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Pentti Linnosvuo urheilun kunniagalleriaan
kaksinkertainen ammunnan olympiavoittaja pentti Linnosvuo nimettiin tammikuussa 
järjestetyssä Urheilugaalassa ensimmäisenä ampujana Suomen Urheilun kunniagalleriaan.

Suomen urheilun Hall of Fame -lautakunta täydensi 33-jäsenistä kunniagalleriaa 
neljällä uudella urheilusankarilla. painonnoston ainoa suomalainen olympiavoittaja 
kaarlo kangasniemi, soudun kolminkertainen olympiakultamitalisti pertti karppinen 
ja hiihdon kahdeksankertainen arvokisamitalisti Siiri Rantanen sekä vuonna 2010 
edesmennyt Linnosvuo nimettiin Suomen Urheilugaalassa arvoistensa joukkoon.

Linnosvuo kuoli pitkällisen sairauden murtamana vuoden 2010 heinäkuussa. 
kuollessaan hän oli 77-vuotias. Vaasassa syntynyt Linnosvuo edusti Suomea viisissä 
olympialaisissa ja on menestynein suomalainen ampumaurheilija olympiatasolla. Hän 
voitti vapaapistoolin olympiakultaa Melbournessa 1956 ja olympiapistoolin kultaa 
tokiossa 1964. Hopeaa hän saavutti olympiapistoolissa Roomassa 1960. Linnosvuo 
osallistui myös Helsingin 1952 olympialaisiin, joissa hän sijoittui kuvioammunnassa viidenneksi.

Linnosvuo toimi urheilu-uransa aikana myös valmentajana ulkomailla. Seuratoiminnassa hän oli mukana aktiivisesti 
johtaen usean vuoden ajan SaL:n vanhinta ampumaurheiluseuraa Suomen Metsästysyhdistystä.

Linnosvuolle myönnettiin Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi vuonna 1998.
Hall of Fame aloitti toimintansa vuoden 2010 Urheilugaalassa esittelemällä 30 edesmennyttä suuruutta. Viime vuonna 

Hall of Fame sai tähdistöönsä ensimmäiset elävät legendat (Marja-Liisa kirvesniemi, jari kurri ja Lasse Virén). 
Hall of Fame saa myös jatkossa täydennystä vuosittain järjestettävän Urheilugaalan yhteydessä. Uusien sankareiden 

valinnan tekee Suomen Urheilumuseosäätiön perustama raati. kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat 
kuuluneet lajissaan maailman eliittiin tai heillä on ollut muuten poikkeuksellinen merkitys urheilun historiassa.

TERvETuLoa
EM-tunnelmaan!



 YHTEISTYÖSSÄ

Tavoitteeksi taitavuus
Vuosi 2012 on alkanut, ja sen myötä puhaltavat urheiluelämässä muutosten tuulet. 
Muutokset tulevat koskettamaan suomalaista urheiluyhteisöä sen perusrakenteita 
myöten. Edessä näyttäisi olevan yksi suurimmista – ellei suurin – muutos urheiluelä-
mässä vuosikymmeniin. yhteiseksi tavoitteeksi muutokselle on asetettu seuratoiminta 
ja sen kehittäminen.

ampumaurheilu on ottanut ”varaslähdön” tässä kehitystyössä käynnistämällä Me 
yhdessä -hankkeen jo viime vuonna. tällä toimenpiteellä olemme päässeet esimerkin ja 
edelläkävijän rooliin, ja siten olemme kyenneet nostamaan ampumaurheilun arvostusta 
urheiluyhteisössä. arvostus näkyy siinä, että ampumaurheiluliitto on päässyt mukaan 
SLU:n seuratoiminnan kehittämisen projektiryhmään vaikuttamaan kaikkien urheilumuo-
tojen seuratoiminnan kehittämiseen Me yhdessä -hankkeen tuottamalla tietotaidolla. 

tämä ei missään tapauksessa tarkoita Me yhdessä -hankkeen pysäyttämistä eikä edes 
sen hidastumista, vaan päinvastoin nyt meillä on laajempaa näkemystä ja asiantuntemusta 
käytettävissämme omankin hankkeemme onnistuneeseen läpivientiin ampumaseuroissa.

Hankkeen konkreettinen tekeminen on alkanut vuoden alusta, kun käynnistettiin ensim-
mäisen aallon seurojen valintaprosessi. Valinnat saadaan valmiiksi maaliskuun alussa, ja 
varsinainen seurojen valmennus alkaa nopealla aikataululla valintojen varmistuttua. 

on muistettava, että tuloksiin ei päästä tulevaisuusryhmän tai liiton tekemänä, vaan 
tulokset syntyvät vain ja ainoastaan mukana olevien seurojen aktiivisella mukanaolol-
la. Sen vuoksi muistutan vielä tässäkin yhteydessä seuroja oma-aloitteisesta mukaan 
pyrkimisestä kehittymään yhdessä.

Seuratoiminnan avainkysymys alkaneena vuonna ja vielä useana vuonna tämän jäl-
keenkin tulee olemaan seurajohtamisessa tarvittavien henkilökohtaisten valmiuksien 
parantaminen. tämä on kuitenkin vain väline, jonka avulla pyritään olemassaolomme 
peruskysymysten ratkaisemiseen. Näitä peruskysymyksiä ovat toimintaolosuhteet ja var-
sinainen toimintamme sekä kehitettävät muut aktiviteetit. Se, mitä tämän päivän ihmiset 
tarvitsevat ja edellyttävät, ovat viihtyisät suorituspaikat ja toiminnan viihdyttävyys. Har-
rastajat tulevat hakeutumaan sellaisiin toimintoihin, joista he saavat mahdollisimman 
paljon mielihyvää mahdollisimman pienillä ponnistuksilla.

Edellä kuvatut harrastajien tarpeet tuovat meille urheiluelämän toimijoille niin suuret 
vaatimukset harrastuspaikkojen ja seuratoiminnan kehittämiseen, että nykyiset taloudel-
liset resurssit eivät riitä niitä kattamaan. Nykyisin seuratoiminnan pääasiallisena tuloläh-
teenä oleva jäsenmaksurahoitus ei anna mahdollisuutta toteuttaa näitä kehitysvaatimuk-
sia, eikä jäsenmaksuja voida kuvitellakaan nostettavaksi sille tasolle, että ne kattaisivat 
edes ylläpitokustannukset saati sitten jatkuvaa kehittämistä. 

yksi Me yhdessä -hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa seuroille sellaista tieto-
taitoa ja osaamista, että ne kykenevät kehittämään harrastustoiminnan rinnalle sellaisia 
toimintamuotoja ja ratkaisumalleja, että tuloksena on tarpeita vastaavien palvelujen tuot-
tamiseen kykenevä terve talous. 

Hyvät ampumaurheilun ystävät! Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikesta saamastani 
tuesta ja kannustuksesta päättyneen vuoden aikana johtaessani tulevaisuusryhmää, ja 
toivotan kaikille onnea ja ennen kaikkea menestystä tehtävissänne ja tavoitteissanne 
alkaneen vuoden aikana.

Skicklighet som mål
År 2012 har börjat, och med det blåser det nya vindar i idrottslivet. Förändringarna 
kommer att ruska om den finska idrottsgemenskapen ända in i dess grundkonstruk-
tion. Idrotten ser ut att stå inför en av de största förändringarna – om inte den största 
– på flera årtionden. En gemensam målsättning för denna förändring är förenings-
verksamheten och utvecklandet av den.

Sportskyttet har tagit en ”tjuvstart” i detta utvecklingsarbete genom att redan förra 
året inleda projektet Vi tillsammans. Det här har medfört oss rollen som exempel och 
föregångare, och på så sätt har vi kunnat höja sportskyttets anseende inom idrotts-
gemenskapen. Det höjda anseendet framgår av att Finska Sportskytteförbundet har 
tagits med i Finlands Idrotts projektgrupp för utvecklandet av föreningsverksamhet 
där vi med hjälp av den know-how projektet Vi tillsammans har medfört oss får 
inverka på utvecklingen av föreningsverksamhet inom alla idrottsformer.

