:
- 6,5x47 Lapua 
- 6 mm BR Norma 
- 6,5x55 Swedish 
- .308 Winchester 
- .223 Remington Match



Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Ampumaurheiluliiton hallitus päätti 
vammaisampumaurheilun, käytän-
nössä invalidiampujien, integroi-

tumisesta 13.5.2005. Lähes kolmen vuo-
den aikana toiminta on hioutunut ainakin 
vammaishuippu-urheilijoiden arkipäiväksi. 
Kehitystä on vauhdittanut se, että invalidi-
ampujat ovat Ampumaurheiluliiton seurojen 
jäseniä ja osa heistä on aktiivisia seuratoi-
mijoita. Esimerkiksi vuoden 2000 paralym-
piahopeamitalisti Erkki Pekkala toimii Haa-
pajärven Ampumaseuran puheenjohtajana 
ja nuorisotoiminnan vetäjänä.

Vammattomat ja vammaisampujat kil-
pailevat Suomessa samoissa kilpailuissa 
ja jopa samoissa erissä, mutta tietenkin 
omissa sarjoissaan. Useimmat liikuntavam-
maiset eivät tarvitse edes erityisjärjestelyjä 
kilpaillessaan ilma-aseilla tai .22 kaliiperin 
pistooleilla ja kiväärillä. He voivat kilpailla 
ja harjoitella samoilla suorituspaikoilla ja sa-
moihin tauluihin kuin vammattomatkin.

- Kilpailuja järjestävät seurat huomioivat 
vammaisampujat ihan hyvin. Minulle kilpai-
luja on riittävästi, mutta ehkä jonkun mie-
lestä kilpailuja voisi olla enemmän, Minna 
Leinonen sanoo.

Näkövammaiset eivät vielä ole integroi-
tuneet Ampumaurheiluliittoon. Suuri osa 
näkövammaisista ampujista on kuitenkin 
Ampumaurheiluliiton seurojen jäseniä ja 
näkövammaisten mestaruuskilpailut järjes-
tetään Ampumaurheiluliiton mestaruuskil-
pailujen yhteydessä.

Yhteiset valmentajat ja leirit
Vammaisampumaurheilijoiden valmennuk-
sesta vastaa Pirjo Peltola, joka työskente-
lee myös kivääriampujien päävalmentajana 
Ampumaurheiluliitossa. Kun kivääri- ja vam-
maisampujat harjoittelevat samoilla leireillä, 
valmennusolot ja -tieto ovat täsmälleen sa-
malla tasolla, kuten yhdentymisen tavoittee-
na olikin.

 Vammaisurheilu 
arkipäivää Ampumaurheiluliitossa

- Leiritykset ovat ”ehjien” 
kanssa osittain samaan 
aikaan ja olemme muidenkin 
samojen etujen piirissä. 
Eduista esimerkkejä ovat 
Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen 
(KIHU) testit ja Lapuan 
panokset, vuoden 2004 
paralympiakultamitalisti 
Minna Leinonen 
kuvailee invalidiampujien 
integroitumista Suomen 
Ampumaurheiluliittoon. 
- Olen tyytyväinen tilanteeseen.



Minna Leinonen

Syntymäaika: 18.8.1981
Syntymäpaikka: Ristijärvi
Kotipaikka: Jyväskylä
Seura: Kajaanin Ampujat
Henkilökohtainen 
valmentaja: Pirjo Peltola ja Tapio Säynevirta

Aviosääty: avoliitossa
Aseet: Feinwerkbau-ilmakivääri ja Anschütz-pienoiskivääri
Patruunat: pienoiskiväärillä Lapuan Master M ja Master L sekä 

ilmakiväärillä RWS:n R10
Henkilökohtaiset SE-tulokset:
R5 SH2 = ilmakivääri 60 ls makuu, avoin: 600 ammuttu 5.3.2004 Hämeenlinnassa
R5 SH2 = ilmakivääri 60 ls makuu, avoin, finaali: 705,7 (600+105,7), ammuttu 25.7.2007 Saksan Suhlissa
R9 SH2 = pienoiskivääri 60 ls, makuu, avoin: 585, ammuttu 30.6.2007 Karstulassa
R9 SH2 = pienoiskivääri 60 ls, makuu, avoin, finaali: 682,6 (581+101,6), ammuttu 16.7.2006 Sveitsin Sargansissa

Kauden 2007 tuloksia
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 EM-kilpailu 25.7.2007, Suhl (GER) ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 705,7 (600+105,7)
1 PM-kilpailu 2.7.2007, Karstula ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 600
1 PM-kilpailu 30.6.2007, Karstula pienoiskivääri, 60 ls, makuu, avoin luokka 585
1 SM-kilpailu 2.3.2007, Oulu ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 600
1 kansallinen kilpailu 3.2.2007, Pieksämäki ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 600
4 EM-kilpailu 26.7.2007, Suhl (GER) pienoiskivääri, 60 ls, makuu, avoin luokka 585

Aiempia saavutuksia
sija kilpailu aika ja paikka laji tulos

1 paralympialaiset 2004, Ateena (GRE) ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 705,4 (600+105,4)
2 EM-kilpailu 2005, Wroclaw (POL) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 704,6 (599+105,6)
4 MM-kilpailu 2006, Sargans (SUI) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 682,4 (581+101,6)
5 MM-kilpailu 2006, Sargans (SUI) ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka 704,2 (599+105,2)
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Minna Leinosen henkilökohtaisia valmen-
tajia ovat Pirjo Peltola ja Tapio Säynevirta. 
Säynevirta toimii Ampumaurheiluliitossa 
kiväärilajien lajivalmentajana ja valmentaa 
muun muassa olympia-ampuja Henri Häk-
kistä. Lisäksi Peltola ja Säynevirta ovat enti-
siä kansainvälisen tason huippuampujia.

- Pirjon kanssa aloitin yhteistyön 2003, kun 
soitin Pirjolle ja pyysin häntä valmentajakse-
ni. Siihen asti minua valmensi Osmo Leivo, 
joka silloin halusi pois valmennustehtävistä. 
Lisäksi olin muuttamassa pois Kajaanista, 
Leinonen muistelee.

Leinosen ja Osmo Leivon valmennussuh-
de alkoi molempien asuessa Itä-Suomessa 
Kajaanissa ja edustaessa Kajaanin Ampu-
jia. Samaa seuraa he edustavat edelleen, 
mutta Leinonen asuu nykyisin Keski-Suo-
messa Jyväskylässä.

- Säynevirran kanssa aloitin yhteistyön vii-
me vuonna, kun hän tuli mukaan liiton leireil-
le. ”Säykki” on aivan loistava myös asesep-
pänä. Minulla on täysi luotto aseeseen, kun 
”Säykki” on sen huoltanut, Leinonen kertoo.

- Näen valmentajiani pääasiassa kuukau-
sittain noin 3-7 päivän mittaisilla leireillä. Mi-
nusta tuntuu, että en tarvitse harjoituksissa 
valmentajaa viereeni. Osmo on opettanut 
perustaidot niin hyvin, että pystyn harjoitte-
lemaan omatoimisesti.

Ampujilla neljä paikkaa 
paralympialaisiin
Suomalaisampujat ovat hankkineet neljä 
maapaikkaa Pekingin paralympialaisiin, jot-
ka järjestetään 6.-17. syyskuuta. Suomen 
Paralympiakomitea valitsee paralympia-
joukkueen heinäkuussa, mutta jo nyt on var-
maa, että Minna Leinonen puolustaa kulta-
mitaliaan R5 SH2 –luokassa eli ilmakiväärin 
60 laukauksen makuuasennon kilpailussa 
avustajan kanssa. Toinen lähes varma osan-
ottaja on Sydneyn paralympialaisten hopea-
mitalisti Erkki Pekkala, joka ampuu R3 SH1 
–luokassa eli ilmakiväärin 60 laukauksen 
makuuasennon kilpailussa ilman avustajaa.

- Paralympialaisten taso on kova. Minä 
lähden siitä, että kaikki minun sarjani osan-
ottajat ovat mahdollisia mitalisteja. Heitä on 
20-30, Minna Leinonen sanoo.

Paralympialaisissa hän kilpailee vain il-
makiväärillä. Pienoiskivääriä ei ole vielä 
hyväksytty paralympiaohjelmaan hänen 
luokassaan Pienoiskivääri on SH2-luokassa 
virallinen EM- ja MM-kilpailulaji.

Vas. Minna Leinonen puolustaa Pekingin 
paralympialaisissa kultamitaliaan.

Oik. Ulpuliina Sarparanta avusti Minna 
Leinosta ilma-aseiden SM-kilpailussa 
Vierumäki Areenassa maaliskuun 
puolivälissä. Minna Leinosen avustajana 
jatkaa edelleen Katariina Pehkonen, 
joka joutui jättämään SM-kilpailut väliin 
opiskelukiireiden vuoksi.
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AMPUMAURHEILULIITTO 
Paralympiakomitean jäseneksi,  
Sari Ollila hallitukseen
Suomen Paralympiako-
mitean vuosikokous on 
hyväksynyt Ampumaur-
heiluliiton ja seitsemän 
muuta lajiliittoa jäsenek-
seen sekä valinnut hal-
lituksensa puheenjoh-
tajaksi Petri Pohjosen ja 
jäseneksi Sari Ollilan, joka 
toimii Ampumaurheilulii-
ton hallituksen jäsenenä. 
Paralympiakomitean vuo-
sikokous oli perjantaina 
18. huhtikuuta.

Suomen Paralympia-
komitean ensimmäiset 
lajiliittojäsenet ovat Suo-
men Ampumaurheiluliitto, 
Suomen Hiihtoliitto, Suo-
men Judoliitto, Suomen 
Purjehtijaliitto, Suomen 
Ratsastajainliitto, Suo-
men Tennisliitto, Suomen 
Uimaliitto ja Suomen Ur-
heiluliitto. Vanhoina jäseninä jatkavat Suomen Invalidien Ur-
heiluliitto, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu sekä 
Suomen Näkövammaisten Keskusliitto.

- Jäsenyyspohjan reilu laajentuminen kertoo vammaisurhei-
lun muutoksesta ja kehityssuunnasta. Lajiliitot ovat ottaneet 
vastuun vammaishuippu-urheilun toteutuksesta, joten on luon-
nollista, että ne ovat myös meidän jäseniämme ja pääsevät 
näin vaikuttamaan kehitykseen, kuvaa pääsihteeri Maria Laak-
so muutosta.

- Lajiliittojen mukaan tulo antaa vammaisurheilulle paljon 
mahdollisuuksia. Vammaisurheilun kehittämiseen tarvitsem-
me sekä lajiliittoja että vammaisurheilujärjestöjä. Lajiliitoille se 
tarkoittaa vastuun lisääntymistä sekä velvollisuuksia, kiteyttää 
Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, 
joka toimi paralympiakomitean hallituksessa kaksi vuotta.

Paralympiakomitea valitsi uudeksi puheenjohtajakseen FT 
Petri Pohjosen, joka työskentelee Opetushallituksen suunnitte-
lujohtajana. Puheenjohtajakausi kestää seuraavan paralympia-
din eli neljä vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ringa Junnila 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Neljäksi vuodeksi hallituksen 
jäseniksi valittiin Paralympiakomitean puheenjohtajuuden jättä-
nyt Vesa Sydänmaa, Markku Möttönen ja Sari Ollila. Kahdeksi 
vuodeksi valittiin Arttu Laitinen sekä urheilijajäsenenä paralym-
piatason purjehtija Antero Karjalainen.

– Olen hyvin otettu valinnasta. Otan tehtävän vastaan nöyrä-
nä, sillä mielenkiintoisia haasteita riittää vammaisurheilun ken-
tällä. Uskon, että minulla on annettavaa tehtävässä. Vammais-
urheilun asema on mukavasti noussut viime vuosien aikana. 
Puheenjohtajakauteni tavoitteena on nostaa sen yhteiskunnal-
lista merkittävyyttä, Pohjonen kuvaili tuntemuksiaan valinnan 
jälkeen.

Pohjonen on työskennellyt Opetushallituksessa vuodesta 
1998 lähtien. Vuodet 2006 ja 2007 hän työskenteli opetusminis-
teriössä ja palasi takaisin uusien haasteiden pariin Opetushalli-
tukseen tämän vuoden alussa. Pohjoselle on tuttua työskennel-
lä huippu-osaamisen parissa kasvatustieteiden puolella. 

– Huipun oloon ei saa tuudittautua. On jatkuvasti kehityttävä 
ja mietittävä, miten asiat tehdään tulevaisuudessa paremmin, 
jotta pysytään huipulla.

Sari Ollila toimii seuraavat 
neljä vuotta Suomen 
Paralympiakomitean  

hallituksen jäsenenä.
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T
 
apaan Olavi Varoman hänen vii-
me vuosiensa asunnossa Pohjois-
Haagan Helander-kodissa hieman 

ennen lähestyvää merkkipäivää. Minua ter-
vehtii pirteän oloinen mies, joka kuitenkin jo 
varhaislapsuudessa vammautuneen jalan 
vuoksi on myöhemmällä iällään joutunut tur-
vautumaan rollaattoriin. Sama vehje on kyllä 
myös kuntoväline, jolla sitkeä emeritus hoi-
taa kuntoaan kävelemällä lähes päivittäin 
asuinpaikkansa pitkää käytävää edestakai-
sin 20-30 kertaa, jos kelit eivät salli pihalle 
menoa.

Kysyn tältä tervaskannolta kuluneen ky-
symyksen: miltä tuntuu odottaa 100-vuotis-
päiviään? Mielituolissaan istuva mies miettii 
hetken, hymähtää ja sanoo: ”Käsittämätön 
kokemus, mutta täytyy ottaa vastaan, mitä 
taivaallinen komentaja antaa. Ei olisi pikku-
poikana uskonut, että tällaiseen saavutuk-
seen yltää.” Veteraani hymähtää ja jatkaa: 
”Odottamistahan tämä vaan on. On vähän 
vaikea saada tätä loppuaikaa kulumaan.”

