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Maailma muuttuu Eskoseni…

Vanha fraasi ”Maailma muuttuu Eskoseni” pitää paikkansa mel-
ko konkreettisesti. Jokelan koulusurmat muuttivat maailmaamme 
monella tavalla turvallisessa lintukodossamme. Keskusteluun 
ovat nousseet lasten ja nuorten mielenterveysasiat, koulutervey-
denhoito samoin kuin vaatimukset muuttaa aselakia, asesäily-
tystä ja aselupien myöntämistä.

Surullista on, että Jokelan murhenäytelmä pääsi tapahtu-
maan, mutta sitä ei olisi varmuudella voitu estää millään edellä 
mainittujen asioiden korjaamisella tai muuttamisella. Tosiasia on, 
että se kosketti hetkellisesti kaikkia, vaikkei siihen olisi ollutkaan 
osaa eikä arpaa.

Ampumaurheilunkin on asian kanssa elettävä. Ampumaurhei-
lua koskevissa asioissa ei ole aihetta painaa paniikkinappulaa. 
Toivottavasti myös päättäjät ja viranomaisetkin ymmärtävät sen. 
Meillä on toimiva aselaki, kunhan sitä uusien yhtenäistämisoh-
jeiden kautta sovelletaan samalla lailla ympäri maata. Aseluvan 
myöntämisehtoja ensimmäiselle aseelle tulee varmaan miettiä ja 
löytää siihen ratkaisu. Lääkärin todistuksen liittäminen mukaan 
hakupapereihin on yksi vaihtoehto ja syvällisemmän haastatte-
lun lisääminen toinen. Vuoropuhelua viranomaisten ja harrasta-
jatahojen välillä on syytä pitää yllä tehokkaammin tässä kohdin.

Ampumaurheiluliitto oli käynnistämässä jo alkukeväästä mui-
den alan toimijatahojen kanssa AMPU-hanketta, jolla yhdenmu-
kaistettaisiin kaikkien ampumatoimijatahojen kanssa ammunnan 
alkeis- ja perusopetus sekä siihen liittyvät vaatimukset. Nyt han-
ketta on vauhditettava. Hankkeen sisältöön tulee liittää myös sel-
keät ohjeet muun muassa harrastustodistuksien kirjoittamisesta 
aseenhankintaa varten sekä suositukset jäseneksi ottamisista. 
Suositus tullee olemaan sellainen, että vasta-alkaja joutuu käy-
mään pitkäaikaisen ampumakoulun ohje- ja sääntökoulutuksi-
neen ja sen jälkeen osoittamaan vielä harrastushalukkuutta. Li-
säksi hänellä pitää olla 1-2 suosittelijaa seuran jäseneksi ja vielä 
henkilökohtainen haastattelu.

Ehdotus käsiaseiden säilyttämisestä ampumaradoilla on mah-
doton, koska suurin osa radoistamme  on päinvastoin kuin muu-
alla Euroopassa   kevytrakenteisia niin sanottuja korpiratoja,  joilla 
ei ole ympärivuorokautista talonmiestä tai vartiointihenkilökuntaa.

Arkinen aherrus jatkuu ja vuosi on kääntymässä lopuilleen. 
Haluan kiittää kaikkia toiminnassa mukana olevia sekä toimin-
taamme tukeneita tahoja menestyksellisestä vuodesta ja toivot-
taa rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2008!

Världen förändras och vi med den…

Den gamla frasen ”Världen förändras och vi med den” stämmer 
ganska bra. Skolskjutningarna i Jokela förändrade på många 
sätt vår hittills trygga tillvaro. Frågor såsom barns och ungdo-
mars mentala hälsa, skolhälsovården samt krav på att ändra 
vapenlagen, vapenförvaringen och beviljande av vapenlicenser 
har kommit upp till diskussion.

Det är sorligt att tragedin i Jokela kunde hända, men den 
skulle inte med säkerhet ha kunnat förhindras genom att för-
bättra eller ändra någon av de ovan nämnda sakerna. Faktum 
är att händelsen tillfälligt berörde oss alla fastän vi inte skulle ha 
haft något med saken att göra.

Även sportskyttet måste leva med den här saken. Det finns 
dock ingen orsak att råka i panik. Förhoppningsvis förstår även 
beslutsfattarna och myndigheterna detta. Vi har en fungerande 
vapenlag, förutsatt att den tillämpas enhetligt över hela landet. 
Vi måste säkert fundera över villkoren att bevilja tillstånd till det 
första vapnet och hitta lösningar på denna fråga. Att bifoga 
läkarintyg till ansökningspapperen är ett alternativ, en mera 
djupgående intervju ett annat. Dessutom ska en effektivare 
dialog föras mellan myndigheterna och skyttekretsarna i detta 
ärende.

Skytteförbundet började redan tidigt under våren tillsam-
mans med andra intressegrupper att planera projektet AMPU, 
med hjälp av vilket sportskyttets nybörjar- och grundutbildning 
samt därtill hörande krav ska förenhetligas. Nu måste projek-
tet påskyndas. Projektet måste innehålla tydliga regler bland 
annat för utskrivning av tillstånd att idka skytte, anskaffning av 
vapen samt rekommendationer för godkännande av medlem-
mar. Rekommendationerna ska vara sådana att en nybörjare 
måste delta i en långvarig skytteutbildning med därtill hörande 
instruktioner och regler och efter det ännu bevisa sitt intresse för 
grenen. Dessutom måste 1-2 personer rekommendera utövaren 
i fråga som medlem i föreningen och denna måste genomgå en 
personlig intervju.

Förslaget om att handvapen skulle förvaras på skjutbanorna 
är omöjligt, eftersom de flesta av våra banor finns ytter om be-
byggda områden och inte bevakas dygnet runt. 

Det vardagliga arbetet fortsätter och året går mot sitt slut. Jag 
vill tacka alla som deltagit i och understött vår verksamhet för ett 
framgångsrikt år och önska er en fridfull jul och ett framgångs-
rikt nytt år 2008!

Pääkirjoitus / 
Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja
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M 
ira Nevansuu on ampunut ilma-
pistoolilla todella mainion kauden. 

Hän laukoi EM-hopeaa ja olympiamaapai-
kan maaliskuussa Ranskan Deauvillessä. 
Lisäksi hän paransi finaalin SE-tuloksensa 
487,3 pisteeseen ja sivusi 40 laukauksen 
peruskilpailun SE-tulostaan 389 pistettä.
Mira Nevansuun meriittilistalle kertyi mui-
takin huippusaavutuksia: maailmancupin 
kolmas sija Saksan Münchenissä touko-
kuun lopussa ja maailmancupin finaalin 
seitsemäs sija lokakuun alussa Thaimaan 
Bangkokissa. Kun Mira oli vuoden 2006 
MM-kilpailussa 14:s ja EM-kilpailussa 32:s, 
hän hyppäsi kansainvälisten arvokilpailujen 
tuloslistalla ison loikan ylöspäin.
- Ainahan ne tulokset ja sijoitukset ovat yllä-
tyksiä. Jos minä rupeaisin itselleni tarkkoja 
tavoitteita asettamaan, stressaisin liikaa, 
hän toteaa asenteensa urheiluun.

- Lähden kilpailuun aina positiivisella mie-
lellä tekemään parhaani. En ota kilpailemi-
sesta stressiä.

Hyvä finaaliampuja
Mira Nevansuu ampui kauden aikana uran-
sa ensimmäiset arvokilpailufinaalinsa ja on-
nistui jokaisessa 10 laukauksen koitoksessa 
hienosti. EM-kilpailussa mitalit ja olympia-
maapaikat ratkesivat vasta finaalissa, jossa 
Mira laukoi koko joukon parhaan pistemää-
rän 98,7. Maailmancupissa Münchenissä 
hänen finaalituloksensa oli 98,1 ja maail-
mancupin finaalissa Bangkokissa 99,4. Ko-
vatasoisessa kansainvälisessä kilpailussa 
hän paukutti aivan hurjan tuloksen 103,3 
pistettä tammikuun lopussa Münchenissä.
- Finaalissa on riittävästi aikaa tyhjätä pää ja 
miettiä seuraavaa laukausta, kun kuuluttaja 
kertoo laukauksen jälkeen jokaisen ampu-

jan tuloksen. Minulla ei ole kisassa niin pal-
jon aikaa, hän kertoo.
”Arvaa vaan kuinka paljon jännitti. Ikinä ei 
ole ollut näin kamalaa ampua finaalissa. 
Kutakuinkin pystyin pitämään itseni koos-
sa”, Mira puuskahti heti EM-finaalin jälkeen. 
EM-finaali oli ison kongressikeskuksen la-
valla tuhannen hengen katsomon edessä ja 
ranskalaiset loivat valoilla, tv-kuvauksella ja 
kuulutuksella sykähdyttävän tapahtuman.
- Show aiheutti jännityksen. Se tuntui oi-
keasti isolta kilpailulta. Yleensä finaaliin saa 
valmistautua kaikessa rauhassa, mutta EM-
kilpailussa se ei onnistunut, hän muistelee 
ja toteaa yhden oppimansa asian. 
- Minä mustasin aseen tähtäimet ajoissa 
ja panin sen jälkeen aseen vielä laukkuun. 
Laukussa tähtäimet pyyhkiytyivät osaksi 
ja ne kiiltelivät finaalissa. Jatkossa pidän 
aseen kädessäni.

Mira Nevansuu
on Vuoden ampuja 2007

Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi pistooliampuja Mira Nevansuun Vuoden ampujana perinteisessä 
palkintogaalassaan, Grande Finalessa, Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä lauantaina  

3. marraskuuta. Kuortaneen Kuntoa edustava 22-vuotias Nevansuu ansaitsi tittelin ammuttuaan 
ilmapistoolilla EM-hopeaa, olympiamaapaikan ja kolmannen sijan maailmancupin kilpailussa.

>>

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Matti Erkkilä ja Matti Viitanen

Mira Nevansuu keräsi runsaasti palkintoja ampumaurheilun perinteisessä palkintogaalassa Grande Finalessa Suomen 
Urheiluopistolla Vierumäellä. Palkitsijoina Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Helena Walldén ja toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.
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Tähtäimessä Peking
Mira Nevansuu ilmoitti jo kolmisen vuot-
ta sitten, 18-19-vuotiaana, tavoitteekseen 
vuoden 2008 olympialaiset Pekingissä. Sil-
loin hänelle hymähdeltiin, kun suomalaisen 
pistooliampujan olympiamaapaikka tuntui 
olevan kaukana. Nyt Mira on maapaikan 
hankkinut ja on lähellä paikkaa olympiajouk-
kueessa, jonka valitsee Olympiakomitea.
- Silloin sanoin, että niihin kilpailuihin ajat-
telin mennä. Nyt varmaan kaikki rupeavat 
uskomaan, hän sanoo.
- Onhan se mukava, kun saa vähän antaa 
nenille.
Hän on miettinyt valmentaja-isänsä Seppo 
Nevansuun ja pistoolilajien päävalmentaja 
Matthias Hahnin kanssa selkeän suunnitel-
man matkalle kohti Pekingiä. Ensi vuoden 
neljästä maailmancupista hän ampuu kaksi: 
esiolympialaiset huhtikuussa Pekingissä ja 
perinteisen Münchenin maailmancupin tou-
kokuun puolivälissä. Kauden ensimmäinen 
tärkeä tapahtuma Miralla on ilma-aseiden 
EM-kilpailu, jossa hän puolustaa hopeami-
taliaan helmi-maaliskuun vaihteessa.
- Pekingin maailmancupissa on hyvä tutus-
tua paikkoihin. En erityisesti panosta niihin 
tai odota kovaa tulosta. Olen tyytyväinen, 
jos olen alkukaudesta 380:n kunnossa ja 
kunto nousee tasaisesti, hän hahmottelee.
- Olen tyytyväinen, jos pääsen samaan tu-
lostasoon, kun tänäkin vuonna ja niillä tulok-
silla pärjää maailmalla.
Mira Nevansuu rytmittää harjoittelunsa ja 
kilpailukautensa selkeästi. Hän toteuttaa 

onnistuneesti vanhaa totuutta ”Levossa 
kunto nousee”. 
- Minä pidän viikon lepoa ammunnasta 
ennen tärkeää kilpailua. Käyn vain parina 
iltana harjoittelemassa. Se on ollut minulle 
toimiva tyyli, hän kuvailee.

”Mitä niitä turhaan 
pokkuroimaan”
Mira Nevansuu on kilpaillut aikuisten arvo-
kilpailuissa vasta kaksi kautta. Hän on jou-
tunut jatkuvasti sopeutumaan uusiin oloihin: 
EM-kilpailu vei hänet ensi kertaa Ranskaa, 
maailmancup USA:han ja maailmancupin fi-
naali Thaimaahan. Hänen kilpakumppanei-
naan on ampujia, jotka ovat vuosikymmeniä 
kiertäneen kilpailuja ja keränneet kokemuk-
sia. Esimerkiksi Serbian Jasna Sekaric on 
20 vuotta Miraa vanhempi ja hänen meriit-
tilistallaan on muun muassa ilmapistoolin 
olympiakulta (1998), kolme olympiahopeaa 
(1992, 2000, 2004), MM-kulta (1990, 1994) 
ja MM-hopea (1989) sekä urheilupistoolin 
olympiapronssia (1988).
- Onhan monilla ampujilla paljon enemmän 
kokemusta ja se on pieni etulyöntiasema. 
Mitä niitä kuitenkaan turhaan pokkuroimaan. 
Ovat ne minultakin nenilleen saaneet.

Mira Nevansuu otti Vuoden 
ampujan tittelin ammuttuaan 
ilmapistoolilla EM-hopeaa, 
olympiamaapaikan ja kolmannen 
sijan maailmancupin kilpailussa.

Suomen Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtaja Helena Walldén ja 
Euroopan Ampumaurheiluliiton 
(ESC) puheenjohtaja Unni Nicolaysen 
palkitsivat pistooliampuja Mira 
Nevansuun Vuoden ampujana 2007.
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Ampumaurheiluliiton
Vuoden ampujat

Suomen Ampumaurheiluliiton 
valinnat Vuoden ampujiksi. 

1965 Hannele Wirilander
1967 Simo Morri
1969 Kimmo Hovila
1970 Esa Kervinen
1974 Markus Remes
1975 Seppo Mäkinen
1976 Markus Remes
1977 Helvi Leppämäki
1978 Paavo Palokangas, Seppo 

Mäkinen ja Juha Rannikko
1979 Paavo Palokangas
1980 Mauri Röppänen
1981 Arto Vainio
1982 Sirpa Ylönen
1983 Matti Nummela
1984 Rauno Bies
1985 Ralf Westerlund
1986 Juha Hirvi
1987 Seppo Mäkinen
1988 Pirjo Peltola
1989 Jari Pälve
1990 Petri Eteläniemi
1991 Satu Pusila
1992 Juha Hirvi
1993 Satu Pusila
1994 Satu Pusila
1995 Riitta-Mari Murtoniemi
1996 Riitta-Mari Murtoniemi
1997 Janne Himanka
1998 Satu Pusila
1999 Pia Julin
2000 Juha Hirvi
2001 Marko Kemppainen
2002 Helena Juppala
2003 Krister Holmberg
2004 Marko Kemppainen
2005 Juha Hirvi
2006 Petri Savinainen
2007 Mira Nevansuu

Tietolähteenä ovat kaiverrukset 
palkinnossa sekä Ampuma-
urheiluliiton toimintakertomukset.

Mira Nevansuu
Syntymäaika: 9.7.1985

Syntymäpaikka: Kuortane
Kotipaikka: Ikaalinen
Seura: Kuortaneen Kunto
Henkilökohtainen valmentaja: Seppo Nevansuu
Liiton valmentajat: Matthias Hahn ja Paula Viitasaari
Ammatti: Vaatetusalan artesaaniopiskelija Ikaalisissa.  

Valmistuu jouluna 2008.
Ase: Anschütz LP -ilmapistooli
Patruunat: Finale Match Pistolen
Varusteet: Dillon-kuulosuojaimet, Mendl-kengät
Henkilökohtaiset SE-tuloset
ilmapistooli 40 ls: 389. Mira on ampunut tuloksen 30.4.2006 Viron Elvassa ja 31.5.2007 Saksan Müchen.
ilmapistooli 40 ls finaalitulos: 487,3. Mira on ampunut tuloksen 25.1.2007 Saksan Münchenissä.

Kauden 2007 tuloksia
1 EM-katsastus ja kansainvälinen kilpailu 25.1.2007, München, Saksa ilmapistooli 40 ls 487,3 (384+103,3)
2 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville, Ranska ilmapistooli 40 ls 480,7 (382+98,7) *
3 maailmancup 31.5.2007, München (GER) ilmapistooli 40 ls 487,1 (389+98,1)
3 SM-kilpailu 3.3.2007, Oulu ilmapistooli 40 ls 472,9 (372+100,9)
7 maailmancupin finaali 7.10.2007, Bangkok, Thaimaa ilmapistooli 40 ls 478,4 (379+99,4)
9 maailmancup 3.4.2007, Fort Benning, USA ilmapistooli 40 ls 382

* otti Suomelle olympiamaapaikan

Aiempia saavutuksia
1 Heli Rassin muistokilpailu 2006, Viro, Elva ilmapistooli 40 ls 486,4 (389+97,4)
1 PM-kilpailu 2002, Tanska tyttöjen vapaapistooli 60 ls 537
1 PM-kilpailu 2004, Norja tyttöjen urheilupistooli 60 ls 563
1 PM-kilpailu 2004, Norja tyttöjen ilmapistooli 40 ls 470,1 (376+94,1)
5 PM-kilpailu 2002, Tanska tyttöjen ilmapistooli 40 ls 460,8 (365+95,8)
6 EM-kilpailu 2003, Göteborg tyttöjen ilmapistooli 40 ls 474 (377+97)
9 EM-kilpailu 2005, Tallinna tyttöjen ilmapistooli 40 ls 376

14 MM-kilpailu 2006, Zagreb ilmapistooli 40 ls 382
22 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki tyttöjen ilmapistooli 40 ls 366
27 EM-kilpailu 2004, München tyttöjen urheilupistooli 60 ls 546
29 MM-kilpailu 2002, Lahti tyttöjen urheilupistooli 60 ls 549
29 MM-kilpailu 2002, Lahti tyttöjen ilmapistooli 40 ls 369
32 EM-kilpailu 2006, Moskova ilmapistooli 40 ls 377

- Onhan se mukava, 
kun saa vähän 
antaa nenille.

Ampumaurheiluliiton
Vuoden ampujat
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Syyskuussa päättyneellä ruutiasekau-
della Tiia Törmälä otti paikkansa ki-
vääriampujien nuorten sarjan kansain-

välisenä kärkiampujana. Hän voitti tyttöjen 
pienoiskiväärin 3 x 20 laukauksen EM-kultaa 
ja ampui tyttöjen pienoiskiväärin makuuasen-
non 60 laukauksen EM-hopeaa heinäkuun 
puolivälissä Espanjan Granadassa.

Ilma-aseiden EM-kilpailussa hän oli 
kuudes tyttöjen 40 laukauksen kilpailussa 
Ranskan Deauvillessä maaliskuun puolivä-
lissä. Se kilpailu harmittaa Tiia edelleen.

- Peruskilpailun jälkeen olin kahdeksas 
(Tiia ja kolme muuta ampujaa tuloksessa 
395) ja minulla oli mahdollisuus mitaleille 
(mitali pisteen päässä). Finaaliammuntani 
oli aivan kamalaa, hän muistelee.

- Finaaliin valmistautuminen ei ollut sitä, 
mitä olemme tottuneet tekemään. Käyttä-
mämme avainsanat jäivät ja avainasioita jäi 
pois.

Kisan voitti Saksan Jessica Mager 498,4 
(396+102,4) pisteellä. Tiia laukoi finaalissa 
101,0 pistettä, joten tuloksena oli 496,0 pis-
tettä. Hänen finaaliennätyksensä oli 104,4 
pistettä ennen EM-kilpailua ja koko kauden 
finaalien keskiarvo noin 103 pistettä.

- Olisin tarvinnut enemmän tukea omal-
ta valmentajaltani ennen finaalia. Oman 
valmentajan kanssa syntyy turvallisuuden 
tunne, joka auttaa ampumaan hyvin, hän 
sanoo.

Ilma-aseiden EM-kilpailusta oppineena 
Tiia ja hänen valmentaja-isänsä Mikko Tör-
mälä puhuivat paljon puhelimessa ruuti-
aseiden EM-kilpailun aikana. Tuloksena oli 
kaksi EM-mitalia ja satojen eurojen puhelin-
lasku.

- En koe ilman omaa valmentajaa kilpai-
lemista kasvattavaksi. En koe, että minun 
pitäisi pärjätä arvokilpailuissa ilman henkilö-
kohtaista valmentajaa, joka tietää tarkalleen 
mitä päässäni pyörii, hän sanoo.

- Vaikean paikan tullen erityisesti nuoret 
tarvitsevat tukea. Henkilökohtainen valmen-
taja pystyy parhaiten auttamaan, Mikko Tör-
mälä toteaa.

EM-kilpailut tavoitteena
Tiia Törmälä harjoittelee erittäin ahkerasti 
valmentaja-isänsä Mikon ohjauksessa. Syk-
syllä päättyneellä kaudella hän ampui perä-
ti 26800 laukausta.

- Alkaneen kauden tavoitteena on pääs-
tä samaan harjoitusmäärään – ei harjoitus-
määrän lisääminen. Kouluakin pitää ehtiä 
käydä. Läksyihin on ehdittävä käyttää pari 
tuntia illassa, sanoo Tiia, joka aikoo käydä 
lukion neljässä vuodessa. Nyt on menossa 
toinen vuosi. 

Mikko Törmälä kertoo Tiian ehtineen am-
pua syksyn aikana 2000 laukausta enem-
män kuin vuosi sitten. Suunnitelmien mu-
kaan kevätkauden laukausmäärä on tämän 
vuoden tasolla.

- Suuremman muutoksen olemme tehneet 
kuntoharjoittelussa, jota olemme lisänneet. 
Kehitämme peruskuntoa, perusvoimaa, 
ammunnan lajivoimaa ja lihastasapainoa. 

Tiia harjoittelee joka päivä, mutta rytmitäm-
me harjoittelua. Rasitusta ja palautumista 
seuraamme muun muassa tarkkailemalla 
sykettä harjoituksissa sekä ortostaattisella 
sykereaktiolla (sykkeen mittaaminen ensin 
lepotilassa ja nopean ylösnousun jälkeen), 
Mikko kuvailee harjoittelua.

Tiia Törmälä on asettanut kauden tavoit-
teekseen nuorten EM-kilpailut. Ilma-aseiden 
EM-kilpailu on helmi-maaliskuussa Wintert-
hurissa Sveitsissä. Ruutiaseiden junioreiden 
EM-kilpailu on heinäkuun toisella viikolla Pil-
senissä Tshekissä.

- 400 pistettä ilmakiväärillä on ihan rea-
listinen tavoite. Teknisesti se ei ole ongel-
ma. Keskittyminen pitäisi vain saada koh-
dalleen. Harjoituksissa olen ampunut 400 
pistettä viitisen kertaa, hän toteaa yhden 
tulostavoitteensa.

13. lokakuuta, 17-vuotissyntymäpäivä-

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

 Tiia Törmälä 
on vuoden 2007 NUORI AMPUJA

Suomen Ampumaurheiluliitto 
palkitsi kivääriampuja Tiia 
Törmälän Vuoden nuorena 
ampujana perinteisessä 
palkintogaalassaan, 
Grande Finalessa, Suomen 
Urheiluopistolla Vierumäellä 
lauantaina 3. marraskuuta. 
Rauman Seudun 
Urheiluampujia edustava 
17-vuotias Törmälä otti tittelin 
ammuttuaan pienoiskiväärillä 
EM-kultaa ja -hopeaa.
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Vuoden nuoret ampujat
Suomen Ampumaurheiluliiton
Vuoden nuoret ampujat:

1994 Pasi Wedman ja Helena Juppala
1995 Joonas Olkkonen
1996 Teppo Koskue
1997 Janne Himanka
1998 Teemu Tiainen
1999 Mopsi Veromaa
2000 Viivi Villa

2001 Hanna Etula
2002 Vesa Lautamatti
2003 Teijo Kimpimäki
2004 Tarmo Koskela
2005 Jesse Louhelainen
2006 Jesse Louhelainen
2007 Tiia Törmälä

Saavutuksia
1 EM-kilpailu 13.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoiskivääri, 3 x 20 ls 681,6 (581+100,6)
1 PM-kilpailu 2006, Kööpenhamina (DEN) tyttöjen ilmakivääri, 40 ls 496,5 (393+103,5)
1 SM-kilpailu 4.8.2007, Kontiolahti pienoiskivääri, 3 x 20 ls 684,8 (585+99,8)
2 EM-kilpailu 11.7.2007, Granada (ESP) tyttöjen pienoiskivääri, 60 ls, makuu 587
6 EM-kilpailu 15.3.2007, Deuaville (FRA) tyttöjen ilmakivääri 40 ls 496,0 (395+101,0)

10 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen ilmakivääri, 10 m, 40 ls 393
14 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen pienoiskivääri 3 x 20 ls 572
15 maailmancup 5.4.2007, Fort Benning (USA) pienoiskivääri, 3 x 20 ls 578
42 maailmancup 2.4.2007, Fort Benning (USA) ilmakivääri 40 ls 391
53 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) tyttöjen pienoiskivääri, makuu, 60 ls 573
76 maailmancup 30.5.2007, München (GER) pienoiskivääri, 3 x 20 ls 562

 Tiia Törmälä 
on vuoden 2007 NUORI AMPUJA

Syntymäaika: 13.10.1990
Syntymäpaikka: Rovaniemi
Kotipaikka Rauma
Aviosääty naimaton
Seura: Rauman Seudun Urheiluampujat
Henkilökohtainen valmentaja: Mikko Törmälä
Kuntovalmennus ja fysio: Ft Merja Törmälä
Ammatti: opiskelija
Aseet: Walther LG 3000 XT Carpontec -ilmakivääri,  

Walther Carpontec -pienoiskivääri
Patruunat: ilmakivääri: RWS,  

pienoiskivääri: RWS R 100 ja RWS R 50
Varusteet: Sauer
Yhteistyökumppanit: HUB Logistiikka Oy, Urheilu & Kalastus Oy, RWS
SE-tulokset: Tiia Törmälän nimissä on yhdeksän henkilökohtaista SE-tulosta.
Ilmakiväärin Y20- ja Y17-sarjojen 60 ls:n peruskilpailun 595, ammuttu 18.2.2007 Kankaanpäässä.
Ilmakiväärin N20-sarjan 40 ls:n + 10 ls:n finaalitulos 500,4 (396+104,4), ammuttu 20.1.2007 Jämsässä.
Ilmakiväärin N17-sarjan 40 ls:n peruskilpailutulos 396, ammuttu 20.1.2007 Jämsässä.
N20-sarjan pienoiskivääri, 3 x 20 ls, finaali: 684,8 (585+99,8), ammuttu 4.8.2007 Kontiolahdessa
N20-sarjan pienoiskivääri, 3 x 20 ls: 585, ammuttu 4.8.2007 Kontiolahdessa
N17-sarjan pienoiskivääri, 3 x 20 ls: 588, ammuttu 3.8.2007 Kontiolahdessa
Y15-sarjan ilmakivääri, 40 ls: 393, ammuttu 20.2.2005 Pieksämäellä
N15-sarjan ilmakivääri, 40 ls: 393, ammuttu 6.2.2005 Orimattilassa

Tiia Törmälä

nään Tiia ampui ilmakiväärin ennätyksek-
seen 397 pistettä. Naisten SE-tuloksen, 399 
pistettä, ovat laukoneet Marjo Yli-Kiikka ja 
Hanna Etula, jotka ovat molemmat hank-
kineet Suomella maapaikan ensi vuoden 
olympialaisiin Pekingiin.