Det här innebär absolut inte ett uppehåll i, och inte ens en inbromsning av pro-
jektet Vi tillsammans. Nu har vi tvärtom en vidare syn och expertis till hands för att 
driva igenom vårt eget projekt bland skytteföreningarna.

Det konkreta arbetet i projektet startade i början av året när urvalsprocessen för de 
första föreningarna inleddes. Urvalet blir färdigt i början av mars, och föreningarnas 
skolning påbörjas inom kort efter det.

Vi bör minnas att resultaten inte nås genom framtidsgruppens eller förbundets 
verksamhet, de nås endast genom föreningarnas aktiva deltagande. Därför vill jag 
ännu uppmana föreningarna att ta initiativ och söka till vårt gemensamma utveck-
lingsprojekt.

Nyckelfrågan för föreningsverksamheten under detta och flera kommande år är 
förbättring av de personliga färdigheter som föreningsledare behöver. Det här är 
dock endast ett medel med hjälp av vilket vi försöker reda ut grundfrågorna kring 
vår existens. till dessa grundfrågor hör förhållandena kring vår verksamhet, vår 
egentliga verksamhet och andra aktiviteter som vi utvecklar. Vad nutidens människa 
behöver och förutsätter är trevliga verksamhetsutrymmen och underhållande verk-
samhet. Man söker sig till sådana former av verksamhet som ger en största möjliga 
tillfredsställelse för mindre arbete.

ovan nämnda behov medför så stora krav på utvecklandet av verksamhetsutrym-
men och föreningsverksamhet att våra ekonomiska resurser inte räcker till att täcka 
dem. Medlemsavgifterna, som nuförtiden utgör föreningsverksamhetens huvudsak-
liga inkomst, möjliggör inte förverkligandet av dessa krav på utveckling och de kan 
absolut inte höjas till en sådan nivå där de skulle täcka ens servicekostnaderna, för 
att inte tala om en konstant utveckling.

En av de viktigaste målsättningarna för projektet Vi tillsammans är att ge fören-
ingarna sådan know-how och kunskap att de vid sidan om hobbyverksamhet kan 
utveckla sådana verksamhetsformer och lösningsmodeller som medför en sund 
ekonomi som kan producera tjänster som uppfyller behoven.

Bästa vänner av sportskytte! jag vill tacka er för allt stöd och all uppmuntran jag 
som ledare av framtidsgruppen fått under det avslutade året. jag önskar er alla lycka 
och framför allt framgång i era uppgifter och målsättningar under det nya året.

Pääkirjoitus / 
Rainer Hirvonen
SAL:n tulevaisuusryhmän puheenjohtaja / Ordförande för SAL:s framtidsgrupp
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Teksti ja kuva: Lassi Palo

EM-kilpailut järjestetään 14.-20. helmi-
kuuta Heinolassa Vierumäellä. Ilma-
kiväärin ja -pistoolin peruskilpailut 

ammutaan Vierumäki Areenalla. Kaikki finaalit 
ja liikkuvan maalin kilpailut ammutaan Heinola-
finaaliareenalla. Vierumäen tennishallista tehdään 
näyttävä areena, johon sijoitetaan kahdeksan fi-
naalipaikkaa ja lähes 600 katsojan katsomo.

Tammikuun puolivälissä järjestettiin EM-
kilpailujen esikisoina ilma-aseiden SM-kilpailut. 
Myös EM-kilpailuissa kilpaillaan ilmapistoolin, il-
makiväärin ja liikkuvan maalin lajeissa. Sarjat ovat 
miehet, naiset, pojat ja tytöt. 

Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja 
Jari Karinkanta piti SM-kisaviikonloppua erittäin 
tärkeänä tuleville EM-kisa-ampujille. 

– Pääsimme ampumaan EM-kisaolosuhteissa 
valaistuksen ja muutoinkin identtisten olosuhtei-
den kanssa. Valot tulevat hieman eri tavalla kuin 
normaalisti, ja kontrasti taululla on myös vähän eri-
lainen. Ilmastointi aiheutti SM-kilpailuissa joillekin 
silmien kuivumista, joka vaikutti tähtäykseen. Va-
loille ei ennen EM-kilpailuja pystytä tekemään mi-
tään, mutta ilmastoinnille kyllä, Karinkanta kertoi.

SM-kilpailujen tulostaso ei noussut ihan niin 
korkeaksi kuin Karinkanta etukäteen odotti. 

– Osasyynä oli varmasti vuodenvaihteen kova lei-
ritys. Harjoittelua keventämällä ja tammikuun lopus-
sa Saksassa järjestettyjen kilpailujen jälkeen tulosta-
so varmasti nousee. Se on selvä, ettei SM-kilpailujen 
tuloksilla pärjätä EM-kilpailuissa missään sarjassa.

Viime vuoden maaliskuussa Italian Bresciassa 
järjestetyissä vastaavissa kilpailuissa oli mukana 23 
suomalaista urheilijaa. Karinkannan mukaan EM-
kotikisoissa ei noudatettu ihan yhtä tiukkaa valin-
talinjaa, mutta pidettiin kuitenkin mielessä se, että 
kisoissa ovat Euroopan parhaat ampumaurheilijat.

– Siksi meillä ei ole ihan täyttä joukkuetta. 
Osanotto ei ole pääasia.

”Realistiset kisatavoitteet”
Vierumäen EM-kisoista suomalaiset lähtevät hake-
maan ainakin kahta, kolmea olympiamaapaikkaa 
lisää. Karinkanta pitää lukumäärää SM-kilpailujen-
kin jälkeen varsin realistisena, mutta ei halua nimetä 
urheilijoita, joihin kovimmat odotukset kohdistuvat. 
Hän uskoo suomalaisten saavuttavan 8-9 EM-mita-
lia, joista liikkuvan maalin osuus on 5-6 mitalia.

Naisten ilmakiväärin SE:n 
(400) haltijat Hanna Pitkänen 
(vas.) ja Hanna Etula kilpailivat 
tiukasti Suomen mestaruudesta 
tammikuun puolivälissä 
Vierumäellä. Pitkänen vei 
lopulta voiton. Heidät nähdään 
myös tulevissa EM-kilpailuissa.

Suomen EM-joukkueessa ovat mukana Lon-
toossa järjestettäviin olympialaisiin jo valitut Kai 
Jahnsson, Mira Suhonen ja Marjo Yli-Kiikka. 
EM-kilpailuissa ovat jaossa viimeiset kuusitoista 
olympiamaapaikkaa. (Neljäs Lontooseen nimetty 
suomalainen ampumaurheilija on Satu Mäkelä-
Nummela, haulikko/trap).

Tyttöjen ilmakiväärissä kolmannen EM-edus-
tuspaikan ratkaisivat Marika Oikarinen ja Annika 
Sihvonen Saksan Münchenissä tammikuun vii-
meisenä viikonloppuna järjestetyissä kansainväli-
sissä kilpailuissa. xx oli parempi, ja hänet nimettiin 
Suomen joukkueeseen.

EM-kilpailuihin osallistuu 44 maata. Kisoissa 
on 626 osanottoa. Yle televisioi ilmapistoolin ja 
-kiväärin kaikki finaalit. Järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana toimii Suomen Ampumaurhei-
luliiton puheenjohtaja Mikko Nordquist, ja kiso-
jen suojelija on pääministeri Jyrki Katainen. u

SUoMEN EM-joUkkUE  
ja kISaoHjELMa SIVULLa 20. 