Olavin muuten erinomaista terveyttä var-
jostamaan ovat tulleet kuuroutuminen ja 
näön heikkeneminen. Se on pimentänyt ja 

hiljentänyt elinpiiriä niin, ettei ihme jos jos-
kus aktiiviseenkin mieleen hiipii yksinäisyy-
den ja voimattomuuden tunne. 

”Onhan tämä jo turhaa aikaa. Yritän kui-
tenkin panna ajatuksiani järjestykseen eri-
laisilla keinoilla. Teeveetä en enää näe, siitä 
oli seuraa, mutta yritän lukea, mitä pystyn. 
Olen tavannut vanhaa katekismustakin ja 
opetellut uudestaan kymmenen käskyä. 
Pientä aivojumppaa.”

”Ei aihetta valittaa. Olen elänyt aikani ja 
päässyt tähän asti. Olosuhteisiin nähden 
olen tyytyväinen”, hän jatkaa.

Teksti ja kuvat:
Pekka Kurkinen

Lehtimiesveteraani Olavi Varoma 
täytti 26. päivä kesäkuuta 100 
vuotta. Komea luku ja erinomaisen 
sopiva miehelle, joka jo 
nuorena antoi koko sydämensä 
ampumaurheilulle. Sadan pisteen 
sarjat kun ovat tuttuja SM-
mitaleille ja suojeluskunnan 
mestaruuksiin yltäneelle 
ampujalle.
Parhaiten Olavi kuitenkin 
tunnetaan toimittajan 
työstään, johon voidaan 
liittää epiteetti Suomen 
ampumajournalismin 
Grand Old Man. Pitkän 
uransa aikana hän toimi 
myös Ampujainlehden 
päätoimittajana 
vuosina 1951-1959.

Rollaattorilla kuntoa

Olavi Varoma
tosimiehen ikään

- Ei ikä, ei näkö eikä kipeä jalka estä 
henkisesti reipasta miestä liikkumasta. 
Useimpina päivinä käytäväkävelyä 
kertyy parisen kilometriä. 
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IKÄTOVEREISTA ON VAJETTA
Valittaminen ei koskaan ole kuulunut tämän 
jämäkän miehen tapoihin. Periksi antamat-
tomuus, jota nytkin tarvitaan, sitäkin sel-
vemmin. Pitkäaikaisesta ystävästä kuvas-
tuu sopu elämän ja sen loppumisen välillä. 
Rauha ja arvokkuus.

Näköä on jäljellä sen verran, että Olavi 
pystyy suurennuslasilla lukemaan lehtien 
otsikot ja keskustelutoverin tikkukirjaimet. 
Näin hän yhä tiiviisti seuraa maailman me-
noa, niin politiikkaa kuin urheilua. Muistiaan 
hän vähättelee, vaikka varsinkin ammun-
nasta puhuttaessa vuosiluvutkin tulevat 
kuin apteekin hyllyltä.

Kuulo-ongelma on rakkaan harrastuksen 
tuttua seurausta. Kuulo katosi kokonaan 
pari vuotta sitten. Päässä kuuluu enää mer-
killisiä hälyääniä. Elämän ilta ei tule yksin.

Yksin ei vanha lehtimies sentään muuten-
kaan joudu olemaan. Hän on tyytyväinen 
Helander-kotinsa palveluihin, ja seuraa pi-
tävät vuorollaan neljä lasta perheineen sekä 
pirteä, yhdeksän vuotta nuorempi Inkeri-sis-
ko. Vielä ovat vierellä pysyneet myös jotkut 
ystävät. Ikätovereista on vajetta. 

”Ehkä se, että minulla on näinkin hyvin, on 
kiitosta ajasta, jolloin kävin 20 vuotta lähes 
päivittäin katsomassa halvaantunutta puoli-
soani sairaalassa hänen elämänsä loppuun 
asti”, Olavi miettii melkein itsekseen.

”Mikään ei ole arvokkaampaa kuin tämä 
päivä”, sanoi J.W. von Goethe. Jos sen on 
pitänyt mielessään ja elänyt rikkaan elä-
män, on paljon muistoja. Niistäkin, hyvistä 
ja huonoista, on seuraa.

MIELUUMMIN KIVÄÄRIAMPUJA  
KUIN PISTOOLIHERRA
Olavi Varoman rakkaimmat muistot liittyvät 
ampumiseen. Aseet tulivat tutuiksi jo varhain, 
sillä Isak-isä oli mestariluokan ampuja hän-
kin. Ensimmäinen väkevä kokemus oli päästä 
isän kanssa seuraamaan Pohjoismaisia pää-
kaupunkikisoja kotikaupungissa Helsingissä 
Kiffenin radalla 1925. Siitä kipinä iski.

Kiffenin rata sijaitsi melkein samoissa 
Haagan maisemissa, missä Olavi nyt asuu. 
Mies on ikään kuin palannut juurilleen.

Ensimmäistä kokemustaan näyttösuojas-
sa hän muistelee mielellään. Taululla oli kä-
vellyt kärpänen. Laukaus napsahti tauluun, 
ja kärpästä ei enää ollut. Sen paikalla oli 
osuma. ”On ne uskomattoman tarkkoja”, oli 
nuoren miehen ensimmäinen ajatus.

Aluksi tuli kokeiltua myös para-
bellumia, mutta kivääri tuntui pian 
luontevammalta. ”Halusin olla mie-
luummin kivääriampuja kuin pistooliherra, 
niin kuin pistoolimiehiä silloin nimiteltiin.”

Isä oli suojeluskunnan jäsen ja suoma-
laisuusmies, joka 1925 vaihtoi suvun Wal-
lenius-nimen Varomaksi. Niinpä Olavikin jo 
koulupoikana oli mukana suojeluskuntatoi-
minnassa ja kertoo siellä tottuneensa myös 
300 metrin lajeihin.

Kuusi vuotta Helsingin kisakokemuksia 
myöhemmin hän itse kilpaili Tukholmassa ja 
uusi Bruno Frietschin ja Karl August Larsso-
nin kanssa pääkilpailun eli edustusammu-
nan voitosta. Frietsch, hänkin 100 vuoden 
kerhoon päässeitä ampujamiehiä, voitti 
tiukkaakin tiukemman kisan, Olavi oli kol-
mas. Se ei jäänyt ainoaksi menestykseksi, 
600 metrin kilpailussa tuli toinen tila. Helsin-
ki voitti joukkuekilpailun. Nyt Olavin tavoit-
teena on voittaa Bruno ikäkilpailussa.

Noina 30-luvun alkuvuosina nuori mies oli 
Sakossa pystykorvien sisäänampujana ja 
kävi 1931 ja 1933 voittamassa myös suo-
jeluskuntien kouluammuntamestaruudet. 

Suomen Metsästysyhdistyksen riveissä tuli 
myöhemmin kaksi SM-kultaa pienoiskivää-
rin ja sotilaskiväärin joukkuekilpailuissa. 
Henkilökohtaisesti paras saavutus on SM-
hopea pienoiskiväärin makuuasentokilpai-
lussa. Rakkaita muistoja.

Olavi kasvatti myös lapsistaan ampujia. 
Päivänsankari ei peittele tyytyväisyyttään 
siitä, että kolme neljästä ylsi vähintään ikä-
sarjojensa piirinmestaruustasolle. Irma Va-
roma (Völkert) voitti 1969 Oslossa PM-kultaa 
isän toisessa paraatilajissa, pienoiskiväärin 
makuuasentokilpailussa.

Isä Varoma oli matkalla niihin kisoihin, 
kun auto Ruotsissa suistui tieltä. Ajomie-

- ”Tässä tuolissa olen ehtinyt miettiä monenmoisia”,
sanoo kunnianarvoisaan ikään ehtinyt ampumaurheilun veteraani.
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- ”Tässä tuolissa olen ehtinyt miettiä monenmoisia”,
sanoo kunnianarvoisaan ikään ehtinyt ampumaurheilun veteraani.

Läheisen ampujatoverin Pauli Aapeli Janhosen muistokirjoituksen 
Urheiluampujasta Olavi halusi lukea, vaikka teksti olikin ”aivan liian pientä”.

henä ollut toimittajakollega sai surmansa, 
Olavi selvisi kolhuilla ja vammaisen jalkansa 
murtumisella. Tapaturman jälkeen Olavi oli 
katsellut jalkaansa ja todennut: ”Taipuihan 
se sentään tämäkin polvi. Valitettavasti vain 
väärään suuntaan.”

URHEILUAMMUNTA 
ON OLLUT ELÄMÄN A JA O
Lehtimiesura alkoi järjestö- ja sotilasvir-
kamiehen tehtävien ohessa vapaana ur-
heilutoimittajana. Sota-aikana Varoma oli 
kanslistina muun muassa Salmenkankaan, 
Vuoksenrannan ja Miehikkälän linnoitustöis-
sä. Helsingissä hän toimi jonkin aikaa Puo-

lustusvoimain tilitoimiston päällikkönä.
Ensimmäiset jutut ilmestyivät Ajan Suun-

nassa. Ampumaurheiluliitossa vietetyn 
kymmenen vuoden jälkeen, jolloin Varo-
ma toimi myös liiton apulaissihteerinä, hän 
työskenteli vakinaisena Helsingin Sanomi-
en urheilutoimittajana 1959-1974. Siihen ai-
kaan urheiluammunta vielä sai maan valta-
mediassa reilusti palstatilaa. Hyvät tulokset 
ja saavutukset noteerattiin.

Valpas reportteri seurasi tarkasti tapah-
tumia. Hän oli asiantunteva ja kannustava 
kirjoittaja. Moni nuori ampuja sai tuolloin 
rohkaisua ja intoa tekemisiinsä Urheiluam-
pujan ja Helsingin Sanomien artikkeleista. 
Ammunnan ohella Varoma seurasi ampu-
mahiihtoa ja piti viikoittaista bridge-palstaa.

Helsingin maailmanmestaruuskisat 1937 
olivat mahtava kokemus. Varoma toimi am-
pumatoimikunnan sihteerinä ja ulkomaisten 
toimittajien avustajana. Siitä alkaen hän kiersi 
uskollisesti useimmat MM-tapahtumat, monet 
olympiakisat ja muut keskeiset kilpailut aina 
Lahdessa ja Hollolassa ammuttuihin vuoden 
2002 maailmanmestaruuskisoihin saakka. 
Niistä matkoista on kirjoitettu ja muisteltavaa 
riittää. Ampumaurheilun parissa vietetty aika 
on ollut elämän keskeinen sisältö.

Paljon nähneen miehen vanhat silmät syt-
tyvät, kun puheeksi tulevat Tukholma 1947, 
missä Pauli Aapeli Janhonen voitti vapaaki-
väärillä ensimmäisen kolmiasentokultansa, 
tai Wiesbaden 1966, jossa Olavi itse oli par-

haiten menestynyt suomalainen voitettuaan 
lehdistöammunnan. 

Paikan päällä nähtyä ja koettua Varoma 
kirjasi vielä 1994 julkaistuun Ampumaurhei-
luliiton juhlakirjaan ja 1997 hän johti veteraa-
nidelegaatiota Tukholmaan, missä vietettiin 
ammunnan ensimmäisten sodan jälkeisten 
MM-kisojen 50-vuotisjuhlaa. 

Olavi Varoma on saanut ansioistaan lu-
kuisia huomionosoituksia, muun muassa 
Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) 
kultaisen ansiomitalin ja Suomen Ampu-
maurheiluliiton kultaviirin. 

Mutta onhan elämässä ollut myös vas-
toinkäymisiä ja epäonnea, totta kai. Höl-
möyksiäkin on tullut tehtyä. Aina jotain tuol-
ta korkeudelta elämäänsä katseleva myös 
katuu.

”Monesta asiastahan sitä itseään moittii, 
mutta suurin typeryys oli se, että lopetin 
Kauppakorkeakoulun kesken. Se maksoi 
minulle myöhemmin monta mahdollisuutta. 
Likat siinä taisivat vähän sotkea asioita”, 
mies naurahtaa.

Entäpä viisaan vanhuksen vihje nuorem-
mille ampujille? ”Harjoitelkaa kunnolla ja 
kaikilla keleillä. Ampujan on opittava hal-
litsemaan niin sateet kuin tuulet, kuuma ja 
kylmä.”

ONNITTELUMME OLAVI!
Ja vielä lisää elämän vuosia!
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K 
anavuoren valtava 13000 m2 luolasto 
louhittiin 1938-1940 Valtion Patruu-

natehtaan (sittemmin Lapuan Patruunateh-
das) tarpeisiin. Lapua poistui Kanavuoresta 
1949. Tilalle tuli Puolustusvoiminen Ase-
varikko ja myöhemmin Suojeluvarikko. PV-
käyttö loppui vuonna 2005.

Noin puolitoista vuotta sitten joukko SRA- 
ja practical-henkisiä ampumaharrastajia 
lähestyi luolaa hallinnoivaa kiinteistöyhtiötä 
tarkoituksenaan perustaa sisäampumarata. 
Monien vaiheiden jälkeen yhdeksän toimi-
jaa perusti kesäkuussa 2007 osakeyhtiön, 
jonka toiminta-ajatuksena oli luoda kaupalli-
nen sisäampumarata, joka toimisi myös mo-
nikäyttöisenä koulutuskeskuksena. Nimeksi 
laitettiin Armoria Training Centre Oy (ATC). 

Avajaiset pidettiin 15.3.2008. Urheiluam-

puja suoritti tutustumiskäynnin tuoreeltaan 
toukokuussa.