- Tiian peruskuntokauden tulokset ovat 
nousseet edellisiin kausiin verrattuna. Kun 
verrataan edellisten peruskuntokausien 
tuloksia ja niiden kausien ennätyksiä, 400 
pisteen ampuminen ei pitäisi olla mikään 
ihmeellinen asia. Kaikessa tekemisessä 
tähtäämme siihen, että Tiia pystyisi tulevai-
suudessa ampumaan maagiset 400 pistet-
tä jatkuvasti.

Laseilla vai ilman
Tiia Törmälä on kokeillut alkaneella kaudel-
la ampumista lasien kanssa. Hän on testan-
nut kahta erilaista merkkiä sekä heijastus-

pinnoitteella että ilman pinnoitetta. Lasien 
kanssa testissä ovat olleet etutunneli ja eri-
laiset suodattimet.

- Olen kokeillut Championin ja Mecin la-
seja sillä mielellä, että tarvitsenko niitä. Kä-
vin silmälääkärissä ja hän totesi, että laseja 
voisi kokeilla. Lääkäri ei ollut varma, onko 
laseista mitään hyötyä, kun iiris korjaa kui-
tenkin näkymää, hän kertoo.

- Nyt Mecin lasit tuntuvat paremmilta. 
Championin laseihin minulla tulee näky-
mään ihme heijastuksia. Viime harjoituksis-
sa olen tuntenut, että osun paremmin ilman 
laseja kuin niiden kanssa. Lisäksi olemme 
huomanneet, että valaistuksella on selvä 
merkitys, että tarvitsenko laseja vai ei.

Tiia Törmälä ampui laseilla 389 pistettä 
Akaassa 10. marraskuuta. Kisan mielenkiin-
toinen yksityiskohta oli 11 9,9-osumaa kello 
neljässä.

T

T

Suomen Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtaja Helena Walldén ja 
Euroopan Ampumaurheiluliiton 
(ESC) puheenjohtaja Unni Nicolaysen 
palkitsivat kivääriampuja Tiia Törmälän 
Vuoden nuorena ampujana 2007.
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- 1970-luvun alussa lehdessä oli ilmoitus 
ampumakoulun järjestämisestä. Poikapo-
rukan kanssa päätimme mennä katsomaan 
ja minä olen ollut sillä tiellä jo yli 30 vuotta! 
Nevansuu tuumaa suu iloisesti hymyssä.

Kilpailijana Seppo menestyi lähinnä nuor-
ten sarjassa yltäen muutaman kerran SM-
kisoissa mitaleille saakka. Hän arvelee, että 
Kuortaneen Kunnon ensimmäinen ampu-
mamitali olisi vuodelta 1975. 

Kilpailuvuosien jälkeen hän on ollut tiiviisti 
mukana seuratyössä. Yleisseuran ampu-
majaoston puheenjohtajana hän oli vuosi-
na1988-93, tämän jälkeen jaoston varapu-
heenjohtajana. Kuortaneella järjestetyissä 
suurissa ampumakisoissa hänellä on ollut 
hoidettavanaan keskeisiä tehtäviä. Aikaa 
jää silti muuhunkin.

- Suurimman osan ajasta vie eri toiminnat 
ammunnan hyväksi. Syksyisin aikaa kuluu 
hirvimetsällä. Vaimon kanssa yhteinen har-
rastus on kansantanssi - ryhmä Vinteliska. 
Mikäli vielä aikaa jää soittelen viisirivistä.

Tapahtumia pulppuaa kuortanelaisen 
muistoista, toinen toistaan mehukkaampia. 
Yksi niistä liittyi erääseen kisamatkaan. Ku-
Kun ampujat ostivat jaostolle yhdeksälle 
henkilölle rekisteröidyn postiauton. Autoa 
tarvittiin joka viikonloppu, sillä kisoja ja läh-
tijöitä riitti. Kerran oltiin grillillä syömässä. 
Tuokion jälkeen poliisiauto pysähtyi KuKun 
auton viereen. Kuljettaja Eero Hautala kuis-
kasi minulle, että lähtekää te poikaporukalla 
kävelemään ja olkaa kuin eri joukkoa. Meitä 
oli yhdeksälle rekisteröidyssä autossa 22!

Vuoden valmentaja Seppo Nevansuu:

Kunnia nimityksistä kuuluu useille
Teksti ja kuva Matti Erkkilä

Konepuuseppä Seppo 
Nevansuu, 48, nimettiin syksyn 
lajiparlamentissa, Suomen 
urheiluopistolla Vierumäellä 
Vuoden valmentajaksi. 
Kuortanelainen oli sitä mieltä, 
että hänen nimityksensä 
ja Mira-tyttärensä nimitys 
Vuoden ampujaksi ovat monen 
henkilön työn tulosta. Siksi 
hän tuntee heidän jakavan 
huomionosoituksensa monien 
auttajiensa kanssa.
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Miran tietä tasoitettu
Seppo ja Anita Nevansuulla on kaksi tytärtä. Vanhemmat halusivat 
auttaa lapsia löytämään itselleen harrastuksen ja Mira innostui am-
pumaurheilusta. Hän kulki mukana isän treeneissä ja KuKun ampu-
makoulussa ja harjoitusilloissa. Kerran tarvittiin joukkueeseen yhtä 
ampujaa ja Miraa pyydettiin mukaan.

- Hän oli pettynyt kisan jälkeen tulokseensa. Minä yritin kehua ja 
lupasin 20 pistettä paremman tuloksen seuraavalla kerralla. Ker-
kesimme käydä viidesti harjoittelemassa ennen seuraavia kisoja ja 
tulos parani 50 pisteellä!

Ampujalupaus oli määrätietoinen jo lapsesta alkaen. Hän mieli 
Kreikassa järjestettyihin vuoden 2000 EM-kisoihin. 

- Sinun pitäisi osallistua näyttökilpailuihin, jos Kreikkaan mielit, 
opastin. Koska halu oli kova, laadimme talven suunnitelman näyt-
tökisojen mukaan. Kisapaikka irtosi ja Mira teki lupaavan 366 tulok-
sen, isä muistelee.

Seuraavana vuonna tulos EM-kisoissa oli 377 ja sijoitus 6. Viime 
vuoteen saakka Mira tavoitteli kisarajoja, mutta nykyään hyvän päi-
vän tullessa voi odottaa vaikka menestystä.

500 euron tyttö
Virossa järjestetään vuosittain suomalaistenkin suosimat Elvan ki-
sat. Mira ilmoittautui sinne, mutta opiskelun pääsykokeet sattuivat 
osaksi päällekkäin. Isä suositti kisan osanoton peruuttamista, mut-
ta Mira halusi Viroon.

- Joukkue meni päivää aiemmin ja me matkasimme omalla autol-
la kisapäivän aattona perässä. Kiirehdimme radalle harjoituksiin ja 
päästyämme perille, hallista katkesivat sähköt. Aamulla painuttiin 
suoraan kisaan ja tuloksena oli SE-tulos 389! Kannattava reissu, 
vaikka laukauksille tuli hintaa 10 euroa kappale. 

Keho sanelee harjoittelun määrän
Isä-lapsi-valmennussuhde on Nevansuun perheessä toiminut esi-
merkillisesti. Tyttöä osattiin innostaa ja kannustaa tehoavasti. Häntä 
ei yllytetty harjoituksiin, vaan seurattiin tarkasti neitosen omia harjoi-
tushaluja. Tarvittava tuki annettiin aina pyydettäessä ja oltiin valmiita 
satsauksiin, joita tyttö pyysi ja vanhemmatkin katsoivat hyödyllisiksi.

- Miran harjoitusmäärät eivät lajiharjoittelun osalta ole tällä het-
kellä sellaiset kuin kilpailijoiden yleensä. Me toimimme kuitenkin 
Miran kehon kertomien suositusten mukaisesti. Hänelle olisi haitak-
si nostaa ampumaharjoittelun määrä sille tasolle, mistä huippujen 
kohdalla puhutaan.

Henkisesti Mira on varsin vahva kilpailija ja isältä on toistaiseksi 
riittänyt tyttärelleen napakka ohje: ”Muista positiivisuus ja rentous, 
tulos tehdään laukaus kerrallaan.”

- Mielestäni valmentajien tehoryhmästä aina liiton tasolle asti, 
tulisi käydä keskusteluja niin nuorten kuin myös heidän vanhem-
piensakin kanssa yhdessä ja erikseen. Näin voisimme muodostaa 
paremman kokonaispaketin ja varhaisemmassa vaiheessa aloittaa 
yksilöllisemmän valmennuksen. Erityisen tärkeäksi näkisin asian 
silloin, kun henkilökohtainen valmentaja ei ole perheenjäsen.

Isä ja tytär.  
Vuoden 2007 
valmentaja Seppo 
Nevansuu ja
Vuoden 2007 
ampuja Mira 
Nevansuu. 

Suomen Ampumaurheiluliiton
Vuoden valmentajat
1998 Mikko Mattila
1999 Alf Sjöblom
2000 Mikko Mattila
2001 Pirjo Peltola
2002 Matti Nummela
2003 Tero Hovila
2004 Lauri Siltavirta
2005 Mauri Turunen
2006 Lauri Siltavirta
2007 Seppo Nevansuu
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Ateenan paralympiakisoista palasi 
vuonna 2004 tyytyväinen Minna Lei-
nonen (23-vuotias silloin). Hän voitti 

ilmakiväärin tiukan kilpailun ja kultamitali 
koristi naisen rinnusta hänen palatessaan 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle kamerain 
välkkeeseen. Ateenan jälkeen hän on me-
nestynyt edelleen hienosti ja on yksi lajinsa 
suosikeista ensi syyskuussa Pekingissä. 
Kesällä hän voitti päälajinsa, ilmakiväärin 
EM:n ja oli uudessa lajissaan, pienoiskivää-
rillä, neljäntenä. Tämän hetken tähtäin on 
suunnattu Pekingin paralympialaisiin, jotka 
järjestetään 6.-17.9.2008.

- Ilmakivääri on minulle pienoiskivääriä 
rakkaampi laji. Onhan se päälajini, jonka 
parissa olen kokenut paljon. Siinä lajissa 
ovat aina vakaat olosuhteet. Ruutiaseella on 
hallittava erilaiset tuulikelit ja valon vaihtelun 
vaikutukset.

- Toisaalta se tekee ruutilajista omalla ta-
vallaan mielenkiintoisen ja vaihteluna mie-
luisan, jyväskyläläinen selvittää.

Minna hankki ”piekkarin” vasta muutama 
vuosi sitten, mutta kymppi löytyi heti hyvin 
uudellakin aseella. Molemmissa lajeissa 
ovat diopteritähtäimet ja liipaisut saa säätää 
oman mielen mukaisiksi.

Fyysisen harjoittelun osuus  
on kasvanut
Päättyneelle kilpailukaudelle valmistautu-
essaan Leinosen ei tarvinnut juuri rukata 
lajiharjoitteluaan. Fyysistä harjoittelua hän 
on kuitenkin lisännyt. Sykemittarin käyttö on 
omalta osaltaan lisännyt mielenkiintoa fyysi-
seen harjoitteluun.

- Käsifillari, allasjumppa, kuntosali, ve-
nyttelyt, nyrkkeily ja kelaaminen ulkona ke-
säisin. Näillä konsteilla kuntoilen. Sähkärin 

(sähköllä toimiva pyörätuoli) käyttöä olen 
vähentänyt.

- Lajiharjoittelun teen Jyväskylässä pää-
asiassa Kuokkalan Graniitissa. Siellä voi 
ampua sekä ilmakiväärillä että pienoiski-
väärillä. Leirejä meille järjestetään lähes 
kuukausittain. Syksyllä, kun kauden arvoki-
sat ovat takana, leirityksessä pidetään muu-
taman kuukauden mittainen tauko.

Leirit järjestetään pääasiassa Savonlin-
nassa Tanhuvaaran urheiluopistolla. Kesä-
leiri pidetään monesti Karstulan ampumavii-
kon yhteydessä heinäkuussa. Mahdollisesti 
joku leiri pidetään myös Vierumäellä, kun 
”ampumapyhättö” maaliskuussa valmistuu.

- Ammunnan tekniikkaan minun ei tar-
vinne tehdä merkittäviä muutoksia. Finaa-
lituloksiani haluaisin parantaa. Saksassa 
tein EM-kisassa 105,7 pisteen finaalisarjan. 
Tavoitetta riittää, kun yritän tehdä peruskil-
pailussa täydet 600 pistettä. Se ei todella 
tule helposti, vaan minun on oltava tarkka ja 
huolellinen koko ajan - ampumapyörätuoliin 
siirtymisestä viimeisen laukauksen jälkitäh-
täykseen  saakka. Jännityksen hallitsemi-
nen on avainasia.

Minnan päivä
Minna Leinosella on synnynnäinen lihas-
heikkous ja hän liikkuu pyörätuolilla. Arkiset 

toiminnot vievät enemmän aikaa kuin niin 
sanotuilla ehjillä. Esimerkiksi pukeutuminen 
ja WC-käynnit ovat tällaisia. Minnan päivät 
ovat aktiivisen ja monipuolisen toiminnan 
värittämiä.

- Aamuisin nousen ylös yleensä yhdek-
sän aikoihin avustajan saapuessa. Seison 
tunnin verran seisomatelineessä ja sitten 
syön aamupalan. Useimmiten lähden aa-
mupalan jälkeen joko ampumaradalle tai 
fysioterapiaan.

- Palatessa teemme kauppareissun, ko-
tona laitamme ruoan, teen joitakin töitäni, 
käsipyöräilen, käyn lenkillä ja suihkussa. 
Iltaisin luen tai katson televisiota avopuoli-
soni kanssa.

Leinonen aloitti opiskelun muutama vuosi 
sitten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
kuntoutuksen ohjauksen ja -suunnittelun 
puolella. Opiskelu sai kuitenkin toistaiseksi 

Teksti ja kuvat: Matti ErkkiläMinna Leinosen 
tähtäin osoittaa Pekingiin

Paralympiavoittaja Minna Leinonen on 
palannut Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
Ateenan paralympiakisoista vuonna 
2004. Vierellä on tyytyväinen valmentaja 
Pirjo Peltola.
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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)

tehdä tietä kilpa-ammunnalle. Hän ajattelee 
kuitenkin jonkin ajan kuluttua aloittavansa 
opiskelut uudelleen. Oma ala on vielä mie-
tintämyssyssä.

Minna tietää osaavansa ampua
Kun keskustellaan Minnan vahvuuksis-
ta kilpailijana, hän toteaa ensimmäiseksi 
sen, että hän tietää tarkalleen miten tulee 
ampua. Hän pystyy henkisesti myös siten 
harjoittelemaan. Minna lähettää kiitoksensa 
Kajaanin suuntaan Osmo Leivolle, joka on 
opettanut hänelle ampumisen tärkeät pe-
rusasiat.

- Vaikka minua jännittää, pystyn laukaise-
maan niin kuin pitää. Silti aina on haasteel-
lista onnistua kovissa kilpailuissa.

Minna korostaa, että ampujan tulee olla 
nöyrä. Pitää luottaa osaamiseensa, mutta 
mielessä on pidettävä kirkkaana se, että 
tulos ei tule ilmaiseksi. Jokaiseen laukauk-
seen täytyy keskittyä sataprosenttisesti.

Minna on erityisen tyytyväinen siitä, että 
hänellä on ympärillään useita taitavia autta-
jia. Valmentajiinsa, Pirjo Peltolaan ja Tapio 
Säynevirtaan, hän luottaa täysin. Erkki Ve-
samaa on tehnyt hänelle uuden, pyörätuo-
liin kiinnitettävän ampumapöydän. Se on 
mestarin työnäyte Minnan mukaan. Moni-
puolinen ja osaava tukiryhmä luo ampujalle 
turvallisen olon. Hän tietää mistä apu löytyy, 
jos tarvitaan.

Oman lukunsa ansaitsevat tietenkin päi-
vittäiset avustajat. Heitä Minnalla on usei-
ta; Ulpuliina Sarparanta on ”vakkari”, joka 
avustaa arkipäivisin. Lisäksi on ilta- ja vii-
konloppuavustajat. Katariina Pehkonen on 
Minnan ampuma-avustaja.

- Katariinalla on sopivan herkät kädet: hän 
osaa avustaa erinomaisesti ampuma-asen-
non etsinnässä. Muutenkin meillä synkkaa 
hyvin. Olemme samalla ystävät.

Minna Leinonen on hyvin huolellinen 
toimissaan. Siinä on yksi menestymisen 
tukipilari. Kisamatkoille hän pakkaa varus-
teensa erittäin huolellisesti ja pitää niitä 
aina silmällä. Se on osa henkistä valmis-
tautumista ja se antaa itseluottamusta itse 
kisaan - Pekingissäkin.

AVUSTAJA KIINNOSTUI
URHEILUSTA
Ampumaradalla Minna Leinosen avustajana toimii 

Katariina Pehkonen. Urheilu ei kiinnostanut häntä 

aiemmin, mutta yhteistyö Minna Leinosen kanssa on 

muuttanut tilannetta.
- Lehtien urheilusivut ohitin aiemmin vauhdilla, 

mutta nykyisin silmäilen niitä ja etsin tuttujen tuloksia.

- On ollut hienoa päästä tutustumaan 

kilpaurheiluun läheltä. Kyllä pulssi nousee 

korkealle ladatessani Minnalle asetta, ja erityisesti 

odottaessani laukauksen osumaa.

Katariina opiskelee ammattikorkeakoulussa ja 

hänen harrastuksiinsa kuuluu muun muassa musiikki.

Katariina Pehkonen toimii Minna Leinosen avustajana kilpailuissa.
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Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi vuoden 2007 yllättäjänä 
pistooliampuja Kai Jahnssonin, joka ampui vapaapistoolilla 
maapaikan 2008 olympialaisiin Pekingiin ruutiaseiden EM-

kilpailussa Espanjan Granadassa heinäkuun puolivälissä. 42-vuo-
tias Jahnsson sanoo parhaat vuotensa ampujana olevan vielä 
edessä.

- Enhän minä enää mikään poikanen ole ja kyllähän ikä vaikuttaa 
muuhunkin kuin ulkonäköön: Iän karttuessa itsestään on vain pi-
dettävä parempaa huolta, hän naurahtaa.

- Ikä ei ole ampumaurheilussa ongelma, jos näkö ja yleinen ter-
veys säilyvät. Minulla on vielä parhaat vuoteni edessä. Minulla on 
edelleen paloa ammuntaan ja olen kehittynyt joka vuosi. Trendi on 
hyvä.

Helsinkiläinen Jahnsson työskentelee Rajavartiolaitoksen palve-
luksessa helikopterimiehistön pintapelastajana, mikä on henkisesti 
ja ruumiillisesti vaativaa. Jahnssonin toimipisteenä on Malmin len-
tokenttä.

TIE PEKINGIIN TIEDOSSA
Kai Jahnsson sanoo tien 2008 olympialaisiin Pekingiin olevan tie-
dossa. Hän on tehnyt suunnitelmansa henkilökohtaisen valmenta-
jansa Paula Viitasaaren ja Ampumaurheiluliiton pistoolilajien pää-
valmentaja Matthias Hahnin kanssa. 

- Olen aivan jalat maassa, kun Suomen olympiajoukkuetta ei ole 
vielä valittu. Kauden suunnitelma on tiukka paketti, joka on tehty 
sillä ajatuksella, että ammun olympialaisissa, hän sanoo.

- Nyt on jo täysi höyry päällä. Minulla ei ole tuloksellisia tavoit-
teita, vaan tavoitteeni on työn määrässä, hyvässä harjoittelussa. 
Tulokset tulevat työn kautta.

Jahnsson aloittaa kilpailukautensa 8.-9. joulukuuta SM- ja EM-
katsastuksessa Turun Kupittaan urheiluhallissa. Kauden tärkeim-
mät kilpailut ennen olympialaisia ovat ilma-aseiden kansainvälinen 
kilpailu 23.-26.1. Saksan Münchenissä, ilma-aseiden EM-kilpailu 
24.2.-1.3. Sveitsin Winterthurissa, maailmancup 10.-21.4. Pekingis-
sä, maailmancup 15.-22.5. Münchenissä ja maailmancup 22.-30.5. 
Italian Milanossa. Olympialaisissa miesten ilmapistooli on 9.8. ja 
vapaapistooli 12.8.

- Aika nopeastihan tämä uusi kausi on alkanut, toteaa Jahnsson, 
jonka edellinen kilpailukausi päättyi vasta lokakuun lopulla Military 
World Gamesissa Intiassa.

ILMA- VAI VAPAAPISTOOLI?
Kai Jahnsson ampui Suomelle olympiamaapaikan vapaapistoolilla. 
Jos hänet valitaan olympialaisiin, hän voi kilpailla sekä vapaa- että 
ilmapistoolilla, koska hän on molemmilla ampunut mqs-rajan eli 
niin sanotun kelpoisuusrajan.

- Talven ja alkukevään kilpailen ilma-aseella ja harjoittelen ilma-
asepainotteisesti. Sen jälkeen painotus muuttuu, kun Suomessakin 
pääsee ulkoradoille. Maailmancupit ammun molemmilla aseilla, 
hän kertoo suunnitelmiaan.

Jahnssonin ilmapistoolin ennätys on 585 pistettä ja vapaapistoo-
lin ennätys 562 pistettä. Ilmapistoolin SE-tuloksen 587 ovat ampu-
neet Jari Koivu (2002) ja Lauri Lauste (1998). Vapaapistoolin SE-
tuloksen 577 on paukuttanut Paavo Palokangas (1979).

- Ilmapistoolin ennätykseni riittää vaikka olympiafinaaliin. Vapaa-

pistoolin tulosta pitää parantaa, Jahnsson sanoo.
- Ensin on katsottava, miten lajit alkavat kulkea. Ratkaisun siitä, 

onko jompikumpi lajeista tärkeämpi laji, teen valmentajien kanssa 
myöhemmin.

EM-KISA VAHVISTI ITSELUOTTAMUSTA
- Usko omaan tekemiseen, Kai Jahnsson toteaa EM-kilpailun tär-
keimmän opin.

Saavutuksia
5 kansainv. kilpailu 5.5.2007, Pilsen (CZE) vapaapistooli, 60 ls 650,6 (556+94,6)

10 MM-kilpailu 2002, Lahti isopistooli 583
14 EM-kilpailu 16.7.2007, Granada (ESP) vapaapistooli, 60 ls 555
16 maailmancup 30.5.2007, München (GER) ilmapistooli, 60 ls 580
25 EM-kilpailu 2004, Györ (HUN) ilmapistooli 60 ls 576
25 maailmancup 2006, München (GER) ilmapistooli 60 ls 579
26 EM-kilpailu 2005, Tallinna (EST) ilmapistooli 60 ls 575
41 MM-kilpailu 2002, Lahti ilmapistooli 60 ls 573
47 maailmancup 1.6.2007, München (GER) vapaapistooli, 60 ls 550
48 EM-kilpailu 2006, Moskova ilmapistooli 60 ls 569
78 MM-kilpailu 2006, Zagreb ilmapistooli 60 ls 569

Vuoden yllättäjä
Kai Jahnsson
kehittyy joka vuosi

Kai Jahnsson

Syntymäaika: 25.1.1965
Syntymä- ja kotipaikka: Helsinki
Seura: Poliisien Ampumaseura
Valmentaja: Paula Viitasaari
Aviosääty: avoliitto, 3 lasta
Ammatti / arvo: pintapelastaja / ylimerivartija
Työnantaja: Rajavartiolaitos
Aseet: STEYR / Benelli-ilmapistooli,  

Morini-vapaapistooli
Patruunat: Lapua
Henkilökohtaiset SE-tulokset
vapaapistooli, 60 ls, finaali: 650,6 pistettä, 5.5.2007 Pilsenissä Tshekissä
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Uransa tähän mennessä parhaan saavu-
tuksen Jahnsson ampui, kun jaksoi yrittää 
loppuun asti vaikeuksista huolimatta. Hän 
aloitti kisan vaisusti, joutui pitämään taukoja 
ja näytti jo pudonneen taistelusta olympia-
maapaikasta. Viimeisen sarjan viimeisillä 
laukauksilla hän kiri ja otti paikan pisteen 
erolla ennen Serbian Dimitrije Grgicia. 
Jahnssonin viimeiset laukauksensa olivat 
10,0, 10,5 ja 10,1.

- Tiesin, että perusasiat ja osaaminen 
ovat kohdallaan ja että perusasioiden teke-
minen riittää.

Heti EM-kisan jälkeen Kai Jahnsson kiitti 
hyvästä valmennuksesta Paula Viitasaarta 
ja Matthias Hahnia. Valmentajia hän kehuu 
nytkin.

- Münchenin maailmancupiin ja EM-kil-
pailuun valmistavat leirit onnistuivat hyvin. 
Keskityimme omiin vahvuuksiin, hän sanoo.