Ilma-aseiden EM-kotikilpailuissa on 
mukana 32 suomalaista ampuma-
urheilijaa. Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtaja Jari Karinkanta 
odottaa kisoista suomalaisille 2-3 
olympiamaapaikkaa lisää ja 8-9 mitalia.

ilma-aseiden EM-kilpailuihin
suomesta 32 urheilijaa

<<
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Lahden Ampumaseuraa edustava Hanna Etula 
ylsi huippusuoritukseen toisena suomalai-
sena naisena. Hanna Pitkänen ampui vuosi 

sitten helmikuussa ensimmäisenä suomalaisena 
naisena täydet 400 pistettä, ja nyt oli Etulan vuoro 
ampua täydellinen suoritus. Suomen ennätystä voi-
kin kutsua nyt ”Hannojen ennätykseksi”.

Finaalin jälkeinen SE 502,4 pistettä on edelleen 
Marjo Yli-Kiikan nimissä. Hän teki sen vuonna 
2004. Etula jäi Sävsjössä siitä nyt kaksi pistettä am-
muttuaan finaalissa 100,4. Swedish Cupin avaus-
päivänä hänen tuloksensa oli 500,3 (397+103,3). 
Hän sanoi kisan jälkeen, että oli ”ihan mukava 
kisata” ja että ”tämä oli hyvä aloitus tälle vuodel-
le”. Parannettavaa jäi vielä pidon ja rytmin osalta 
seuraaville päiville, hän mietti. Seuraavana päivänä 
sitten rävähti.

– Täydet 400 pistettä oli tavoitteeni tänne tul-
lessani. Ajattelin, että täällä tai ei koskaan. En ole 
koskaan aikaisemmin ollut yhtä kovassa kunnossa 
kuin nyt, 30-vuotias urheilija riemuitsi heti kilpai-
lun jälkeen.

Kolmantenakin kisapäivänä Etula osoitti olevan-
sa hyvässä kunnossa: tulos oli 500,7 (398+102,7).

– Kisan alku oli haastava, kun olin kuin nukuksis-
sa ja tähtäykset menivät pitkiksi. Kaksi viimeistä sar-
jaa oli parempia. Finaaleihin jäi joka kisassa paran-
nettavaa, Etula sanoi ja arveli päätöskilpailun alussa 
muistelleensa vielä edellisen päivän ennätystä.

– Tavoitteeni ja toiveeni oli saada kovia kisoja alle. 
Nyt kausi alkoi todella hyvin. Joku voi toki ajatella, 
että paineita tuli nyt. Tekeminen oli helppoa, ja kes-
kityin vain seuraavaan laukaukseen, hän kertasi. 

– Minulta meni ammuntaan 45 minuuttia. Mi-
nun tarvitsi tehdä vain sitä, mitä treeneissä olen teh-
nyt. Peruskilpailussa ei parantamisen varaa jäänyt. 

Ammunta oli juuri sellaista kuin sen pitääkin olla. 
Finaali palautti sitten maan pinnalle, kun ammuin 
viimeisellä kasin, Etula naurahti. 

Yli-Kiikan ennätyksen rikkomiseen olisi tarvit-
tu 10,1.

Kahden Hannan tiukka SM-kamppailu
Tammikuun puolivälissä järjestetyissä SM-kilpai-
luissa nähtiin kahden Hannan tiukka taistelu ilma-
kiväärin SM-kultamitalista. Hannat olivat tietysti 
Pitkänen ja Etula. Pitkänen vei Suomen mestaruu-
den lopulta 1,1 pisteen erolla Etulaan. Pitkäsen 
voittotulos oli 494,5 (393+101,5), ja Etula tähtäsi 
493,4 (393+100,4) pistettä. Kolmannen sijan nap-
pasi Kankaanpään Ampujia edustava Tiia Törmälä, 
jonka tulos oli 490,6 (390+100,6).

Etula mielestä oli ”kivaa” kamppailla tosissaan voi-
tosta. Hän sanoi kilpailunsa olleen ”haasteellinen”.

– Se oli sitä alusta alkaen, sellaista oikean asen-
non hakemista. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, 
koska pian alkaa hyvä leiri, jonka jälkeen ovat 
vuorossa kilpailu Saksassa ja sitten EM-kotikisat. 
Saksassa pitäisi sitten päästä hyvään finaalifiilik-
seen, jollaista täällä ei oikein irronnut, Etula sanoi 
tammikuun puolivälissä.

Etula oli mukana Pekingin olympialaisissa neljä 
vuotta sitten. Helmikuussa Vierumäellä järjestettä-
vissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa jaetaan viimei-
set maapaikat Lontoon olympialaisiin, jotka alkavat 
heinäkuun lopussa. Joulukuussa kisoihin nimettiin 
neljä suomalaista ampumaurheilijaa. 

Etula ei ota ”paineita” tulevista EM-kotikisoista. 
– Ajattelen niin, että kotikisoista ei ole etua eikä 

haittaakaan. Ne ovat kisat siinä missä muutkin, ja 
kisan ampuminen on samanlaista kuin muual-
lakin. Saatan olla kotona, ja voin nukkua omassa 
sängyssä. Kisoihin on lyhyt matka, Etula sanoo.

– Jos meinaa kovissa kisoissa menestyä, painei-
ta tulee aina, ja itse ne suurimmat paineet tekee 
omassa pääkopassa. 

Naisten EM-ilmakiväärijoukkueeseen nimettiin 
Etulan ja Pitkäsen lisäksi jo olympialaisiin nimetty 
Marjo Yli-Kiikka. 

– On tosi kiva juttu, että ”Hopo” on päässyt 
kuntoon. Meillä on nyt kotikisoissa iskukykyinen 
joukkue, mutta on haaste päästä kisoissa lähelle 
ennätyksiämme. SM-kisojen jälkeen kaikille meille 
jäi petrattavaa EM-kisoihin, Etula sanoo.

”Kaikki hyvin EM-kisoja ajatellen!”
Etula on koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän on 
tehnyt ampumaurheilun ohessa paljon töitä, sillä 

hän ei saanut viime vuodeksi urheilija-apurahaa. 
Vuonna 2010 hänelle se myönnettiin, mutta 2009 
ei. Myös tämä vuosi on pärjättävä ilman apurahaa, 
sillä tammikuun puolivälissä kävi ilmi, ettei hänen 
nimensä ollut apurahat myöntäneen Opetus- ja 
kulttuuriministeriön listalla.

– Se oli odotettuakin, enkä jaksa siitä sen enem-
pää murhetta kantaa. Minun pitää vain yrittää jo-
tenkin pärjätä, Etula miettii.

EM-kisoja ajatellen kaikki on kuitenkin hyvin: 
kunto, ase ja tekniikka ovat ok, Etula sanoo.

– Murheita ei ole, ja olen hyvillä mielin. Juuri nyt 
ei ole mitään, mikä ”kummittelisi” ajatuksissani.

Hyvä niin!  u

tuore SE-nainen Hanna Etula
hyvillä mielin kotikisoihin

Olen harjoituksissa onnistunut 
tekemään kaiken sen, minkä olen 
suunnitellutkin tekeväni. Kuntoni 
on hyvä, Hanna Etula sanoo.

Hanna Etula tähtäsi toisena suomalaisena naisena täydet 400 pistettä 
ilmakiväärin peruskilpailussa Ruotsin Sävsjössä tammikuussa järjes-
tetyssä kansainvälisessä ilma-aseiden Swedish Cupissa. Täydellinen 
suoritus ei aiheuta sen enempää paineita tuleviin EM-kilpailuihin kuin 
normaalistikaan, sillä ne ovat kisat siinä missä muutkin, Etula sanoo.

Hanna Etula tähtäsi ilmakiväärillä täydet 
400 pistettä loppiaisena Sävsjössä 
järjestetyssä Swedish Cupissa. 

Teksti ja kuva:
Lassi Palo
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karoliina Helle osallistui pistoolimaajoukku-
een leirille joulukuussa Vierumäellä. Harjoi-
tusten välissä hän istahti alas ja vaikutti tyy-

tyväiseltä tilanteeseensa. Pian paljastuikin miksi. 
– Minulle kuuluu ihan hyvää, kiitos. Urheilu 

on kivaa ja kotiasiat ovat kunnossa, hän naurahti, 
mutta vakavoitui sitten.