MITTAVA RAKENNUSPROJEKTI
Luolan muuttaminen ampumaradaksi oli 
varsin haasteellinen projekti johtuen muun 
muassa siitä, ettei autolla ole suoraa ajoyh-
teyttä luolaan. Kaikki materiaali piti kuljettaa 
paikalle hissillä ja pumppukärryillä. Materi-
aali käsitti muun muassa 40 tonnia Raex 500 
-terästä luotiloukkuihin ja saman verran tiiliä 
ja muuta rakennusmateriaalia. Rakentajien 
kerrotaan kuluttaneen kolme pumppukärryä 
loppuun tavaroiden rahtaamisessa. Yksi te-
räslevy saattoi painaa 360 kiloa.

Työt tehtiin valtaosin palkkatyönä, ainoas-
taan luotiloukut olivat poikkeus. Luotiloukut 
ja niihin liittyvät ”roiskeläpät” ovat omaa 

suunnittelua. Luodit osuvat ensin tauluun, 
läpäisevät sen jälkeen luonnonkumiset le-
vyt ja pysähtyvät massiivisiin teräslevyihin. 
Kumilevyt ehkäisevät pirstoutuvien sirpalei-
den sinkoutumisen takasin radalle, roiskeet 
jäävät kumilevyjen taakse.

Kumilevyjen ripustukseen piti suunnitel-
la omat pidikkeet, jotka teetetään metalli-
konepajalla. Sen sijaan ampumataulujen 
pidikkeet ovat kaupallista laatua eli puisia 
pyykkipoikia! Kun luoti osuu, ei tule suru 
puseroon, vaan uutta tilalle.

Luotiloukut kestävät jopa .50 BMG-ka-
liiperin luodit, tätäkin on kokeiltu. Radalla 
ammuttujen kaliiperien ylärajoina on pistoo-
liloukkuihin 7.62 x 39 ja .500 S&W Magnum 
sekä kivääriloukkuun .50 BMG. Valojuova-, 
panssari- ja sytytysluotien käyttö on kielletty.

Mika Suuronen, teksti    Matti Erkkilä, kuvat

KANAVUOREN  
LUOLASTOSSA

Jyväskylän maalaiskunnassa 
vihittiin maaliskuussa käyttöön uusi 
ampumaurheilukeskus, jota mainitaan 
Pohjoismaiden suurimmaksi yksityiseksi 
sisäampumaradaksi. Se toimii peruskallioon 
louhitussa historiallisessa Kanavuoren 
luolastossa. Kävimme tutustumassa tähän 
mielenkiintoiseen uuteen tulokkaaseen.

nykyaikainen ampumakeskus

Kouluttaja Janne Tiainen 
antaa ohjeita itselataavan 
pienoiskiväärin käsittelyyn.
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Ilmanvaihtoon kiinnitettiin alusta lähtien 
huomiota. Tehokasta ilmanvaihtoa kontrol-
loidaan tietokoneella radan valvomosta. 
Talvella poistoilmasta suoritetaan lämmön 
talteenotto lämmönvaihtimessa.

TIUKKA TURVALLISUUS
Ampumarata-alueella toimii tiukka kamera-
valvonta, ja ilman etukäteissopimusta ra-
dan ovet pysyvät lukossa. Meidän vastaan-
ottajamme olivat koulutuspäällikkö Jarmo 
Hokkanen (50), markkinointivastaava Satu 
Puikkonen (23) ja toiminnanjohtaja Mirko 
Kaarnakoski (36). Saimme tutustua Power-
Point-briifaukseen, joka esitetään kaikille ra-
dalle ensi kertaa tulijoille turvallisen käyttäy-
tymisen ja aseenkäsittelyn varmistamiseksi. 
Tässä yhteydessä kouluttajat huomioivat 
tulijoiden käyttäytymistä ja toimintaa. Sekä 
alkoholin että huumeiden suhteen vallitsee 
tiukka nollatoleranssi.

Alkukoulutuksen kesto riippuu ryhmän ai-
kaisemmasta ampumakokemuksesta, mut-
ta on tyypillisesti noin 25 minuuttia. Sama 
kurssi on nähtävillä myös netissä, ja tulijoita 
kehotetaankin tutustumaan siihen etukä-
teen. Tieto on myös muiden käytettävissä! 
http://atc.solidi.net/koulutus_ja_valmennus/
ratakoulutus  Koulutuskielet ovat suomi ja 
englanti.

Ammuntatilanteessa itse radalla on aina 
vähintään kaksi kouluttajaa, kahden ryhmän 
ampuessa kolme. Ampuminen aloitetaan 
aina .22 LR aseilla. Ne ovat edullisia, vähä-
rekyylisiä, vähämeluisia ja turvallisia.

Palamaton ruuti siivotaan vähintään ker-
ran vuorokaudessa, joskus monta kertaa 
päivässäkin, kun toiminta on vilkasta. Sitä 
voi kertyä jopa kolme desilitraa 10 tunnin 
ampumasessiossa. Lakaistu ruuti poltetaan 
ulkotiloissa.

Ammunnan jälkeen ampujat pesevät kä-
tensä. En ole moista turvallisuusasiaa edes 
koskaan tullut ajatelleeksi. En muista näh-
neeni ampumarataa, jossa tähän patisteltai-
siin tai jossa olisi edes tähän mahdollisuus!

AMPUMARADAT
Normaalisti käytössä on 75 metrin ja 25 met-
rin radat, mutta nämä yhdistämällä saadaan 

halutessa 120 metrin pituinen sisäampuma-
rata. Radoilla ammutaan pistoolilla, revol-
verilla ja kiväärillä. 75 metrin radan päähän 
voidaan rakentaa myös practicalin harjoitte-
lurata, jossa on käytetty haulikoitakin.

Ratoja saadaan parhaimmillaan 10 rin-
nakkain. Lajista ja ampujista riippuen am-
mutaan 5-20 laukausta, jonka jälkeen käy-
dään tauluilla.

Pistooliradalla on viisi paikoillaan olevaa 
taulua ja viisi kääntyvää, joiden esillä- ja pois-
saoloaikoja voidaan säätää kymmenesosa-
sekunnin tarkkuudella. Kivääriradan käänty-
vät tai liikkuvat taulut ovat suunnitteilla.

Kallioluolassa ampumisella on eräs selvä 

ATC:n Satu Puikkonen ja Jarmo Hokkanen 
ottavat saapuvat ampujat vastaan.

Luotiloukun paksut teräslevyt kestävät 
jopa .50 BMG:n luodin valtaisan iskun.

Valvomon monitorista nähdään ampumaradan tilanne reaaliajassa.
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Radalle pääsy edellyttää aina etukäteissopimusta, se ei siis 
ole mitenkään ”kävele sisään milloin huvittaa” periaatteella toi-
miva liikelaitos. Tämä koskee yhtä hyvin kanta-asiakkaita kuin 
ensi kertaa tuleviakin.

Session kustannukset riippuvat ryhmän koosta ja paljolti 
käytetyistä aseista. Kalleimmillaan metsästyskiväärin patruu-
nat voivat maksaa 14 euroa kappale. Tyypillinen kahden tun-
nin sessio ryhmälle voi maksaa 59-79 euron haarukassa per 
henkilö. Ryhmän sessio päätetään tyylikkäästi loppusanoihin 
eli suoritetaan debriefing.

Kahdet terveiset kouluttajat halusivat lähettää. Ensimmäinen 
tulee Jarmo Hokkaselta ja koskee äänenvaimentimia. Hänen 
mielestään on täysin nurinkurista, että Ampumaurheiluliiton 
säännöt kieltävät äänenvaimentimen käytön kilpailuissa. Hä-

nen mielestään äänenvaimentimien kieltäminen kilpailuissa on 
niin kuin ”sahaisi omaa oksaansa”. Monia ampumaratoja on 
suljettu Suomessa ja muualla melun vuoksi, ja vielä useampia 
on sulkemisuhan alla. Äänenvaimennin hillitsee myös aseen 
rekyyliä. ”Ei äänenvaimentimen käyttö tarkoita sitä, että käyt-
täjä kuuluu mafian tappajiin”, Jarmo lohkaisee viitaten siihen 
karhunpalvelukseen, minkä elokuvat ja televisio ovat äänen-
vaimenninasialle tehneet.

Toinen tulee Mirko Kaarnakoskelta ja koskee ampumara-
talainsäädäntöä. Hänen mielestään se on täysin kivikautista. 
Osin se periytyy Suomen suuriruhtinaskunnan eli tsaarin ajal-
ta. Siinä puhutaan ”ampumasalongeista”. Lainsäädäntö pitäisi 
uusia ja kiireesti.

haittapuoli. Laukaus kuulostaa vallan kovaääniseltä. Kattoon on 
rakennettu haittalevyjä samaan malliin kuin aseen äänenvaimen-
timessa, mutta ne auttavat vain rajallisesti. Positiivinen asia on se, 
että ulos ei kuulu pihaustakaan. Olemattomilla naapureilla ei ole 
mitään valittamista! ATC:llä on käytössä myös äänenvaimennettuja 
aseita.

Käsiaseilla eli yhdenkäden aseilla ampuminen opetetaan kah-
den käden otteella. Jarmo Hokkasen mukaan tuore ampuja ei 90 
%:ssa tapauksista ole valmis yhdellä kädellä ampumiseen eikä jak-
sa kannattaakaan asetta kunnollisen tuloksen saamiseksi. Ammun-
ta aloitetaan tuelta kuten junioriammunnassakin.

Radalla on käytössä laaja valikoima erityppisiä aseita. Se vaihtuu 
koko ajan. Luettelo on nähtävänä netissä. Kuriositeettina mainitta-
koon, että aseet on kohdistettu siten, että tähtäyspiste on keskellä 
mustaa eikä alareunassa, kuten olemme tottuneet.

KOHDERYHMÄT
Asiakaskunta on moninaista ja monipuolista. On metsästäjiä, ur-
heiluampujia, ampumaseuroja, viranomaisia, practical-harrastajia, 
joille aseet ovat ennestään tuttuja. Mutta on myös yritysasiakkaita, 
jotka tulevat asiakkaiden suhdetoimintamotiivilla tai henkilökunnan 
virkistäytymismielessä. Polttariporukoitakin on jo kerinnyt käymään.

ATC luo kanta-asiakasverkostoa. Heitä kutsutaan ATC-harras-
tajajäseniksi. Jäsenkortti maksaa 90 euroa ja sillä saa alennusta 
käyntimaksuista. Esimerkiksi yhden ratakäynnin hinta on tällöin 
vain 6 euroa.

Ulkolaisia asiakkaita on toistaiseksi käynyt jo USA:sta, Australi-
asta, Tshekistä, Puolasta ja Venäjältä.

ATC järjestää myös turvallisuusalan koulutusta muun muassa jär-
jestyksenvalvojille. Tätä varten on omat voimankäyttötilat ja tatami. 
Tiloista löytyy myös 250 m2 Varikko Gym eli kuntosali.

Metsästäjille ja urheiluampujille voidaan järjestää tuote-esittelyjä 
erilaisista aseista. Tällöin niillä on myös mahdollista ampua.

Tervetuloa ja terveisiä tutuille

Käsienpesu ampumisen jälkeen on harvinaista 
herkkua ampumaradoilla.

Maalitaulut ripustetaan hyvin perinteisellä menetelmällä.

Ammuntatilanteessa itse radalla on 
aina vähintään kaksi kouluttajaa, 
kahden ryhmän ampuessa kolme.



 GEORG-PETER BJÖRKQVIST:

Ääntä voi vaimentaa
 monin tavoin
- Äänenvaimentaja on selkeästi ja yksiselitteisesti kielletty Kansain-
välisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) säännöissä. ISSF:n jäsenenä 
Ampumaurheiluliiton on tietysti noudatettava ISSF:n sääntöjä, joten 
meidänkin on kiellettävä äänenvaimentajan käyttö, Georg-Peter 
Björkqvist vastaa Jarmo Hokkasen terveisiin. Björkqvist johtaa Am-
pumaurheiluliiton sääntötyöryhmää.

Sama tilanne on muissakin lajeissa kuin ISSF:n lajeissa. Practi-
cal-, siluetti-, kasa-ammunta- ja mustaruutikilpailuissa on noudatet-
tava samoja sääntöjä kaikissa jäsenmaissa.

- Pitää kuitenkin muistaa, että ääntä on mahdollisuus vaimentaa 
ampumaradoilla monella muullakin tavalla kuin äänenvaimentimel-
la. Olen vieraillut Ruotsissa ja Norjassa monella radalla, jotka ovat 
tästä hyviä esimerkkejä. Ratojen kulissointi ja ampumapaikkojen 
suojarakenteiden huolellinen suunnitteleminen, rakentaminen ja 
vuoraaminen vaikkapa vuorivillalla vähentää radalta kuuluvaa 
ääntä huomattavasti. Olin juuri Norjassa Lövenskjöldin 300 metrin 
radalla, jonka ulkopuolelle ammunta aiheuttaa vain 55 desibelin 
äänen, Georg-Peter Björkqvist sanoo.

- ISSF:n lajeissa haulikkoradoilla äänen vaimentaminen on suu-
rempi haaste kuin pistooli- ja kivääriradoilla.

Georg-Peter Björkqvist muistuttaa äänenvaimentimen vaimenta-
van aseen äänen lisäksi myös rekyyliä. Rekyylin hallinta on yksi 
urheiluammunnan haasteista monissa lajeissa.

- ISSF muuttaa sääntöjään seuraavan kerran Pekingin olympia-
laisten jälkeen. Sääntömuutoksista kuulemme muutaman kuukau-
den päästä.

URHEILUAMPUJA 3/2008 31

- Ampumaratalainsäädännön uusiminen on ase- ja ampuma-
alan toimijoiden yhteinen tahto. Jos Ampumaurheiluliitto voisi 
yksin tai ase- ja ampuma-alan toimijat voisivat yhdessä omalla 
päätöksellään muuttaa lainsäädäntöä, olisimme sen varmasti jo 
tehneet, Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi vastaa Mirko Kaarnakosken terveisiin.