- Maailmancupit ja muut arvokisat ovat 
edelleen isoja kisoja, mutta nyt niihin on hel-
pompi mennä, kun muiden ampujien naa-
mat ovat jo tuttuja. Aiemmin arvokisoissa 
ampuminen on mennyt ja voi myös mennä 
yliyrittämiseksi ja väkisin vääntämiseksi. Tu-
losta ei pysty tekemään väkisin.

Vuoden yllättäjät
Suomen Ampumaurheiluliiton
Vuoden yllättäjät

1987 Satu Pusila
1988 Arvo Papponen
1989 Asta Niemelä
1990 Jyrki Leppihalme
1991 Ritva Karri
1992 Sini Rantapuu
1993 Pasi Wedman
1994 Jukka Salonen
1995 Marko Kemppainen

1996
Jaana Pitkänen  
ja Janita Halonen

1997 Pia Julin
1998 Viivi Villa

1999
EM-kultaa voittanut tyttöjen urheilukiväärin
3 x 20 laukauksen kilpailun joukkue

2000 Jyrki Turja
2001 Ville Laitinen
2002 Mikko Muhonen

2003 Hanna Etula

2004 Minna Leinonen

2005 Timo Laitinen

2006 Marko Talvitie

2007 Kai Jahnsson

Kultahippupalkinnot
jaettiin Grande Finalessa
Vuoden kultahippuampujaksi valittiin Elin Liewendahl (Ålands Sportskytteförening), 
ohjaajaksi Erkki Pekkala (Haapajärven Ampumaseura) ja seuraksi Sodankylän Ampujat.

Vuoden Kultahippuampuja Elin Liewendahl, ÅSSF
Elin Liewendahl on 12-vuotias kivääriampuja Gottbystä Ahvenanmaalta. Hän on harrastanut ammuntaa neljä 
vuotta. Ammunnan lisäksi nuori ampuja harrastaa uintia ja metsästystä. 
Vuoden kultahippuampuja on reilu kilpailija, jolle pitkät kilpailumatkat meren yli mantereelle eivät 
hidasta menoa. Liewendahlin perhe on tuttunäky Kultahippufinaaleissa ja Lounais-Suomen alue- sekä 
maakuntakisoissa. Myös pikkusisko Maria kilpailee Kultahippukisoissa ja kisamatkoilla on mukana myös 
pikkuveli Daniel.
Ahvenanmaalla tehdään hyvää nuorisotyötä. Viime vuosien aikana ÅSSF:n osanottoajien määrä 
Kultahippukilpailussa on kasvanut ja ahvenanmaalaiset ovat yllättäneet myös tuloksillaan nuorten sarjoissa.

Vuoden kultahippuohjaaja Erkki Pekkala, HaAS
Erkki Pekkala on toiminut ampumakouluohjaajana kaksituhattaluvun alusta lähtien. Pekkala voitti paraolympia 
hopeaa Sydneyssä vuonna 2000. ”Paralympialaisten jälkeen mietin miten voisin hyödyntää omaa kokemustaan 
lajin parissa.” kertoo Pekkala. 
Pekkala uskoo, että ampumakouluista voi kasvaa myös huippuja. ”Helmet ilahduttavat aina” toteaa kokenut 
huippuampuja ja ohjaaja. Oman seuransa toiminnassa aktiivisesti eri tehtävissä toimiva Pekkala auttaa 
ampumakoulun järjestämisessä myös naapurikunnassa Nivalassa (NU). 

Vuoden Kultahippuseura Sodankylän Ampujat
Sodankylän Ampujat tekee esimerkillistä työtä Lapissa lasten ampumaurheilun eteen. Pitkistä kilpailumatkoista 
huolimatta seuran Kultahiput osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin runsain joukoin ja aina iloisella ilmeellä. 
Seurassa on paljon aktiivisia ja osaavia ohjaajia. 
Vuonna 1965 perustettu SodA nimettiin Nuoren Suomen Sinettiseuraksi vuonna 1996.

Kultahippuhuomionosoituksia ei jaeta menestyksen perusteella,  

vaan huomionosoituksen saajat ovat aktiivisia ja reiluja Kultahipputominnassa.

Vuoden kultahippuohjaaja Erkki Pekkala Haapajärven Ampumaseura ja vuoden 
kultahippuampuja Elin Liewendahl Ålands Sportskytteförening.



URHEILUAMPUJA 6/200716

Kuvat: Matti Viitanen

VUODEN AMPUJA 2007:
Mira Nevansuu, Kuortaneen Kunto.

VUODEN VAMMAISAMPUMAURHEILIJA:
Minna Leinonen, Kajaanin Ampujat.

HUIPPUAMPUJIEN CUPKILPAILUN VOITTAJA:
Henri Häkkinen, Joensuun Ampujat.

VUODEN NUORI AMPUJA:
Tiia Törmälä, Rauman Seudun Urheiluampujat.

VUODEN YLLÄTTÄJÄ:
Kai Jahnsson, Poliisien Ampumaseura.

VUODEN VALMENTAJA:
Seppo Nevansuu, Kuortaneen Kunto.

YMPÄRISTÖPALKINTO: Siilinjärven Urheiluampujat.

Suomen Ampumaurheiluliiton    vuoden 2007 palkitut
Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi ur  heilijoita kauden päätöstilaisuudessaan,

Grande Finalessa, Suomen  Urheiluo  pistolla Vierumäellä 3. marraskuuta.

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT * SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT * SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT

AMPUJIEN ANSIOMERKIT

KULTAINEN ANSIOMERKKI:
Tiia Törmälä Rauman Seudun Urheiluampujat ja
Timo Näätänen-Lihavainen.

HOPEINEN ANSIOMERKKI:
Mira Nevansuu Kuortaneen Kunto,
Tarmo Ansamaa, Henri Häkkinen Joensuun Ampujat.

KULTAHIPPUPALKINNOT

VUODEN KULTAHIPPUAMPUJA:
Elin Liewendahl, Ålands Sportskytteförening

VUODEN KULTAHIPPUOHJAAJA:
Erkki Pekkala, Haapajärven Ampumaseura

VUODEN KULTAHIPPUSEURA: Sodankylän Ampujat

HAULIKKOLAJIEN PALKITUT

TRAP, N-SARJA: Mopsi Veromaa, Sibbo Skyttegille

TRAP, JUNIORI: Veli-Matti Matikainen, Sibbo Skyttegille

TRAP, Y-SARJA:
Janne Kirvesmäki, Karstulan Seudun Metsästys- ja ampumaseura

TRAP, Y55-SARJA: Heikki Siivonen, Lahden Ampumaseura

Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Helena Wallden luovutti ympäristöpalkinnon 
Siilinjärven Urheiluampujille. Palkinnon otti vastaan Joonas Pärnänen.

Vuoden practical-seura Loimaan Laukojat, jota edustaa Teppo Nikkanen,  
ja vuoden practical-ampuja Petri Runtti.

Kiväärilajien palkitut urheilijat: Hanna Etula, Olli Ruokolainen, Tiia Törmälä ja Henri Häkkinen.
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SKEET, N-SARJA: Marjut Heinonen, Haapaveden Ampumaseura

SKEET, JUNIORI: Vesa Pietarila, Lounais-Hämeen Ampujat

SKEET, Y-SARJA: Janne Himanka, Himangan Metsästysseura.

SKEET, Y55-SARJA: Ismo Peltola, Jurvan Metsästysseura

KIVÄÄRILAJIEN PALKITUT

KIVÄÄRIMIES: Henri Häkkinen, Joensuun Ampujat

KIVÄÄRINAINEN: Hanna Etula, Lahden Ampumaseura

KIVÄÄRIPOIKA: Olli Ruokolainen, Hämeenlinnan Ampumaseura

KIVÄÄRITYTTÖ: Tiia Törmälä, Rauman Seudun Urheiluampujat

PISTOOLILAJIEN PALKITUT

PISTOOLIAMPUJA: Mira Nevansuu, Kuortaneen Kunto.

VUODEN YLLÄTYSTEKO: Kai Jahnsson, Poliisien Ampumaseura

SILUETTILAJIEN PALKITUT:

VUODEN SILUETTIAMPUJA: Marko Nikko, Sibbo Skyttegille.

PRACTICAL-LAJIEN PALKITUT

VUODEN PRACTICAL-AMPUJA: Petri Runtti, Range Masters

VUODEN PRACTICAL-SEURA: Loimaan Laukojat

Suomen Ampumaurheiluliiton    vuoden 2007 palkitut
Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi ur  heilijoita kauden päätöstilaisuudessaan,

Grande Finalessa, Suomen  Urheiluo  pistolla Vierumäellä 3. marraskuuta.

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT * SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT * SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON PALKITUT

KASA-AMMUNNAN PALKITUT

VUODEN KASA-AMPUJA: Mauri Mukari, Vähäkyrön Viesti.

MUSTARUUDIN PALKITUT:

VUODEN AMPUJA 2007:
Timo Näätänen-Lihavainen, Sibbo Skyttegille.

AMPUMAURHEILULIITON STIPENDIT:
Timo Näätänen-Lihavainen Sibbo Skyttegille, Ari Salin Sib-
bo Skyttegille, Tarmo Ansamaa Turun Seudun Ampujat, Sakari 
Viertola Sibbo Skyttegille, Marko Nikko Sibbo Skyttegille, Petri 
Savinainen Sibbo Skyttegille, Jorma Juntunen Lahden Silhouette 
& Practical Kerho, Pasi Hakala Vammalan Seudun Ampujat, Rauno 
Ärväs Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura, Sami Mäkelä Lah-
den Silhouette & Practical Kerho, Allan Granlund Poliisien Ampuma-
seura, Juhani Lehtosaari Sibbo Skyttegille, Esko Lempola Tam-
pereen Silhuettiampujat, Mira Nevansuu Kuortaneen Kunto, Henri 
Häkkinen Joensuun Ampujat, Hanna Etula Lahden Ampumaseura, 
Tiia Törmälä Rauman Seudun Urheiluampujat, Maarit Lepomäki 
Satakunnan Ampujat ja Minna Leinonen Kajaanin Ampujat.

Suomen Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Helena Wallden, huippuampujien cupkilpailun 
voittaja Henri Häkkinen ja Euroopan Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Unni Nicolaysen.

Haulikkolajien palkitut urheilijat: Marjut Heinonen, Ismo Peltola, Veli-Matti Matikainen, 
Mopsi Veromaa, Heikki Siivonen ja Janne Kirvesmäki.

Pistoolilajien palkitut urheilijat Kai Jahnsson ja Mira Nevansuu  
putsasivat ison osan palkintopöytää.
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- Haulikkoammunnan tulevaisuus näyttää 
erittäin lupaavalta. Suomessa harrastaja-
määrät ovat kasvaneet niin kilpailuissa kuin 
harjoituksissa. Viimeisten vuosien aikana on 
mukaan tullut paljon uusia henkilöitä. Nuor-
ten kilpasarjoihin lisätty 15-vuotiaiden sarja 
oli oikea toimenpide. Muissa maissa entistä 
nuoremmat aloittavat lajin säännöllisen har-
joittelun, ja meidän on pysyttävä kehitykses-
sä mukana, Hannu Haapaniemi sanoo.

- Haulikkojaosto on viime vuosina markki-
noinut lajia tehokkaasti. Sitä on esitelty yh-
dessä liiton nuorisopäällikkö Riikka Lahden 
kanssa messuilla ja muissa tapahtumissa. 
Olemme saaneet käyttöön haulikkosimu-
laattorin, joka pysäyttää niin nuoret kuin ai-
kuisetkin kokeilemaan lajia. 

Haapaniemi pitää tiedottamista lajista yh-
tenä tärkeimmistä asioista. Nuorien löytämi-
sessä on netti hyvä väline. Haulikkojaosto 
oli ISSF:n lajeista ensimmäinen, joka otti 
omat sivut käyttöönsä. Sivut siirretään lähi-
aikoina SAL:n sivustolle, jolloin sinne on hel-
pompi löytää. Lajia markkinoidaan kirjallisin 
esittein ja pian myös videon avulla.

Ympäristömääräyksiä on 
noudatettava
Muutaman vuoden takaiset ratojen uudet 
lupaehdot säikähdyttivät monen haulikkora-
dan omistavan seuran hallituksen. Monella 
radalla pelättiin toiminnan loppuvan koko-
naan. Lupaehdot olivat eräille radan omis-
taville seuroille liian tiukkoja. 

Haapaniemi iloitsee siitä, että seurat ovat 
oppineet pitämään ratansa siisteinä ja nou-
dattavat tarkasti luvassa määrättyjä ehtoja, 
kuten ampuma-aikoja. Määräyksiä on nou-
datettava, se on ampujienkin etu. Ne ovat 
tiukat, mutta eivät estä lupaehdot täyttävien 
ratojen käyttöä tai uusien rakentamista.

Teksti Matti Erkkilä, Kuva Matti Viitanen

Ampumaurheiluliiton haulikkojaoston puheenjohtaja Hannu Haapaniemi:

Haulikkoammunta porskuttaa myötäisessä
Lempääläläinen Hannu Haapaniemi, 60, on seurannut ampumaurheilun ja erityisesti haulikkoammunnan 
kehitystä reilun kymmenen vuoden ajan aitiopaikalta. Seitsemän viimeisen vuoden ajan hän on toiminut 
Ampumaurheiluliiton haulikkojaoston puheenjohtajana. Jotkut arvelevat haulikkoammunnan nykyisen aseman 
ympäristöasiain vuoksi heikentyvän, mutta Haapaniemi näkee ajatuksissaan aivan muuta.

Hannu Haapaniemi on skeet-ammunnan 
ennätysmies. Hän on osallistunut 33 
kertaa peräkkäin Y-sarjan SM-kilpailuun. 
Ensi vuonna on vuorossa 34:s SM-
kilpailu 2.-3. elokuuta Siilinjärvellä.
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- Hyvästä esimerkistä käy Siilinjärvi, jossa 
on suunnitteilla trap-ratojen rakentaminen. 
Ehkä jo 2010 voidaan lajin SM-kisat käydä 
siellä.

Kansainvälisestikin katsoen laji on Haa-
paniemen mukaan hyvässä kasvussa. Tänä 
vuonna kaikissa arvokisoissa kilpailijamää-
rät kasvoivat huomattavasti, ja uusia ampu-
makeskuksia on rakennettu. Kehityksestä 
on osoituksena myös Dubaissa talvella jär-
jestetty rahakisa, josta Marko Kemppainen 
kuori kerman ja kohtuullisen tilin teki myös 
kolmanneksi sijoittunut Timo Laitinen.

Lyijyllä ammutaan 
Moni pelkää haulikkoammunnan joutuvan 
vaikeuksiin lyijyn ja kiekkojen käytön vuoksi. 
Haapaniemi ei näe sitä vaaraa. Hän sanoo, 
että uudet radat rakennetaan lajin luonne 
huomioiden sopiville paikoille, ja nykyisillä 
radoilla suoritetaan säännöllisesti esimer-
kiksi lyijypitoisuuden mittauksia. Ympäristö-
luvissa on lähes poikkeuksetta seurantavel-
voite; maan ja veden laatu on tarkkailussa.

- Lyijy on hyvä haulimateriaali. Se ei ai-
heuta kimmokevaaraa ja on ainakin vielä 
kohtuuhintainen. Metsästyksessä lyijyn te-
hokkuus on todettu hyväksi. Monet korvaa-
vat aineet ovat haitaksi metsäteollisuudelle, 
eikä niiden teho riitä nopeaan ja tehokkaa-
seen saaliseläimen lopettamiseen.

Radat kalliit – maksut pakollisia
Haulikkoradat ovat pääosin ampumaseu-
rojen rakentamat. Kulut on peitetty osaksi 
lainarahalla. Seurojen on jostakin hankitta-
va varat lainojen lyhennyksiin, korjauksiin 
ja palkkoihin. Yksi rahoitusmuoto on rata-
maksu ja sitä käyttävät osaksi muutkin kuin 
haulikkoseurat. 

Haulikkoampujat ovat alkaneet markki-
noida lajiaan ulkopuolisille. Järjestetään 
yritystilaisuuksia tai vaikka polttareita – lai-
dasta laitaan.

- Se on pääsääntöisesti enemmän lajin 
tunnetuksi tekemistä ja uusien harrastajien 
etsimistä kuin bisnestä. Jos toiminta ei oli-
si ainakin vähän tuottavaa, ei sitä voisi pit-
kään jatkaa. Onneksi seurojen johdossa on 
talouden realiteetit ymmärtäviä henkilöitä. 
Mielestäni seurat ovat hinnoitelleet ampu-
mapalvelunsa vielä alle todellisten kulujen. 

Valmentajat radoille
Ainakin merkittävimmillä haulikkoradoilla 
on harjoitustoimintaa päivittäin. Tuntuu sil-
tä, että sellaisilla radoilla tulisi olla ohjausta 
antava henkilö määräajoin paikalla. Haapa-
niemi uskoo, että tällainen käytäntö on mah-
dollista jo lähiaikoina.

- Joillakin radoilla on työllistämisvaroin 
palkattuja vahtimestareita. Heidät voisi 
kouluttaa ammunnan opettamiseen ja jopa 
valmentamiseen. Tällaisen toiminnan käyn-
nistämiseen ja mahdollisuuksien selvittämi-
seen tarvittaisiin apua esimerkiksi liitolta. 

Hyvä yhteishenki –  
valoisa tulevaisuus
- Parasta meillä on meidän hyvä yhteishen-
kemme. Kauan sitten haulikkoampujat olivat 
jakautuneet trap- ja skeet-ampujiksi. Siitä 
on päästy eroon jo kauan sitten. Nyt ampu-
jat aivan selvästi vetävät samaan suuntaan. 
Meillä on avoimuus hyvällä mallilla, ampujat 
ja valmentajat lähettelevät postia ja soitte-
levat jaoston jäsenille ja toisinpäin. Tulevai-
suuden näen hyvin valoisana. Hallinnon eri 
tasoille pitää hakea asiasta kiinnostuneet 
henkilöt ja heidän tarkemmista toimenkuvis-
ta tulisi keskustella jo ennen valintoja.

Haapaniemi korostaa haulikkojaoston ja 
koko Ampumaurheiluliiton hyvää yhteistyö-
tä Suomen Metsästäjäliiton ja Lahdessa toi-
mivan Urheilukoulun kanssa. SAL:n monet 
ampujat osallistuvat SML:n kisoihin ja liitto-
jen kesken on järjestetty yhteisiä leirejä.

Perinteiset haulikkolajit ovat saaneet rin-
nalleen uusia lajeja. Sporting ja compac 
ovat jo osoittaneet vetävänsä ampujia puo-
leensa. Haapaniemi tähdentää erityisesti 
sitä, että ne lajit lähentävät rata-ampujia ja 
metsästäjiä. Jälkimmäistä lajia voi harrastaa 
trap- ja skeet-radoilla.

Olympiakisoissa  
haulikon kiintiö liian pieni
Haapaniemi on ilahtunut siitä, että Pekingin 
olympiakisoissa on kaksi suomalaista hau-
likkoampujaa tavoittelemassa finaalipaikko-
ja. Paikat hankkivat Satu Mäkelä-Nummela 
(trap) ja Marjut Heinonen (skeet).

- Kun toivottavasti meillä on vuoden kulut-
tua uusi haulikkomitalisti, radoille alkaa tulla 
uusia naisampujia. Mahtuvatkohan miehet 
enää joukkoon? Myönnettävä toki on, että 
toiveissa oli myös miesten olympiapaikkoja. 
Kilpailu on erittäin kovaa, tulokset lähes täy-
dellisiä. Pienikin epäonni vie mahdollisuu-
den saavuttaa maapaikka, hän sanoo.

- Haulikkolajien osanottajamäärää pitäisi 
olympiakisoissa ehdottomasti korottaa. La-
jin suosioon nähden kilpailijamäärät ovat 
liian pienet ja hyviä ampujia jää liian paljon 
pois kisoista. Jos saisin määrätä järjestel-
män paikkojen jaon, muuttaisin sen. Jako-
perusteena käyttäisin olympiadin kestävää 
maailman ranking-listaa. Sen 54 parasta 
naista ja miestä, enintään kaksi yhdestä 
maasta, pääsisi ampumaan olympiakisoi-
hin, mutta kukin vain yhteen lajiin.

Maali näkyvissä
Hannu Haapaniemi on toiminut kahdeksan 
vuotta SAL:n haulikkojaossa ja niistä seit-

semän viimeistä vuotta puheenjohtajana. 
Hänellä on ollut pitkään keskeisiä tehtäviä 
myös Pohjois-Hämeen Ampujissa. Kodin-
koneasentaja sanoo antaneensa jo kaikken-
sa niin liitolle kuin seuralleen. Ensi vuoden 
jälkeen on aika vaihtaa henkilöä hänen pos-
teillaan. Uudet henkilöt ja uudet tuulet.

- Koti ja perhe on joskus jäänyt liian vä-
hälle huomiolle jakaessani rajallista aikaani. 
Pian on heidän vuoronsa. Haulikkoammun-
taa en tule jättämään, olen mukana tarvit-
taessa kilpailujen järjestämisessä, mah-
dollisesti jossain koulutustehtävissä ja niin 
edelleen, Haapaniemi lupaa.

- Hauskimmat muistoni tulevat mieleeni 
muiden ampujien saavutuksista. Ykkösenä 
on Marko Kemppaisen Ateenan olympia-
hopea-ammunta. Se oli niin jännittävä, että 
sitä ei voinut paikaltaan seurata. Toisesta 
kilpailupäivästä ja sen etenemisestä voi-
si tehdä vaikka kirjan. Eri tehtävissä olen 
päässyt mukaan sellaisiin tilaisuuksiin, joi-
hin ovet olisivat olleet kiinni ilman haulikko-
ammuntaa.

- Tässä on hyvä paikka kiittää kaikkia nii-
tä ihmisiä, joiden kanssa olen saanut tehdä 
työtä hienon lajimme hyväksi. Haulikkojaos-
to on aina ollut mielessäni eritysasemassa 
ja sen hyvä yhteishenki on ollut suuri voima-
vara. Uskon, että olen saanut näistä vuosis-
ta enemmän kuin olen antanut. Ehkä tämä 
on kasvattanut minua ihmisenä.

Hannu Haapaniemi
n P-HA:n haulikkokerhon puheenjohtaja  
vuodesta 1982 alkaen.

n P-HA:n hallituksen jäsen 4 vuotta ja  
varajäsen 12 vuotta.

n SVUL:n Hämeen piirin ampumajaoston 
jäsen 10 vuotta ja SAL:n Hämeen piirin 
aluejaoston jäsen vuoteen 1998 asti.

n SAL:n haulikkojaoston jäsen vuodesta 
1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2000 
alkaen.

n SAL:n liittovaltuuston jäsen.

n 1989 maailmancup Lempäälä, järjes-
telytoimikunnan jäsen ja ratamestari.

n 1997 EM-kilpailu Sipoo, ratatuomari.

n 1999 MM-kilpailu Tampere, järjestely-
toimikunnan jäsen ja ratamestari.

n 2002 MM-kilpailu Hollola, skeetin 
lajijohtaja.

n 2006 EM-kilpailu Slovenia, Suomen 
skeetjoukkueen huoltaja/valmentaja

SM-osanottoja skeetin Y-sarjassa 33. 
Katkeamaton ”putki” alkoi vuonna 1975 
Oulunsalossa.

Parhaat saavutukset:
SM-kisoissa neljäs ja muutamia kertoja 
kymmenen parhaan joukossa.

”Määräyksiä on 
noudatettava, se on 
ampujienkin etu.”



Liiton ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jorma Riissanen (kesk.) 
SaSA:n hallituksen jäsenten kanssa tutustumassa keskukseen 
ympäristökatselmuksen aikana. Vasemmalta vpj. Asko Terkola, 
hallituksen jäsen Hannu Jyrä, Jorma Riissanen, seuran pj. Jussi 
Keskitalo, sihteeri Jorma Koski ja hallituksen jäsen Arto Timonen.

Hevonpään kivääriradan 
kunnostuskohteina 

olivat reunavallit

SaSA:n Hevonpään ampumakeskus on urheiluampujien kes-
kuudessa yksi pidetyimmistä ratakeskuksista, sillä kaikki toi-
minnot on saatu kerättyä hyvin lähelle keskipisteenä toimivaa 

paviljonkia ja radat toimivat erinomaisesti. Ratakeskuksessa voi 
ampua kiväärin ja pistoolin lisäksi liikkuvia maaleja sekä haulikkoa. 
Myös mustaruutiammunta on Hevonpäässä suosittua. Hirvikokeita 
järjestetään radalla useita vuoden aikana. Radat ovat hyvin hoide-
tut ja radalla vallitsee hyvä henki. Moni ennätys on myös nähnyt 
päivänvalonsa Hevonpäässä järjestettyjen kilpailuiden aikana. Ki-
vääriradan katoksen seinälle onkin jätetty nuoremmille ampumaur-
heilijoille muutama 599 tuloksen omaava tulostaulu tavoitteeksi. 

Ratakeskus sijaitsee kivassa notkelmassa, jonka yhtä sivua 
reunustaa jyrkähkö kallionreuna. Ratakeskus ei sijaitse pohjave-
sialueella, eikä alueen läheisyydessä ole yleisiä vedenottamoita. 
Radalle tuleva talous- ja käyttövesi tulee kuitenkin rata-alueella si-
jaitsevasta kaivosta, eikä siinä ole tutkimuksissa todettu lyijypitoi-
suuksia eikä muitakaan haitta-aineita. Halikon kunta on myöntänyt 

ratakeskukselle ympäristöluvan 15.12.2005. Luvasta on menossa 
ampumaradoille tuttu valituskierros.

Kärkiseurojen joukossa
Ampumakeskuksen maat, rakennukset ja irtaimiston omistaa Sa-
lon Seudun Ampujat, johon kuuluu noin 800 jäsentä. Jäseneksi 
seuraan hyväksytään myös ulkopaikkakuntalainen, kunhan hänen 
kelpoisuutensa on ensin tarkistettu ja todettu. Seura kuuluukin jä-
senmäärältään Suomen kärkikuusikkoon ja sen talous on hyvässä 
kunnossa. Vuosibudjetti lähentelee sataatuhatta euroa, joka muo-
dostuu kolmesta päätulovirrasta: jäsenmaksut, ratamaksut ja seu-
ran saamat toiminta-avustukset.