– Olen töissä, ja teen töitä säännöllisesti. Joulu-
kuun alussa tuli tieto, jonka mukaan olin saanut 
sotilaslääkärin viran Parolannummen varuskun-
nassa. Iso asiahan se on, vaikka viransijaisena olen 
töitä jo jonkin aikaa tehnytkin, Helle kertoi.

Virka astui voimaan tammikuun alusta lähtien, 
mikä sopii hyvin vaativalle yhdistelmälle eli huip-
pu-urheilija–lääkärille.

– Viran ansiosta minulla on nyt paremmat mah-
dollisuudet päästä harjoittelemaan ja leireille kuin 
monessa muussa työpaikassa. Mitään ei ole etukä-
teen sovittu, mutta Puolustusvoimissa on ohjeistus 
siitä kuinka monta vuorokautta palkallista virkava-
paata voi urheilua varten saada vuoden aikana.

Akaan Toijalassa asuva Helle, 28, kertoi joulu-
kuussa kautensa lähteneen käyntiin, vaikka kilpai-
luja ei ollut ollutkaan. Hän harmitteli hivenen sitä, 
että kaikki kisat ovat alkuvuodesta, ja tammikuun 
puolivälissä järjestetyt SM-kilpailut olivat ensim-
mäiset, joihin hän pääsi mukaan. Helle myönsi, 
että ”olisi ollut kiva aloittaa aikaisemmin”. 

– Mutta ei voi mitään. Näillä mennään, hän 
kuittasi tilanteensa.

Näillä mentiin, eikä se sittemmin tuntunut me-
noa haittaavan, sillä ilma-aseiden SM-kilpailuissa 
Salon Seudun Ampujia edustava Helle tähtäsi tu-
loksen 470,4 (374+96,4), joka oikeutti neljänteen 
sijaan. Hän oli tyytyväinen tekemiseensä, mutta ei 
Vierumäki Areenan olosuhteisiin.

Nyt onnistuminen oikealla hetkellä?
Sen sijaan Karoliina Helle on tyytyväinen viime kau-
teensa. Hän sai siihen mukavan startin, kun hän am-
pui tammikuussa Saksassa järjestetyissä kilpailuissa 
ilmapistoolilla kaksi kertaa tuloksen 382, joka oi-
keutti 13. ja 14. sijoihin. Yhdysvaltain Fort Benningin 
maailmancupissa toukokuussa hän sijoittui ilmapis-
toolissa kymmenenneksi tuloksellaan 383. Maalis-
kuussa järjestetyissä Brescian EM-kilpailuissa hän 
tähtäsi tuloksen 378, jolla hän sijoittui 30:nneksi.

– Tulostasoni kilpailuissa nousi, ja kisoissa tuli 
enemmän onnistumisia ja pääsin lähemmäksi 
treenituloksiani, jotka olivat parhaimmillaan erit-
täin hyviä. Kausi oli muuten hyvä paitsi että olym-
piamaapaikka jäi saavuttamatta, hän sanoo. 

– Yksi mahdollisuus on jäljellä, ja sitä lähden tosis-
sani hakemaan, hän viittaa helmikuun puolivälissä 
Vierumäellä alkaviin ilma-aseiden EM-kilpailuihin, 
joissa jaetaan viimeiset olympiamaapaikat Lontoon 
olympialaisiin. Olympialaisten avajaiset ovat heinä-
kuun lopussa. Kun Vierumäen EM-kisoihin oli tasan 
kaksi kuukautta aikaa, Helle sanoi aikovansa tehdä 
kisojen hyväksi ”kaiken sen, minkä voin tehdä”. 

– Tulostasoni riittäisi olympiapaikkaan. Jos nyt 
tulisi onnistuminen oikealla hetkellä, hän pohti. 

– EM-kotikilpailut jännittävät enemmän kuin 
normaalisti, koska kaikki puhuvat niistä ja olym-
pialaisista. Minusta tuntuu siltä, että nyt on ulko-
puolisia odotuksia EM-mitalin ja olympialaisten 
suhteen. Vaikka Vierumäellä on jaossa viimeiset 
kuusitoista olympiapaikkaa Lontooseen, vain nel-
jää niistä pystyn tavoittelemaan. 

Vaikka Vierumäki Areena on Helteelle erittäin 
tuttu paikka, ei hän uskaltanut etukäteen luottaa 
siihen, että siitä olisi hänelle hyötyä.

– Vähän jännittää, koska vielä ei tiedetä miten 
radat Vierumäki Areenalle rakennetaan. Etukä-
teen on vaikea sanoa onko siitä hyötyä, hän mietti 
joulukuussa. 

Runsas kuukausi myöhemmin hän tiesi tilan-
teen, joka ei ollut paras mahdollinen.

– SM-kisat on haudattu mielestäni pois. En ollut 
tyytyväinen olosuhteisiin enkä tulokseeni. Valitet-
tavasti olosuhteet eivät olleet ampujille suotuisat. 
Valaistus oli ok, mutta ammuin ihan ilmastoin-
tiputken alla, ja se puhalsi kylmää ilmaa suoraan 
kasvoilleni. Jos tätä asiaa ei saada korjattua EM-ki-
soihin mennessä, palautetta tulee varmasti, koska 
olosuhteet eivät ole kaikille samat.

Lisää seuraa Lontoon kisakoneeseen?
Tulevista kotikisoista huolimatta Helle vaikuttaa 
rauhalliselta.

– Siltä se varmasti ulospäin näyttää! Kaikkea 
muutakin on tulossa, enkä voi vain tutista ja jän-
nittää helmikuun EM-kilpailuja. Jos niin tekisin, ei 
elämästäni tulisi mitään. Terveydentilani on hyvä, 
kuten yleensäkin. 

Yksi iso asia matkalla kohti uutta kautta oli 
myös uusi ase, jonka Helle sai viime kesänä. Sen 
kanssa oli vielä vuoden lopussa ”pientä hienosää-
töä ja hakemista”, mutta uusi ase ”lupaili hyvää”.

– Syksyllä mietin, kummalla aseella jatkan, 
uudella vai vanhalla. Nyt olen uuteen päätynyt, 
hän sanoi.

Suomen Olympiakomitea valitsi joulukuun 
valintakokouksessaan pistooliampuja Mira Su-
hosen Lontoon olympialaisiin. Vuosi sitten Su-
honen ja Helle pohtivat, että kaksi naispistooli-
ampujaa olympialaisissa olisi ”upea juttu”, koska 
sellaista ei ole aiemmin tapahtunut. 

Helteen mukaan ”huippujuttu” oli jo se, että 
Olympiakomitea valitsi joulukuussa Suhosen 
lisäksi kolme ampumaurheilijaa Lontoon olym-
pialaisiin (Kai Jahnsson, Satu Mäkelä-Nummela 
ja Marjo Yli-Kiikka).

– Se oli urheilijoita kohtaan hieno asia. Nyt 
vain täydellä vauhdilla kohti Lontoota, Helle 
kannustaa.

Kuinka monta suomalaista ampumaurheilijaa 
kisoihin on vielä EM-kotikisoista tulossa?

– Sitä ei pysty ennustamaan, mutta toivotta-
vasti muutama. 

Kovin kauan ei enää tarvitse jännittää, sillä tu-
levien viikkojen aikana selviää, saavatko jo valitut 
neljä ampujaa lisää seuraa Lontoon kisakoneeseen. 
Ja onko Helle näiden joukossa vai ei.  u

karoliina Helle lähtee hakemaan olympiamaapaikkaa
onnistuminen oikealla hetkellä?