- Sisäasiainministeriö, ympäristöministeriö ja opetusministeriö 
ovat keskustelleet ampumaratalainsäädännön uusimisesta ja 
sen vastuusta ensimmäisen kerran jo 2004. Työ ei kuitenkaan 
ole vielä alkanut. Syitä lienee useita. 

Ampuma- ja asealan toimijat pohtivat ase- ja ampumahar-
rastuksen tulevaisuutta ”Tuli seis vai turvallisia laukauksia”-se-
minaarissa 25. huhtikuuta Finlandia talossa. Sisäasiainministe-
riön arpajais- ja asehallintoyksikön hallitusneuvos Jouni Laihon 
alustuksen aihe oli ”Säädökset ja tulevaisuus”. Laihon viesti oli, 
että sisäasiainministeriön mielestä tsaarin aikaiset säädökset pi-
täisi uusia ja että sisäasiainministeriön mielestä urakka kuuluisi 
ympäristöministeriölle. Sisäasianministeriö on valmis toimimaan 
asiantuntijana. Ympäristöministeriön puolestaan tarjoaa lain val-
mistelua sisäasiainministeriölle.

- Olemme vierailleet ministeriöissä ja tavanneet ministereitä 
ja vaatineet ampumaratalain tekemistä. Ampumaratalaki on 

ampumaratafoorumin (toimijat Ampumaurheiluliitto, Suomen 
Ampumahiihtoliitto, Metsästäjäin keskusjärjestö, Metsästäjäliit-
to, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Reserviläisurheiluliitto sekä 
asealan elinkeinonharjoittajat ja teollisuus) ja Ampumaurheilulii-
ton ympäristövaliokunnan keskeinen tavoite. 

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 (08) 551 4351 • Faksi (08) 556 4101 • Sähköposti info@noptel.fi

www.noptel.fi

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

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

tavoin erittäin tarkka ja luotettava
laite, mutta on entistä pienempi ja

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.
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UUSI

 RISTO AARREKIVI:

Ampumaratalainsäädännön uusiminen
alan toimijoiden yhteinen tahto



Fabarmilla on vuosikymmenien ko-
kemus haulikonvalmistuksesta. Se 
valmistaa kaikkia haulikkotyyppejä: 
Rinnakkaiset, päällekkäiset, itsela-

taavat ja pumput, lisäksi kaksoiskivääreitä 
rinnakkaisena ja päällekkäisenä. Kun Tik-
kakoskella asevalmistus lopetettiin vuonna 
1988 ja toiminta siirrettiin Sakon sateenvar-
jon alle, Fabarmista tuli Tikka-merkkisten 
haulikoiden toimittaja Sakolle. Tämä ei ol-
lut halukas ryhtymään haulikoiden tekoon, 
koska kokemusta siitä alasta ei ollut.

Kun Beretta osti Sakon, loppui luonnol-
lisesti yhteistyö Fabarmin kanssa, onhan 
Beretta Euroopan suurin 
haulikoiden valmistaja. 

Juhani Sinisalo Oy Nurmijärven Klaukkalas-
sa ryhtyi Fabarmin maahantuontiin vuonna 
1998, eli 10 vuotta sitten. 

Valmistaja kirjoittaa haulikon mallin isoil-
la kirjaimilla AXIS 12, mutta me käytämme 
seuraavassa nimitystä Axis. Ensimmäinen 
saapunut haulikko oli Sporting, mutta tulos-
sa on myös trap-malli.

Resepti yhdelle ampujalle
Kunnollisen kiekkohaulikon aineksethan 
eivät ole mikään kokin varjeltu salaisuus. 
Ainekset ovat olleet keittokirjoissa jo hyvän 
aikaa. Otetaan hyppysellinen sitä ja ripaus 
tätä: Päällekkäispiippuinen konstruktio. Viisi 
kappaletta pitkiä, sormin kierrettäviä vaih-
tosupistimia. Valinnaisesti kiinteät supistuk-
set. Valinnanvaraa piippujen pituudessa. 10 
mm leveä tähtäinkisko. Teräshaulivalmius. 
9 eriväristä vaihdettavaa HiViz-loistejyvää 
erilaisiin valaistusolosuhteisiin ja ampu-
mataustoihin. Ei-automaattinen varmistin. 
Manuaalinen piipunvalitsin. Valinnainen 
säädettävä poskipakka. Säädettävä lii-
paisimen etäisyys. Rekyylivaihdin 
kevyempää kakkoslaukaisua 
varten. Aseeseen muotoiltu 
laukku. 

Sitten on joukko 
p i i r te i t ä , 

jotka eivät olisi aivan välttämättömiä, saatta-
vat olla hyödyksi: Valikoivat ejektorit. Valmis 
paikka rekyylinvaimentimelle. Vaihdettavat 
perälevyt. 12/76 magnum-patruunapesät 
(mahdollista metsästyskäyttöä varten). Ri-
paus italialaista disainia.

Lopuksi valmistajan ylimääräiset ässät 
hihassa: Fabarmin oma kolmivaiheinen 
Tribore piippujen poraus. Hyperboloidin 
muotoinen supistuskartion profiili. Valinnai-
sena Xtreme 0.9 mm supistin. Metalliosien 
titaanipinnoitus kulumiskestävyyden ja kor-
roosionehkäisyn vuoksi. Säädettävä sulun 
tiukkuus. 1630 barin koeistusammunta. 

Annetaan muhia  
1500 laukausta
Ensimmäinen Suomeen saapunut Fabarm 
Axis 12 tuli helsinkiläiselle Petri Palolle (47). 
Hän on Suomen kokeneimpia sporting- ja 
compak sporting-ampujia. Kaapissa on yli 
20 SM-tason mitalia, joista 8 henkilökohtaista 
ja niistä neljä kultaisia. Kaikissa lajeissa on 
tullut värisuora, eli kolmen väriset mitalit. Petri 
on ampunut Sibbo Skyttegilletin (SSG) riveis-
sä vuodesta 1997. Haulikko tuli tutuksi jo 
paljon aikaisemmin metsästyksen 
kautta, sillä heti mopoikään tultu-
aan Petri lähti metsälle omin 
neuvoin, siis 32 vuotta 
sitten.

Laukauksia 
oli jutun-
teko

a i k a a n 
uutuushaulikolle 

kertynyt  vasta 1500. 
Näiden aikana ei ollut ilmen-

nyt ensimmäistäkään häiriötä. Kaikki 
laukaukset on ammuttu 12/70 Baschieri & 

Bellagrin ratapatruunoilla, joko 24 tai 28 g la-
tauksella lyijyhauleja.

Valmista nautittavaksi
Petri on ollut tyytyväinen uuteen Fabarmiin. 
Sen tasapaino ja tukki tuntuvat sopivilta. 
Etutukin tiukkuuden säädön jälkeen aseen 
taitto tuntuu sopivan notkealta. Hän on 

asennuttanut perään Fabarmin oman 
rekyylinvaimentimen, joka lisää 

aseen painoa ja pehmentää tuup-
pausta. Tämä on tarpeen suori-

tetun olkaleikkauksen vuoksi.

Mika Suuronen, teksti
Matti Erkkilä, kuvat

FABARM AXIS 12 –
uusi kiekkohaulikko Italiasta
Italialainen Fabarm on 
vanha asevalmistaja, mutta 
kiekkoradoilla merkkiä ei 
ole suuremmin näkynyt. 
Nyt valmistaja aikoo korjata 
tilanteen esittelemällä uuden 
sporting-haulikon Axis. 
Pääsimme tutustumaan 
ensimmäiseen Suomeen 
saapuneeseen yksilöön.

Petri Palo ja 
Fabarm Axis 12.



SSG:n radalla suoritetussa pie-
nessä näytösammunnassa kie-

kot murenivat vakuuttavasti. 
Toisaalta Petri Palo todennä-
köisesti tekisi niin haulikolla 
kuin haulikolla...

Kysyttäessä mitä hän pi-
tää Axisin parhaana valtti-
na hän vastaa empimättä: 
"Hinta-laatusuhde". Silmin-

nähden laadukkaan ratahau-

likon perusmallin saa juuri alle kahden tu-
hannen euron. Reikäpiiput (ported barrels) 
lisää hintaa 82 euroa, säädettävä poskipak-
ka 220 euroa. Vasuritukista pyydetään 95 
euroa lisää, automaattisesta varmistimesta 
40 euroa. Trap-mallien hinnat tulevat liikku-
maan samoissa lukemissa.

Jos katsotaan kilpailutilannetta, hinnalli-
sesti Axisia kalliimpia ovat Browning ja Bla-
ser, sitten Perazzi huomattavasti kalliimpi. 
Berettan halvimmat mallit jäävät niukasti 

AINESTEN ANALYSOINTI
Valmistaja: Fabarm S.p.A., I-25039 Travagiato, 

Italia, www.fabarm.com
Malli: Axis 12 Sporting
Piipunpituus: 81 cm (32”) (1)
Supistimet: 5 kpl Exis HP 92 mm,

sormin kierrettävät (2)
Patruunapesät: 12/76
Tukki: Öljytty pähkinäpuu (3)
Vedon pituus: 372 mm
Paino: 3.65 kg (4)
Viitehinta: 1970 - 2260 euroa
Maahantuoja:
Juhani Sinisalo Oy, Syrjäläntie 24, 01800 Klaukkala.  
P. (09) 879 7452, www.juhanisinisalo.fi
(1) Saatavana myös 71 ja 76 piipuilla
(2) Valinnaisvarusteena erikoissupistimia
(3) Säädettävä poskipakka valinnaisena
(4) 81 cm piipuilla

alle Fabarmin hinnan, ja Baikal Sporting sit-
ten reippaasti alle.

Fabarmilla näyttää olevan hyvä resepti 
menestykseen. Kiekkoampujat ovat kon-
servatiivista porukkaa uuden merkin omak-
sumisessa. Asiaa jouduttaa varmasti, kun 
merkille on saatu sopiva mannekiini. Juha-
ni Sinisalo Oy:llä riittää markkinointisarkaa 
edessään. Tuloksia näemme tämän vuo-
den puolella, kunhan aseita saadaan maa-
han lisää.

Liipaisimen asentoa voidaan säätää pituussuunnassa.



- Suomalaiseen ampumaurheiluun on kuulunut huippuhetkiä, 
laskuaikoja ja suvantovaiheita. Niin myös Loviisan Ampumaseuran 
toimintaan. Ampumaseuratoiminta ei ole ollut aina niitä kaikkein hel-
poimpia urheilu- ja liikuntaharrastusmuotoja, joka vetää puoleensa 
nuoria ja uusia tulokkaita, vaikka menestystä tulisi olympiatasolla-
kin. Siksi onkin äärimmäisen arvokasta, että juhlimme nyt seuranne 
50-vuotisjuhlaa. Jo se, että nuori seura pärjäsi läpi 1960-70 -luvun 
radikalismin ja murrosajan, jossa ampumaurheilulle ei oikein näyt-
tänyt olevan sijaa, ja että se jatkoi määrätietoista toimintaansa ja 
jatkaa yhä, on jo yksin saavutus. Siitä haluan lausua parhaimmat 
kiitokseni sille vapaaehtoisväelle, joka näki ja näkee uskoa tulevai-
suuteen ja on antanut panoksensa seuratyölle.

- Suomalaisen urheilun menestys lähtee totta kai seuratoimin-
nasta, mutta sitä voidaan tukea kodin lisäksi myös koulussa. Siksi 
haluaisinkin nostaa koulussa tapahtuvan liikunnanopetuksen ja la-
jien innostamisen äärimmäisen tärkeälle osalle ja silloin nostaisin 
esille yhden nimen – opettaja Urmas Railan. 

- Liikunnanopettajalla ja rehtorilla oli tarkkaavainen silmä, hän in-
nosti monia kokeilemaan ampumaurheilua. Useat jäivät lajin pariin. 
Seuran ampujat voittivat erityisesti 1980-90 -luvulla monia nuorten 
pistoolilajien mitaleja. Ei yksin mitalit ja menestys ole tärkeää, vaan 
liikkumiseen innostuminen ja innostaminen. Suomi kaatuu tai nou-
see koululiikunnan myötä, uskaltaisin väittää.

L 
oviisan Ampumaseura on yksi niistä ampumaseuroista, joi-
den yhteistyö kunnan kanssa on sujunut erinomaisesti. Lovii-

san kaupunki on ollut luomassa ja kustantamassa yhdessä seuran 
kanssa hyvät puitteet urheiluammunnan harrastamiselle. Seura on 
voinut keskittyä toiminnan järjestämiseen ja sen se on tehnyt hyvin 
tuloksin. Riitta-Mari Vuorenmaa oli 1990-luvulla maailman parhaita 
naisten kaksoistrapissa. Jouni Raila oli Ampumaurheiluliiton edus-
tusampuja edellisellä vuosikymmenellä.

50-vuotias yhdistys on ollut noin 100 jäsenen pienseura. Aktii-
veja on ollut enimmillään parikymmentä. Ampumaradat ovat olleet 
pienehköjä – aktiivien tarpeisiin kuitenkin riittäviä. Kilpailutoimintaa 
on järjestetty lähinnä ilmakivääri- ja -pistoolilajeissa. Syyskilpailui-
hin pystytetään vuosittain 40-paikkainen rata tilapäisesti Liikunta-
halliin.

10, 25, 50 metrin ja haulikon radat on sijoitettu kaupungin tiloihin 
ja maa-alueelle. Yhteistyö on mennyt jopa niin pitkälle, että seura 
on suorittanut korvausta vastaan ilma-aseradan siivouksen.