Ampumakeskuksen sesonki sijoittuu huhtikuun puolestavälistä 
syyskuun loppuun, mutta talviharjoittelukin onnistuu hienosti läm-
mitettävillä radoilla. Toiminta on monipuolisen vireää ja laukauksia 
ammutaan siellä noin 300.000 laukausta vuodessa. Luku tiedetään 
melko tarkasti, sillä laukausmäärät kirjataan ylös. Ampumakeskuk-
sen käyttömaksuvaihtoehtoja on kaksi: niin sanottu vuosimaksu tai 
käyntikertaan perustuva maksu. Seuran toiminta on aktiivista niin 
ampumakeskuksessa kuin sen ulkopuolellakin ja sasalaisia on 
nähty useasti lähiseudulla järjestetyissä kilpailuissa toimitsijoina. 
Kun antaa apuaan, sitä saa myös itsekin, ajatellaan seurassa. 

Edustusurheilijoita SaSA on tuottanut tasaisesti ja osa on kuulu-
nut ja kuuluu yhä edelleenkin liiton maajoukkueisiin.

Teksti: Jorma Riissanen ja Risto Aarrekivi
Kuvat: Jorma Riissanen

SaSA:n toiminta perustuu 
yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen
Salon Seudun Ampujien ratakeskuksen käyttäjinä ovat urheiluampujien lisäksi metsästäjät, puolustusvoimat, 
viranomaiset (poliisi, vanginvartijat) ja reserviläiset. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti lähialueen muiden 
ampumaseurojen ja tahojen kanssa. Seura vuokraakin ratakeskuksen ratoja mm. toisten seurojen käyttöön. 
Vaikka ratakeskus sijaitseekin Halikon kunnassa ja SaSA:n toiminnot kesä- ja syyskaudella ovat Halikon 
puolella, on seura rekisteröity Saloon ja kaupunki tukee ampumaseuraa mm antamalla tilat ilma-aseradoille. 
Ampumakeskuksen hallinnoinnissa toimii myös yhteistyö erinomaisesti. Seuran johtokunta päättää isoista 
linjoista ja lajijaostot niiden toteutuksesta ja omasta toiminnastaan linjausten mukaisesti.



niin laadullisesti kuin myös entistä monipuolisemmaksi. Seuran 
tavoitteena on nousta Lounais- Suomen alueen merkittävimmäksi  
ampumaurheilukeskukseksi. Sanoille on myös pontta, sillä seuran 
lähitulevaisuuden kunnostuskohteena ovat radat seisovan hirven 
ampumiseen ja sportingiin. Lisäksi seura on ilmoittanut halunsa 
kuulua Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) toimintakeskuksien 
joukkoon ja siksi seurassa mietitäänkin oman jaoston perustamista 
MPK:n koulutusammuntoja ja reserviläisammuntoja varten. 

SaSA:n johtokunta haluaa myös, että jatkossakin Hevonpäässä jär-
jestetään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kilpailuja. Kilpai-
lujen saamiselle Hevonpäähän ja radan kehittymiseksi yhdeksi Lou-
nais- Suomen ampumaurheilun pääkeskukseksi ei liene esteitä, sillä 
rataa kehitetään, rakennetaan ja hoidetaan suunnitelmallisesti sekä 
seuran johto tietää, mitä se tahtoo ja tekee myös sen mitä tahtoo.

Jorma Koski esittelemässä Hevonpään radan 
luotiloukkuja. Luotiloukkuja on käytetty  
Hevonpään 50m radalla jo 1960-luvulta saakka.

Ampumakatoksen suojaseinämät toimivat kesällä 
etukulisseina suojaten ampujia auringolta.
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SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON VIRALLINEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Ympäristökatselmusta tekivät Jorma Riissanen ja Risto Aarrekivi

Luotiloukut 
käytössä jo  
1960- luvulla
Kun Hevonpään rata 
otettiin käyttöön 1960-lu-
vulla, kuului sen erikoi-
suuksiin ja vakiokalus-
toon kivääriradalla jo 
silloin luotiloukut. Luoti-
loukut ovat radalla edel-
leenkin käytössä ja niitä 
on ajan saatossa tuote-
kehitetty. Aiemmin lyijyt 
pystyttiin kierrättämään 
ja myymään auton ren-
kaiden tasapainottamis-
painoja valmistavalle yritykselle. Nyt sitten laki vaatii kierrätyslyijyn 
ostajalta ongelmajätelupaa. Lyijy olisi sinällään nykyisin todella 
hyvää kauppatavaraa, sillä sen hinta vuoden aikana on kolminker-
taistunut. Muutenkin rataa hoidetaan ja kunnostetaan pieteetillä ja 
suunnitelmallisesti. Ympäristökatselmuksemmekin aikana radalla oli 
menossa vallitusten korottaminen ja niiden viimeistely. 

Seuran toimesta on kehitetty paineilmalla hydraulisesti kääntyvät 
ja laskeutuvat taululaitteet, jotka helpottavat ja keventävät toimin-
toja sekä toimitsijoiden työtä niin harjoitustilanteissa, mutta ennen 
kaikkea kiireisinä kilpailupäivinä.

Tavoitteena nousu merkittäväksi keskukseksi
Yhteistyö seuran ja kunnan välillä toimii erinomaisesti. Halikon 
kunta onkin jo 70-luvulla katsonut ratakeskusta ”hyvällä silmällä” 
suopeasti ja todennut sen merkittäväksi ja kehitettäväksi liikunta-
paikaksi. Seuran suunnitelmissa onkin jatkossa kehittää keskusta 
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A
mpuja on tyytyväinen, mutta ei uhrannut ajatustakaan 
patruunoiden sisältämille tuhannelle kahden millimet-
rin haulille, jotka rikkoivat kaksi kiekkoa. Hänen ei tar-
vinnut, sillä haulit ovat haulikkoammunnan yhtälössä 
annettu tekijä, joka ei koskaan petä.

Kuitenkin haulien takana on monta tarinaa. Monta työvaihetta on 
tehty, ennen kuin kaksi kiekkoa meni muruiksi.

Lyijyhauleja yli 200 vuotta
Teollinen haulituotanto nykymuodossaan alkoi vuonna 1782, jolloin 
englantilainen William Watts sai patentin lyijyn pudotusmenetelmäl-
le. Sulaa lyijyä laskettiin siivilän läpi vapaapudotukseen. Tähän tar-
vittiin korkeutta. Keksijä Wattsin alkuperäinen ratkaisu oli sellainen, 
että hän vei siivilän talonsa kolmanteen kerrokseen ja kaivoi sitten 
kuilua maahan, jotta saisi tarvittavan pudotuskorkeuden. Pian ru-
vettiin kuitenkin rakentamaan erityisiä haulitorneja tarkoitukseen.

Tässä ilmapudotusmenetelmässä tarvitaan pudotusmatkaa 35-
70 m, jotta lyijypisara ehtii jäähtyä ja kovettua ilmavirrassa tarpeek-
si pudotessaan alhaalla veteen tai öljyyn. Lyijypisara muotoutuu 
pyöreäksi vapaapudotuksen aikana lyijyn pintajännityksen ja ko-
heesiovoiman vaikutuksesta. Geometrisesti ehdottoman pyöreä 
hauli lentää suoraan, kaikkinaiset poikkeamat pyöreästä muodosta 
aiheuttavat haulin vaappumista ja siten osumakuvion hajontaa.

Haulikuvion tiivis muoto tulee tärkeämmäksi ampumamatkan pi-
dentyessä. Skeetissä ampumamatka on lyhyt, 10-35 metriä, eikä 
haulin muoto ole niin kriittinen. Päinvastoin, joskus on skeet-patruu-
noissa markkinoitu epäpyöreitä hauleja, vaikkapa kuutionmuotoisia 
"noppahauleja". Metsästäjä taas haluaa monesti mahdollisimman 
tiheän osumakuvion ja tätä kautta pitkän kantomatkan esimerkiksi 
vesilinnustukseen.

Torneista lyhyeen pudotukseen
Haulitorneja rakennettiin ympäri maailman, ja useista tuli merkittä-
viä paikkakuntansa maamerkkejä. Tiettävästi korkein haulitorni, 80-
metrinen, sijaitsee Australiassa. Harva torni on enää aktiivikäytös-
sä, mutta niitä on jätetty muistoksi aikakaudesta ja teollisuudesta.

Kun keksittiin ruveta puhaltamaan voimalla kylmää ilmaa ylös-
päin tornissa putoavia lyijypisaroita vastaan, pudotuskorkeutta voi-
tiin vähentää ja tultiin toimeen matalammalla tornilla.

Uudemmassa Bliemeister-menetelmässä ei tarvita korkeaa pu-
dotusmatkaa. Sulat lyijypallot vierivät ramppia pitkin kuumaan nes-
teeseen, jolloin hauli ei jäähdy välittömästi vaan kerkiää muotoutua 
pyöreäksi saman koheesiovoiman vaikutuksesta. Nesteessä on 
pintajännitystä lisääviä aineita.

Noin 30 vuotta sitten USA:n markkinoille ilmaantui haulikkoam-
pujien piireissä kohua herättänyt laite nimeltä Littleton Incredible 
Shotmaker. Lyijyharkkoja asetetaan laitteen teflon-pinnotteiselle 
pannulle, jonka sähkövastus kuumentaa 330-335 asteeseen. Lyijy 
putoaa suuttimien läpi vain muutaman kymmenen millimetrin mat-
kan kuumaan jäähdytysnesteeseen, joka voi olla vesiliukoisen öl-
jyn ja veden sekoitusta tai vaikkapa auton jarrunestettä. Kuumassa 
jäähdytysnesteessä hauli ei jäähdykään aivan hetkessä, vaan ker-
keää puolisulassa tilassa hakemaan pyöreän muotonsa. Vaihdetta-
villa suuttimilla määritellään minkä kokoisia hauleja saadaan.

Lyijyä saadaan esimerkiksi käytetyistä pyöränpainoista. Käyttäjä 
voi lisätä lyijyyn seosaineita halunsa ja taitonsa mukaan.

Kuulostaa hienolta, että noin 500 dollaria (USA:ssa) maksaval-
la laitteistolla voidaan tehdä kotioloissa hauleja 25 kg tunnissa 
(laitteiston valmistajan väite). Mutta mitalilla on kääntöpuolensa. 
Raaka-aineen seostaminen, sulan lyijyn ja sen höyryjen kanssa 
läträäminen, valmiiden haulien lajittelu koon mukaan... Lisäksi pyö-
ränpainotkin ovat nykyään sinkkiä, mutta rengasliikkeistä voi löytyä 
vielä käytettyjä lyijypainoja hyvän aikaa.

Haulien valmistus Suomessa
Suomessa on valmistettu hauleja jo vuodesta 1859. Metsästys oli 
tärkeä juttu tuolloin ja raskaiden haulien tuonti ulkomailta vaivallois-
ta, niinpä haulitehtaan syntyminen oli loogista. Ensimmäinen torni 
rakennettiin Pyynikinharjun etelärinteeseen. Vuonna 1888 hauliteh-
das siirtyi Rudolf Winterin omistukseen, ja 1895 osakkaaksi tuli mu-
kaan Karl Hjorth. Yritys yhtiöitettiin uuteen uskoon ja sen nimeksi 
tuli Tampereen Haulitehtaan Oy.

Vuonna 1907 Lahteen perustettiin tamperelaisille kilpailijaksi 
Haulitehdas Oy Ilmarinen. Tämä jäi lyhytikäiseksi, sillä se meni 
konkurssiin jo 1909.

Tällä välin oli Tampereen Haulitehtaan Oy päättänyt rakentaa uu-
den tornin Pispalanharjun pohjoispuolelle lähelle rautatietä. Täten 
painavien tuotteiden lähettäminen olisi helpompaa. Torni rakennet-

Haulikkoampuja sujauttaa kaksi patruunaa pesiin, loksauttaa aseen kiinni, katsoo maahan, keskittyy. 
Hän komentaa lihaksensa valmiiksi, nostaa katseensa ja huutaa kiekot. Niiden lähdettyä haulikko 
nousee salamannopeasti poskelle. Pum, pum. Kaksi kiekkoa muuttuu oranssiseksi pölyksi.

HAULIT 
ovat pieniä ihmeitä

Teksti: Pekka Suuronen,
Kuvat: Matti Erkkilä
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tiin teräksestä niittaamalla, ja se valmistui 1908. Ylhäällä sijait-
sevassa 25-neliöisessä kopissa lyijy sulatettiin padoissa puita 
ja hiiliä polttelemalla, sähköä tornissa ei ollut. Sekä hiilet että 
lyijy vinssattiin ylös hissillä, mutta haulimestari sai kiivetä por-
taita. Lyijy esisulatettiin ja seostettiin muun muassa antimonilla 
ja arsenikilla alarakennuksessa. Valmiit haulit lajiteltiin ja pussi-
tettiin samoin alhaalla.

Tampereen haulitehdas fuusioitiin K. Hjorth Oy:öön vuon-
na 1968. Patruunatuonnin vapauduttua ja elintason noustua 
haulikonpatruunoiden itselataus väheni olemattomiin. Suurin 
asiakas Kemira (Vihtavuori) oli hintasyystä siirtynyt venäläisiin 
hauleihin. Suomalaisesta hauliteollisuudesta oli tullut auringon-
laskun ala. Tehdas lopetettiin vuonna 1972, mutta haulitorni on 
jätetty pystyyn Pispalanharjulle muistomerkiksi.

Hauliperinnettä yritettiin vielä elvyttää 1980-luvun alussa, jol-
loin Pentti Saari ja Carl Weurlander perustivat Nokian Hauliteh-
das Ky:n. Vanhassa 37 m korkeassa kaivostornissa pudotet-
tiin hauleja perinteisellä menetelmällä veteen parituhatta kiloa 
viikonlopun aikana. Entinen Hjorthin haulimestari oli neuvonut 
seostamisen, noin 3 % antimonia kovuuden saavuttamiseksi 
ja 0,3 % arsenikkia. Haulit lajiteltiin myös vanhalla perinteisel-
lä menetelmällä, eli pantiin vierimään kaltevaa pintaa, jossa oli 
rako. Pyöreät haulit kehittivät tarpeeksi nopeutta hyppäämään 
raon yli. Epämuodostuneet vemputtivat niin hitaasti, että ne 
putosivat rakoon. Kovana kohtalona oli joutuminen uudelleen 
pataan.

Kunnolliset haulit seulottiin usealla seulalla ja täten saatiin 
mittatarkkoja hauleja. Lopuksi grafiittimyllytys rummussa, jot-
ta haulit luistaisivat liukkaasti latauslaitteessa. Grafiitti ehkäisi 
myös haulien hapettumista.

Nokian Haulitehtaan toiminta kesti 8 vuotta. Se loppui 1990-
luvun alussa kahdesta syystä. Pelkkä raaka-aine rupesi maksa-
maan enemmän kuin tuontihaulit, ja tekijöiden veren lyijyarvot 
nousivat kaksinkertaisesti yli sallitun. Haulien teko ei ollut ter-
veellistä puuhaa.

Jatkojalostusta
Myös teollisessa lyijyhaulien valmistuksessa valmiit haulit rum-
mutetaan grafiittijauheessa. Haulin pinta kiillottuu kauniiksi ja 
grafiittikerros tekee ne liukkaaksi.

Joskus haulit voidaan kuparoida tai nikkelöidä. Tämä on tyy-
pillisesti amerikkalaisten patruunatehtaiden puuhailua. Kerro-
taan, että kupari- tai nikkelipinnoite ehkäisee hapettumista ja 
tekee pinnasta kovemman. Sen seurauksena haulit eivät litisty 
lähtökiihdytyksessä niin pahasti, joten ne säilyvät pyöreämpä-
nä ja ampuvat parempaa kuviota. Siksi niiden upotus riistassa 
on parempi.

Tällaista kerrotaan amerikkalaisille metsästäjille, jotta he pu-
littaisivat "premium"-patruunoista merkittävää lisähintaa. Mutta 
myös Lahden 2002 ammunnan MM-kilpailujen jäljiltä Hälvälän 
kiekkoradoilta löytyi nikkelöityjä hauleja. Puskaradion mukaan 
muun muassa arabimaista tulleet ampujat käyttivät tällaisia.

Suomessa käytetyt edulliset kiekkopatruunat tulevat pääosin 
Italiasta ilman hienoja metallisilauksia.

Tampereen haulitorni on tunnettu Pispalan maamerkki.



URHEILUAMPUJA 6/200724

1970 
-luvulla alettiin USA:ssa kiinnittää huomiota vesilintu-

jen lyijymyrkytyksiin. Sen seurauksena ruvettiin lyijyhaulien käyttöä 
kieltämään ensin USA:ssa, sitten Euroopassa. Ensin vesilinnustuk-
sessa, sitten muussakin metsästyksessä, ja nyt lyijy rupeaa ole-
maan uhanalaista jo kiekkourheilussakin. Pelkona on lyijyn kulkeu-
tuminen pohjavesiin. Tästä ollaan jossain määrin eri mieltä.

Lyijyn seuraajan löytäminen ei ollut ihan yksinkertaista, sillä lyijyl-
lä oli useita hyviä ominaisuuksia: (1) suuri tiheys (11,34), (2) peh-
meys (ei vahingoita haulikon piippuja), (3) helppo muovattavuus 
(sulamispiste 327°C), (4) hyvä saatavuus, (5) edullinen hinta (aikoi-
naan). Huonoja puolia olivat oikeastaan vain myrkyllisyys ja tiettyä 
riistaa metsästettäessä liiallinen pehmeys. Mutta kiekot rikkoutuivat 
hienosti. Lyijy on ihanteellinen haulimateriaali kiekkourheiluun.
Ensimmäinen seuraaja oli: 

RAUTA ELI TERÄS (iron, steel)
Nimikkeestä on kiistelty. Teräs kuulostaa kovalta ja vihjaa, että ammuttaessa terästä 
teräspiipun läpi tapahtuu metallin "kirskumista" tai muokkautumista. Siksi jotkut pu-
huvat mieluummin rautahauleista, ja saksan kielessä onkin termi "Weicheisen" (peh-
mytrauta). Kuitenkaan puhtaasta raudasta ei voi hauleja tehdä, vaan siihen on sekoitet-
tava pieniä määriä muita metalleja ja epämetalleja kuten hiiltä. Tällaista metalliseosta 
kutsutaan lejeeringiksi, ja raudan lejeerinkiä kutsutaan teräkseksi.

Puhekieleen on iskostunut termi "teräshauli". Eräs syy on varmasti ollut englantilai-
sen kielialueen patruunalaatikoissa nähty nimike "Steel Shot", teräshauli.

Teräksellä on etuja haulimateriaalina. Sitä on helposti saatavilla (esimerkiksi ro-
murauta), ja se on edullista. Se oksidoituu eli hapettuu luonnossa. Sitä pidetään suh-
teellisen myrkyttömänä. Haulit säilyttävät pyöreytensä supistuksenkin läpi ammuttuna. 
Paksuturkkisen tai -nahkaisen riistan metsästyksessä haulin kovuus on etu.

Teräshaulilla on haittojakin. Sen tiheys on noin 7,86, (69,3 % lyijyn tiheydestä), 
joten sen liike-energia on huonompi ja pienenee nopeammin ilmanvastuksesta. Sula-
mispiste on 1538°C, joten työstäminen on vaikeampaa. Lyijyä kovempana materiaali-
na se on rankkaa haulikon supistuksille. Kun haulit eivät anna periksi supistuksessa, 
nousee patruunapesän paine korkeaksi. Teräshaulit kimpoavat kovaan esineeseen (esi-
merkiksi kiveen tai metallirakenteisiin) osuessaan. Jos teräshaulipatruunaa säilytetään 
huonoissa olosuhteissa, on mahdollista, että haulit ruostuvat patruunassa "jöötiksi".

VISMUTTI (bismuth)
Vismutti on tinan oloinen alkuaine, jonka tiheys on 9,78 (86,2 %) ja sulamispiste 271 
°C. Vismutin pehmeys on etu aseen kannalta ja valmistusprosessissa, mutta haitta 
maalissa, etenkin metsästyksessä. Puhdas vismutti on liian haurasta haulimateriaalik-
si, joten sitä pitää lejeerata. Vismutin kalleus on myös haitta.

TINA (tin)
Tina on sitkeä, pehmeähkö ja helposti sulava (232°C) metalli, jonka tiheys on 5,77 
(50,9 %). Sen etuna on helppo muovattavuus ja vaarattomuus aseen piipuille. Haittoi-
na ovat keveys ja pehmeys. Puhdas tina on hyvin kallista, siksi "tinahauleihin" joudu-
taan sekoittamaan muita materiaaleja.
 
VOLFRAMI (tungsten)
Volframi on yksi raskaimmista metalleista, tiheys 19,30 (170,2 %), 
jonka vuoksi se olisi hieno haulimateriaali. Mutta sen sulamispiste 
on hyvin korkea, 3420°C, jonka vuoksi se on hankala työstettävä. 
Se on myöskin hyvin kovaa ja piipunsupistuksille ankaraa. Volframi 
on arvokasta.

Maailmalla on haulikonpatruunoita, joiden laatikossa materiaalik-
si väitetään volframi. Todennäköisesti kyseessä on kuitenkin sekoi-
tus, joissa volframi on vain ainesosana. Tästä käytetään nimitystä: 

VOLFRAMIMATRIISI (tungsten matrix)
Volframia sekoitetaan jauheena johonkin materiaaliin, usein muovirouheeseen. Vol-
frami antaa painoa, sidosaine tekee haulista helpommin muovattavan ja piipun su-
pistukselle armeliaamman. Tuloksena on hauli, jonka tiheys vaihtelee koostumuksen 
mukaan. Volframimatriisi on toimiva haulimateriaali, jonka suurimpana haittana on 
kova hinta. Tiheys on noin 10,50-10,70.

VOLFRAMIRAUTA (tungsten iron)
Tällaistakin yhdistelmää on kokeiltu ainakin Federal Cartridgen toimesta. Tiheys 10,30 
on lähellä lyijyä (90,8 %), mutta volframin kalleudesta ei ole päästy eroon.

SINKKI (zinc)
Sinkki on metalli, jota käytetään monen muun lejeeraukseen (esimerkiksi pronssi, 
messinki, uushopea) ja muiden metallien päällystykseen (galvanointi). Sinkki itses-
sään on lyijyä kevyempi materiaali, tiheys 7,14 (63,0 %) ja myös melko pehmeätä. 
Sulamispiste on 420°C, joten se on helppo työstettävä. Sinkkiä on helposti saatavilla 
ja se on suhteellisen edullista.

Haulipatruunoiden valmistajat ilmoittavat materiaaliksi sinkin, mutta todennäköi-
sesti sitä on lejeerattu muilla metalleilla kovuuden parantamiseksi.

HEVISHOT
Vuoden 2000 SHOT Show'ssa esiteltiin uusi HeviShot-haulimateriaali. Se on volframin 
(50 %), nikkelin (35 %) ja raudan (15 %) sekoitus. Paperilla tuote näytti fantastiselta. 
Tiheys noin 12 (105,8 %) eli painavampaa kuin lyijy, USA:n ympäristöviranomaisen 
myrkyttömyyssertifikaatti, tiukemmat ampumakuviot kuin lyijyllä. Pian lehdistö täyttyi 
suosiollisista raporteista suurten vesilintujen kuten hanhien menestyksekkäästä met-
sästyksestä HeviShotilla. Tuote oli tarkoitettu nimenomaan metsästykseen.

HeviShot näyttäisi olevan vallan hieno lyijyn korvike myös kiekkourheiluun, mutta 
toistaiseksi kukaan ei ole sillä kiekkopatruunoita ladannut. Niinpä ei hinnastakaan ole 
tietoa, mutta se on varmasti yli lyijyn. Kuinka paljon?

KUPARI (copper)
Kupari olisi melko sopiva haulimateriaali. Tiheys on 8,96 (79,0 %) ja sulamispiste 
1085°. Se on melko pehmeätä ja vaaratonta haulikon piipuille. Vesijohdot ovat ylei-
sesti kuparia, joten se mielletään ihmiselle myrkyttömäksi. Suurina pitoisuuksina ku-
paristakin tulee myrkkyä. Haittapuolena on kova hinta, yli 8000 $/ton. 

MESSINKI (brass)
Kun kuparia ja sinkkiä sekoitetaan, syntyy messinkiä. Koostumus 
voidaan ilmoittaa esimerkiksi muodossa CuZn28, missä 28 on sin-
kin prosentuaalinen osuus. Sopivasti sinkkiä lisäämällä messingis-
tä saadaan tarpeeksi pehmeä seos haulikäyttöön, mutta tiheys pie-
nenee sinkkiä lisätessä. Messingin sulamispiste on 900-940°.

PRONSSI (bronze)
Kuparin ja tinan sekoitusta kutsutaan pronssiksi. Tyypillisesti kupa-
riin sekoitetaan tinaa 10-20 %. Samat asiat pätevät pronssiin kuin 
messinkiinkin.

Tinaa, kuparia, messinkiä ja pronssia on kokeiltu haulimateriaa-
leina, mutta mikään niistä ei ole päässyt laajaan tuotantoon.

Ihanteellinen haulimateriaali
Yksi haulimateriaali on yli kaiken. Se on niin pehmeätä, että se 
ei vahingoita vanhojenkaan aseiden piippuja. Se on suhteellisen 
helppo muovattava (sulamispiste 1064°C), se on hyvin raskasta 
(tiheys 19,32 = 170,4 %), se on täysin myrkytöntä, se ei hapetu. 
Materiaalin nimi on kulta.

Sillä on vielä sekin hyvä puoli, että se ei saastuttaisi ampuma-
ratoja. Kilpailujen jälkeen olisi jono vapaaehtoisia portin takana 
siivoamaan ammutut haulit maasta. Radalle ei ikinä tulisi ongel-
majätettä.

Tällaisia vaihtoehtoja siis lyijylle tänä päivänä, mutta lista tulee 
varmasti jatkumaan. Kehitys on vasta aluillaan.

Lyijylle
KORVAAJA

Teksti: Pekka Suuronen
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- Lyijy on paras käytettävissä oleva aine 
luotien ja haulien materiaalina. Sille ei ole 
löydetty korvaajaa, sanoo Ampumaurheilu-
liiton ympäristövaliokunnan puheenjohtaja 
Jorma Riissanen.