Karoliina Helle kilpaili 
tammikuun lopussa 
Saksassa, jonne hän palaa 
vielä ennen EM-kotikisoja 
leireilemään. Sitten kaiken 
pitäisi olla valmista tärkeää 
arvokilpailua varten.

Teksti ja kuva: Lassi Palo
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neljän vuoden takainen Pekingin olympiaki-
sojen miesten ilmakiväärin pronssimitalisti 
Henri Häkkinen on tunnontarkka mies. 

Hänen elämänsä pääsisällön muodostavat perhe-
elämä, työ ja ampumaharrastus. Ne ovat hänelle 
kaikki yhtä tärkeitä. 

Kun Viestirykmentin 30-vuotias kapteeni laatii 
vuosisuunnitelmaa, siinä huomioidaan tasapuolises-
ti nämä tärkeimmät asiat. Näin se on mahdollista:

– Urheilua varten laadin vuosittain suunnitel-
man. Olen koko virkaurani ajan sovittanut samaan 
suunnitelmaan työn, urheilun ja vapaa-ajan. Suun-
nitelman laatimisvaihe on välillä aika raakaa valin-
tojen tekemistä eri asioiden välillä. Useina vuosina 
vaikeinta on ollut löytää säännösten mukainen kah-
den viikon yhtäjaksoinen vuosiloma varsinaiselta 
lomakaudelta. Vuoden varrella jokin keskeisistä 
asioista vie eniten aikaa, mutta tavoitteena on, että 
kokonaisuus on tasapainossa, ja mennyttä vuotta 
voi hyvällä omallatunnolla katsoa taaksepäin.

Häkkisen nelihenkinen perhe asuu Hollolassa 
Järvisen alueella. Perheeseen kuuluvat Jaana-vaimo 
ja lapset Mette, joka on kaksivuotias, ja neljän kuu-
kauden ikäinen Vilho. 

koti ja leirit
Olympiamitalisti kuuluu Ampumaurheiluliiton 
ja Puolustusvoimien kärkinimiin, joten Joensuun 
Ampujia edustava ”Henkka” joutuu olemaan pal-
jon poissa kotoa kilpailujen ja leirien vuoksi.

– Tietysti kotiasiat ovat mielessä myös leireillä ja 
kisamatkoilla, mutta kun suunnittelee asioita riit-
tävän hyvin etukäteen, ei niistä tarvitse murehtia 
jatkuvasti. Osa leireistä on Hälvälässä, varsin lähel-
lä kotia, joten ainakin muutamana iltana viikossa 
pääsen pesuettani näkemään, hän sanoo.

Häkkinen on tunnollinen ja pyrkii tekemään 

kulloisenkin tehtävänsä hyvin. Urheilusta tuttu uu-
sien asioiden oppiminen ja kehittyminen ovat hä-
nen mielestään hyvin motivoivia myös työpaikalla. 

– Jokainen vuosi on erilainen ja työtehtävien 
sekä urheilullisten tavoitteiden yhteensovittami-
nen myös, joten ratkaisuja on tehtävä vuosi ker-
rallaan, mutta minun on nähtävä pidemmällekin 
– kahden, kolmen vuoden päähän. Mahdollisuudet 
urheilun ja uran välillä ovat pääsääntöisesti omista 
ratkaisuista kiinni. Aika näyttää mikä on lopulta 
virkaurani suunta.

Suunnitelmien toteuttamisessa auttaa Häkkiselle 
jo viidennen kerran myönnetty urheilija-apuraha, 
joka on 15 000 euron suuruinen.

Puolustusvoimat hyvä työnantaja
Henri Häkkinen kiittelee Puolustusvoimia urhei-
lijaa suosivana työpaikkana. Puolustusvoimat tar-
joaa edelleen hänen mukaansa erilaisia mahdolli-
suuksia yhdistää huippu-urheilu ja virkaura. 

– Joidenkin lajien osalta yhdistäminen voi olla 
helpompaa kuin toisten. Tämä johtuu tietysti lajien 
erilaisista luonteista sekä mahdollisesta sotilasur-
heilustatuksesta. Kiväärilajien osalta valmennus 
on ollut minun mielestäni hienosti järjestetty. Har-
rasteurheiluunkin vallitsee erittäin myönteinen ja 
kannustava ilmapiiri.

Häkkinen työskentelee Riihimäellä Viestiryk-
mentissä kapteenin vakanssilla. Asuinpaikalta eli 
Lahden kupeessa sijaitsevasta Hollolasta on hyvä 
kulkuyhteys työpaikalle, ja Hollolan ampumaradat 
ovat parin kilometrin päässä. Asuinpaikan valin-
taan vaikutti aikanaan sekä työ- että harjoituspai-
kan sijainti.

Bundesliigasta uutta kokemusta
Häkkinen ampuu toista kauttaan Saksan Bundes-

liigassa. Hänen seuransa on Bund München. Kaksi 
viikkoa ennen EM-kisaa on liigan finaali Saksassa. 
Se on hänen viimeinen kisansa ennen talvikauden 
huipennusta.

– Liigafinaalin jälkeen harjoittelen sopivan rau-
hallisesti. Hyvän kunnon saa helposti harjoiteltua 
pilalle, hän tietää. 

Häkkinen on tyytyväinen, kun Bund München 
on kutsunut hänet joukkueeseensa.

– Kisaympäristö ja tunnelma ovat aika erilaisia 
kuin perinteisissä kilpailuissa. Joukkueissa on pal-
jon ulkomaalaisia ampujia – Yhdysvalloista saakka. 
Mies- ja naisampujia on joukkueissa aika tasaisesti. 
Olen saanut liigan kautta paljon uusia ystäviä ja 
erilaista näkökulmaa omaan urheilemiseen.

EM-kisa on portti Lontooseen
Henri Häkkisellekin Vierumäen EM-kisa on hel-
mikuussa perin tärkeä. Se on ainoa portti heinä-
elokuussa järjestettäviin Lontoon olympiakisoihin, 
sillä miesten kiväärilajissa ei ole vielä maapaikkaa, 
ja Vierumäellä niitä jaetaan viimeisen kerran. 

Miesten ja naisten ilmakiväärissä sekä miesten 
ja naisten ilmapistoolissa on kussakin lajissa jaossa 
neljä olympiapaikkaa. Sijoittumalla neljän parhaan 
joukkoon maapaikan saavuttaminen on varma, 
mutta hivenen heikompikin sijoitus todennäköises-
ti maapaikkaan riittää, kun sama ampuja voi hank-
kia vain yhden paikan ja joidenkin maiden kahden 
ampujan maksimikiintiöt ovat jo täyttyneet. 

Se on kuitenkin varmaa, että tuloksen on oltava 
hyvä. Henkinen kantti ja kisapäivän kunto ratkaisevat.

Häkkisellä on jo olympiamitali. Se saattaa ke-
ventää henkistä painetta?

– Se sekä helpottaa että vaikeuttaa tilannetta. 
Suurimman taakan tällaisessa tilanteessa varmaan 
ampuja luo itse itselleen, Häkkinen pohtii. 

Hän on hyvä finaaliampuja. Kun hän yltää kah-
deksan parhaan loppukilpailuun, niin suomalais-
toiveet nousevat.

– EM-kisat kotimaassa ovat hieno juttu, joten 
pitää ajatella positiivisesti ja löytää enemmän hyö-
tyjä kuin haittoja. Kun ilma-aserata on sääntöjen 
mukainen ja muutenkin asiallinen, ei radan tut-
tuudella tai vieraudella ole väliä, maajoukkueen 
luottoampuja pohtii.