50-vuotisjuhla 1. kesäkuuta
Seura järjesti 50-vuotisjuhlansa 1.6. Juhlaan osallistui ilahdutta-
vasti 40 seuran jäsentä ja kutsuvierasta. Juhlapuheen piti Ampu-
maurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi. Hän keskittyi muun 
muassa seuraaviin aiheisiin:
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Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Riitta-Mari Vuorenmaa ja Jouni Raila

50-vuotiaan LovAs:n tähdet



Riitta-Mari Vuorenmaa
seuran suurin tähti
LovAs:n menestyksekkäin ampuja on ollut Riitta-Ma-
ri Vuorenmaa. Hän voitti EM-kultaa vuonna 1995 ja 
hopeaa vuotta aiemmin. MM-kisoissa vuonna 1997 
hän oli kolmas ja Atlantan olympiakisoissa nykyinen 
myrskyläläinen sijoittui vuonna 1996 viidenneksi. 
Neljästi hän on voittanut maailmancupin kilpailun. 
Suomen mestaruuksia edelleen kilpailevalla Marilla 
on kahdeksan. Vuosina 1995 ja 1996 Ampumaurhei-
luliitto nimesi hänet Vuoden ampujaksi.

Jouni Raila kuului usean vuoden ajan 1980-luvul-
la Ampumaurheiluliiton edustusjoukkueeseen. Hän 
hankki maapaikan vuonna 1987 seuraavan vuoden 
olympiakisoihin Souliin ja voitti kahdesti PM:n. Eero 
Kaakkolammi saavutti puolestaan PM:n mustaruuti-
lajeissa. Janne Pönkä napsi pistooleineen nuorten 
sarjassa useita SM-mitaleita – kultaisista lähtien. 

Juhlavuotenaan Loviisan Ampumaseura elää su-
vantoaikaa. Vilkkainta toiminta on haulikko- ja pistoo-
liradalla. Seuran tämän vuoden toinen kohokohta on 
lokakuussa järjestettävä alueellinen ilma-asekilpailu.

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

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

Saatavilla jällenmyyjillämme koko maassa.

+

ENEMMÄN ÄÄNTÄ 
VÄHEMMÄN MELUA

Kuulonsuojaimiimme 
pääsee enemmän

ääntä kuin useimpiin muihin

UUTUUS!

The Optimal Solution

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

info@peltor.se   www.peltor.se
Member of the Aearo group
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Riitta-Mari Vuorenmaa sai rinnalleen juhlassa 
kolme seuran puheenjohtajaa. Pentti Kärnä 
(vas.), Risto Aarrekivi (SAL:n toiminnanjohtaja), 
perustajajäsen Urmas Raila ja seuran nykyinen 
puheenjohtaja, Marin isä ja valmentaja Sakari 
Murtoniemi.

Seuran puheenjohtajat
Mauri Pettersson 1958
Pentti Helpiö 1959-1960
Veli Tamminen 1961-1964
Esko Tuovinen 1965
Urmas Raila 1966-1968
John Nilsson 1969-1975
Toivo Kärras 1976
Ole Nyberg 1977-1981
Kaj Gabrielsson 1982-1983
Matti Erkkilä 1984-1986
Pentti Kärnä 1987-1994
Sakari Murtoniemi 1995-

SAL:n ansiomerkit
Juhlassa jaettiin Loviisan Ampumaseuran 
jäsenille 12 kultaista ansiomerkkiä. Sen saivat: 
Keijo Aalto, Juha Heikkola, Kauko Jäppinen,
Ralf Krogars, Markku Kumin, Henrik Lundqvist, 
Pentti Kärnä, Sakari Murtoniemi, Urmas Raila,
Aulis Taberman, Bertel Tikander ja Erkki Tuomisalo.
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Mikkelin Ampujien kivääriampuja, lukiolainen Pia Vahvasel-
kä on syystä tyytyväinen nuorisotyöhön seurassaan. Tauno 
Tuhkanen on apureineen tehnyt pitkään hyvää pohjatyötä. 

Ampumakouluissa on hyvä osanotto ja vuosittainen toimintaohjel-
ma on saatu sellaiseksi, että se kiinnostaa nuoria. Nyt nuoret itse 
ovat myös mukana suunnittelemassa toimintaa.

- Meillä ei pelkästään ammuta, vaan toiminnassamme on monen-
laista muutakin puuhaa ampumaharjoitusten ohessa, Pia painottaa.

Ampumakoulu on Mikkelissäkin toiminnan runko. Siellä se kestää 
peräti vuoden – tai on oikeastaan pidempään. Ampumakoulu aloi-
tetaan syksyisin ilma-asein ja keväällä koulua jatketaan ruutiasein 
ulkoradalla. Ampumakoulujen päätyttyä kukin saa henkilökohtaista 
ohjausta halunsa mukaisesti niin pitkään kuin tarvitsee!

Viihtyminen tärkeintä
Nuorisotoiminnan piristämiseksi MA on herätellyt henkiin jo vuosia 
sitten perustetun nuorisoklubinsa. Nuoret itse suunnittelevat ja to-
teuttavat vuosittain muun muassa kolmipäiväisiä leirejä. Ohjelmas-
sa on ampumisen lisäksi erilaisia pallopellejä. Erittäin suosittuja 
ovat kesäretket Linnanmäelle. 

Tavanomaisen toiminnan kruunaa monelle lähialueen seurojen 
kanssa käytävä seuracup. Seurassa viihtymisestä antaa hyvän ku-
van se, että etäisimmät säännöllisesti harjoituksissa kävijät tulevat 
Ristiinasta ja Puumalasta saakka.

- Viihdy MA:ssa, Vahvaselkä kiteyttää.
Nuorisoklubia puheenjohtajana toimiva Pia aloitti oman ampu-

maharrastuksensa tietenkin ampumakoulussa.
- Olin 8-vuotias ja ampumakoulussa oli minusta heti tosi haus-

kaa. Halusin harjoituksiin uudelleen ja uudelleen. Nyt ohjaajanakin 
tuntuu samalta. Nuorten kasvoilla näkyvä tyytyväisyys on osoituk-
sena toimintamme onnistumisesta ja se on lämmittävä kiitos.

S 
iilinjärven Urheiluampujat on saanut Nuori Suomi ry:ltä 
1000 euron avustuksen niin sanottuun nuorten vaikutta-
jahankkeeseen. Tuen tavoitteena on perustaa nuorten 

ryhmiä ja saada nuoret mukaan seuratoiminnan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. 

Siilinjärvellä nuoret ja aikuiset ovat innostuneet vaikuttajahank-
keesta. Ehkä merkittävin toiminto on ollut niin sanottujen Yöam-
muntojen järjestäminen. Lukion alakerrassa sijaitsevalla sisäam-
pumaradalla pidetään vuosittain tapahtuma, joka on saanut hyvän 
vastaanoton. Siellä on kello 19-23 välillä mahdollisuus kokeilla 
ampumista monin tavoin. Tutun ilmakiväärin ja -pistoolin lisäksi voi 
ampua ”kärpäspyssyllä”, puhallusputkella, näkövammaisten am-
pumalaitteella ja lisäksi vielä niin sanotulla laserampumalaitteilla.

- Kävijät ovat olleet kaiken ikäisiä. He pitivät tempauksestamme 
ja pyysivät syksyllä sen uusimista, selvittää Marjoriikka Riissanen, 
15, tapahtuman keskeinen toteuttaja.

SiUra:n nuorisopäällikkö Ritva Väisänen lupaa nuorille syksyllä 
matkan Härmään. HSA on menestyksekäs nuorisotoimintaan sat-
saava seura. Sieltä haetaan Savon maahan toimintavinkkejä, eikä 
ideointi jääne tapaamisessa yksipuoliseksi.

Nuoret ovat aktiivisia varainhankinnassa. Monenlainen talkootoi-
minta kasvattaa heidän kassaansa. Viime syksynä omalta haulikko-

radalta kerättiin 3000 ehjää kiekkoa 
kovassa vesisateessa ja kerääjillä 
oli hauskaa!

Toiminnassa on  
paljon nuoria
SiUra:n järjestämään nuorisotoi-
mintaan osallistuu säännöllisesti 
lähes sata nuorta. Se on osoituk-
sena toiminnan laadusta. Laatua 
on nostettu sillä, että seuraväkeä 
on koulutettu ahkerasti. Kurssituk-
sessa on ollut myös useita nuoria ja 
heitä on siksi voitu käyttää esimer-
kiksi ampumakoulujen ohjaajina. 
”Mä oon täällä”-koulutukseen osallistui marraskuussa seitsemän 
Siilinjärven nuorta. Neljä henkilöä on suorittanut harrastajamana-
gerin ”tutkinnon”.

Kesäkuussa SiUra hoiti Pohjois-Savon suuren Sporttileirin am-
pumaosuuden. SiUra:n nuoret ohjaajat olivat tapahtumassa kes-
keisesti mukana.

Tiedotus hoidetaan Siilinjärvellä puskaradion, ilmoitustaulujen 

SiUra:lle kehittämistukea 
Nuorelta Suomelta

Pia Vahvaselkä on aktiivinen seuratoimija 
ja maajoukkuetason kilpa-ampuja.

Mikkelissä ammutaan
ilman asettakin
Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Teksti ja kuvat:
Matti Erkkilä
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SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON VIRALLINEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Seuratoiminnan 
kehittämistuki
Urheiluseuratoiminnan 
kehittämistuki on tarkoitettu 
hankkeille, jotka kehittävät 
lasten ja nuorten seura-
toimintaa. Tukirahaa on 
jaossa 450.000 euroa. 
Tukea voi hakea urheilu-
seuratoiminnan laadun 
kehittämiseen sekä lasten 
ja nuorten harrastusmah-
dollisuuksien lisäämiseen urheiluseuroissa. Tukirahat 
ovat opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää 
seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonai-
suudessaan Veikkauksen tuottoa.

Hakulomakkeet löytyvät Nuoren Suomen nettisivuilta 
www.nuorisuomi.fi/seuratoiminnankehittamistuki. Ha-
kemus täytetään netissä olevalle lomakkeelle. Jokai-
sella hankemuodolla on oma hakulomake. Hakemus 
lähetetään netin kautta viimeistään 15.10.2008.

ja sanomalehdistön kautta. Väisänen kiittelee paikallislehti Uutis-
Jousta. 

- Lehti arvostaa nuorisotyötä ja on valmis antamaan eri seurojen 
nuorisotoiminnan esittelylle palstatilaa – jopa enemmän kuin mitä 
sille tarjotaan, Väisänen kiittelee.

- Kaikki pitää hauskaa! Se on toimintamme motto, lupaa Marjoriik-
ka Riissanen, joka ei tiukassakaan tilanteessa jää sanattomaksi.

Marjoriikka Riissanen ja Ritva Väisänen.
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Mikä on mukavinta kesälomalla?
Ei ole koulua!

Suklaa vai salmiakki? Suklaa

Lempiväri? Ruskea

Paras tv-ohjelma? Tuhkimotarina

Mikä sinusta tulee isona? Vanhus

Montako mitalia Suomi saa 
Pekingin olympialaisista? 2 mitalia

Miksi harrastat ammuntaa?
Se on mielenkiintoista

Tavoitteesi? 200 pistettä pystystä, 
kun sain sen tueltakin

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Kaverit

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan?
Rauhallinen, todella rauhallinen

Unelmasi? Saada asuntoauto

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Tietää asioista, ”Paasosmainen”

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Isi!

Mikä on parasta Asikkalassa? 
Luonto

Mikä on lempihedelmäsi? Päärynä

Jos olisit eläin, niin mikä eläin 
olisit? Mäyrä

Kuka olet? Melina Lindeberg

Mistä? Vääksystä

Kuinka vanha olet? 10 vuotta

Seura, jota edustat?
AsAs (Asikkalan Ampumaseura)

Kauanko olet harrastanut 
ammuntaa? 4 vuotta

Lajit? Ilmapistooli

Kuka on valmentajasi?
Tuomo Lindeberg

Mitä muuta harrastat?
Koiran ja hamsterin hoitoa

Miten aloitit ammunnan? 
Laserpyssyllä tiputtelin hanhia 
telkkarista

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen, vihaisena vihainen

Revolverihaastattelussa >

Melina Lindeberg,
Asikkalan Ampumaseura (AsAs) Melina Lindeberg

Asikkalan Ampumaseura

kuuluu

Lapsen

KOELAUKAUKSET

totuus...

suusta

kilpailuLAUKAUKSET FINAALI

MELINA LINDEBERG (oikealla) halusi 

kuvaan mukaan kaverinsa Liisa Alangon.
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Miten lajin pariin houkutellaan  
uusia nuoria harrastajia?
Lajiesittelyt, ampumakoulut ja niin 
sanottu viidakkorumpu lienevät parasta 
infoa, mutta esimerkiksi ampumakoulun 
jälkeenkin pitää tarjota mahdollisuus 
harrastamiseen, eikä vain todeta 
että kiitos ja anteeksi, tämä oli tässä. 
Jälkimarkkinoinnissa ne innostavat 
ohjaajat ovat avainasemassa.

Mikä on nuoren ampumaurheilijan 
tärkein ominaisuus? Motivoitunut, 
terveen itsekriittinen tavoitteiden asettelija.

Mikä on mukana olevan aikuisen 
(esimerkiksi ohjaaja, harrastemanageri, 
vanhemmat) tärkein ominaisuus?
Ohjata, neuvoa, kannustaa kaikkia 
tasapuolisesti. Myös huonoina hetkinä. 
Olla läsnä sekä keskustella ja kuunnella.

Harrastatko itse ampumaurheilua? 
Harrastan, nykyään enimmäkseen 
näkövammaisammuntaa, jossa tähtäys 
tapahtuu kuuloaistin perusteella, mutta 
välillä tulee ammuttua vielä muitakin 
lajeja vaihteluksi. Muihin lajeihin on tullut 
haastetta lisää, kun opetteli tähtäämään 
oikeakätisenä vasemmalla silmällä. 

Mikä on oman urasi historian 
kohokohta? Mitä on vielä edessä? 
Huomata, ettei näkövammakaan 
estä harrastamasta. Tulevaa en ehkä 
haluakaan tietää. Mennään päivä 
kerrallaan. Onhan minulla visioita, mutta 
älkäämme aiheuttako muille fobioita...