- Erittäin merkittävää on, että Ruotsi on 
tänä vuonna perunut lyijyn totaalikieltonsa. 
Tämän päätöksen jälkeen Suomi ja Ruotsi 
suhtautuvat ampumaurheiluun ja metsäs-
tykseen lähes samalla tavalla.

Korvaavat aineet kalliita 
tai myrkyllisiä
Professori Jorma Riissanen toteaa, että osa 
vaihtoehtoisista hauliaineista on karsinogee-
nisia eli ne aiheuttavat syöpää. Osa on niin 
kalliita, ettei niiden käyttö ole mahdollista.

- Näitä aineita tarkasteltiin WFSA:n (The 
World Forum on the Future of Sport Shoo-
ting Activities) lyijyseminaarissa Roomassa 
syyskuussa 2004. Seminaari keskittyi ampu-
matarvikkeissa olevan lyijyn myrkyllisyyteen 
ja vaihtoehtoisiin aineisiin, kertoo Riissanen, 
joka toimii Euroopan Ampumaurheiluliiton 
ympäristökomitean jäsenenä.

- Seminaarissa käsiteltiin muistaakseni 
12-14 vaihtoehtoista ainetta. Jokaisesta 
lueteltiin hyviä ja huonoja ominaisuuksia. 
Muutamat todettiin karsinogeenisiksi.

Ruotsi purki totaalikiellon
Ruotsi päätti kansallisesta lyijyn käytön to-
taalikiellosta ampumatarvikkeissa vuonna 
2002. Kielto astui voimaan asteittain niin, 
että 1.1.2008 lyijyn käyttö olisi ollut koko-
naan kielletty. Ruotsin hallitus antoi ke-
säkuussa 2005 luonnonsuojelulaitokselle 
(Naturvårdsverket) ja kemikaliotarkastuslai-
tokselle (Kemikalioinspektionen) tehtäväksi 
tutkia uudelleen totaalikiellon vaikutukset. 
Perusteellisen selvityksen saatuaan hallitus 
muutti päätöstään ja luopui totaalikiellosta.

- Selvityksen perusteella lyijyn kieltämisen 
haitat ovat isommat kuin hyödyt, Riissanen 
kertoo.

- Metsästyksestä ja ampumaurheilusta 
ympäristölle aiheutuva lyijyrasitus on niin 
mitätön, ettei sitä edes huomaa muun lyijy-
rasituksen ohella – lukuun ottamatta joitakin 
intensiivisen metsästyksen alueita. Ruotsa-

laiset säilyttivät lyijyhaulikiellon metsästyk-
sessä kosteikkoalueilla sekä kansallisessa 
kiekkoammunnassa.

Selvitys toteaa, ettei ampumatarvikkeiden 
lyijy kiinteällä maalla muodosta minkään-
laista ympäristöongelmaa. Maassa lyijy on 
stabiili ja liikkumaton metalli.

Lyijyn keruu helpottui 
ampumaradoilla
Kun Ruotsi luopui lyijyn totaalikiellosta, se 
samalla vähensi ampumaratojen vastuuta 
kerätä lyijy.

- Aiemmin Ruotsissa edellytettiin niin sa-
notun ympäristöluotiloukun käyttöä. Ruotsa-
laiset ovat kertoneet sen olevan hyvin moni-
mutkainen ja kallis ratkaisu. Nyt riittää, että 
ampumaradoilla huolehditaan lyijyn kerää-
misestä niin, ettei ampumatoiminnan radal-
la mahdollisesti loppuessa tarvitse ruveta 
suurimuotoisiin ja kalliisiin puhdistustöihin, 
Riissanen kertoo.

- Ampumaradan pitäjä saa ratkaista itse 
sen, miten lyijy kerätään. Tarkkoja määräyk-
siä keräämisen tavasta ei ole.

Selvityksessään Ruotsin luonnonsuojelulai-
tos ja kemikaliotarkastuslaitos totesivat, että 
ampumaradoilla on hyvät toiminnan jatkami-
sen edellytykset. Hallitus velvoitti luonnon-

suojelulaitoksen antamaan tarkempia ohjeita 
ampumaratojen ympäristötoimenpiteistä.

Siisteys hyvin tärkeää
- Jos ampumaurheilijat, metsästäjät ja re-
serviläiset noudattavat ehdotonta siisteyttä 
ja käsittelevät lyijyä sääntöjen mukaan, lyi-
jystä ei ole mitään haittaa, Jorma Riissanen 
sanoo.

- Lyijy on ongelma sisäampumaradoilla, 
jos ilmanvaihto on huonosti hoidettu. Am-
muttaessa aseesta purkautuva lyijy leviää 
ilmatilaan ja se pitää poistaa ilmanvaihdon 
avulla. Sitä varten on olemassa selkeät oh-
jeet esimerkiksi Ampumarataoppaassa. Ul-
koradoilla lyijystä ei ole ampujille haittaa.

Riissanen muistuttaa, että jokaisen am-
pujan pitää muistaa noudattaa ehdotonta 
siisteyttä. Ammunnan jälkeen kädet on pes-
tävä huolellisesti, ennen kuin tekee mitään 
muuta. Huonoin mahdollinen vaihtoehto on 
tupakoida heti ampumisen jälkeen.

- Kun mennään tupakalle käsiä pesemät-
tä, siirretään lyijyä kädestä suuhun, Riissa-
nen sanoo.

- Jos itse lataa patruunoita, latauksessa 
on käytettävä suojakäsineitä, jotta lyijy ei le-
viä iholle. Latauksen jälkeen kädet on aina 
pestävä.

Ampumaurheiluliitonympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jorma Riissanen.

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Ympäristövaliokunnan
puheenjohtaja
Jorma Riissanen

LYIJY PARAS AINE
AMPUMAURHEILUUN
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Lyijystä   
on tehty pahis parinkymmenen viime vuo-
den aikana. Ampumaratoja on suljettu ja lyi-
jyhaulien käyttö vesilinnustuksessa on kiel-
letty. Mutta kiekkoradoilla ammutaan vielä 
lyijyä. Mitä tulee tapahtumaan kiekkourhei-
lussa patruunoiden osalta?

Pyysimme asiasta tietäviä kiillotta-
maan kristallipalloaan. Ensimmäinen uhri 
oli norjalainen Kåre Nicolaysen. Hän on 
professori ja ESC:n (European Shooting 
Confederation) ympäristökomitean jäsen.

KÅRE NICOLAYSEN
Dear Pekka: Seuraavassa lyhyesti vastaus 
kysymykseesi.

Ensinnäkin, haulikonpatruunoiden hinta. 
Kun puhumme skeet- tai trap-patruunoista, 
niiden hinta ei juurikaan ole noussut 30 vuo-
teen. Eräs seuraus on, että radoilla ammu-
taan valtavasti enemmän patruunoita.

En tiedä paljonko haulikonpatruunoita vii-
me vuosina on valmistettu, mutta muutama 
vuosi sitten luku oli yli 3 000 miljoonaa. Jos 
oletamme patruunan keskimääräiseksi hau-
likuormaksi 30 grammaa, tämä tarkoittaa 
90 000 tonnin kokonaislyijymäärää. Tämä 
tarkoittaa, että todennäköisesti haulipatruu-
noihin kuluu toiseksi eniten lyijyä maailmas-
sa akkujen ja paristojen jälkeen.

Tietääkseni hyvin suuri osa näistä patruu-
noista kulutetaan ampumaradoilla – harjoit-
telussa ja kilpailuissa.

Lyijy on suhteellisen stabiili metalli. Se tar-
koittaa, ettei se oksidoidu helposti. Metalli-
nen lyijy ei ole myrkyllistä useimmille kasveil-
le ja eläimille. Kuitenkin jotkut linnut syövät 
pieniä kiviä – soraa – ruoan jauhamiseksi 
lihasmahassaan. Silloin tällöin lyijyhauleja 
joutuu esimerkiksi sorsalintujen lihasma-
haan. Pienet jauhetut lyijyhiukkaset joutuvat 
vatsalaukun happameen ympäristöön, jol-
loin lyijy oksidoituu. Tällöin vapautuu lyijyn 
ioneja, jotka ovat ehdottomasti myrkyllisiä. 
Lintu saattaa kuolla! Tämän vuoksi vesilin-
nustukseen on määrätty lyijyhaulikielto.

Luonnossa lyijyn hidas hapettuminen 
tuottaa yleensä lyijysuoloja, jotka eivät liuke-
ne veteen. Kuitenkin tietyissä olosuhteissa 
ja tietyssä maaperässä vesiliukoiset lyijyio-
nit saattavat joutua pohjaveteen myrkyttäen 
sen. Tätä tapahtuu etupäässä happamen 
maaperän alueilla tai sammalta kasvavissa 
kosteikoissa.

Lyijy saattaa tietysti olla riski ampuma-
alueilla, mutta maaperä voidaan käsitellä 
neutraloivilla kemikaaleilla, tai haulit voi-
daan kerätä talteen.

Mutta takaisin patruunoiden hintaan. 
Lyijy ei ole ollut merkittävin tekijä haulikon-
patruunoiden hinnoittelussa. Olet kuitenkin 
oikeassa, kun huomautat lyijyn valtavasta 
hinnannoususta (noin 300 % muutamas-
sa vuodessa). Skeet- ja trap-patruunoissa 
tällä on ollut hintaan vain kohtuullinen ko-

rotuspaine. Kun keskivertoampuja on suh-
teellisen varakas henkilö, rahasyyt eivät ole 
juurikaan vaikuttaneet vähentävästi ammut-
tujen patruunoiden määrään.

Lyijyhaulipatruunoille on julistettu käyttö-
kielto muutamassa maassa. Mieleen tule-
vat Norja, Tanska, Hollanti, Belgia, Ruotsi 
- ehkä voi olla muutama lisää. Kielto koskee 
osittain rata-ammuntoja, osittain lyijyhauleil-
la tapahtuvaa metsästystä.

Kuten ehkä tiedät, Ruotsissa oli lyijyhauli-
kielto metsästyksessä. Nyt siellä on kuiten-
kin pyörretty päätös. Lyijyhaulien käyttö on 
sallittu (paitsi vesilinnustuksessa), kunnes 
hyväksyttävä haulimateriaali on kehitetty.

Kansainvälisissä kilpailuissa ainoastaan 
lyijyhaulien käyttö on sallittu. Tähän on 
useita syitä. Skeet-lajeissa teräshaulit kyllä 
toimisivat, mutta ongelmana on kovien hau-
lien kimpoaminen radan rakenteista ja siitä 
aiheutuva turvallisuusriski. Trap-lajeissa sen 
sijaan teräshaulit toimivat toivottoman huo-
nosti, ainakin nykyisillä säännöillä ja ampu-
maetäisyyden mitoituksella.

European Shooting Confederation 
(ESC) tutkii paraikaa näitä kysymyksiä ja 
on luonnollisesti tietoinen lyijymetallin aihe-
uttamista terveysriskeistä. Useat henkilöt 

tutkivat ammuttujen haulien talteenottomah-
dollisuutta – tämä on täysin mahdollista. 
Tällaisten järjestelmien kustannukset ovat 
suuret ja niiden käyttöönotto on mahdollista 
ainoastaan suurilla keskusampumaradoilla. 
Pienillä radoilla, millaisia useimmissa mais-
sa on käytössä, keräilyn kustannukset muo-
dostuisivat todennäköisesti ylivoimaisiksi.

Terveysriskien tiedostaminen on kuiten-
kin tärkeää. Ampumaradat tulisi rakentaa 
suhteellisen kuivalle alueelle, missä lyijy 
(ammutut haulit ja pistoolin/kiväärin luodit) 
kerääntyy hiekkaiselle pohjalle. Maaperä on 
mahdollisesti käsiteltävä asianmukaisilla ke-
mikaaleilla. Kun ampumarata joskus lopete-
taan, pitäisi olla mahdollisuus maaperän 
pois siirtämiseen tai sen puhdistamiseen.

Lopuksi on mainittava, että tutkimukset 
osoittavat huomattavaa veren lyijypitoisuu-
den pienenemistä ihmisissä viime vuosien 
aikana. Tästä kunnia lankeaa aivan varmasti 
lyijytetyn bensiinin käytön vähenemisestä.

Kåre Nicolaysen

Sitten suomalainen mielipide henkilöltä joka on 
tekemisissä kansainvälisten järjestöjen kans-
sa. Curt Sjöblom on Sibbo Skyttegillen sihteeri 
ja haulikkolajien kansainvälinen tuomari.

Teksti Pekka Suuronen, Kuvat Matti Erkkilä

Lyijy ja kiekkoammunta – 
maailman mielipiteitä
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CURT SJÖBLOM 
Terve! Hauleista on ISSF:ssä keskusteltu 
paljon ja tämänhetkinen päätös on, että 
ISSF:n virallisissa kilpailuissa (ja siihen liit-
tyvissä harjoituksissa) on ainoastaan lyijy 
sallittu. 

Haulikkosäännöissä sanotaan kylläkin, et-
tä haulit tulee olla lyijystä, lyijysekoitteesta 
tai tai muusta ISSF:n hyväksymästä mate-
riaalista.

Tarkistin asian MM:ssä Kyproksella syk-
syllä. ISSF ei ole listannut muita hyväksyt-
tyjä materiaaleja ja on todennut, ettei tällä 
hetkellä saa käyttää muita materiaaleja kuin 
lyijyä. Onko tällä haluttu ottaa aikalisä vai 
mikä on lopullinen syy, en tiedä.

Muissa kuin ISSF:n virallisissa kilpailuis-
sa (= OL, MM, maanosan kilpailut ja maail-
mancupit) saa käyttää järjestäjien hyväksy-
miä korvaavia materiaaleja.

Lyijyn korvaaminen muilla aineilla ei ole 
kovin yksiselitteistä. Lyijyn haitallisuudesta 
suhteessa muihin materiaaleihin, kuten esi-
merkiksi rauta tai teräs, ei ole yksiselitteistä 
näkemystä. Teräshaulien turvallisuusriskejä 
(kimmokkeet kiekoista ja rakennelmista) ei 
ole selvitetty tyydyttävästi. Kalliimpien kor-
vaavien aineiden vaikutus ampumaurheilun 
kustannuksiin on erittäin oleellinen. Ja niin 
edelleen.

ISSF on panostanut lyijyn keräilyn ja lyijyn 
mahdollisten haittavaikutusten minimoimi-
sen tutkimukseen.

Curt Sjöblom 

TILANNE EUROOPASSA
Lähetimme lokakuussa 2007 laajan kyselyn 
ESC:n jäsenorganisaatioille kysyen lyijy-
haulitilanteesta heidän maassaan. Vastauk-
sia tuli niukahkosti. Heräsi ajatus, että syynä 
saattoi olla yllä kuvattu dilemma, missä kan-
sainvälisen kattojärjestö ISSF:n säännöt ja 
kansalliset ympäristöviranomaisen intressit 
ja/tai kansallisen järjestön intressit ovat tör-
mäyskurssilla.

Itse asiassa, erään maan edustaja soitti-
kin e-mailin asemesta ja sanoi, ettei halua 
antaa mitään "mustaa valkoisella".

Ruotsissa kansalliset säännöt vaativat te-
räshauleja. Liiton edustajan mukaan tämä 
toimii, koska "sade on sama kaikille". Kui-
tenkin kansainvälisiin kilpailuihin valmennet-
taville on annettu erivapaus ampua lyijyä, 
jotta heillä säilyisi tuntuma kansainvälisiin 
koitoksiin kuten olympialaisiin. Samanlainen 
on tilanne Hollannissa.

Islannissa ei ole lyijylle muita rajoituksia 
kuin, että Reykjavikin keskustassa sijaitse-
valla järvellä viranomaisen suorittama lintu- 
ja kanitorjunta tehdään vismutilla. Reykjavi-
kin uudella haulikkoradalla on varauduttu 
haulien keruuseen. Israelissa ammutaan 
lyijyllä ISSF:n mukaan ja ajatellaan, että 
teräshauleilla kiekkojen särkeminen ei tule 
olemaan helppoa.

Lyijyhaulikielto vesilinnustuksessa on 
Suomen lisäksi voimassa monessa Euroo-
pan maassa. Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa se alkoi jo 1980-lu-
vulla.

Lyijyn käyttö metsästyksessä 
on kokonaan kielletty Hollannis-
sa. Israelissa taas on metsästys 
suunnilleen kielletty!

Kaikissa kyselyyn vastanneis-
sa maissa ollaan tietoisia lyijyn 
haitoista, mutta siihen reagointi 
vaihtelee suuresti. Suruttomam-
masta päästä: Venäjällä ammu-
taan lyijyä, mutta radat pitää 
puhdistaa kerran vuodessa. 
Sloveniassa ei lyijyn käyttöä ole 
mitenkään rajoitettu.

SUOMEN TULEVAISUUS?
Tällä hetkellä SAL:n haulikkolajien sään-
tökirja kohta 9.4.3.1. kertoo seuraavaa: 
Haulilatauksen paino ei saa ylittää 24 g (la-
taustoleranssi + 0,5 g). "Haulien tulee olla 
muodoltaan pyöreitä, lyijystä, lyijyseoksesta 
tai korvaavasta aineesta valmistettuja, eikä 
niiden halkaisija saa olla suurempi kuin 2,5 
mm (sallittu toleranssi + 0,1 mm). Hauli voi 
olla päällystetty."

Nämä pikkuisen ympäripyöreät SAL:n 
säännöt siis sanovat, että "haulien pitää 
olla lyijyä tai sitten ei". Että Suomessa saisi 
ampua kiekkoja oikeastaan millä haulimate-
riaalilla tahansa. Käytännössä monet radat 
ovat kieltäneet teräshauleilla ampumisen 
kimmokkeiden pelossa. Sikäli harmi, että 
teräs olisi korvaavista materiaaleista edul-
lisin.

Kattojärjestö ISSF:n haulikkosäännöissä 
sanotaan, että "haulit tulee olla lyijystä, lyijy-
sekoitteesta tai muusta ISSF:n hyväksymäs-
tä materiaalista". Pahaksi onneksi tämän-
hetkinen päätös on, että muuta hyväksyttyä 
materiaalia ei ole olemassa. 

Tällä kirjoittamalla Suomessa jatketaan 
entisten nuottien mukaan. On varmaa, että 
muutoksia tulee, mutta millaisia ja millä ai-
kataululla, siihen ei vastausta ainakaan 
tällä kyselykierroksella saatu. Jännityksellä 
katsotaan myös, miten lyijyn hinta kehittyy 
London Metal Exchangessa.

Lahden Ampumaseuran 
haulikkojaoston 

puheenjohtaja Pekka 
Wallin näyttää Hollolan 

Hälvälän haulikkoradalta 
kerättyjä hauleja.
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Raaka-aineiden, erityisesti lyijyn hinnan nousu uhkaa nostaa 
patruunoiden hintoja ensi vuonna. Kauppiaan ja kuluttajan 
kannalta harmillista on se, että hän ei tiedä nousun suuruut-

ta. Eivät sitä tiedä kaikki valmistajatkaan, sillä niitä ei ole vielä toi-
mitettu maahantuojille.

Urheiluampuja-lehti kysyi muutamilta maahantuojilta ja valmista-
jilta heidän arviotaan patruunojen hinnoista vuonna 2008.

Urheilutukku Hjorthin markkinointipäällikkö Mika Hjorth
- Yleisen kustannustason ja inflaation takia on oletettavaa, että tuottei-
den hinnat kallistuvat, mutta patruunoiden kohdalla on jälleen odotet-
tavissa suuria korotuksia, 5 - 15 %, riippuen tuotteesta. Syy korotuk-
siin on selkeä; raaka-aineiden markkinahinnat ovat olleet jatkuvassa 
nousussa. Emme kuitenkaan usko, että tämä vielä tässä vaiheessa 
vaikuttaa merkittävästi lajin harrastamiseen, harrastajakohtainen vai-
kutus lienee useimmissa tapauksissa pieni, Hjorth arveli.

Hän painotti sitä, että korotuspaine on kaikissa patruunoissa, ei 
yksin lyijyä sisältävissä.

Voidaanko mahdollisten korotusten pienentämiseksi mitään tehdä?
- Kaupan puolella asian eteen on jo tehty kaikki mahdollinen, mo-

nien tuotteiden kohdalla kauppa on laskenut omia katteitaan niin tun-
tuvasti, että enää ei ole kiristämisen varaa. Voidaan jopa puhua, että 
edullisimmat tuotteet, esimerkiksi kiekkopatruunat myydään puhtaa-
na palvelutuotteena tai niin sanottuna sisäänhoukutustuotteena.

- On muistettava, että patruunoiden käsittely, kuljetus ja varas-
toiminen ovat suhteellisen kallista puuhaa. Syy tähän löytyy esi-
merkiksi patruunoiden viemästä tilasta, painosta ja lain vaatimista 
luvista kuljetuksessa, säilytyksessä, pakkauksessa ja myymisessä. 
On myös syytä muistaa, että patruunan hinnasta 22 % on arvon-
lisäveroa, Hjorth tähdentää.

Arto Holmström Juhani Sinisalo Oy
- Italialaisen haulikonpatruunamerkki Baschieri & Pellagrin tehdas 
on yksi harvoista, joka tekee itse kaikki komponentit nallia lukuun 
ottamatta. Vuodesta 2004 alkaen hinnat ovat lähteneet jyrkkään 
nousuun. Kaikkinensa korotus on ollut 44 % (vuoden 2004 hinnois-
ta), Holmström sanoo.

Hän arvioi hintojen nousevan, kun lyijyn hinnan laskeminen ei 
näytä todennäköiseltä. 

- Jos hintojen suunta jatkuu, ja keskivertoharrastajat lopettavat 
ammunnan, seuraukset ovat ikävät. Patruunanvalmistajia kaatuu ja 
kauppiaat eivät vähenevän kysynnän vuoksi pääse myymään nii-

täkään tuotteitaan, 
joista saavat nyt 
elämiseen tarvit-
tavan katteen.

- Karkea ar-
vaukseni on, 
että lyijyhaulin 
osuus hauli-
konpatruunan 
raaka-a ine -
kustannuksis-

ta on varmasti 

yli 80 %. Nallin hinta on myös noussut, mutta se ei ole ratkaiseva 
tekijä. Ruudin ja muoviraaka-aineiden hinnat nousevat aina, kun 
öljyn hinta kallistuu. Työn hinta on noussut (lataaminen), mutta sitä-
kin enemmän kuljetuskustannukset. Nyt toivotaan, että lyijyn maail-
manmarkkinahinta ei enää nouse vaan laskee. Tämä on ainoa asia 
mikä nähdäkseni voi kääntää patruunoiden nykyisen hintakehityk-
sen suunnan.

Markus Remes Oy:n toimitusjohtaja Markus Remes
- Patruunoiden hintoihin on tulossa korotuksia. Patruunan hinta elää 
raaka-aineiden maailmanmarkkinoiden hintakehityksen mukaises-
ti. Erityisesti lyijyn hinta on noussut voimakkaasti. Uusista hinnoista 
minulla ei ole mitään käsitystä. Aiemmin valmistajat antoivat vuosi-
hinnat, mutta nyt käytäntönä ovat kuukausihinnat, harmittelee Selli-
er & Bellotin oulunsalolainen maahantuoja Markus Remes.

- Nyt kannattaisi haulikkolajeissa vakavasti harkita siirtymistä 
rautahauleihin. Ne ovat hinnaltaan huomattavasti edullisempia kuin 
lyijyhaulit. Tshekissä todennäköisesti ollaan siirtymässä rautahau-
liin. Huomattava hinnannousu tuntuu ainakin minusta tosi pahalta, 
niin paljon sydän sykkii ampumaurheilulle, takavuosien mestariam-
puja murehti.

Toimitusjohtaja Esko Hakulinen, NorDis Oy, Lapuan patruunatehdas
- Hinnannousu on valitettavasti edessä. Haulikon patruunat ovat suu-
rimman paineen alla. Myös pienoiskiväärin patruunat nousevat - eri-
tyisesti nousua tapahtuu edullisten patruunoiden kohdalla jopa 15 % 
verran. Luotien hinnat nousevat 10-15 prosenttia, Hakulinen arvioi.

Hintojen kohoaminen ei johdu valmistajien tai yrittäjien äkkirikas-
tumishalusta. Erityisesti lyijyn hinnan huima kallistuminen on pat-
ruunoiden hinnan kovan korotuspaineen takana.

Toimitusjohtaja Pertti Huhtela, Urheilu ja Kalastus
- Minulla on alustavasti tiedossa ilmakivääriluotien hinnat. Ne nou-
sevat arviolta 10-12 %, kiväärin noin 10 % ja haulikon noin 20-25%, 
Huhtela kertoo.

- Tilanne on hämmentävä, kun hintataso on ollut melko stabiili 
monen vuoden ajan. Miten loppukäyttäjät toimivat? Maahantuojaa 
arveluttaa, että uskovatko kauppiaat myyntiinsä. Jos kauppa ei tee 
riittävästi ennakoita, tavarasta voi olla keväällä puutetta. Pienten 
erin useat tilaukset lisäävät kustannuksia. Tämä on iso asia ja rea-
lisoituu kuluttajalle vasta ostohetkellä.

Vaikka patruunoiden hinta näyttää olevan nousussa, se on kui-
tenkin vain yksi osa harrastukseen sijoitetusta rahasta. Vastaavaan 
säästöön löytyy etsittäessä keinoja, esimerkiksi kimppakyydit, ma-
joitusvalinnat, ruokailu.

Teksti: Matti Erkkilä, Kuva: London Metal Exchange

Patruunoilla
HINTAPAINETTA

London Metal Exchangen hintakäyrä kertoo lyijyn 
hinnan kolminkertaistuneen kahdessa vuodessa.

Tampereen haulipussit olivat tuttu näky haulikkoampujan 
kotona vielä 1960-luvulla. Kuvaaja: Heikki Kuva.
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Kajaanin Ampujien puheenjohtaja Päivi Rissasen vuoden 
2007 tavoitteena olivat uusi ilma-aserata ja toiminnan jänte-
vöittäminen. Ilma-aserata on nyt avattu ja seura toimii. Yksi 

esimerkki toiminnan kehittymisestä on nuorten määrän kasvu.
- Aiempi ilma-aseratamme oli todella huonokuntoinen. Koska 

siellä ei pystynyt järjestämään kisoja, radasta ei ollut juurikaan 
tuloja, toteaa Päivi Rissanen, joka valittiin puheenjohtajaksi viime 
vuoden lopulla.