Suomen kivääriampujilla on mainio yhteishenki. 
Joulukuussa olympiakisoihin valittu Marjo Yli-Kiikka 
kaipaa seuraa Lontooseen. Häkkisen, Juho Kurjen ja 
Hanna Etulan taidot maapaikkaan riittävät. Se edellyt-
tää kuitenkin hyvää onnistumista Vierumäellä.  u

kuka?
Henri Häkkinen
Syntymäaika: 16.6.1980, joensuu
kotipaikka: Hollola
Seura: joensuun ampujat
valmentaja: tapio Säynevirta
aviosääty: avioliitto
ammatti/koulutus:
upseeri, sotatieteiden maisteri
Työnantaja:
puolustusvoimat, Viestirykmentti
Parhaat saavutukset:
olympiakisat, 3. ilmakivääri, 11.8.2008 
peking, 699,4 (598+101,4)

Joensuun Ampujien Henri 
Häkkinen voitti tammikuussa 
SM-kultaa tuloksella 696,1 
ja tähtäsi Saksassa tuloksen 
700,3 (598+102,3).

henri häkkinen
– taitava tasapainoilija
Teksti ja kuva: Matti Erkkilä
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Monen pikku pojan, usean tytönkin, kädes-
sä on lapsuudessa ollut tärkeänä leluna 
puupistooli tai -kivääri. Sodankyläläinen 

Juha Rutonen on yksi heistä. Isä pani merkille 
pojan innokkuuden aseisiin, ja Juhan ollessa hiu-
kan toisella kymmenellä, isä päätti viedä vekaran 
Siilinjärven Urheiluampujien järjestämään am-
pumakouluun. Siellä kaksi kultakimpaletta tapasi 
toisensa: ampumatouhuista kiinnostunut vesseli ja 
palavasieluinen nuorten ohjaaja Erkki Turunen.

– Erkki opasti minut Siilinjärvellä asuessani ki-
vääriammunnassa hyvälle alulle. Kiitän lämpimäs-
ti häntä siitä pohjatyöstä minkä hän teki. Nykyisin 
toimin itse itseni valmentajana, mutta saan hyviä 
neuvoja liiton valmentajilta ja kilpakumppaneilta, 
joiden kanssa keskustelemme monesti harjoitte-
lusta ja kilpailemisesta, Rutonen kertoo. 

Matti Viljakainen ja Tapio Säynevirta ovat val-
mennusasioissa hyödyllisiä juttukavereita.

olympialaiset – mikäs muu?
Rutosenkin mielessä on pääsy olympiakisoihin. 
Lontoo on liian aikainen – mutta seuraavat kisat. 
Moni nuori sanoo tavoitteekseen päästä olympia-
kisoihin. Se jää useimmille haaveeksi. Voi jäädä 
Rutoseltakin. Mutta kun 31-vuotias mies puhuu 
siitä vakavissaan, on tehnyt työtä päämääränsä 
eteen monen vuoden ajan ja on hivuttanut tu-
lostasonsa kansainvälisen kärjen tuntumaan, voi 
vetää sen johtopäätöksen, että lappilainen ei puhu 
lämpimikseen.

Lähitavoitteitakin miehellä tietenkin on, ensim-
mäinen jo kahden viikon kuluttua.

– Ilmakiväärikausi alkoi erinomaisesti, ja näin 
on mahdollista kilvoitella paikasta EM-joukkuees-
samme. Ruutikaudella tavoittelen Suomen mesta-
ruuksia. Osallistun ensimmäisiin maailmancupin 
kilpailuihin, ja 300m Eurooppa cupissa haluan 
parantaa aiempia sijoituksia. Vuonna 2010 olin 
makuuasennossa Saksan Weimarissa toinen tu-
loksella 599.

ammuntaa ja peruskuntoa
Rutonen liipaisee kiväärinsä noin 20 000 kertaa 
vuodessa. Se on hyvä määrä, kun liipaisut tehdään 
huolella.

Hän painottaa erityisesti liikunnan osuutta 
harjoittelunsa kokonaismäärässä. Olemuksen 
sutjakkuus viestii siitä, että juoksu, kävely, suun-
nistus ja kuntosali eivät ole hänen mielilajejaan 
vain teoriassa.

– Minä tykkään harjoitella ja kilpailla. Laukai-
sumäärää pystyn edelleen nostamaan laadusta 
tinkimättä. Fyysistä harjoitusta on määrällisesti 
riittävästi.

Huipulle kipuaminen nielee euroja. Puolustus-
voimat tukee Rutosen mukaan erinomaisesti am-
pumaurheilijaa. Kädenojennus tulee välineiden ja 
patruunoiden kautta. Lisäksi työaikaa voi osittain 
käyttää valmentautumiseen.

juha Rutosen ampumataival
puupyssyt viitoittivat uraa maajoukkueeseen

jännittäjä-tyyppi – sopivasti
– Jännitän kilpailussa pääsääntöisesti aina. Useim-
miten siitä on apua. Joskus kuitenkin jännitys 
menee ”yli”. Tunteet eivät pysy kurissa ja kehon-
hallinta ei meinaa onnistua. Syke nousee liian voi-
makkaaksi. Jos jännitys nousee liikaa, niin syvään 
hengittämällä rauhoitan sitä. Jos tilanne sallii, pi-
dän tauon ja suuntaan ajatukset pois kilpailusta.

– Ajatukset pystyn pitämään harjoituksissa ja 
kilpailuissa olennaisessa asiassa. Tarpeen vaa-
tiessa laukausten välillä on lepuutettava myös 
päätä, antamalla ajatuksen levätä muussa kuin 
ammunnassa.

Vahvuuksistaan ja heikkouksistaan mies ei ker-
ro. Myöntää kuitenkin molempia löytyvän.

– Lisään tänä vuonna hieman harjoittelun mää-
rää. Uskon sen näkyvän tuloksissa. Pienoiskivää-
rillä ammun leireillä, Noptelin käyttö lisääntyy 
kevään aikana.

Sodankylän Ampujilla on hyvät harjoitusolo-
suhteet. Jääkäriprikaatin ampumaradat ovat asial-
liset, ja ampua voi sisäradalla ilma-asein ja ulkona 
25-300 metrin matkoilta. Haasteena on luonnolli-
sesti maantieteellinen sijainti. Pohjoisesta on pitkä 
ja aikaa sekä rahaa vievä matka eteläisen Suomen 
kisoihin. Perimmäinen tavoite on siksi korkealla, 
että ei etäisyys haittaa. Lapsuuden koti ja vanhem-
mat Siilinjärvellä ovat sopivasti mennen tullen 
puolimatkan krouvina.  u

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

kuka?
JuHa rutonen
Synt. aika: 11.7.1980
Perhesuhteet: naimaton
kotipaikkasi: Sodankylä
ammatti: ammattialiupseeri
ampumaseurasi: Sodankylän ampujat
valmentaja: itse
(alkuaikoina Erkki turunen)
Ennätykset/kauden paras tulos:
Ilmakivääri 592 pistettä, 2011. 300m 
vapaakivääri makuu 599, 2010. kauden 
2011 paras 597. 300m vapaakivääri 3x40 ls 
ennätys ja kauden 2011 paras 1150. 300m 
vakiokivääri 3x20 ls ennätys ja kauden 
2011 paras 583. 50m kivääri 60 ls makuu 
ennätys 598 ja kauden 2011 paras 596. 
pienoiskivääri 3x40 ls ennätys/kauden 2011 
paras 1158. Sotilaslajeissa vakiokiväärin 
3x20 ls pika-ammunta kauden 2011 paras ja 
ennätys 563.
Muut harrastukset: kuntoliikunta, metsästys
Mieliruoka: ”Melkein kaikki maistuu. 
yhden hengen taloudessa on osattava 
valmistaa ruokaa.”
Mielimusiikki: raskas musiikki, rock, 
metal, heavy

Juha Rutonen sijoittui 
ilmakiväärin SM-
kilpailuissa neljänneksi 
ammuttuaan tuloksen 
686,7 (586+100,7).
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viilipytty! Vaan eipäs olekaan. Juho Kurki, 20, 
vaikuttaa hermonsa täysin hallitsevalta ko-
vanaamalta puristaessaan ilmakiväärin tu-

kin poskeaan vastaan. Saman vaikutelman hänestä 
saa koko kilpailun ajan. Silmä näkee kuitenkin vain 
miehen ulkokuoren. Sen sisällä sydän jyskyttää 
yhtä nopeasti kuin kellä tahansa urheilijalla jännit-
tävässä paikassa.