Montako mitalia Pekingistä tulee? 
Ketkä ne tuovat? Vähiin jää… Keihäästä 
varmin, Pitkämäki. Muut arvoituksellisia... 
Ollaan optimistisia ja veikataan 3 - 4 mitalia.

Mikä on ampumaurheilun parissa 
toimiessasi palkitsevinta? Nähdä 
tasapainoisia, reippaita, itseensä sekä 
suorituksiinsa tyytyväisiä nuoria. Sekä 
tietenkin se yksi sana. Kiitos

Entä haasteellisinta? Harrastajien ja 
heidän motivaationsa ylläpitäminen lajia ja 
harjoittelua kohtaan.

  BONUSRAITA

Mikä on onnellisen elämän avain?
Terveys, perhe. Pienet arkiset asiat.

 INTRO
Kuka olet? Heikki Pääkkönen

Mistä olet kotoisin? Maaningalta

Mitä kaikkea teet ampumaurheilun 
parissa? Olen Itä-Suomen alueen 
nuorisopäällikkö. Lisäksi vastaan 
Turusen Erkin kanssa Näkövammaisten 
Keskusliiton ilma-ase ammunnan 
valmennusryhmien toiminnasta

Urheilutaustasi? Ammunnan ohella 
kuntoilumielessä monipuolisesti kaikkea 
mahdollista. Maratonejakin on tullut 
taivallettua. Mottona se kulunut: ”kaikkea 
pitää kokeilla”.

Hienoin urheilija, jonka tiedät?
Heitä on monia, kuten lajejakin. En lähde 
nimeämään ketään erikseen.

Ja sitten kuullaan

Heikki Pääkkönen 
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura

Laulun sanat >
Heikki Pääkkönen, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura

-vanhempien suusta

 VARSINAISET BIISIT
Miten olet päätynyt toimimaan 
nuorten ampumaurheilun parissa? 
Kaipa se lähti omasta urasta joskus -70 
ja 80- lukujen vaihteesta, nuorempien 
neuvomisesta. 

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Tarjota onnistumisen 
elämyksiä ja kokemuksia sekä oppia 
käsittelemään myös pettymyksen tunteita. 
Toimia heidän omilla ehdoillaan myös 
porukassa. Eikä rajojen asetteluakaan 
pidä pelätä. Kannustaa.

Miten sinä voit tehtävässäsi tukea lajia 
jo harrastavia nuoria ja innostaa heitä 
pysymään mukana ampumaurheilun 
parissa? Olemalla aikuinen. Kannusta-
malla, keskustelemalla, kuuntelemalla... 
Eikä kiitostakaan saa unohtaa!

toisenlainen 
  totuus
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Salon Seudun Ampujien Hevonpään ampumaradan toiminnan 
keskipisteenä toimivan toimisto- ja kahvilarakennus, jonka 
edestä löytyy myös viittatolppa ratojen sijainnista.SaSA    

on perustettu vuonna 1965 ampumaurheilun erikoisseura. Seura 
tarjoaa mahdollisuuden harrastaa lähes kaikkia ampumalajeja mo-
nipuolisesti. Omalta ampumaradalta löytyvät suorituspaikat hau-
likko-, kivääri-, mustaruuti-, pienoiskivääri-, pistooli-, riistamaali- ja 
siluettilajeille. Yhdistyksellä on ampumarata Halikon Hevonpäässä 
sekä ilma-aserata Ollikkalan koululla Salossa. Seuran jäsenmäärä 
on täällä hetkellä noin 750. 

SaSAn vuosittainen kesän kohokohta on Salon Ampumakisat, 
joita seura alkoi järjestää melko pian seuran perustamisen jälkeen. 
Ampumarata Hevonpäähän valmistui 1966 ja kisat päästiin järjes-
tämään kaksi vuotta sen jälkeen, eli tänä vuonna 5.–6. heinäkuuta 
olevat ampumakisat järjestetään jo 40. kerran 

Näissä ennätyskelpoisissa on vuosittain nähty kovatasoisia am-
pujia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Hevonpään kisoissa on 
ovat ampuneet aikanaan monet maajoukkueet, kuten 1970-luvul-
la niin Itä- ja Länsi-Saksan maajoukkueet ja monet muut. Vuoden 
1996 Atlantan olympialaisiin radalla kävi viimeistelemässä Norjan 
maajoukkue ja ehkä eksoottisin vierailija radalla oli Arabiemiraatti-
en arvonsa tuntevat ampujat.

Rataa on käyttänyt leiripaikkanaan myös Suomen kiväärimaa-
joukkue, joka tänä keväänäkin on ollut hiomassa suorituksiaan Pe-
kingin olympialaisiin.

- Tarkoitus on tulla tänne myös Salon kisoja edeltävällä viikolla ja 
osallistua sitten myös itse kisoihin, totesi Juha Hirvi kesän toisesta 
Hevonpään leiristä.

Hevonpäässä on ammuttu myös arvokisoja. Mustaruutiaseiden 
EM-kisat oli vuonna 1993 ja PM-kisoja on mustaruutiaseilla ammut-
tu useammatkin. 2006 siellä ammuttiin MR-lajien Suomen mesta-
ruuksista.

Hevonpään rata-aluetta on vuosittain kehitetty lisääntyneitten 
ympäristövaatimusten ja meluntorjunnan takia. Haulikkoradalle on 
tehty meluseinät, pienoiskivääri- ja kivääriradalle pidennetyt ampu-
mapaikat sekä viimeistelyvaiheessa olevalle kivääriradalle uudet 
taulukoneistot sekä meluvallit.

Salon Seudun Ampujat toivotta kaikki ampujat tervetulleiksi Salon 
ampumakisoihin, joista tietoa enemmän löytyy seuran nettisivuilta 
www.sasa.fi.

Salon Seudun Ampujat 
valmistautuu jo 40:nen 
Salon ampumakisojen 
järjestelyihin. Kisat 
on vuosittain saanut 
tasokkaan osanoton ja 
niin on luvassa myös 
tänä vuonna.

Teksti ja kuvat: Jarmo Laakso

Salon Seudun Ampujilla

jo 40. Salon ampumakisat 

SaSA on vuosittain 
kunnostanut 
rata-aluetta 
ajanmukaisiksi. Viime 
vuonna uudistettiin 
kiväärirata, joka sai 
uuden taulukoneiston 
ja meluvallin.
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HALLITUSPÄÄTÖKSIÄ

Suomen Ampumaurheiluliiton hallituksen päätöksiä.
Hallituspäätökset 27.3.2008

1. Käsiteltiin vuoden 2009 budjetin pohjana olevia maksuja ja 
esitystä liittovaltuustolle.
2. Päätettiin antaa liittovaltuustolle selvitys strategian 
uudistamisvaiheesta sekä päätettiin toimittaa valtuustolle 
nykyinen päivitetty SAL:n strateginen tuloskortti sekä työkirja 
uuden strategian päivitystä varten.
3. Merkittiin hallitukselle tiedoksi kilpailuvaliokunnan 
päätös uusien nuorten sarjojen laukaisumääristä (päivitetty 
nettisivuille).
4. Myönnettiin mustaruutijaostolle kansainväliseen 
kilpailutoimintaan 3500 euron avustus.
5. Päätettiin esittää Sari Ollilaa Suomen Paralympiakomitean 
hallituksen jäseneksi.
6. Kuultiin tilannekatsaus Ampu-hankkeesta. Päätettiin 
vahvistaa liikuntavammaisten kivääri- ja pistoolilajit liitettäväksi 
kiväärilajien ja pistoolilajien sääntökirjoihin sekä päätettiin 
esittää liittovaltuustolle hyväksyttäväksi liikuntavammaisten 
kivääri- ja pistoolilajit SM-kilpailuissa -taulukko liitettäväksi 
kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet kirjaan.

Hallituspäätökset 27.5.2008
1. Päätettiin esityksestä ammunnan valmentajista Pekingin 
olympiakisoihin. Esitys on luottamuksellinen siihen saakka, kun 
Olympiakomitea tekee asiasta lopullisen päätöksen.

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

2. Kuultiin valmennuksen johtajan Pekingin väliraportti.
3. Valittiin nuorten EM-joukkue, kiväärin, pistoolin ja 
riistamaalin ruutiaselajeihin, kilpailut käydään 7-12.7.2008 
Tshekin Pilsenissä haulikon EM-joukkue, kilpailut käydään 
5.-14.7.12008 Kyproksen Nikosiassa.
4. Päätettiin esityksestä Paralympiakomitealle koskien vuoden 
2008 Paralympialaisten ampumajoukkuetta. Lopullisen 
päätöksen tekee Paralympiakomitea.
5. Hyväksyttiin nuorisovaliokunnan esitys 
sinettiseurajärjestelmän kehittämisestä.
6. Hyväksyttiin Pohjois-Hämeen Ampujien muutetut 
toimintasäännöt.
7. Hyväksyttiin kasa-ammunnan ja sportingin säännöt.
8. Hyväksyttiin vuoden 2009 SM-kilpailuja. Kilpailut on 
päivitetty nettisivuille.
9. Päätettiin, että liittoon perustetaan urheilijavaliokunta.
10. Päätettiin hallituksen edustuksista SM-kisoissa.
11. Merkittiin tiedoksi Pekingin esikisojen yhteydessä 
pidettyjen kokouksien raportit.
12. Päätettiin perustaa toimikunta, jonka tehtävänä on 
valmistella säännöt vammaishaulikkoammuntaan.
13. Päätettiin SAL:n lausunnosta kansallisesta 
liikuntaohjelmaesityksestä.
14. Päätettiin Ampu-hankkeen käynnistämisestä sille 
kohdistetun rahoituksen puitteissa. Ampu-hanketta hallinnoi 
Ampumarataforumi.

Erkki Ojapalo
s. 7.11.1925 Iitissä, k. 31.5.2008 Iitissä

Pitkän linjan ampuja, metsäpäällikkö Erkki Ojapalo kuoli 83-vuotiaana Iitissä. 
Hän toimi keskeisissä tehtävissä ampumaurheilun parissa monen vuosikym-
menen ajan. Metsäpäällikön rakas laji oli haulikkoammunta, jossa aktiivisen 
miehen toiminnan jälki näkyi monessa asiassa. Ojapalo kilpaili, valmensi, kou-
lutti ja oli vahvasti mukana päätöksenteossa ampumaurheilun eri tasoilla.

Vuosi 1983 taisi olla yksi hänen mieluisimmistaan. Silloin Matti Nummela 
voitti trapin Euroopan mestaruuden, ja mestarin valmentaja nimettiin Ampu-
maurheiluliiton Vuoden valmentajaksi.

Ojapalo toimi Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Lahden piirin johtokun-
nassa vuosina 1982–1987 ja sen ampumajaostossa peräti 31 kauden ajan 
(1965–1995). Hän sai piirin hopeisen ansiomerkin vuonna 1981 ja SVUL:n 
hopeisen ansiomerkin vuonna 1986.

Suomen Ampujainliitossa Ojapalo oli mukana monessa. Siitä toiminnasta 
mainittakoon liittohallituksen jäsenyys 1977-1984 ja liittovaltuuston jäsenyys 
1984–1990. Haulikkojaostossa hän toimi 1972-1987 vuotta ja sen puheenjoh-
tajana vuosina 1982–1983 sekä 1985–1987. Lisäksi hän toimi muun muassa 
ampumaratatoimikunnassa (1982), tuomarikoulutusjaostossa (1986–1988), 
valmennus- ja koulutusjaostossa (1974–1980) sekä liiton valmentajakerhon 
hallituksessa (1978, 1991–1992). Hän sai SAL:n kultaisen ansiomerkin jo 
vuonna 1975 työstään ampumaurheilun hyväksi.

Erkki Ojapalo oli kansallisen tason trap-ampuja 1970-luvulla. Hän edusti Suomea muun muassa maaottelussa Ruotsia 
vastaan. Ikämiessarjoissa hän voitti 18 Suomen mestaruutta.

Vuonna 1954 hän voitti valtakunnallisen metsätaitomestaruuden.
Erkki Ojapalon tunteneet henkilöt jäävät kaipaamaan sanojensa mittaista, uutteraa ja avuliasta, tarkkaa ja tarvittaessa 

myös kriittistä miestä. 

Matti Erkkilä
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// Tavarapörssi

Myydään vakiopistooli Unique DES/69-U cal .22. Kahva vähän vuoltu ja 
säädettävä. Mukaan tulee yksi lipas, kolme iskupiikkiä ja salkku.
Hinta 600 euroa. Ota yhteyttä 050 5360400 tai (02) 865 2929.

Myydään ilmakivääri Anschütz 9003 Premium Alu. Siistikuntoinen, todella 
vähän ammuttu huippulaatua oleva paineilmatoiminen ilmakivääri, jossa 
kaikki mahdolliset säädöt. Mukaan alkuperäiset varusteet; laukku, huoltosetti, 
cd ja paperit jne… Aseessa mukana Anschützin 7020/20 kallistettavat 
diopteri ja etutunneli, jotka eivät kuulu vakiona aseeseen ja maksavat uutena 
n.500 €. Tästä halvalla hyvä ja siisti ase.
Ota yhteyttä: tapio.koski@kolumbus.fi tai 0400-978 308.

Myydään lasten Kurt Thune –ampujantakki. Takki on uuden veroinen 
ja keltamustavalkoinen. Sitä on käytetty vuoden. Hinta 130 euroa. Soita! 
0400-881274 / Tomppa.

Myydään vakiopistooli Walther GSP .22. Lähes ampumaton, alle 500 ls. 
Oma kahva ja Morinin kahva, molemmat vuolemattomia.
Hinta 700 euroa. Ota yhteyttä: 0400 175 869.