- Uutta ilma-aserataa kartoittaessamme löysimme tämän tilan, 
jossa on ollut postin sosiaali- ja varastotiloja. Neuvottelut vuokra-
isäntämme Spondan kanssa sujuivat loppupeleissä joustavasti.

Uusi ilma-aserata oli Kajaanin Ampujille lähes elinehto. Ilman kun-
non tiloja seura olisi vähitellen eläköitynyt ja nuorisotoiminta hiipunut.

Kannustaja ja innostaja
Päivi Rissanen pyrkii olemaan puheenjohtajana kannustaja ja in-
nostaja. Hän johtaa kokouksia ja rakentaa yhteyksiä niin seuran si-
sällä kuin sen ympäristöönkin. Jaostot, kivääri-, pistooli-, haulikko-, 
riistamaali- ja nuorisojaostot, järjestävät varsinaisen toiminnan.

- Monessa ampumaseurassa taitaa olla niin, että haulikkojaosto 
pyörittää taloutta ja muut tulevat mukana, hän kuvailee Kajaanin 
Ampujien aiemman toiminnan.

- Nyt jokaisen jaoston pitää päästä vähintään nollatulokseen ja 
mieluiten plussalle, vaikka tämä onkin harrastetoimintaa eikä liike-
toimintaa. Ilma-aseradankin pitää kattaa omat kulunsa.

Seura maksaa ilma-aseradasta vuokraa 4000 euroa vuodessa. 
Kaupungin tuki kattaa runsaan neljänneksen.

Rehtori muutosjohtajana
Kajaanin Ampujien toimintakulttuurin muutoksen johtanut Päivi Ris-
sanen työskentelee kaupunginkin palveluksessa rehtorina. Hän 
johtaa kahta toimipistettä, kun Lohtajan koulu ja Huuhkajanvaaran 
koulu yhdistettiin.

- Kun minulle vuosi sitten ehdotettiin puheenjohtajan tehtäviä, 
kieltäydyin jyrkästi. Seura etsi puheenjohtajaa, kun edellinen – nyt 
jo edesmennyt – puheenjohtaja Kyösti Paukku oli vakavasti sairas 
ja hän halusi jäädä pois. Suostuin, kun he aikansa pehmittivät. Sil-
loin en vielä tiennyt omien työtehtävieni muuttumisesta, hän muis-
telee ilma-aseradan avajaisissa.

- Toimin puheenjohtajana vain tämän vuoden, koska työkiireet 
ovat lisääntyneet. Uusi puheenjohtaja valitaan 29. marraskuuta. 
Minulla on oma suosikkini, joka on kokenut ampumaurheilija ja pä-
tevä puheenjohtajaksi. Minä suhtaudun luottavaisin mielin seuran 
tulevaisuuteen.

Ilma-aserata on aivan kaupungin keskustassa linja-autoaseman 
vieressä Urho Kekkosen kadulla, jonka toisella puolella on Kajaa-
nin lyseo. Muutkin koulut ovat jo varanneet vuoroja radalta.

- Jokelan-murhenäytelmän jälkeen nyt ei ole paras aika uusien 
jäsenten hankinnalle ja vaikkapa yhteistyölle koulujen kanssa. Elä-
mä kuitenkin jatkuu ja normalisoituu. Asioiden asettumiselle on an-
nettava aikaa. Nyt on tärkeintä vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja 
luoda uskoa tulevaisuuteen, Päivi Rissanen sanoo.

- Ihmisen mieli voi johtaa tällaiseen, jos ennaltaehkäisevä mie-
lenterveystyö ei onnistu. Äkillisiä mielivaltaisuuksia voi olla vaikea 
ennalta estää.

Monen muun ampumaurheilijan tavoin Päivi Rissanen on joutu-
nut vastaamaan kysymyksiin ampumaurheilusta ja aseista viime 
viikkoina. Yksi kysyjä oli Kainuun Sanomat, joka julkaisi näyttävän 
jutun Kajaanin Ampujien kannalta ihan myönteiseen sävyyn.

- Aseen hankinta- ja kantolupien myöntämistä on tarkennettava. 
Pitäisi olla kilpailunäyttöä ja pitkäaikaista harrastamista, ennen kuin 
ruutipistooliin myönnetään lupa nuorelle, hän kertoo.

Pizza-kisoille vähän aikaa
Päivi Rissanen kertoo ampuneensa ensimmäisiä kertoja jo lapsuu-

dessa ”impparilla”. Ilma-aseiden lisäksi käsiin sopivat myös pienoispis-
tooli ja -kivääri.

- Aikuisena olen ampunut yhdessä mieheni kanssa. Olemme molem-
mat yhtä kiireisiä, joten yhteiselle harrastukselle jää liian vähän aikaa.

Kun pariskunta ampuu yhtä aikaa, he kilpailevat keskenään. Panok-
sena on pizza, jonka hävinnyt tarjoaa.

- Tähän mennessä olen jokaisen hävinnyt.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Kajaanin Ampujat 
rakensi ilma-aseradan
ja toimintakulttuurin

Lähes 300 jäsenen Kajaanin Ampujat
Kajaanin Ampujissa on lähes 300 jäsentä. Seurassa toimivat kivääri-, pistooli-, hau-
likko-, riistamaali- ja nuorisojaostot. Näiden lisäksi seuran lajeina ovat myös siluetti, 
kasa-ammunta ja practical.
Ilma-asekaudella KajA toimii 13-paikkaisella ilma-aseradalla aivan kaupungin kes-
kustassa linja-autoaseman vieressä. Ilma-pistoolin ja -kiväärin lisäksi siellä voi am-
pua liikkuvaa maalia. Ruutiasekaudella toiminta keskittyy Kainuun Prikaatin alueella 
olevalle Hoikanportin ampumaradalle.
Kajaanin Ampujien kirkkain tähti on paralympiakultamitalisti Minna Leinonen. Hänen 
ensimmäinen valmentajansa Osmo Leivo ohjaa seuran junioreita ja valmentaa muita-
kin ampujia, esimerkiksi paralympia-ampuja Erkki Pekkalaa.

Kajaanin Ampujien uudella ilma-aseradalla 
ammuttiin ensimmäiset laukaukset 17. marraskuuta. 
Vammaisampuja Erkki Pekkala laukoi 60 laukauksen 
kilpailussa täydet 600 pistettä kuin muille malliksi. 
Talkootyönä kaupungin keskustaan rakennettu ilma-
aserata on seuran uuden toimintakulttuurin hedelmä 
ja se varmistaa seuran elinvoimaisuuden.

Päivi Rissanen johti onnistuneen muutoksen Kajaanin Ampujissa.



 Vanhat merkit eivät pidä paikkaansa.

EU-keskikulutus 4,7-7,6 l/100 km, CO2-päästöt 125-182 g/km. 
Kuvan auto erikoisvarustein. Hintoihin lisätään paikkakunta-
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Jos vanhat merkit pitäisivät paikkansa, premium-luokan laatu ja 
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Hyundai i30-dieselmallisto nyt alkaen 18.490 €

Ilmoituksen hinnat koskevat 1.1.2008 jälkeen ensirekisteröitäviä autoja edellyttäen, että hallituksen antama esitys autoverolain muutoksesta 
hyväksytään eduskuntakäsittelyssä ilman olennaisia muutoksia ja että uudet määräykset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2008.
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Kajaanin Ampujien nuorisotoiminnan 
edellytykset paranivat huomattavas-
ti 17. marraskuuta, kun seura avasi 

uuden ilma-aseratansa Urho Kekkosen 
katu 2:ssa. Kun vielä Ampumaurheiluliiton 
nuorisovaliokunta luovutti seuralle kaksi 
Hämmerli AR30 –ilmakivääriä, uusille am-
pumakoululaisille on tarjolla kunnollinen ase 
tutustumiseen.

- Vanhalle ilma-aseradalle emme olisi 
voineet ottaa enää yhtään uutta ampujaa. 
Siellä ampujat joutuivat harjoituksissa odot-
tamaan ampumavuoroaan, Tuula Elfving 
kertoo aiemmasta ahtaudesta.

Uudella radalla kaikki on toisin. Seura 
pyrkii pitämään sen avoinna viikon jokai-
sena päivänä iltapäivästä iltakahdeksaan. 
Aktiivisten vapaaehtoisten lisäksi päivys-
tää kaksi työllisyysvaroilla palkattua nuorta 
miestä.

- Minä käyn radalla tyttöjeni (12-vuotias 
Mikaela ja 15-vuotias Brita) kanssa vähin-
tään kaksi kertaa viikossa 35 kilometrin 
päästä Murtomäestä. Tämä on niin mukava 
paikka, että tämä on meille kuin toinen koti, 
hän kertoo.

- Täällä meillä on lukolliset kaapit varus-
teiden säilytystä varten. Nyt varusteita ei 
tarvitse kuljettaa talvella kovassa pakkases-
sa ja sitten odottaa niiden lämpenemistä.

Kajaanin Ampujien nuorisostrategia

TENAVIA MUKAAN LISÄÄ

Viisi vuotta seuratyötä – tällä erää
Neljän lapsen äiti Tuula Elfving tekee toista 
urakkaansa ampumaurheiluseurassa. En-
simmäisellä kerralla hän oli Kainuun Urhei-
luampujien toiminnassa mukana vanhim-
man tyttärensä kanssa. Nuorimmat tyttäret 
veivät hänet mukaansa tällä kertaa Kajaa-
nin Ampujiin. Seura puolestaan pyysi hänet 
nuorisotoimintaan.

- Meillä on noin 50 alle 18-vuotiasta. Heis-
tä ilma-aseradalla käy ampumassa puolet, 
hän laskee. 

- Tyttöjä meillä on yllättävän paljon. Olem-
me saaneet houkuteltua kavereita mukaan.

Tuula Elfving on hakenut oppia ja koke-
muksia Ampumaurheiluliiton nuorisotoimin-
nan koulutuksesta. Hän osallistui Avaintoi-
mijapäiville Laukaassa huhtikuussa ja on 
sen jälkeen keskustellut muiden seurojen 
toimijoihin kanssa.

- Se oli hyvä reissu. Viimeksi eilen olin yh-
teydessä turkulaisiin, hän totesi ilma-asera-
dan avajaistilaisuudessa.

- Olen kerännyt ideoita ympäriltä. Olem-
me saaneet paljon hyviä neuvoja ja ideoi-
ta Sotkamon Ampujilta. He ovat auttaneet 
pyyteettömästi. Opettelua tämä on vielä itse 
kullakin.

Selvät sävelet seuratyössä
Kajaanin Ampujien toiminnassa on selvä 
sävel. Päihteettömyys ja tupakoimattomuus 
ovat kunniassa.

- Nuoret pois kadulta, metsästävät nuoret 
harjoittelemaan ampumaradalle, harjoitus-
ten määrän lisääminen ja monipuolistami-
nen esimerkiksi fysioterapeutin opein ja kai-
nuulaisten yritysten innostaminen mukaan 
toimintaan, Tuula Elfving luettelee muita 
tavoitteita.

Hän sanoo useiden ihmisten osallistuvan 
seuratoiminnan pyörittämiseen. Varsinkin 
lasten vanhemmat ovat toiminnassa kiitet-
tävästi mukana. Kirjoittamaton yhteistyö- ja 
avunantosopimus toimii hyvin.

- Jokainen tekee jotakin. Esimerkiksi mi-
nun mieheni Jarmo on sähkömies ja hän 
teki uuden ilma-aseradan sähkötyöt yhdes-
sä Jarin ja Matin kanssa. Avustamassa oli 
toki muitakin seuran miehiä.Tuula, Mikaela ja Brita Elfving viihtyvät Kajaanin Ampujien uudella ilma-aseradalla.

Tuula Elfving toimii Kajaanin Ampujien nuorisopäällikkönä.

- Tenavia, varsinkin poikia, mukaan 
lisää, toteaa nuorisopäällikkö 
Tuula Elfving Kajaanin Ampujien 
nuorisotoiminnan strategian.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen



Kajaanin Ampujat
rakensi lämpimän talvipesän

- Vanha rata oli kylmä, vetoinen ja homeinen. Tämä on lämmin ja 
vedoton, talkootöissä ahkeroinut Jorma Hujanen muistelee vanhaa 
ja kehuu uutta.

- Radan paikka on otollinen. Sen myötä seuraan on liittynyt uutta 
väkeäkin. Tämä on vähän kuin klubi.

Kajaanin Ampujien ilma-aseradalla on 13 ilmapistooli- tai ilma-
kivääriampumapaikkaa. Ne jakaantuvat kahteen eri saliin. Lisäksi 
liikkuvan maalin ampujilla on käytössä kaksi pyörillä liikuteltavaa 
rataa. 

Kolmen kuukauden urakka
Radan rakennustalkoissa urakoi puolen kymmentä talkoolaista 
säännöllisesti. Jorma Hujanen luettelee Matti Karjalaisen, Ari Heik-
kisen, Jarmo Elfvingin, Jari Lappalaisen, Arvo Tolosen ja Tapio To-
ratin.

- Omassa porukassa on putki-insinööri ja kaksi huipputaitavaa 
sähkömiestä, sanoo Hujanen, joka on itse työskennellyt 37 vuotta 
muurarina.

Talkoolaiset kertoivat radan avajaiskilpailussa, että radan raken-
taminen oli odotettua isompi hanke. Jo pelkkä 175 neliön tilan tyh-
jentäminen kesti pitkään.

- Radan toinen iso tila oli täynnä arkistokaappeja ja toinen pos-
tin kaikenlaista roinaa. Tämä on 1979 valmistunut rakennus, jossa 
posti toimi joitakin vuosia, Hujanen kertoo.

- Kiirehän siinä lopulta tuli. Rata oli valmis vasta kilpailuja edeltä-
vänä iltana kahdeksan aikoihin. Nyt olemme tyytyväisiä.

Radalla on kahden ampumasalin lisäksi toimistohuone ja käy-
tävätiloja, joissa ampujilla on käytössään 13 kaappia varusteiden 
säilyttämiseen. Lisäksi hätätapauksia varten on olemassa kolme 
wc:tä.

- Jurvalaisilla on radallaan haulikkosimulaattori. Mekin meinaam-
me tutustua sellaiseen, Hujanen suunnittelee lisähankintoja.

Kajaanin Ampujat urakoi talkoilla itselleen 
uuden ilma-aseradan aivan Kajaanin kaupungin 
keskustaan linja-autoaseman viereen. 
Radan ensimmäiset laukaukset ammuttiin 
avajaiskilpailussa 17. marraskuuta. Rata 
valmistui edellisenä iltana kahdeksan jälkeen.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Risto Heinistö on yksi Kajaanin Ampujien pistooliampujista.
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Ilma-aseradan talkoiden urakkamiehet  
Tapio Toratti, Jorma Hujanen ja Matti Karjalainen.



Hujanen alkoi
ampua vasemmalla
Jorma Hujasen 37-vuotinen työura 
muurarina päättyi vuosi sitten työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen. Oikeakätisen pis-
tooliampujan oikeasta kädestä repeytyi 
lihas ja jänne.

- Olen hommannut pistooleihin 
vasemman käden kahvat ja yritän ope-
tella ampumaan vasemmalla kädellä, 
hän sanoo

- Olen kuullut, että vasemmalla 
kädellä ampumiseen tottuu, kun oikein 
sitkeästi yrittää. Pistoolilla olen ampu-
nut parikymmentä vuotta.

Poikavuosina Jorma Hujanen ampui 
kiväärillä. Ennätyksensä, 293 pistettä 
30 laukauksella makuulta, hän laukoi 
1969. Jo silloin häntä ja muita kajaa-
nilaisia valmensi Osmo Leivo, joka 
ahertaa edelleen ansiokkaasti Kajaanin 
Ampujien valmentajana.

- Työn takia ampuminen jäi välillä 17 
vuodeksi.

Paperimies paperihommiin
Kajaanin Ampujat on rekrytoimassa ratatalkoissa ahkeroinutta Matti Karjalaista 
seuran sihteeriksi. Paperitehtaalla hiertämönhoitajana työskentelevä paperimies 
pääsee paperihommiin.

- Ei minulla sihteerin töistä kokemusta ole, mutta ei kai siinä mitään. Ottaa pois 
vaan, Karjalainen sanoo myöntyneensä seuran kosintaan.

Hän on yksi seuratoimijoista, jotka ovat tulleet toimintaan lastensa innostamina, 
vaikka on itsekin ampunut ilmakiväärillä nuorena. Hänen kolme tytärtään, 10-, 

13- ja 15-vuotiaat, ampuvat, vanhin ilma- ja pienoispistoolilla ja nuorimmat 
ilma- ja pienoiskiväärillä.

- Minä olen ollut huoltojoukoissa. Minulla kun on 7-paikkainen 
auto, niin soittelen muitakin nuoria mukaan kilpailuihin. 

Olemme Oulussa ja Haapajärvellä käyneet.

Kaksi Hämmerli AR30 –ilmakivääriä  
Kajaanin Ampujille

Suomen Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunta luovutti kaksi Hämmerli AR30 –ilmakivää-
riä Kajaanin Ampujille 17. marraskuuta. Nuorisovaliokunta toivoo, että aseet ovat seuran 
nuorisotoiminnan käytössä.

- Kajaanin Ampujat on vuoden aikana ilmaissut halunsa kehittää seuran nuorisotoimin-
taa. KajA on rakentanut uuden ilma-aseradan, mutta sillä on edelleen pulaa kalustosta, 

nuorisopäällikkö Riikka Lahti kertoo nuorisovalio-
kunnan päätöksestä. 

- Valiokunta velvoitti seuraa käyttä-
mään aseita ampumakoulutoiminnas-

sa ja seuran tulee raportoida toi-
minnastaan nuorisovaliokunnalle.

Nuorisovaliokunta sai kolme 
Hämmerli AR30 –ilmakivääriä 
käyttöönsä, kun Ampumaur-
heiluliitto ja All Optics Finland 
Oy sopivat yhteistyöstä. Kol-
mannen aseen nuorisovalio-
kunta luovuttaa Kultahippujen 
ilma-asefinaalissa 8.-9. maa-
liskuuta Mikkelissä.

Hyvä ase
- AR30 on hyvä ase nuorelle am-

pujalle, toteaa Hämmerlin aseita 
maahan tuovan All Optics Finland Oy:n 

Helena Elfvengren.
- Walther on ostanut Hämmerlin tuotemerkin 

ja aseiden tuotanto on siirtynyt Sveitsistä Saksaan. 
Nyt aseiden ja tarvikkeiden saatavuus on taas hyvä. Hämmerlillä on nyt Suomessa toimiva 
huolto, kun Jasekon Jyrki Mänttäri kävi yhdessä minun kanssani Sveitsissä huoltokoulu-
tuksessa.

Jyrki Mänttäri huoltaa kaikkia Hämmerlin aseita. Hänen verstaansa on Alpualla Vihannis-
sa, noin 80 kilometriä Oulusta etelään ja noin 50 kilometriä Raahesta kaakkoon.

URHEILUAMPUJA 6/2007 33



URHEILUAMPUJA 6/200734

P 
ajulahdessa järjestetystä neljännestä 
valmennuksen erikoisammattitutkin-

nosta vastannut Semi Nuorala kehuu tut-
kinnon suorittaneita valmentajia. Ryhmässä 
oli oman lajinsa nykyisiä ja entisiä huippu-
urheilijoita: muiden muassa sveitsiläinen 
Vroni König-Salmi, Kimmo Kinnunen, tenni-
sammattilainen Tuomas Ketola sekä brasi-
lialainen jalkapalloilija Luciano Martins, joka 
toimi syksyllä FC Lahden ykkösvalmentaja-
na Veikkausliigassa. Matti Nummela voitti 
urallaan trapin EM-kultaa, osallistui olym-

pialaisiin kolme kertaa ja ampui 1988 olym-
pialaisissa kahdeksanneksi.

- Kovaa ja nimekästä sakkia. Suurin osa 
on kokeneita valmentajia, joilla on ollut oma 
menestyksekäs urheilu-ura, Semi Nuorala 
kuvailee.

- Valmennuksen erikoisammattitutkinnon 
suorittaminen on merkittävä todistus am-
mattitaidosta. Toivottavasti lajit osaavat ar-
vostaa ja hyödyntää valmentajia.

Lepän ja Nummelan kanssa samalla 
kurssilla työskenteli painin, nyrkkeilyn, taek-

wondon, karaten, nykyaikaisen 5-ottelun, 
jalkapallon, tenniksen, yleisurheilun, golfin, 
mäkihypyn ja alppihiihdon valmentajia.

Vanhan mallin VEAT
Leppä ja Nummela kävivät Pajulahden Ur-
heiluopiston viimeisen vanhan mallin mu-
kaisen valmentajien erikoisammattitutkin-
non. Jatkossa valmentajien on suoritettava 
ensin valmentajan ammattitutkinto.

- Opetushallitus on muuttanut tutkintojen 
perusteita, joten polku muuttuu. Jatkossa 
on pääsääntöisesti ensin VAT ja sitten vasta 
VEAT, Semi Nuorala kertoo.

Marko Leppä ja Matti Nummela
näyttivät valmennustaitonsa

Pistoolivalmentaja Marko Leppä 
ja haulikkovalmentaja Matti 
Nummela ovat Opetushallituksen 
hyväksymiä ammattitaitoisia 
valmentajia. Molemmat 
näyttivät osaamisensa 
suorittamalla valmentajan 
erikoisammattitutkinnon 
Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa 2006-2007. 23 
kurssilaisesta näyttötutkinnon 
läpäisi 22, ampujien lisäksi 
muun muassa suunnistuksen 
MM-voittaja Vroni König-Salmi ja 
keihäänheiton MM-kultamitalisti 
Kimmo Kinnunen.

V 
almennuksen näyttötutkintoja ovat val-

mennuksen ammattitutkinto (VAT) ja eri-
koisammattitutkinto (VEAT). Ammattitutkin-
noissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä 
vaadittu ammattitaito ja erikoisammattitut-
kinnoissa alan vaativimpien työtehtävien 
hallinta. Näyttötutkinnot on kehitetty nimen-
omaan aikuisväestön sekä yritysten ja mui-
den työyhteisöjen kehitystarpeisiin.

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hank-
kimistavasta riippumattomia. Koulutukses-
sa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua 
osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena  

 
siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tut-
kinnossa vaaditun ammattitaidon näytöissä.

Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan mo-
dulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja 
sen kehittymistarpeista johdetuista tehtävä-
kokonaisuuksista. Tutkinnon osa muodos-
taa ammattipätevyyden osa-alueen, joka 
voidaan erottaa luonnollisesta työproses-
sista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonai-
suudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan 
joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko 
tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös 
tutkinnon osan tai osien suorittaminen.

Valmentajan erikoisammattitutkinto
Valmentajan työympäristönä on kansain-
välisen tason huippu-urheilu. Valmentaja 
johtaa ja kehittää lajin valmennustoimintaa 
urheiluorganisaation palveluksessa tai yrit-
täjänä. Hän valmentaa huippu-urheilijoita tai 
kansainvälisellä tasolla toimivia joukkueita. 
Valmentajan työn tuloksellisuutta mitataan 
kansainvälisessä huippu-urheilussa saavu-
tetuilla tuloksilla ja lajin tai urheilijoiden me-
nestymisedellytyksien kehittymisellä.

Valmentajalta edellytetään kokonaisval-
taista tietoa lajin kehittämisestä, urheilijan 

Valmennuksen näyttötutkinnot VAT ja VEAT

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Marko Leppä opetti VEAT-kurssilaisia 
ampumaan pistoolilla Hollolan 

Hälvälässä keväällä 2007.
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- Pääsyvaatimuksena VATille on kolmen 
vuoden työskentely vastuuvalmentajana, 
vähintään III tason valmentajakoulutus sekä 
oman lajiliiton tai urheilujärjestön suositus.

Monet urheiluopistot, Pajulahden lisäk-
si muun muassa Suomen Urheiluopisto ja 
Kuortaneen Urheiluopisto, järjestävät val-
mentajien ammatti- ja erikoisammattitutkin-
toon valmistavaa koulutusta. Pajulahdessa 
järjestetty viimeinen ”vanha” VEAT puristet-
tiin läpi runsaassa vuodessa ja näyttöihin 
valmistavan koulutuksen laajuus oli 20 opin-

Opintiellä
viisi porrasta 
 
Suomessa siirryttiin vuonna 1994 nykyi-
seen viisiportaiseen valmentaja- ja oh-
jaajakoulutusjärjestelmään. Se perustuu 
ENSSEE:n (European Network of Sport 
Science, Education & Employment) yleis-
eurooppalaiseen vertailujärjestelmään.

Suomalainen valmentaja- ja ohjaajakou-
lutus jakautuu kahteen pääosaan, lajiliitto-
johtoiseen (tasot I-III) ja ammatilliseen kou-
lutukseen (tasot IV-V).

Koulutusrakenteessa ja tasojen kestois-
sa ovat ohjenuorana Suomen Liikunnan ja 
Urheilun (SLU) osaamiskeskuksen koor-
dinoimana valmistuneet Ohjaaja- ja val-
mentajakoulutuksen tutkintojen perusteet, 
Opetushallituksen määrittämät valmenta-
jan ammattitutkinnon perusteet ja erikois-
ammattitutkinnon perusteet sekä Jyväsky-
län yliopiston liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekunnan opinto-opas. Ne ovat olleet 
työkaluina valmentaja- ja ohjaajakoulutus-
ta kehitettäessä.

Tasojen I-III koulutuksesta vastaavat 
lajiliitot, yhteistyössä muun muassa urhei-
luopistojen kanssa. Suomen Ampumaur-
heiluliitto on aloittanut keväällä 2007 val-
mentajakoulutuksen kehittämisen yhdessä 
Suomen Urheiluopiston (Vierumäki) ja 
Kuortaneen Urheiluopiston kanssa. Uusi-
muotoinen valmentajakoulutus käynnistyy 
syksyllä 2008 Vierumäellä ja Kuortaneella. 
Koulutuksista tiedotetaan enemmän alku-
vuodesta.

Ammatillista koulutusta uudistettiin vuo-
den 2007 alussa. IV tasolle tuli uutena val-
mentajan ammattitutkinto (VAT) ja samalla 
uudistettiin valmentajan erikoisammattitut-
kintoa (VEAT). Ne ovat näyttötutkintoja ja 
pohjautuvat Opetushallituksen tutkintojen 
perusteisiin.