– Jokainen ainakin kansainvälisessä kisassa jän-
nittää. Ennen kilpailua hieman helpottaa, kun on 
muita, joiden kanssa voin puhua. Kisan aikana vii-
valla olen ihan yksin, Kurki sanoo. 

Jonkun asetta jännitys heiluttaa paljon, Kurjen 
asetta vähän – oikeastaan vieläkin vähemmän. 
Jännitys on ollut nuoren miehen hallinnassa jo 
monen vuoden ajan. 16-vuotiaana hän oli Suomen 
miesten kärkitasolla ilmakivääriampujana. Nyt 
20-vuotiaana kankaanpääläinen on tasaväkinen 
kilpakumppani Pekingin pronssimitalisti Henri 
Häkkisen kanssa.

armeijan leipiin?
Kurki suorittaa parhaillaan varusmiespalvelusta 
Urheilukoulussa Lahdessa. ”Intti” ei ole vasten-
mielinen paikka hänelle. Se on jopa yksi mahdol-
lisuus, kun hän palveluksen päätyttyä alkaa miettiä 
tulevaa työuraansa. Siellä voisi työn ohessa jatkaa 
tehokkaasti ampumaharrastustaan ja saada kerran 
viikossa hyvää hernesoppaa. Huonona puolena 
ainakin varusmiehen näkökulmasta on kello kuu-
den herätys ja hiljaisuus jo iltakymmeneltä. Kan-
tahenkilökunnalla lienevät hieman mukavammat 
työajat.

Harjoitusolosuhteita hän pitää Urheilukoulussa 
hyvinä. Valmennusasioista vastaa Marko Leppä, 
mutta hänellä on Ampumaurheiluliitonkin taholta 
osaavia miehiä, kuten Juha Hirvi ja Pasi Wedman. 

kuka?
JuHo kurki
Synt. 20.12.1991
kotipaikka: kankaanpää
Seura: kankaanpään ampujat
valmentajat: juha Hirvi, Mauri Röppänen 
ja pasi Wedman
koulutus: ammatillinen koulutus
Ennätykset: Ilmakiväärin peruskilpailu 599 (2010), 
kokonaistulos 701,1 (2010), kivääri 50m makuu 698,7 
(2010), kivääri 50 m 3x40 ls: peruskilpailu 1166 (2011 
MC-kisa), kokonaistulos 1261,5 (2010 SM-kisa).
Tämän kauden paras: Ilmakivääri, kahdesti 595.
Parhaita saavutuksia: MM 2010 nuorten 
ilmakiväärin 4:s, 50m makuuasennon 8:s,
EM 2010 nuorten ilmakiväärin 5:s, EM 2011 nuorten 
ilmakiväärin 8:s. Maailmancup 2011 kivääri 50 m 
makuuasennon 21:s ja 23:s. Useita pohjoismaiden 
mestaruuksia nuorten sarjassa. Useita Suomen 
mestaruuksia nuorten ja aikuisten sarjoissa. 
Muut harrastukset:
”aikaa ei jää muuhun, joskus metsällä.” 
Mielimusiikki: kaikki metalli ja erityisesti folk-
metalli (Viikate, korpiklaani, Ensiferum jne…)

”kaikki me jännitämme!”
juho kurki jännittää – mutta osuu

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Kurki ampuu vuodessa noin 20 000 laukausta. 
Viikoittaiset laukausmäärät vaihtelevat suuresti 
riippuen siitä, onko kyseessä esimerkiksi leiri- vai 
lepoviikko. Fyysinen harjoittelu on tärkeä osanen 
harjoittelun palapelissä. Astuessaan varusmiespal-
velukseen hän juoksi Cooperin testissä 2430 metriä, 
ja nyt taittuisi 12 minuutissa jo pidempi matka. 

Tekee mitä sovitaan
Juho Kurki on saanut jo lapsesta alkaen Kankaan-
pään Ampujien harjoituksissa oikeita neuvoja. 
Mauri Röppänen on ollut niiden yksi jakaja. Kun 
nuorukainen valittiin SAL:n valmennusryhmään, 
yhteistyö ”Marun” kanssa tiivistyi.

– Juho oli jo 15–16-vuotiaana niin hyvä, että 
hän teki miesten tuloksia ilma- ja pienoiskiväärillä. 
Harjoituksissaan hän tekee ne asiat, joista sovitaan, 
eikä hän tarvitse valmentajaa paimenekseen, Röp-
pänen selvittää.

Hän pitää valmennettavaansa henkisesti vahva-
na ampujana. Siitä todisteena käy hänen menestyk-
sensä poikana aikuisten sarjassa. 17-vuotiaana hän 
voitti Y-sarjan ilmakiväärin SM:n ja vuotta aiem-
min, 16-vuotiaana, hän oli toinen.

Vierumäellä helmikuussa järjestettävät EM-kisat 
ovat Kurjellekin tärkeät. Sieltä pitäisi pystyä hankki-
maan maapaikka Lontoon olympiakisoihin. Paikkoja 
on jaossa neljä, joten kahdeksan parhaan finaaliin tu-
lisi yltää. Se saattaisi riittää maapaikkaan, kun jotkut 
ovat jo ainoan mahdollisen paikkansa hankkineet.

– Kyllä siellä jännittää, mutta niin jännittää mui-
takin, Kurki tietää. 

20-vuotias on ehtinyt jo kiertää siksi monet kil-
pailut, että jännittäminen on hallinnassa. Hän seu-
raa SAL:n varapuheenjohtaja Marjo Matikainen-
Kallströmin ajatuskulkua: ampuu niin hyvin kuin 
pystyy ja katsoo kisan jälkeen mihin se riitti.  u

Pistooliampuja Ritva Karri ei ole asettanut tulostavoitetta 
Vierumäen EM-kilpailuihin, mutta muuten hänellä on selkeä 

näkemys siitä, mitä hän lähtee kisoissa tavoittelemaan:
– Jos pystyisin pitämään saman taitotason kuin leireillä ja 

pystyisin ampumaan rennosti – ei sellaista väkinäistä yrittämis-
tä. Päätavoitteeni on se, etten miettisi liikaa vaan uskaltaisin 
ampua. 

Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava Karri, 51, 
on kokenut urheilija. Hän ei ole varma siitä, kuinka monennet 
arvokilpailut ilma-aseiden EM-kilpailut hänelle ovat, mutta arvioi 
niiden olevan 15:nnet.

– En ole kisoja laskenut, hän naurahtaa. 
– EM-kisajoukkueessa on mukava olla, koska otin ilma-

asekisat pitkästä aikaa tavoitteekseni. Toivottavasti ne sujuvat 
paremmin kuin SM-kilpailut. 

Karri sijoittui tam-
mikuussa pidetyissä 
SM-kisoissa kahdek-
sanneksi tuloksella 
465,3 (369+96,3). Yksi 
syy tulokseen – mutta 
ei ainut – oli ilmastointi, 
jonka takia Karrin silmät 
kuivuivat, ja hän joutui 
kilpailun aikana laittamaan viisi kertaa silmätippoja.

Myös EM-kilpailut käydään Vierumäki Areenalla, joka on 
Karrille erittäin tuttu harjoittelu- ja kilpailupaikka. 

– Se vähän mietityttääkin millainen se on, kun kisat ovat 
oikeasti käynnissä. Mutta olen hyvillä mielin, ja kisoihin on 
mukava lähteä, Karri hymyilee.      Teksti ja kuva: Lassi Palo

Ritva Karri

Ritva karri: EM-tavoitteena rento suoritus

Juho Kurki suorittaa varusmies-
palvelustaan Lahden Urheilukoulussa.