Myydään Browning MS –sportinghaulikko ja Winchester Energy -traphaulikko. 
Molemmat aseet ovat uuden veroisia, muutama sata laukausta ammuttuja. 
Molemmissa on vaihtosupistajat ja säätöperä, Browning on 28 tuuman ja 
Winchester 30 tuuman piipuilla. Hintapyyntö Browning 2000 ja Winchester 
1500 euroa. Ota yhteyttä: pasi.oksa@kolumbus.fi tai 040-5480368.

Myydään kaksi lähes käyttämätöntä Kurt Thune -ampujantakkia, 160 cm 
ja 170 cm. Hinta 150 € kappale, molemmat yhdessä 250 €. Tarkemmin http://
kaittola.net/moa/myydaan/takit.html.
Ota yhteyttä Marko@Kaittola.net tai 044 553 8990. 

Myydään Morini CM84E –vapaapistooli. Ikä kaksi vuotta. Uutta vastaava, 
ammuttu noin 500-600 laukausta, kaksi kilpailua + harjoitukset. Mukana kolme 
kappaletta eri levyisiä etujyviä, alkuperäinen laukku. Hinta 1200 €.
Ota yhteyttä: Tapani Faarinen, mht.faarinen@pp.inet.fi tai 0442704944.

Myydään Pardini Fiocchi -vapaapistooli, vuosimalli -88. Hyväkuntoinen, 
alle 1000 laukausta. Alkuperäinen kahva. Hinta 400 euroa. Ota yhteyttä Timo 
Kesälä: maija.kesala@lailanet.fi tai 0400-509227.

Ostetaan Valmetin TAK 27-66 alkuperäisessä kunnossa ja kaunis Sakon 
38-30-kivääri keräilyaseeksi. Ota yhteyttä (02) 2309790.

Ostetaan ilmapistooli Steyr, Hämmerli yms. Malli: ilmanpaine. S-M-
kahvalla, valmennuskäyttöön.
Ota yhteyttä leo.saari@saunalahti.fi tai 045-6748118.

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

80 vuotta
Aulis Pulkkinen KuusA 27.7.
Unto Nyman SA 1.8. 

75 vuotta
Antti Mäkelä NoSA 9.7.
Reijo Nummela PAS 20.8.
Egil Gyllenberg SA 28.8.

70 vuotta
Rauno Stolt PAS 26.6.
Heikki Laakso KuusA 24.7.
Veikko Niskala TSA 30.7.
Tauno Kärkkäinen HVA 2.8.
Olavi Sarkkinen OMAS 7.8.
Ahti Paljakka  HVA 14.8.
Matti Kuula HVA 24.8.
Jukka Koskinen TSA 27.8. 
Aaro Aitamäki TSA 29.8.
Esa Lahtinen K-UAS 2.9.
Matti Lamminsivu NoSA 2.9.
Teuvo Voutilainen TSA 3.9.

60 vuotta
Hannu Willman SA 16.7.
Ritva Jokela OMAS 19.7.
Viljo Hakkinen NoSA 19.7.

Timo Sillanpää LL 21.7.
Teuvo Blomqvist TSA 23.7.
Reijo Tasku SA 28.7.
Pertti Parkko K-UAS 30.7.
Eero Puhakka HVA 4.8.
Heikki Alho PAS 5.8.
Tor Bergman TSA 7.8.
Teuvo Ruuska P-HA 14.8.
Matti Mäkelä P-HA 16.8.
Kalevi Lehtonen  K-64 18.8.
Juhani Lähteenmäki SA 21.8.
Yrjö Suominen NoSA 26.8.
Ahti Salminen P-HA 28.8.
Pentti Korvenaho AlavA 31.8.
Markku Laamanen HVA 2.9.
Onni Sivonen K-UAS 6.9.
Tapio Lehto P-HA 6.9.
Heikki Pakkalin TSA 7.9.

50 vuotta
Ritva Halme TSA 4.7.
Juhani Savolainen PAS 18.7.
Tapio Pietilä K-64 24.7.
Kari Lehtinen PAS 25.7.
Veikko Rantanen P-HA 8.8.
Harri Mäkinen SA 11.8.
Jari Söderholm HVA 13.8.
Juhani Paloniemi AlavA 19.8.
Keijo Verronen OMAS 20.8.
Jouko Valtonen KuusA 22.8.
Markku Aronen PAS 5.9.
Ari Ainasoja NoSA 8.9.

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@sal.slu.fi  tai kirjeitse osoitteeseen:
Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU.

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@sal.slu.fi. Jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee se 
osoitteella Suomen Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 
SLU. Julkaisemme Urheiluampuja-lehdessä ja Ampumaurheiluliiton nettisivuilla, 
kun olet maksanut 10 euroa Ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.

JOKAISEN 
TIETOPAKKAUS 
AMPUMA-
URHEILUSTA 
KÄTEVÄSSÄ 
TASKUKOOSSA. 

Hinta 10 €/kpl ja yli 10 kpl tilaukset 9 €/kpl. Tilata voit kätevästi liiton netti-
kaupasta osoitteesta: www.ampumaurheiluliitto.fi/kauppa_ja_ilmoitukset/

Kalenterit lähetetään postiennakolla.

Myydään seuraavat kuolinpesän aseet 15.8.2008 mennessä 
saapuneiden tarjousten perusteella:
Revolveri, S&W .32 s/n, K438816, muotoiltu Morinin kahva. Revolveri, S&W .32 
s/n, K668487, muotoiltu Morinin kahva. Revolveri, S&W .32 s/n, K486611, muo-
toiltu kahva. Revolveri, S&W .32 s/n, K411172, muotoiltu kahva. Luodikko, 7.62 x 
53 s/n, 149033, alkuperäinen kunto. Pienoiskivääri, TOZ s/n 15735, siisti, takatähtäi-
men hahlo puuttuu. Paineilmapistooli, Benelli Kite, neljällä säiliöllä, muotoiltu kah-
va. Paineilmapistooli, Pardini K2, neljällä säiliöllä, piippu lyhennetty, kahva hieman 
muotoiltu. Paineilmapistooli, Anschütz LP, kahdella säiliöllä, kahva muotoiltu. Pai-
neilmapistooli, MG-1, kahdella säiliöllä, piippu lyhennetty, kahva hieman muotoil-
tu. Paineilmapistooli, Steyr LP2, kahdella säiliöllä, piippu lyhennetty, kahva hieman 
muotoiltu. Lähemmin, Pekka Lindfors, 050-3260139.

Onneksi olkoon!
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// AJANKOHTAISTA NUORISOTOIMINNASTA

// KILPAILUKUTSUJA

TAPAHTUMAKALENTERI 2008

u Kenraalin kilpailu
2.-3.8. Nokia / Tampere

u Kultahippufinaali ruutiaseilla
9.8. Sodankylä

u Nuorisotoiminnan Avaintoimijapäivät
27.-28.9. Tampere

u Tehoryhmän testi- ja valintaleiri
28.-30.11. Vierumäki

u Kultahippufinaali ilma-aseilla
7.-8.3.2009 Mikkeli

NUORISOTOIMINNAN AVAINTOIMIJAPÄIVÄT
2/2008 SYYSKUUSSA

Seuraavan kerran alueiden ja seurojen nuorisovastaavat ja 
ohjaajat kutsutaan koolle syyskuun 26.-28. päivä Sinettiseura-
seminaarin yhteyteen. Seminaari on tänä vuonna Tampereella 
Hotelli Rosendahlissa. Pistä päivät kalenteriin ja seuraa nuori-
sotoiminnan sivuja netissä ja ilmoittaudu mukaan.

Avaintoimijapäiville ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat olla 
mukana kehittämässä ampumaurheilun nuorisotoimintaa.

LISÄTIETOJA SUOMEN AMPUMA-
URHEILULIITON NUORISOTOIMINNASTA:
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuorisotoiminta/  
tai nuorisopäällikkö Riikka Lahti, 
puhelin (09) 3481 2507 tai riikka.lahti@sal.slu.fi. 
Postiosoite: SAL, Radiokatu 20, 00093 SLU.

KENRAALIN KILPAILUT
NOKIALLA JA TAMPEREELLA

Jalkaväenkenraali Rudolf Waldénin muistoksi järjestettävät 
Kenraalin kilpailut on kutsukilpailu, johon kutsutaan edellisen 
kesän nuorten SM-kisojen parhaimmisto.

AIKA: 2.-3.8.2008
PAIKKA: Nokian ja Aitovuoren Ampumaradat
LAJIT: Pojille: 50m kivääri 3x40 ls, 50m kivääri 60 ls makuu, 
50m pistooli 60 ls, olympiapistooli 60 ls.
Tytöille: 50m kivääri 3x20 ls, 50m kivääri 60 ls makuu, 
urheilupistooli 30+30 ls.
KUTSUTTUJEN LISTAT:
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuorisotoiminta/
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET:
Pekka Niemelä rini-tuote@kolumbus.fi; gsm. 040 522 0760

Kilpailun järjestää Nokian Seudun Ampuja yhteistyössä
Pohjois-Hämeen Ampujien kanssa.

KULTAHIPPUFINAALI 
RUUTIASEILLA SODANKYLÄSSÄ
AIKA: 9.8.2008, PAIKKA: Sodankylä, Jääkäriprikaatin 
ulkoampumarata, Kyläjärventie
LAJIT: Pienoiskivääri 12T, 14T ja pienoispistooli 12T koulu, 
14T koulu+kuvio
Finaaliin pääsyn edellytys on se, että ampujalla on vähin-
tään yksi suoritus virallisessa kilpailussa ajalla 1.5.-31.7.

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä:
urpo.remsu@luukku.com tai Urpo Remsu, Ratsutie 
15, 99600 Sodankylä. Ilmoittautumisesta käytävä ilmi: 
ampujan nimi, syntymäaika, seura, tulos ja kilpailu, jossa 
tulos on ammuttu.

Heinäkuu 2008

u Pohjolakiekkoa 12.-13.7.2008
Alkamisaika: kello 10.00
Paikka: Salolan ampumarata, Orimattila 
Kilpailunjohtaja: Heikki Moilanen
Tekninen asiantuntija: Heikki Keskitalo
Sarjat: trapsarjat A, B, C. Sarjajako kilpailun kuluessa.
Kilpailumaksut: 45 euroa, jälki-ilmoittautuminen +5 euroa,  
joukkue 25 euroa, maksetaan kilpailupaikalla.
Ilmoittautuminen: 4.7. mennessä, sähköpostilla heikki.moilanen@pp.inet.fi 
tai osoitteella Heikki Moilanen, Sopajärventie 22, 07600 Myrskylä.
Tiedustelut: Heikki 040-845 3064 ja ampumarata 03-7771086
OSU:n nettisivut: www.osu.fi

Orimattilan Seudun Urheiluampujat

u Nastatuplat 13.7.2008
Alkamisaika: kello 10.00
Paikka: Salolan ampumarata, Orimattila 
Kilpailunjohtaja: Heikki Moilanen
Tekninen asiantuntija: Heikki Keskitalo
Sarjat: kaksoistrapsarjat A, B. Sarjajako kilpailun kuluessa.
Kilpailumaksut: 45 euroa, jälki-ilmoittautuminen +5 euroa,  
joukkue 25 euroa, maksetaan kilpailupaikalla.
Ilmoittautuminen: 4.7. mennessä, sähköpostilla heikki.moilanen@pp.inet.fi 
tai osoitteella Heikki Moilanen, Sopajärventie 22, 07600 Myrskylä.
Tiedustelut: Heikki 040-845 3064 ja ampumarata 03-7771086
OSU:n nettisivut: www.osu.fi

Orimattilan Seudun Urheiluampujat

4.-6.7. Mustaruudin PM-kilpailut
4.-8.7. 300 metrin kiväärilajien Lapua Eurooppa-cup
5.-6.7. Salon XXXX Ampumakisat, juhlakilpailu
5.-6.7. Finlandia Compak

12.-13.7. Pogostan Kiulu Skeet
12.-13.7. SVA:n PM-kilpailu riistamaalilajeissa

13.7. Compak Sporting 100 kiekkoa
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// KILPAILUKUTSUJA
Heinäkuu 2008

u Automaattitrapin SM-kilpailu 
15.-17.8.2008
Alkamisaika: klo 10.00
Paikka: Salolan ampumarata, Orimattila 
Kilpailunjohtaja: Heikki Moilanen
Tekninen asiantuntija: Heikki Keskitalo
Sarjat: 
15.8. sarjat: Y15, Y17, Y20, N20, N, Y55, Y65, Y70 (75 kiekkoa + finaali), 
16.8. sarja: Y (75 kiekkoa)
17.8. sarja: Y (50 kiekkoa + finaali)
Kilpailumaksut: 15.8. 30 euroa, jälki-ilmoittautuminen +5 euroa, joukkue 
25 euroa ja 16.-17.8. 45 euroa, jälki-ilmoittautuminen +5 euroa, joukkue 25 
euroa, maksetaan kilpailupaikalla
Ilmoittautuminen: 8.8. mennessä sähköpostilla heikki.moilanen@pp.inet.fi  
tai osoitteella Heikki Moilanen, Sopajärventie 22, 07600 Myrskylä.
Tiedustelut: Heikki 040-845 3064 ja ampumarata (03) 7771086
OSU:n nettisivut: www.osu.fi

Orimattilan Seudun Urheiluampujat

u Kaksoistrapin SM-kilpailu 26.-27.7.2008
Aika: 26.-27.7.2008
Kilpailunjohtaja: Tuomas Miromäki
Paikka: Salolan ampumarata, Orimattila 
Lajit ja sarjat: Kaksoistrap, Y15, Y17, Y20, Y, N20, N, Y55, Y65, Y70. 
Ilmoittautumiset: 18.7.2008 mennessä.
Tiedustelut: Tuomas Miromäki puh. 040 5849 174, s-posti: t.miromaki@netti.fi 
Majoitusmahdollisuus: Koulutuskeskus Salpaus, Heinämaantie 35, 
16300 Orimattila, puh. (03) 828 11 tai 050 5265 970.
OSU:n nettisivut: www.osu.fi