Valmentajakoulutusportaikon korkeim-
man, V tason valmentajakoulutuksen voi 
suorittaa opiskelemalla yliopistossa ylem-
män (LitM) tai alemman korkeakoulututkin-
non (LitK).

Lisää tietoa: www.valmentajakoulutus.fi,
www.ampumaurheiluliitto.fi/koulutus/

tai joukkueen suoritukseen vaikuttavista 
tekijöistä ja valmennusjärjestelmän johta-
misesta. Valmentaja on kansainvälisesti 
verkottunut ja pystyy soveltamaan hankki-
maansa tietoa valmennustyönsä kehittämi-
sessä. Hänellä on valmiudet kouluttaa lajin-
sa valmentajia ja tarvittaessa toimia alansa 
asiantuntijana erilaisissa valmennuksen 
tehtävissä.

Valmentajan ammattitutkinto
Valmentajan työympäristönä on pääasial-
lisesti kansallisen tason kilpa- ja huippu-

urheilu. Valmentaja työskentelee yksilö- tai 
joukkuelajien valmentajana, valmennuksen 
suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittä-
jänä pääasiassa liikunta-alan yhteisöissä. 
Valmentajan työn tuloksellisuutta ja vastuul-
lisuutta mitataan kilpa- ja huippu-urheilun 
tulosten sekä urheilua harrastavien lasten 
ja nuorten kokonaisvaltaisen kehittymisen 
kautta.

Valmentaja on jatkuvassa yhteistyössä ur-
heilijoiden ja muiden valmennuksen asian-
tuntijoiden kanssa, ja työ vaatii eettisesti 
kestävää tapaa toimia. Niinpä ammatissa 

painottuvat vastuulliset vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotaidot sekä valmennuksen 
menetelmien hallinta. Lisäksi valmentajalta 
edellytetään kokonaisvaltaista osaamista 
valmennus- ja kilpailuprosessin eri vaiheis-
sa. Valmentajan tulee ottaa huomioon ur-
heilijoiden yksilöllisyys valmennustyössään. 
Kilpailutilanteen hallinta luo jatkuvan kehit-
tymishaasteen valmentajan toiminnalle.

Lähde: Opetushallitus, www.oph.fi

toviikkoa. Näyttöjärjestelmässä mitattavat 
ammattitaitovaatimuksien pakolliset osat 
olivat valmentajana kehittyminen, toimin-
taympäristön hallinta ja valmennustaidot. 
Valinnaisista osista, lajin valmennustyö, lajin 
valmennusorganisaatiotyö ja yrittäjyys, piti 
suorittaa kaksi.

- Valmentajilla oli 15 näyttöä, joista osa oli 
käytännön töitä ja osa kirjallisia. Jokaisella 
oli oma opiskelusuunnitelmansa ja ammatti-
taidon näyttösuunnitelmansa.

Teksti: Riikka Lahti

VEAT-kurssilaiset kokeilivat  trap-ammuntaa Matti Nummelan johdolla Hollolan Hälvälässä.
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Marko Leppä ja Matti Nummela ar-
vostavat hyvän porukan yhdeksi 
valmentajan erikoisammattitutkin-

non tärkeimmistä tekijöistä. Kasvatustieteili-
jät saattaisivat puhua vertaisoppimisesta.

Valmentajan erikoisammattitutkinnolla 
ammattitaitonsa osoitti 23 valmentajaa, jot-
ka edustivat 13 lajia. Kun lajit ovat hyvin eri-
laisia, valmentajien näkökulmatkin olivat ja 
ovat erilaisia.

- Kyllä sitä huomasi, että samankaltaisia 
ongelmia on muillakin, mutta he ovat lähes-
tyneet niitä aivan toisesta suunnasta. Rat-
kaisumallit ovat erilaisia ja ne panivat mietti-
mään, Matti Nummela kertoo.

- Muissa lajeissa asioita on ratkaistu ta-
valla, joita ampujat eivät ole edes mietti-
neet. Meillä fyysisten harjoitusten määrä on 
liian vähäinen. Sillä puolella monella lajilla 
on paljon annettavaa meille, Marko Leppä 
sanoo.

Myös lyhyet valmennuskurssit keräävät 
eri lajin valmentajia yhteen. Kokemukses-
taan Nummela kertoo, ettei niiden aikana 
vuoropuhelu toimi syvällisesti.

- Me olimme yhdessä toista vuotta ja aina 
neljä päivää kerrallaan. Kun ihmiset tutustu-
vat toisiinsa, keskustelu avautuu.

Puolustusvoimat vauhdittajana
Matti Nummela on toiminut ja Marko Lep-
pä toimii kouluttajana ja valmentajana Puo-
lustusvoimien Urheilukoulussa Lahdessa. 

Nummela arvioi, että hänen olisi ollut hyvä 
päästä kurssille jo palveluaikanaan.

- VEAT teetti töitä todella paljon. Koulut-
tajina toimineet Jali Westergård ja Pekka 
Rossi eivät päästäneet ketään helpolla. 
Helposti tuli palaute, että nyt olet ymmärtä-
nyt tehtävän vähän väärin ja sitten se tehtiin 
uudelleen, Nummela sanoo.

- Työnantaja järjesti loistavan mahdolli-
suuden. Pystyin suorittamaan kurssin työ-
aikana. Tässä saumassa en olisi pystynyt 
käymään kurssia ilman Urheilukoulun pa-
nostusta, kertoo Leppä.

Hyvä tulos tulee joskus
Matti Nummela harmittelee suomalaisten 
ampujien mahdollisuutta harjoitella. Vain 
harva harjoittelee yhtä paljon kuin oman 
lajinsa maailman parhaat, kun aikuisurhei-
lijoiden pitää ensisijaisesti keskittyä päivä-
työhönsä hankkiakseen rahaa harrastuk-
seensa sekä perhe-elämään.

- Mitä enemmän keskustelen ulkomaisten 
valmentajien kanssa, sitä selvemmin käy 
ilmi, etteivät suomalaiset harjoittele riittäväs-
ti. Sen vuoksi meikäläiset ampuvat hyvän tu-
loksen joskus, kun parhaat pystyvät hyvään 
tulokseen lähes aina ja huipputulokseen 
joskus. Kyllä se muita vähäisempi laukaisu-
määrä vain näkyy tuloksissa, hän kertoo.

- Harva ehtii harjoitella kaksi kertaa päi-
vässä ja harvalla on riittävän hyvä perus-
kunto.

Marko Leppä arvioi huippu-urheilijan löy-
tävän ajan riittävään harjoitteluun, jos todel-
la haluaa.

- Ampujat eivät koe fyysistä harjoittelua 
välttämättömänä, koska heikollakin fysiikalla 
pystyy ampumaan. Kaikkien pitäisi kuiten-
kin muistaa, että fysiikan pettäessä myös 
keskittyminen pettää. Ne, joilla on hyvä fy-
siikka, pystyvät parempiin taitoharjoituksiin 
ja pystyvät kilpailemaan paremmin, Leppä 
sanoo.

- Kestävyys pitäisi panna ensimmäisenä 
kuntoon. Pitkäkestoiset harjoitukset, kuten 
uinti ja sauvakävely, toimivat samalla am-
munnasta palauttavina harjoitteina. Myös 
ravintoon pitäisi kiinnittää enemmän huo-
miota.

Leppä keskittyy valmentamiseen
Marko Leppä toimii vuoden vaihteeseen asti 
Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunnan 
puheenjohtajana. Sen jälkeen hän keskittyy 
valmentamaan Urheilukoulussa palvelevia 
varusmiehiä, Puolustusvoimien pistooli-
ryhmää ja Ampumaurheiluliiton vakio- ja 
isopistoolimaajoukkuetta. Lisäksi hänen 
valmennuksessaan on Etelä-Saimaan Am-
pujien Olga Wolkoff sekä oma poika Aleksi.

Valmentajat oppivat porukassa

>>

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Haulikkovalmentaja Matti Nummela 
vetämässä opetusta englanniksi 
Hollolan Hälvälässä keväällä 2007.
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- VEAT näkyy jo Puolustusvoimien pistoo-
liryhmän valmennuksessa. Kurssilla tapaa-
mani henkisen valmennuksen asiantuntija 
Jukka Kataja on sitoutunut PV-ryhmän toi-
mintaan. Minun ammattitaitoni ei riitä henki-
sen valmennuksen saralla, hän sanoo.

- Valmentajan ei itse tarvitse osata kaik-
kia. Hänen pitää huomata, minkälaisia asi-
antuntijoita tarvitaan, ja hänen pitää tietää, 
mistä sellainen löytyy.

Marko Leppä kannustaa valmennukses-
ta kiinnostuneita ryhtymään arkailematta 
toimeen omassa seurassaan ja menemään 
kurssille.

60 VEAT-
valmentajaa
vuonna 2006
Opetushallituksen tilastojen 
mukaan 60 suoritti valmentajan 
erikoisammattitutkinnon vuonna 
2006. Näyttötutkintoon osallistuneita 
oli kaikkiaan 67, joista osatutkinnon 
suoritti 6.

Koko näyttötutkinnon suorittaneista 
60:stä naisia oli 13.

- Kannattaa aloittaa rohkeasti ja ryhtyä 
pelaamaan nuorten – miksei vanhempien-
kin – kanssa. Kyllä työ tekijäänsä neuvoo. 

Nummela jatkaa nuorten 
olympiavalmentajana
Matti Nummela jatkaa työtään trapin nuorten 
olympiavalmentajana. Valmennusryhmään 
on nimetty Veli-Matti Matikainen, Jesse 
Kinnunen, Juho Hannonen, Joni Granqvist, 
Noora Antikainen ja Petri Nummela. Lisäksi 
hän valmentaa vaimoaan Satu Mäkelä-Num-
mela, joka ampui Suomelle olympiamaapai-
kan 2006 Saksan Suhlissa ja valmentautuu 

2008 olympialaisiin Pekingiin.
- Sadun kanssa leireilemme viikon tammi-

kuussa, kaksi viikkoa helmikuussa ja viikon 
maaliskuussa. Paikka on Cran Canaria Ka-
nariansaarilla. Siellä on hyvät harjoitusolot, 
vaikka tammi-helmikuussa saattaakin välillä 
tuulla. Ensimmäiset harjoitukset pitäisi pääs-
tä tekemään hyvissä oloissa, hän kertoo.

- Satu osallistuu kaikkiin maailmancupin 
kilpailuihin ainakin siihen asti, kun olympia-
joukkue on valittu. Sen jälkeen katsomme uu-
destaan, pitääkö jossakin vaiheessa levätä.

Kauden ensimmäinen haulikkolajien 
maailmancup on 10.-21.4. Pekingissä jär-
jestettävät esiolympialaiset. Sen jälkeen 
on vuorossa Kerrville USA:n Teksasissa 
1.-11.5., Suhl Saksassa 2.-13.6. ja Belgrad 
Serbiassa 13.-23.6.

Pistoolivalmentaja Marko Leppä vauhdissa opettaessaan pistooliammuntaa.
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Antikainen, Helle, Törmälä, Louhelainen 
ja Peltonen saivat OK:n yksilötuen
Olympiakomitea on myöntänyt Noora Antikaiselle ja Karoliina 
Helteelle naisten sekä Tiia Törmälälle, Jesse Louhelaiselle ja 
Miika Peltoselle nuorten huippu-urheiluohjelman tuen vuodelle 
2008. Olympiakomitean hallitus jakoi tukea yhteensä 190.000 
euroa kesälajien urheilijoille ja heidän valmentajilleen.

Olympiakomitean hallitus jakoi nuorten tukea yksilötukena 54 
urheilijalle ja heidän valmentajilleen sekä ryhmätukena kuudelle 
urheilijalle. Naisten tukea jaettiin 15 naiselle ja heidän valmenta-
jilleen. Nuorten tuki on 2500 euroa ja naisten tuki 3000 euroa.

urheilija (syntymävuosi), seura/ valmentaja, tukikausi
• Jesse Louhelainen (-88), Lahden Ampumaseura/ Jaakko Louhelainen, 1/2
• Miikka Peltonen (-87), Anttilan Erämiehet/ Kai Korpi 1/2
• Törmälä Tiia (-90), Rauman Seudun Urheiluampujat/ Mikko Törmälä, 2/2
• Noora Antikainen (-84), Orimattilan Seudun Urheiluampujat/ Satu Pusila, 2/2
• Karoliina Helle (-83), Salon Seudun Ampujat/ Matias Hahn, 1/2

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö URA on myöntänyt 
opiskeluapurahan 90 nykyiselle tai jo aktiiviuransa päättäneelle 
huippu-urheilijalle. Ampumaurheilijoista apurahan saivat Mira 
Nevansuu, Hanna Pitkänen ja Marko Talvitie.
Opintomenestykseen sidottua apurahaa jaettiin yhteensä yli  
130 000 euroa. Apurahat jaettiin nyt jo 36. kerran.

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahat 2007-2008
AMPUMAURHEILU 
Mira Nevansuu, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Kuortaneen kunto, 1300,-
Hanna Pitkänen, Turun ammattikorkeakoulu, Kankaanpään ampujat, 1600,-
Marko Talvitie, Jyväskylän yliopisto, Lehtimäen Ampujat, 1600,-

Olympiakomitean järjestelmälajituki 
ampumaurheilulle 135 000 euroa

Olympiakomitean Peking 2008 -ohjelman järjestelmälajituki ampumaurheilulle on 
135 000 euroa vuonna 2008. Tänä vuonna tuki on 130 000 euroa. Suomalaisam-
pujat ovat hankkineet kahdeksan maapaikkaa 2008 olympialaisiin Pekingiin.
Olympiakomitea tukee kesäolympialajien yksilölajeja yhteensä 930 000 eurolla. 
Nyt kuudelle järjestelmätukilajille tukea myönnettiin 820 000 euroa ja 17 huippu-
yksilöille 101 000 euroa. 9 000 euroa jäi vielä jakamatta. Uusia urheilijoita voidaan 
nostaa tuelle, mikäli he saavuttavat olympiapaikan ja heillä nähdään olevan mah-
dollisuus sijoittua olympialaisissa pistesijoille.

Kesälajien Peking 2008 -ohjelman tuet vuodelle 2008
Järjestelmälajit. Järjestelmätuet yhteensä 820 000 €.
AMMUNTA: 135 000 €
JUDO: 87 000 €
PAINI: Kreikkalais-roomalainen paini 102 000 €
PURJEHDUS: 150 000 €
UINTI: Ratauinti 82 000 €
YLEISURHEILU: 264 000 €

Lisätietoa: www.olympiakomitea.fi

URA:n opiskeluapuraha Nevansuulle, Pitkäselle ja Talvitielle
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Mikä on parasta 
Ahvenanmaalla? 
Rauhallisuus ja kesällä veneily.

Uskotko joulupukkiin?
Ihan vähän (hi-hi).

Mikä on lempihedelmäsi? Kiwi.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
En ainakaan käärme. Äiti tappaisi sen. 
Olisin Kotka.

Mukavin kouluaine? Tekniset työt.

Suomi vai Ruotsi? Suomi.

Lempiväri? Vihreä.

Paras tv-ohjelma?
Brottskod: Försvunnen.

Mikä sinusta tulee isona? Parempi 
ampuja kuin mitä tänä päivänä olen.

// FINAALI

Tavoitteesi?
Ampua Ö-kisoissa 2009 (toimituksen tarkennus: Kansainväliset 
saarivaltioiden kilpailut, jotka järjestetään Ahvenanmaalla vuonna 2009).
Mikä on kivointa ammunnassa?
Kilpailut ja se että tapaa kavereita mantereen eri seuroista.
Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan?
Rauhallinen, sellainen joka osaa keskittyä pitkään.
Unelmasi? Ampua SM-kisoissa, MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Minkälainen on hyvä valmentaja?
Kuten isä on. Ei häiritse, kun ammun. Me puhumme ammunnan jälkeen.
Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi urheilussa? Marjo Yli-Kiikka.
Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta kuin ammuntaa?
Hyviä kavereita, jotka tukevat toisiaan.

Kuka olet? Elin Liewendahl
Mistä? Gottby, Ahvenanmaa.
Kuinka vanha olet?
Täytän 13 vuotta 22.11.2007.
Seura, jota edustat?
Ålands Sportskytteförening.
Kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
Neljä vuotta.
Lajit? Ilma- ja pienoiskivääri.
Kuka on valmentajasi? Isäni Ronny.
Mitä muuta harrastat?
Uinti, metsästys isän kanssa.
Miten aloitit ammunnan?
Kokeilin ammuntaa markkinoilla Föglössä. 
Sitten ÅSSF:llä oli tutustumispäivä ja pidin 
lajista ja lähdin mukaan.
Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen ja iloinen.

Revolverihaastattelussa > Elin Liewendahl, ÅSSF

// Tuuletuksen paikka

Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää  

jollekin terveisiä!

Haluan lähettää terveisiä Minna 

Leinoselle, jonka tapasin Grande 

Finalessa Vierumäellä, ja 

toivottaa hänelle onnea kisoihin!!!

// Kilpailulaukaukset

// Koelaukaukset

totuus...

Elin Liewendahl
Ålands Sportskytteföreningen

kuuluuLapsen suusta

Erkki Pekkala 
Haapajärven Ampumaseura
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Mikä on urheilijan 
tärkein ominaisuus? 
Motivoitunut, aseta 
itsellesi tavoite, 
päämäärätietoinen, 
tunnollinen, sosiaalinen, 
nöyrä...
Hienoin urheilija, 
jonka tiedät? Hienoja 
urheilijoita on monia, Juha 
Mieto on yksi heistä.

VARSINAISET 
BIISIT
Miten olet päätynyt 
ohjaamaan ja valmen-
tamaan? Sattumalta. 
Voitettuani Sydneyn 
paralympialaisissa 

hopeamitalin ilmakiväärillä, 
tuli mieleen sen aikaan-

saama noste paikkakunnallani - ja kuinka 
ampumaseura voisi sitä hyödyntää. Kävin 
juttelemassa erään hyvän ystäväni kanssa 
koulutoimenjohtajan luona asiasta. Päätim-
me aloittaa ampumakoulutoiminnan siten, 
että kierrän ensin paikkakunnan kaikki 
koulut esittelemässä ammuntaa. Myöhem-
min kehitin itseäni käymällä ammunnan 
ohjauksen ja valmennuksen koulutuksen.
Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana?
Toivon tietysti että seurastani löytyisi 
tulevia menestyjiä, haluan siirtää oppimiani 
taitoja muiden hyväksi, mutta kaikkein 
parasta on kasvava, mukava ja iloinen 
harrastajajoukko kaiken ikäisiä ampujia, 
siitä nauttii.
Millainen on vanhempien rooli 
seurassasi? Ilokseni olen havainnut 
vanhempien osallistuvan enenevässä 
määrin lastensa harrastukseen olemalla 
läsnä - nuori tarvitsee ehdottomasti 
vanhempien täydellisen tuen ja 
hyväksynnän kyseistä harrastusta 
kohtaan - näin varmistetaan onnistumisen 
riemukkaat elämykset.
Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Kiitettävä.
Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Kohokohtia on useita. Tärkein on seuran 
perustaminen vuonna 1957, sitten SM-
kilpailujen järjestäminen, tyttöjen SM-
mitalit ilmakiväärissä. Paralympiahopea, 
sitä juhlittiin kaupungintalolla. Seuran 
50-vuotisjuhlat.
Kuinka rahoitatte seuranne 
toimintaa? Omatoimisella talkootyöllä, 
jäsenmaksuilla, sali- ja taulumaksuilla, 

yhteistyökumppaneiden avulla, kaupungin 
urheiluseuroille myöntämällä liikunta-
avustuksella, arvan myyntiä, kilpailutuloilla.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten har-
rastuksessa? Mielekkyys - harrastuksen 
pitää olla mieluisa, ei kotoa pakotettu vas-
ten lapsen omaa mieltymystä. Harrastuksia 
voisi olla useitakin, niistä sitten selviää se 
kaikkein mieluisin - se oma.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurallanne on? Ilma-ase ja liikuntapuoli 
hyvä, Ruutipuolella rankasti kehitettävää
Millainen on nuorten  
harrastajien tilanne seurassasi?
Sopiva - monen ikäistä nuorta käy 
harjoituksissa ja kilpailuissa.
Millainen on hyvä ohjaaja?
Ottaa kaikki tasapuolisesti huomioon 
ja hoiviinsa, kartoittaa valmennettavan 
elämäntilanteen ja mahdollisuudet pyrkiä 
eteenpäin sopusoinnussa kaikilla elämän 
osa-alueilla, kannustava.
Mikä on ohjaajan työssä palkitsevinta? 
Aito onnistumisen riemu nuoren kasvoilla ja 
olemuksessa, sitä ei voi peitellä.
Entä haasteellisinta?
Luoda ohjaamalla ja kannustamalla 
edellytykset tuottaa yllämainittu olotila.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi?
Leikkiä - liikuntaa pelien muodossa, esi-
merkiksi lyhyt sählypeli ammunnan välissä 
jos sellainen on mahdollista, keskinäinen 
kilpaileminen on nuorille aina mieluisaa, 
olipa kyse mistä tahansa tekemisestä.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-aja-
tus? Tiedän! Me luomme kaikille halukkail-
le mahdollisuuden harrastaa ampumaur-
heilua ja kilpailla mukavassa ja terveessä 
hengessä, iloa tuottaen. Me lähdemme 
siitä, että nuoret ovat seuran toiminnassa 
ensisijaisen tärkeitä. Pitkällä tähtäimellä 
tarjoamme heille mahdollisuuden kehittyä 
maailman huippuampujiksi

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen
elämän avain?

Onnellinen elämä koostuu monista 
pienistä mukavista asioista, 
positiivinen ajattelu on avaintekijä 
niiden löytymiseen.

INTRO
Kuka olet? 
Erkki Pekkala, 58-vuotias maanviljelijä.
Mistä olet kotoisin?
Haapajärveltä, Oulun läänistä.
Mikä on toimenkuvasi seurassa?
HaaAs:n puheenjohtaja, vammais-
ammunnan yhdysmies, kivääriammunnan 
yhdyshenkilö, ampumakoulun 
vastuuvetäjä, ”yleismies jantunen”.
Urheilutaustasi? Olen harrastanut 
ammuntaa koko ikäni jossakin muodossa 
- metsästys alkoi 15-vuotiaana, kasa-am-
munta on ollut kuvioissa lähes siitä lähtien, 
kun sitä alettiin harrastaa Haapajärvellä. 
Vammaisammunta astui kuvaan vuonna 
1987 ja on jatkunut siitä lähtien vakaana. 
Vammaisammunnasta on SM-, PM-, EM-, 
MM- ja paralympiamitaleita, olen edusta-
nut Suomea kolmissa paralympialaisissa, 
kasa-ammunnasta on SM-kulta.
Mitkä ovat ampumaurheilun vahvuudet 
vammaisammunnassa? Näen erikoisen 
suurena vahvuutena vammaisampujien 
yhdentymisen SAL:n alaisuuteen - olem-
me tasavertaisessa asemassa muiden 
ampumalajien kanssa, vammaiset ampujat 
pääsevät samoille harjoitusleireille ehjien 
kanssa. Yhteenkuuluminen nostaa itsetun-
toa, yhdessä opimme toisiltamme ammun-
nan tärkeitä asioita ja voimme nauttia sa-
moista valmennuksellisista eduista muiden 
edustusampujien kanssa ja niin edelleen.

Ja sitten kuullaan

toisenlainen 
  totuus

Erkki Pekkala 
Haapajärven Ampumaseura

Laulun sanat >

Erkki Pekkala, HaaAs
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// AJANKOHTAISTA NUORISOTOIMINNASTA

Nuorisotoiminnan ideapäivät 2008

Syksyn nuorisotoiminnan ideapäivät järjestetään
28.–30. maaliskuuta Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.

Kaikki nuorisotoiminnassa mukana olevat seuraihmiset 
ovat tervetulleita mukaan!
Lisää tietoa nettisivuilta tammikuussa.

// Tavarapörssi

Myydään Pardini K2 Air –ilmapistooli varusteineen sekä ratakiikari Biltema 
15-45x60 sekä kaksi kappaletta jalustoja (pöytäjalusta ja kamerajalusta 60-135). 
Jukka Särkelä, jukka.sarkela@pp.inet.fi tai 0400-186736.

Myydään ilmakivääri + (pehmustettu kuljetuslaatikko) Feinwerkbau 300S cal 
4.5/77 ase on hyvässä kunnossa. Tarjousten perusteella. Ase on Espoossa.
yhteystiedot henry@digium.fi puh: 044-535 2121 Tarjoa rohkeasti! 

Myydään Benelli-vakiopistooli. Malli MP 90S World Cup. Uutta vastaava 
huippuase, ammuttu alle 1000 laukausta. Muokkaamaton kahva. Hinta 890,00.
Ase Turussa. Vililassi Ala-Tuuhonen: vilialat@gmail.com tai 0456732966.

Myydään viimeistä mallia oleva 2 vuotta vanha Pardini SP -urheilupistooli joko 
oikea tai vasenkätisellä perällä. Ase on uudenveroinen tehtaan säädöissä.
Puhelin 040-5025075.

Myydään ampujan kengät Kurt Thune –mallia ja kokoa 38 sekä pohjan 
oikaisuraudat. Hinta yhteensä 60 euroa. Puhelin 050 4382370.

Myydään Anschütz-pienoiskivääri. Malli: Super-Match mod. 1813. Todella 
tarkka kivääri. Tukki itse tehty. Asesepän petaama. Anschützin diopterit.
Hinta 900 euroa. Pasi Permikangas: permikangas@luukku.com tai 050-4143439.

Myydään Anschütz 22 LR –kilpapienoiskivääri. Diopterit ja varusteet mukaan, 
koeammuntamahdollisuus. Hinta 900 €. Joutseno. Puhelin 0405732147. 

Myydään Anschütz 1408 EDS -villikarjukivääri. Uudenveroinen ja vähän 
ammuttu. Hinta ilman kiikaria 550 €.
Pertti Kukkola: pertti.kukkola@metsa.fi tai 0400-132182.

Myydään vapaapistooli Walther, sähkölaukaisu, ammuttu 50 laukausta. Kahva 
veistämätön, uutta vastaava. Hinta 650 euroa, lähemmin puhelin 0405473968.

Myydään Tikka 308 –vapaakivääri. Diopterit ja varusteet mukaan.
Hinta 900 €. Joutseno. Puhelin 0405732147.