Orimattilan Seudun Urheiluampujat

Elokuu 2008

u Trapin Y-sarjan SM-kilpailu 2.-3.8.2008
Alkamisaika: klo 10.00
Paikka: Salolan ampumarata, Orimattila 
Kilpailunjohtaja: Simo Köylinen
Tekninen asiantuntija: Aarne Klemetti
Sarjat ja ohjelma: Y-sarja 2.8. 75 kiekkoa ja 3.8. 50 kiekkoa + finaali
Kilpailumaksut: 45 euroa, joukkue 25 euroa, 
jälki-ilmoittautuminen +5 euroa, maksetaan kilpailupaikalla
Ilmoittautuminen: 25.7. mennessä sähköpostilla simo.koylinen@pp.inet.fi 
tai osoitteella Simo Köylinen, Vähä-Sorrilantie 112, 16350 Niinikoski
Tiedustelut: Simo 0400-351 762 ja ampumarata 03-777 1086
OSU:n nettisivut: www.osu.fi

Orimattilan Seudun Urheiluampujat

u SM-skeet, yleinen sarja 2.-3.8.2008 
Järjestäjä: Siilinjärven Urheiluampujat ry 
Kilpailupaikka: Raasion ampumakeskus, Raasiontie 261, Siilinjärvi 
Sarjat: Yleinen 
Kilpailun laji ja aikataulu: Skeet, yleinen sarja. Aloitus 2.8.2008
klo 9.30. Eräluettelot julkaistaan 25.7.2008 mennessä 
Kirjalliset ilmoittautumiset 18.7. mennessä.
Postiosoite: Antero Rautiainen, Panninniementie 17 A 1, 71800 Siilinjärvi. 
Sähköposti: rauan@dnainternet.net. 
Osallistumismaksut: Henkilökohtainen 45 €. Joukkue 25 €.
Maksu ennakkoon tilille 478610-218800 18.7.2008 mennessä tai käteisenä 
kilpailupaikalla.  Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Kilpailun johtaja: Timo Kovalainen
Ammunnan johtajat: Seppo Mahlamäki, Jorma Kainulainen
Tekninen asiantuntija: Pentti Saari 
Tiedottaja: Timo Kovalainen, puh. 0400 776 670,
sähköposti timo.kovalainen@upofloor.fi.
Opastus: Tienvarsiopasteet 5-tieltä. Ajo-ohje SiUran nettisivuilta 
osoitteesta www.siura.sporttisaitti.com 
Harjoittelumahdollisuus: ti-to 29.-31.7. klo 17 - 21 (4 € / kierros), 
perjantai 1.8. klo 12 - 21 (5 € / kierros) 
Lapsille ja muille perheenjäsenille Tahko Safarit Oy järjestää Nilsiän 
tahkovuorella maksullista oheisohjelmaa, mm. mönkijäsafari, melontaretki, 
lohen kalastus, golf, kylpylä, ratsastus ja ponitalutus lapsille.
Varaukset: Tahko Safarit: 017 481 800 tai www.tahkosafarit.fi 
Kilpailun ravintola 2.-3.8. Kahvio 9.30 - 18, lounas 12 – 14.
Majoitus Tahko Safarit Oy, 017 481 800, tahkosafarit@tahko.com . 
Erilaisia vaihtoehtoja.

Siilinjärven Urheiluampujat ry

u 300 m:n kiväärilajien SM-kilpailut 
30–31.8.2008 Oulussa
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura järjestää SM-kilpailut 300 metrin 
kiväärilajeissa Y- ja N-sarjoissa 30-31.8.2008 Hiukkavaaran ampumaradalla.
Kilpailuohjelma:
Lauantaina 30.8.
300 m kivääri makuu 60 ls: Y, N
300 m kivääri 3x20 ls: N
300 m vakiokivääri 3x20 ls: Y
Sunnuntaina 31.8.
300 m kivääri 3 x40 ls: Y
Ilmoittautumiset: Seuroittain, yksittäisiä ilmoittautumisia ei huomioida, 
viimeistään 10.8. mennessä osoitteella toimisto@omas.fi tai www.omas.fi
kotisivun kautta ohjeiden mukaisesti tai postitse Oulun Metsästys- ja
Ampumaseura, Pikkukankaantie 2 B, 90100 Oulu. Ilmoittautumisen yhteydessä 
mainittava paras tulos vuosilta 2007-2008. Mahdollinen karsinta suoritetaan 
ilmoitettujen tulosten perusteella ja ensimmäiseksi karsitaan ne, jotka eivät ole 
tulosta ilmoittaneet. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ratakapasiteetin 
salliessa. Osanottomaksu jälki-ilmoittautuneilta on 1,5-kertainen.
Osanottomaksut on suoritettava viimeistään 10.8. mennessä Oulun 
Metsästys- ja Ampumaseuran tilille nro 574089-224764 OP Oulu. Maksut 
60 ls 20 euroa ja 120 ls 40 euroa, joukkuemaksu 25 euroa.
Tiedustelut: Matti Korhonen, 050 3763965, toimisto@omas.fi.
Organisaatio: Kilpailun johtaja Matti Korhonen, TA Hannu Kantola
Eräluettelo: Nähtävissä OMAS:n kotisivuilla www.omas.fi, viimeistään 
viikko ennen kilpailuja.

Tervetuloa
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry

Ampumaurheilun kilpailukalenteri löytyy internetistä osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi

1.8. 10m liikkuvan maalin MM-katsastus
2.8. Elokuun kilpailut

2.-3.8. Riistamaalilajien SM-kilpailu ja MM-katsastus, Y, N ja nuoret
2.8. Sorsatrap (automaattitrap 100 kiekkoa)
9.8. Kyyhky Compak
9.8. Kultahippufinaali ruutiaseilla

9.-10.8. Trapin SM-kilpailu, ikäkausisarjat
9.-10.8. Riistamaalilajien SM-kilpailu, ikämiehet
9.-10.8. Kasa-ammunnan PM-kilpailu
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PALVELUHAKEMISTO

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

Metsästys-
matkailua:

Erkki Rintakoski
0400 566825

www.ekihuntingsport.net

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

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!
Liikkeemme laajoista valikoimista löydätte urheiluammunnan 
aseet, kuten pienoispistoolit, isopistoolit, pienoiskiväärit  sekä  
kilpailuhaulikot laadukkaista merkeistä.
Tarvikkeina löytyvät ampujan takit, housut, kengät, 
käsineet, hihnat, alusasut, ampumamatot, nilkkatyynyt, 
ratakaukoputket, tähtäimet, perälevyt, ym.
Panosvalikoimamme kattaa kaikki tunnetuimmat merkit.
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SFS vårmöte föreslog 
namnändring
Mötet hölls på Yrkeshögskolan Sydväst den 
5.4.2008 där delegaterna först bjöds på lunch
Vårmötet inleddes sedan kl. 13.00 med 
behandling av de stadgeenliga ärendena.

Årsberättelsen  presenterades av sekre-
terare Jack Wuorinen. Den visade på stora 
framgångar av förbundets skyttar. Speciellt på 
juniorsidan, som såväl antalsmässigt, som 
vad prestationer beträffar stark gått framåt. Här 
har juniorsatsningen faktiskt burit frukt.

Kassör Thomas Böckelman. företedde bok-
slutet som visade ett överskott på 4.835,33€. 
Här har trenden vänt och efter två år av under-
skott visar bokslutet nu på plus. Efter att Sven 
Holmberg läst upp revisorernas berättelse 
beviljade mötet ansvarsfrihet åt styrelsen.

Styrelsen kom till vårmötet med ett förslag 
om att ändra förbundets namn till ”Svenska 
Finlands Sportskytteförbund r.f.” 
Detta namn skulle enligt styrelsens åsikt bättre 
framhäva ändamålet med förbundets verksam-
het, nämligen sportskytte. Mötet omfattade 
också förslaget och namnändringen kommer 
till beslut på höstmötet.    *JW

I nästa år, mellan den 27.6 och  4.7. kommer 
Åland att stå som värd för Nat West Island 
Games, eller Ö-spelen som de populärt kal-
las. Det är andra gängen i spelens historia 
som Åland har förmånen att vara arrangör. 
Spelen har under åren vuxit så pass att 
man nu är uppe i ett högre deltagarantal än 
de olympiska vinterspelen. I spelen deltar 
idrottsmän och kvinnor från öarna i den så 
kallade Ö-spelsfamiljen, som för närvaran-
de består av 25 öar allt ifrån bl.a. Åland i 
Östersjön till Cayman Islands i Karibiska 
havet.

Ålands Sportskytteförening kommer som 
naturligt val att arrangera skyttegranarna. I 
stadgarna för spelen finns angivet ett visst 
antal obligatoriska grenar, vilka för skyttets 
del är luftgevär, luftpistol och hagel. Utöver 
dessa har värd-ön sedan rätt att arrange-
ra ytterligare grenar förutsatt att tillräckligt 
antal deltagare anmäler sig. Under spelen 
på Åland kommer det förutom luftvapen-
grenarna att skjutas miniatyrgevär liggan-
de och trepositioner. På pistolsidan blir det 
fri-, grov-, standard- och sportpistol, och i 
hagelgranarna blir det skeet, automattrap 
och sporting. I varje gren är det individuel-
la tävlingar och separata lagtävlingar, med 
vardera herr och damklass. Med andra ord 
kommer det att innebära en rejäl utmaning 
för föreningen, med intensiv aktivitet alla 
dagar, från morgon till kväll på banorna i 
Bredmo.

NAT WEST ISLAND GAMES på Åland 2009
För att ro iland tävlingarna kommer det 

naturligtvis att krävas en hel del funktio-
närer, vilket innebär att hjälp behövs av 
frivilliga även utanför förening. Ekonomisk 
hjälp kommer också att vara ett måste. För 
att kunna arrangera det program som är 
uppsatt behöver föreningen anlägga en ny 
25m pistolbana, och både 50m banan för 
gevär och pistolskytte, samt  hagelbanorna 
behöver få sig en uppsnyggning. Förhop-
pningen om att pistol- och gevärsbanorna 
skulle vara i tävlingsdugligt skick till säs-
ongen 2008, så att de kunde provköras en 
säsong innan spelen, kom tyvärr på skam 
sedan verkställandet av ett domstolsbeslut 
dragit ut på tiden i miljöprövningsnämn-
den. Som sidoeffekt till spelen kan nämnas 
att föreningen efter upprustningen borde 
kunna stå värd för pistol- och gevärstävlin-
gar i storleksklass med SFS-mästerskap, 
vilket har varit ett önskemål från skyttarna 
i förbundets medlemsföreningar.

Under Ö-spelen 2007 på Rhodos jobba-
des det hårt med att knyta kontakter och 
med marknadsföring av spelen på Åland. 
En som, med råge, kommer att ha hän-
derna fulla är Kristina Nordlund. Hon är, 
förutom de uppgifter hon har med skytte-
tävlingarna, viceordförande i Åland Island 
Games Association:s styrelse.

Mycket arbete återstår alltså med för-
beredelser, men med erfarenhet av hur 
gemytlig och festlig stämning det är under 

den vecka då spelen pågår, kommer det 
att vara värt varenda arbetstimme och va-
renda droppe svett, det är helt säkert.

text: Peter Hellsten

Den Åländska gruppen tågar in till invigningen av 

spelen på Rhodos 2007. (foto: Sebba Södergård, Ålandstidningen)
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Stafettkarnevalsdags igen
SFS var igen i år med på ett hörn när sta-
fettkarnevalen ordnades i Helsingfors den 
23-24 maj. I vårt tält nedanför idrottsmu-
seet presenterade vi laserskytte för intres-
serade ungdomar. Och intresset var stort, 
över 600 skolelever hann pröva på laser-
skytte, under lördagen då vi var på plats. 
Ungdomarna hade möjlighet att pricka 
rätt på såväl pistol som gevärstavlor. 

Tommens öppna luftvapentävling, denna 
gång med över 60 deltagande skyttar från 
fem föreningar, har en annan karaktär än 
tävlingar i allmänhet. Här är klassindelning-
en speciell,  med stödskytteklasser, klasser 
under och över 15 år samt klasser för mam-
mor och pappor.

Alla skjuter först i sina respektive klasser 
och därefter kommer de åtta bästa skyttar-
na (oberoende av klass) till en spännande 
finaltävling.

Denna gång var det tre flickor som i fi-
naltävlingen placerade sig bäst. Segrade 
gjorde Elin Liewendahl från ÅSSF.

Här nedan finalskjutningens resultat:
1) Elin Liewendahl ÅSSF 106p (11),  2) Petra Liljeberg 
KSF 106p (10,5), 3) Katarina Långström KSF 106p (9),  
4) Bo Liljeberg KSF 104p, 5) Jens Rudnäs RS 103,5, 
6) Maria Liewendahl ÅSSF 102,5p, 7) Robin Stenström 
RS 102p (11), 8) Conny Huldin RS 102 ( 10,5)

// INFORMATION
Cirkulär 
Per post utsänds information till fören-
ingarna om verksamheten, verksam-
hetsplan, femårsplan, möteskallelser, 
adresser och övrig information.

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

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

Svenska Finlands
Skytteförbund r.f. 
Postadress: Jack Wuorinen,
Karisvägen 30, 10300 Karis
Telefon: 0500-872045

SFS:s e-postadress är: 
jack.wuorinen@dnainternet.net  

Tommens luftvapentävling avgjordes i RS skyttehall i Ekenäs

Här är en stor del av deltagarna, med Tom Eklund knästående främst i bilden, 
samlade efter tävlingen. (Text och foto JW)

På bilden instruerar 
Cindy Dufvelin och 
Petra Liljeberg, från 
KSF, ungdomarna i 

skjutteknik.
(Text och foto JW)