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

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

Kultahippuampujan passi
kaikille ampumakoululaisille!
Kultahippuampujan passi sisältää 
vakuutuksen lisäksi kilpailuoikeuden 
tukisarjan kilpailuihin ja lapset voivat 
merkitä passiin omia kilpailutulok-
siaan ja ennätyksiään sekä kerätä 
vaikkapa nimikirjoituksia. Passin 
lunastaneet alle 16-vuotiaat on va-
kuutettu Sporttiturva-vakuutuksella, 
joka sisältää tapaturmavakuutuk-
sen sekä vastuuvakuutuksen.

Seuran on passeja tilatessaan 
ilmoitettava ampumakoululaisten 
nimet, syntymäajat, osoitteet.
Passin hinta on 3€/kpl.

ALOITTELIJAN OPPAAT,  
NUORISOESITTEET, DIPLOMIT JA JULISTEET
Ampumaurheiluliiton jäsenseurat 
voivat tilata ”Lähtölaukaus pistooli-
ammuntaan”- ja ”Lähtölaukaus 
kivääriammuntaan”- 
perustekniikkaoppaita hintaan  
2 €/kpl. Opas soveltuu hyvin  
uusien ampumakoululaisten 
ohjaajille ja vanhemmille.

Lisäksi ampumakouluihin on 
tarjolla ampumakoulujulisteita ja 
-diplomeja. Ampumakoulu- 
diplomit ja julisteet maksavat 
50snt/kpl. Yli 10 kpl tilaus 20snt/kpl.

Materiaalitilaukset teet kätevimmin osoitteella:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/. 
Voit tilata tuotteita puhelimitse tai sähkö-
postilla myös Ampumaurheiluliiton 
toimistolta. Puh. (09) 3481 2481 tai  
maila.pynnonen@sal.slu.fi.

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



Reima Nikkilän seura TPT

n Reima Nikkilän seura on Turku Practical Team (TPT). Urheiluam-
puja-lehdessä 5/2007 julkaistuissa practicalin SM-kilpailutuloksissa 
hänen seurakseen oli merkitty Turku IPSC.

Oikaisuja
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Ylituomarikurssi 5.4.2008 Vierumäellä

Aika: Lauantai 5.4.2008
Paikka: Suomen Urheiluopisto, Vierumäki
Lajit: Kivääri, pistooli, haulikko ja riistamaali
Ilmoittautumiset:
Ampumaurheiluliiton toimistoon osoitteella:
Suomen Ampumaurheiluliitto, Kirsi Kankaanmäki, 00093 
SLU tai sähköpostilla kirsi.kankaanmaki@sal.slu.fi
tai puhelimella (09) 3481 2482 tai 0400 930 527.
Ilmoittautumisen tiedot: Nimi, laji ja seura.

90 vuotta
Veikko Jääskeläinen HeiA 5.12.

80 vuotta
Pentti Nissinen MA 13.12.

75 vuotta
Esko Salminen NoSA 19.12.
Arvi Nuto SA 22.12.
Pentti Huttunen  SA 26.12.

70 vuotta
Pentti Laine VarkA 15.12.
Erkki Turunen SiUra 19.12.
Juhani Lampinen P-HA 23.12.
Matti Viikilä TSA 26.12.
Veli-Mies Nuro SA 27.12.
Kalevi Lindholm TSA 29.12.

60 vuotta
Heimo Hongisto VarkA 9.12.
Hannu Purtsi MA  11.12.
Rauni Eklund HVA 15.12.
Reima Kairento K-64 17.12.
Kari Kosunen VarkA 21.12.
Esko Jokinen SA 25.12.
Pekka Lehtola P-HA 27.12.
Olli Nyman KuusA 28.12.

50 vuotta
Olavi Männistö SA 10.12.
Juha Parkkamäki HVA 11.12.
Aimo Nisumäki HVA 14.12.
Mikko Laitila OMAS 15.12.
Eero Tyrkkö P-HA 16.12.
Heikki Pihlajamäki AlavA 22.12.

VUONNA 2008
80 vuotta
Simo Merimaa TSA 18.1.

75 vuotta
Pentti Tommila HVA 21.1.
Kalevi Stenij TSA 2.2.

70 vuotta
Rodion Schutskoff K-64 4.1.
Olavi Korkiakangas TSA 18.1.
Raimo Lindqvist TSA 3.2.
Raimo Suokas HVA 15.2.
Seppo Nikula HVA 24.2.
Eero Saari HVA 29.3.

60 vuotta
Matti Heinänen K-64 4.1.
Väinö Ylitalo PAS 21.1.
Juhani Havukainen K-64 15.2.
Aarni Sihvo KuusA 18.2.
Heikki Kotiranta HVA 20.2.
Pertti Lehtinen K-64 29.2.
Arvi Ahola AlavA 15.3.
Lasse Lehtonen  HVA 30.3.
Vesa Karuvaara HVA 5.4.
Juhani Siitonen K-64 7.4.
Petteri Viljakainen HVA 16.4.

50 vuotta
Raine Järvinen K-64 8.1.
Kari Tuoeli K-64 11.1.
Juhani Parri K-64 12.1.

Olli Johansson TSA 12.1.
Pertti Kujala HVA 24.1.
Hannu Peltokallio TSA 2.2.
Jukka Ylä-Outinen KuusA 19.2.
Heikki Olli TSA 25.2.
Vesa Kuusela AlavA 6.3.
Jukka-Pekka Paronen KuusA 19.3.
Tom Lundsten HVA 19.4.

Onneksi olkoon!

Neljä suomalaista suoritti 
ISSF:n tuomarikurssin
Neljä suomalaista, Marko Leppä(pistooli), 
Georg-Peter Björkqvist (kivääri), Maarit Lepomäki 
(haulikko) ja Timo Hiltunen (haulikko), suoritti 
Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) 
tuomarikurssin Ruotsissa 2.-4. marraskuuta.

Maahantuonti ja myynti
Hirvi Shooting Oy, Kotka

Mika Ahola, 044 584 5435, mika.ahola@hirvishooting.fi
Juha Hirvi, 044 562 5863, juha.hirvi@hirvishooting.fi

Kun napakymppi
kiinnostaa...

Kun napakymppi
kiinnostaa...

ahg-Anschütz -tuotteet
kivääri- ja pistooliampujille

ANSCHÜTZ
H&N
MEC
VFG
G&E
Kurt Thune
AKAH

-ilma-aseet
-ilma-aseluodit
-tuotteet kivääriampujille

-aseenpuhdistustarvikkeet
-alumiinitukit

-tuotteet
-tuotteet metsästäjille

ja eränkävijöille

www.hirvishooting.fi

SAL:n luvalla

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

Merkkipäivätiedot voi toimittaa  
sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@sal.slu.fi  
tai kirjeitse osoitteeseen:
Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, 
Radiokatu 20, 00093 SLU.
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Joulukuu
8.-9.12. XXXV Kupittaan kisat, EM-katsastus ja SM-karsinta, ilmapistooli, 

kansallinen, TSA, Turku
15.-16.12. XXXV Kupittaan kisat, 1. EM-katsastus, 10 m:n liikkuva maali, 

kansallinen, TSA, Turku
15.-16.12. V Härmäläänen kinkkukisa Ilmakivääri ja –pistooli, avoin alueellinen, 

HSA, Ylihärmä
28.-30.12. Välipäiväkisat, ilma-aseet, avoin alueellinen, JjA, Jalasjärvi

Tammikuu 2008
5.-6.1. Kalakukkokilpailut, 2. EM-katsastus, 10 m:n liikkuva maali, 

kansallinen, KAMS, Kuopio
12.-13.1. Tammiryskööt, SM-karsinta, ilmak. ja –pist., kansallinen, KA, Kauhava

19.1. Ilma-asekisa, ilmakivääri ja –pistooli, kaikki SAL:n sarjat, avoin 
alueellinen, KajA, Kajaani

26.1. Liikkuvan maalin EM-katsastus, liikkuva maali 30+30 ja 20+20 nj., liikkuva 
maali 20+20 sj. sarjat: Y, N, Y17 ja Y20, kansallinen, P-HA, Tampere

2.-3.2. SM, liikkuvan maalin PT ja liikkuvan maalin nj./katsastus, 
kansallinen, SUMA, Suonenjoki

2.-3.2. SM-ilmaolympiapistooli, kaikki sarjat, SäSA, Säkylä
9.-10.2. Aluemestaruuskilpailut, ilmakivääri ja –pistooli, SM-karsinta, alueet

16.-17.2. Joukkue-SM-kilpailu, ilmakivääri ja –pistooli, PiekSA, Pieksämäki
16.-17.2. SM, 10 m liikkuva maali, ikämiehet (Y50-Y70), BS-PA, Porvoo

Maaliskuu 2008
8.-9.3. ResUL:n mestaruuskisat, ilmakivääri ja –pistooli, kansallinen, MU, Mäntsälä
8.-9.3. Kultahippufinaali, tukisarjat, Mikkelin Ampujat, Mikkeli

14.-16.3. SM-ilma-aseet, ilmakivääri ja –pistooli, KSA, Vierumäki
14.-16.3. SM, 10 m:n liikkuva maali, Y, N ja nuoret, KoE, Vierumäki

29.3. Arktinen kilpailu, kasa-ammunta 300m UL 5x5, LMS, Lohtaja
30.3. Talvimusketti, mustaruuti, kansallinen, OrivA, Orivesi

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

KeAmS, Keitele

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

HaaAS, Haapajärvi
3.-4.5. Nasta GP, Trap, Y, Y20, Y55, N, kansallinen, MKMS, Mäntsälä
3.-4.5. Nasta GP, skeet, kaikki sarjat, kansallinen, HyMa, Hyvinkää

4.5. Mustaruutikilpailu, mustaruuti, SSG, Sipoo
10.-11.5. Ukko-Pekka, kivääri- ja pistoolilajit, avoin alueellinen, YVA, Immola

17.5. Mustaruutikilpailu, mustaruuti, Salo
17.5. Kajaani-skeet, skeet 100 kiekkoa, N, Y, Y55, Y65 ja Y20, kansallinen, 

KajA, Kajaani
17.-18.5. 37. Matin kisat, kivääri, pistooli, haulikko, nuorten EM-katsastus 

kivääri- ja pistoolilajeissa, kansallinen, MA, Mikkeli
17.-18.5. kasa-ammunnan MM-karsinta, LV 100m ja 200m 5x5, kansallinen, 

P-HA, Iittala
17.-18.5. Finlandia GP, skeet 125 + fin ja trap 125 + fin, kansallinen, SSG, Sipoo
23.-25.5. Polar GP, trap, skeet ja kaksoistrap, European shotgun cup, Y, Y20, 

Y55 ja N, kansallinen, LAS, Hollola
24.5. Lapua match, kasa-ammunta 600m 3x10, avoin alueellinen, LSA, Lapua

24.-25.5. Jyväskylän kisat, pistoolilajit, Y, N ja ikäkausisarjat, nuorten 
EM-katsastus kivääri- ja pistoolilajeissa, (kivääri, vain nuoret), 
kansallinen, KSA, Laukaa

24.-25.5. Polar Grand Prix 2008, 300m kiväärilajit, Y, Y50, Y60, Y70, Y20 ja N, 
kansallinen, LAS, Hollola

31.5.-1.6. Jyväskylä skeet, skeet, Y17, Y20, N, Y, Y55 ja Y65, kansallinen, KSA, Laukaa

Kesäkuu 2008
31.5.-1.6. Jyväskylä skeet, skeet, Y17, Y20, N, Y, Y55 ja Y65, kansallinen, KSA, Laukaa

1.6. Kesäkisa, kivääri, pistooli, kaikki SAL:n sarjat, avoin alueellinen, KajA, Kajaani
7.-8.6. Karelia match, kiväärilajit, kaikki sarjat, kansallinen, JA, Joensuu
7.-8.6. Keitele open / SM, kasa-ammunta 100m HV 5x5, avoin alueellinen, 

100m UL 5x10, SM, KeAmS, Keitele
7.-8.6. Taruksen mustaruutikisat, mustaruuti, kansallinen, PjUa, Padasjoki

14.-15.6. Oulu GP (katsastuskilpailu), skeet, Y, Y20, Y55, Y65, Y70 ja N, 
kansallinen, OSH, Oulunsalo

14.-15.6. SM kansallinen trap, ikäkausi, Y15, Y17, Y20, N20, N, Y55, Y65, Y70, 
OSU, Orimattila

28.-29.6. Sako Beretta GP, skeet, trap, N, Y17, Y20, Y, Y55, Y65, Y70, kansallinen, 
P-HA, Lempäälä

28.-29.6. SM-kilpailu ja MM-karsinta, kasa-ammunta, LV 100m 5x5 ja HV 100m 
5x5, KeAmS, Keitele

28.-29.6. SM-mustaruuti, OrivA, Orivesi
28.6.-5.7. Karstulan 43. kansainv. ampumaviikko, avoin alueellinen, KarMAS, Karstula

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

Heinäkuu 2008
5.-6.7. Scandia skeet, Y, Y55, Y65, Y20, N, kansallinen, JSF, Pietarsaari
5.-6.7. Salon XXXX Ampumakisat, kivääri, pistooli, haulikko, riistamaali, 

juhlakisat, kansallinen, SaSA, Salo
6.7. SM-kasa-ammunta, UL, .22 LR 5x10, LMS, Lohtaja

12.7. Nastatuplat, kaksoistrap, A- ja B-sarjat, kansallinen, OSU, Orimattila
12.-13.7. Pohjolakiekko, trap, A-, B- ja C-sarjat, kansallinen, OSU, Orimattila
19.-20.7. St. Michel Skeet, skeet 125 kiekkoa + fin, kansallinen, MA, Mikkeli
19.-20.7. SM kansallinen trap, Y, KarMAS, Karstula
19.-20.7. Säkylä GP, 50 metrin kivääri makuu ja asennot, 300 metrin vakioki-

vääri makuu ja 3x20 ls, 300 m kivääri makuu ja 3x20, SAL:n sarjat, 
ei tukisarjoja, avoin alueellinen, SäSA, Säkylä

24.-27.7. SM-kivääri, 50 m:n kivääri makuu ja asennot, kaikki sarjat, MA, Mikkeli
25.-27.7. SM-pistooli, pistoolilajit, ikämiehet ja nuoret, SA, Pori
26.-27.7. SM-kaksoistrap, kaikki sarjat, OSU, Orimattila

27.7. Black Powder Warkaus, mustaruuti, avoin alueellinen, VarkA, Varkaus

Helmikuu 2008

u Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat ry. Järjestää 
Putoavan taulun SM-kilpailut ja 10 m liikkuvan 
maalin kansallinen kilpailu 2.-3.2.2008
Paikka: Suonenjoki Kaatron koulu
Aika: 2.-3.2.2008 alkaen lauantaina klo 09.00
Ohjelma: 
2.2. klo 9.00: LM Putoavat taulut (sarjat Y, Y17, Y20) ja LM 
normaalijuoksut (muut sarjat)
2.2. klo 16.00: 10 m ilmahirvi- ja luodikkokilpailu (kaikki sarjat)
3.2. klo 09.00: LM Putoavat taulut (muut sarjat) ja LM normaalijuoksut 
(sarjat Y, Y17, Y20)
Ilmoittautumiset: Seuroittain sähköpostilla markku.jetsonen@pp.inet.fi 
tai kirjallisesti osoitteella Markku Jetsonen Harjutie 7, 71910 ALAPITKÄ 
11.1.2008 mennessä.
Osanottomaksut: 20 € laji, Joukkue 20 €, Ilmahirvi ja ilmaluodikko 
12 €/laji. Maksut suoritettava ilmoittautumisen yhteydessä SUMA:n tilille 
OP Suonenjoki 544304-41505.
Eräluettelo: www.riistamaalijaosto.sporttisaitti.com
Putoavien alkukilpailu: kaikki sarjat ampuvat 15+15 ls, sen jälkeen 
pudotuskilpailu normaalisti. Putoavan taulun kilpailussa tarvitaan SAL:n 
kilpailulisenssi, kiikari rajoitusta ei ole ja ns. lonkkatuki on sallittu.
Majoitus: Katso www.suonenjoki.fi
Tiedustelut: Juha Väätäinen puh. 0400-161425

Tervetuloa Suonenjoelle! 
Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat ry

Ampumaurheilun kilpailukalenteri löytyy internetistä osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi
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Höstmötet premierade 
även Börje Brännbacka
Även Börje Brännbacka har nyligen fyllt 
60 år, den 7.9. I anledning av detta ville 
SFS styrelsen, genom ordförande Chris-
tian von Schantz, överräcka förbundets 
förtjänstmärke i guld till honom.

Mötesärendena avhandlades sedan i 
rask takt med Christian von Schantz som 
ordförande. Här genomgicks verksam-
hetsplanen som godkändes, likasom 
budgetförslaget. Medlemsavgiften och 
startavgifterna bibehölls vardera oför-
ändrade. 

Ett nytt projekt för kommande verk-
samhetsår är satsningen på de yngsta 
skyttarna. Främst då för stödskyttar, där 
läger och infotillfällen skall ordnas i för-
eningarna. Här medtages då även för-
äldrarna i undervisningen med hopp om 
att dessa sedan bättre kan hjälpa och 
sparra sina barn i samband med den 
praktiska skjutningen på skjutbanorna. 
Ungdomssektionens ordförande Chris-
ter Lassus är den som håller i trådarna 
angående projektet i fråga.

Höstmötet återvalde sedan enhälligt 
Christian von Schantz som ordförande 
och de tre i tur avgående styrelsemed-
lemmarna, Teddy Bergqvist, Petteri Björk-
qvist och Jan Malmberg återvaldes.

Christian 
Elfving erhåller 
förtjänsttecken
Förbundets tidigare ordförande 
Christian Elfving, mellan åren 
1996 och 2002, skulle premieras 
på höstmötet med förbundets 
stora förtjänsttecken nr. 29. Tyvärr 
var Christian på arbetsresa till 
Skottland men tecknet överräcks 
vid första bästa tillfälle. Christian, 
som fyllde 60 år den 24.7, är 
medlem i Flyktskytteklubben, och 
själv en aktiv hagelgevärsskytt. 
Inom FSK har han arbetat och 
fungerat i olika sammanhang.

Christian Elfving erhåller SFS stora förtjänsttecken nr. 29

Höstmötet utsåg även ”Årets Skytt” och 
denna gång föll valet på Mårten Westerlund, 
viltmålsskytt från RS och hemma från Ingå. 
Hans framgångar under året har varit bety-
dande, såväl nationellt som internationellt. 
I EM placerade han sig på en meriterande 

Mårten Westerlund utsågs till ”Årets Skytt”

fjärde plats i viltmålstävlingen i Granada i 
Spanien. Bronsmedaljen var spännande 
nära och avgjordes först efter omskjutning. 
Finländska mästerskap har Mårten hemta-
git sammanlagt 4 st under året.

Mårten Westerlund, ”Årets Skytt” här tillsammans med Micaela Qvarnström, 

en annan lovande ung skytt till från RS;s Ingåsektion.
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Joni Röman från RS erhöll SFS;s hederspris för bästa uppnådda 
resultat oberoende av klass (590 i liggande) i gevärsmästerskapet. 
Många nya förbundsmästerskapsrekord noterades, såväl individu-
ellt som i lag. Miniatyrmästerskapet avgjordes i Salo emedan för-
eningen fortfarande saknar en 50 m bana i Ekenäsområdet. Gläd-
jande många deltagare i ungdomsklasserna kunde noteras.

MINIATYRGEVÄR LIGGANDE

A kl. 1) Joni Röman RS 590, 2) Raimo Keski-Hannula VS-VA 586, 3) Jarl Riska SkB 583,  
4) Kim Lundström RS 582, 5) Ralf Westerlund RS 580, 6) Peter Hellsten ÅSSF 579
Lag A 1) RS I 1738, 2) RS II 1735, 3) KSF I 1719
A50 1) Christer Sandholm KSF 572, 2) Peter Hellsten ÅSSF 571, 3) Tom Eklund RS 570
A60 1) Ralf Westerlund RS 578, 2) Christer Lassus RS 572, 3) Kauko Kaartinen RS 567
A70 1) Jarl Riska SkB 565, 2) Arto Pihlava VS-VA 560
Lag A50 1) RS I 1717, 2) VS-VA 1668, 3) RS II 1642
A17 1) Bo Liljeberg KSF 571
D20 1) Cindy Dufvelin KSF 553, D 1) Laura Sandholm KSF 569
D15 1) Petra Liljeberg KSF 373 SFSM rek. 2) Erika Dufvelin KSF 365, 3) Alexandra Dufvelin 
364  Lag D15 1) KSF1102 SFSM rek.
A15 1) Robin Stenström RS385, 2) Anton Aprelev RS 370, 3) Daniel Ekholm RS 364
Lag A15 1) RS I 1119, 2) RS II 1056
S12 1) Elin Liewendahl ÅSSF 195 tang.SFSM rek. 2) Joni Stenström RS 192, 3) Maria 
Liewendahl ÅSSF, 189 4) Mathias Nordberg ÅSSF 189, 5) Sebastian Långström KSF 188, 
6) Jens Rudnäs RS 186   Lag A12 1) ÅSSF 573 SFSM rek, 2) RS 519, 3) KSF 519
S14 1) Katarina Långström KSF 285, 2) Albin Berglund 284, 3) Mathias Wikström KSF 276  
Lag S14 1) KSF 831 SFSM rek.

SFSM på gevär i Ekenäs och Salo arr. RS
MINIATYRGEVÄR STÄLLN

A 1) Joni Röman RS 562, 2) Ralf Westerlund RS 557, 3) Kim Lundström RS 554, 4) Johan 
Fagerström RS 551, 5) Christer Sandholm KSF 548, 6) Glenn Eklund RS 544
Lag A 1) RS I 1667, 2) RS II 1638, 3) KSF I 1637
A50 1) Christer Sandholm KSF 539, 2) Pekka Herlevi VS-VA 527, 3) Krister Fred VS-VA 500
A60 1) Ralf Westerlund RS 540, 2) Kauko Kaartinen RS 535, 3) Christer Lassus RS 526
A70 1) Arto Pihlava VS-VA 521  Lag A50 1) RS 1601, 2) VS-VA 1548
D 1) Laura Sandholm KSF 562  D20 1) Cindy Dufvelin KSF 502  D20
D15 1) Petra Liljeberg KSF SFSM rek, 2) Erika Dufvelin KSF 254, 3) Alexandra Dufvelin 
KSF 253  Lag D15 1) KSF 769 SFSM rek.
A17 1) Bo Liljeberg KSF 544,  
A15 1) Anton Aprelev RS 272 SFSM rek., 2) Daniel Ekholm RS 272 SFSM rek., 3) Robin 
Stenström RS 259   Lag A15 1) RS 803 SFSM rek.

FRIGEVÄR 60/30 SKOTT

A 1) Raimo Keski-Hannula VS-VA 584, 2) Kauko Kaartinen RS 581, 3) Glenn Eklund RS 
581, 4) Christer Sandholm KSF 578, 5) Kai Saarnisto VS-VA 574, 6) Göran Eklund JSF 573
Lag A : 1) VS-VA 1726, 2) RS 1724, 3) KSF 1710
A20 1) Bo Liljeberg KSF 283, 2) Cindy Dufvelin KSF 251
A50 1) Christer Sandholm KSF 285, 2) Pekka Herlevi VS-VA 284, 3) Krister Fred VS-VA 277
A60 1)Kauko Kaartinen RS 292, 2) Göran Eklund JSF 284, 3) Ralf Westerlund RS 283
A70 1) Jarl Riska SkB 283 tang SFSM rek. 2) Arto Pihlava VS-VA 274, 3) Knut Thilman 
SSG 271   Lag A50: 1) RS I 854, 2) VS-VA 835, 3) RS II 832

STANDARDGEVÄR 30 SKOTT

A 1) Ralf Westerlund RS 294, 2) Christer Sandholm KSF, 3) Kauko Kaartinen RS 291, 4) 
Raimo Keski-Hannula VS-VA 291, 5) Fredrik Bäcklund RS 288, 6) Kai Saarnisto VS-VA 287
Lag A: 1) VS-VA 861, 2) KSF 845, 3) RS 844
A50 1) Christer Sandholm KSF 293, 2) Krister Fred 279, 3) Pekka Herlevi VS-VA 278
A60 1) Ralf Westerlund RS 294 SFSM rek, 2) Kauko Kaartinen RS 291, 3) Christer Lassus 
RS 280
A70 1) Jarl Riska  SkB 284 SFSM rek. 2) Knut Thilman SSG 822, 3) Arto Pihlava VS-VA   
Lag A50: 1) RS I 858, 2) RS II 822, 3) VS-VA 821

STANDARDGEVÄR 3X20/3X10

A 1) Ralf Westerlund RS 556, 2) Kim Lundström RS 554, 3) Raimo Keski-Hannula VS-VA 
546, 4) Glenn Eklund RS 537, 5) Jyrki Aronen VS-VA 529, 6) Kauko Kaartinen RS 524
Lag A: 1) RS 1634, 2) VS-VA 1595, 3) KSF 1571
A20 1) Bo Liljeberg KSF 531
A50 1) Christer Sandholm KSF 266, 2) Pekka Herlevi VS-VA 256, 3) Krister Fred VS-VA 242
A60 1) Ralf Westerlund RS 280 SFSM rek, 2) Kauko Kaartinen RS 270, 3) Christer Lassus 
RS 244    A70 1) Arto Pihlava VS-VA 233, 2) Knut Thilman SSG 214
Lag A50: 1) RS 794, 2) VS-VA 731

Elin Liewendahl utsedd till årets
Kultahippu-skytt
ÅSSF:s duktiga gevärsskytt Elin Liewendahl utsågs vid SAL:s säsongsavslut-
ningsfest Grande Finale i Vierumäki till årets Kultahippu-skytt. Prisceremonin 
ägde rum vid galabanketten där den finländska skytteeliten premierades. 

-Det känns bra att vår lilla förening har fått fram så fina skyttar på gevärssidan. 
Från förbundshåll undrade man när vi skulle kunna ordna kvaltävlingar till Kulta-
hippufinalen, berättar Elins mamma Sandra Österman som tillsammans med de 
övriga familjemedlemmarna var med vid premieringstillfället.

Ålands Sportskytteförening och SFS gratulerar Elin till utnämningen.

Svenska sidans läsare tillönskas

En God Jul och ett Gott Nytt ÅR!
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