HEINOLAN KATETULLA KESÄTEATTERILLA

Kauppa- ja teollisuusministeri viettää hotellihuoneessa romanttista iltaa 
oppositiopuolueen sihteerin kanssa vaikka eduskunnan kyselytunti on 
käynnissä. Sihteerin mustasukkainen avopuoliso on lähettänyt yksityis-
etsivän morsiamensa perään. Putoava ikkuna tyrmää etsivän, jota luul-
laan ruumiiksi. Ministeri kutsuu poliittisen sihteerinsä hankkiutumaan 
ruumiista eroon. Paikalla häärivät myös hotellinjohtaja, tarjoilija, siivooja, 
sairaanhoitaja ja ministerin vaimo…

Hulvattomissa rooleissa: 
Puntti Valtonen, Antti Litja, Jaana Saarinen, Risto Kaskilahti, 
Jaakko Saariluoma, Krisse Salminen, Jussi Lampi, 
Sari Puumalainen, Helena Vierikko ja Antti Lång

Ohjaus:  Eero Saarinen

Ray Cooney

MUNAAKO 
HERRA MINISTERI

Näytökset 2012

to 14.6. klo 19
su  17.6. klo 15
ma  18.6.  klo 15 ja 19
ti 19.6.  klo 15 ja 19
ke  20.6.  klo 15 
ti 26.6.  klo 15 ja 19
ke 27.6.  klo 19
to 28.6. klo 15 ja 19

su 1.7.  klo 15
ti 3.7.  klo 15 ja 19
ke 4.7.  klo 19
to 5.7.  klo 15 ja 19
su 8.7.  klo 15 
ti 10.7.  klo 15 ja 19
ke 11.7.  klo 19
to 12.7. klo 15 ja 19
su 15.7.  klo 15 ja 19
ti 17.7.  klo 15 ja 19
ke 18.7.  klo 19
to 19.7.  klo 15 ja 19
su 22.7.  klo 15 ja 19
ti 24.7.  klo 15 ja 19
ke 25.7.  klo 19
to 26.7.  klo 15 ja 19
su 29.7.  klo 15 ja 19

www.heinola.fi
Kysy lisää
•	 Tapahtumat	ja	näyttelyt
•	 Ravintolat	ja	kahvilat	 
•	 Majoitus
•	 Ostospaikat 
•	 Nähtävyydet	ja	muut	kohteet

INFO puh. (03) 849 3615
matkailuinfo@heinola.fi www.heinola.net

Lippujen hinnat: 28/25/14 €
Ennakko-ostajan etu:
Ennen 31.3.2012 lunastetuista 
lipuista alennus 2 €.

LIPUNMYYNTI:

RYHMÄMYYNTI:
(03) 849 3606, 849 3608 (klo 9–15)

Ryhmätilaukset:
•		 Ryhmätilaus	50	hlöä,	 

sis. 2 vapaalippua
•		 Ryhmätilaus	75	hlöä,	 

sis. 3 vapaalippua
•		 Ryhmätilaus	100	hlöä,	 

sis. 4 vapaalippua

Väliaikatarjoilu:
(03) 849 3606, 849 3608

Heinolan kaupunginmuseo, Kauppakatu 14
Heinolan taidemuseo, Kauppakatu 4
Lääninkivalteri Aschanin talo, Kauppakatu 3 b

Lisää museoista ja näyttelyistä:  
www.heinola.fi/FIN/Palvelut/Museot/museot.htm

tyylejä
 Tarinoita
  Tunnelmia

Heinolan museoissa

Avoinna talviaikaan
ma–to klo 10–16, pe–su klo 10–14

A.F. Aironkatu 3
puh. (03) 8493 221, 050 5951 416

Heinolan  
Lintutarha  
perustettiin vuonna 1963.  
Lintutarhalla hoidetaan  
vuosittain noin 300 loukkaan- 
tunutta luonnonvaraista lintua.  
Kotimaisten lajien lisäksi tarhalla  
on runsaasti papukaijoja, joista osa  
juttelee mielellään kävijöiden kanssa.  

Tervetuloa tutustamaan! 

O
lli
	V
uo

ri

Tapahtumia Heinolassa ympäri vuoden



URHEILUAMPUJA 1/201212

kahden aseryhmän lajien harrastaminen hä-
nen iässään on vain myönteinen asia. Lajit 
tukevat toisiaan ja mielenkiinto harrastuk-

seen säilyy varmimmin.
– Veljeni harrasti ammuntaa, ja kai siksi minä-

kin halusin sitä kokeilla lähes kymmenen vuotta 
sitten. Nykyisin haluan ampua hyviä laukauksia, 
jotka toivottavasti ovat kympissä. Kilpailut ovat 
hauskoja. Niissä voi harjoittelun ansiosta käydä 
ampumassa rutkasti hyviä kymppejä. Kun teen hy-
viä laukauksia putkeen, niin varmasti löydän itseni 
vielä jostain korkealta, Miettinen suunnittelee.

Sen tarkemmin hän ei vielä tavoitteistaan kerro. 
Harjoitusmäärissä on ”valmentaja-isän mukaan” 
huomattavasti lisättävää. Se lupaa tulosparannuk-
sia, kun vain neitosen into lajiin säilyy. Miksi ei säi-
lyisi, vaikka pitää nuoruudessaan ehtiä tekemään 
muutakin kuin opiskella ja harrastaa ampumista.

Miettistä kismittää se, että jotkut ihmiset ovat 
sitä mieltä, ettei ammunta mitään urheilua ole. Ur-
heilun mittarina käytetään hikoilemista, ja hän sa-
noo monesti hikoilleensa treenatessaan tosissaan. 
Ampujankin on huolehdittava peruskunnostaan. 

Silloin juostaan ja nostetaan monin toistin keveitä 
painoja. Juoksijan tai painonnostajan treenirääkis-
tä hän ei pitäisi. Hän painottaa myös levon merki-
tystä harjoittelussa.

Kilpaileminen maistuu kieltämättä kuopiolaisel-
le harjoittelua paremmalta. Radalla on enemmän 
väkeä, näkee tuttuja ja pääsee vaihtamaan kuulu-
misia. Kilpalaukauksia on tietty määrä, ja ne jaksaa 
tähdätä kohti kymppiä. Hyvältä tuntuvat kisan jäl-
keiset onnittelutkin – ja suoritusten repostelut.

Hän pitää harjoittelussa tärkeänä sitä, että jokai-
sella harjoituksella on oma suunnitelmansa. Pelkkä 
laukominen ei kehitä.

Pappa betalar
Huipulle kiivetessään ampujan on satsattava run-
saasti omia varoja. Edustustasolla oleva alkaa jo 
saada Ampumaurheiluliitolta taloudellista apua. 
Se on nuoren ”kiipijän” tiedossa. Isä maksaa tässä 
vaiheessa, mutta ampujan tavoitteena on kustan-
taa kuluja oman työntekonsa kautta. Siihen ei vielä 
opiskeluvaiheessa ole mahdollisuuksia. 

Mikäs on ”papan” maksaessa! Kultakimpale har-
joittelee vielä maltillisesti, ei pidä harrastustaan elä-
män vakavimpana asiana ja on ampujana sopivan 
kovapäinen.

– Joskus jännitän liikaa ja toiste liian vä-
hän. Ilmakiväärikisoissa sopivan suuri 
– miltei valtavakin – jännitys on vain 
hyväksi. Silloin saan hyvän potkun am-
muntaani, enkä jää turhaan tuherta-
maan laukausten kanssa. 

Ampujan ajatukset eivät aina 
kisassa pysy kasassa. Hyvälaa-
tuisesta harhailusta ei hänelle 
ole haittaa, mutta välillä aatok-

 Gisela Miettinen
– kiväärin ja pistoolin taitaja

Gisela Miettinen, 18, on yksi 
Suomen ampuma-urheilun 
tulevaisuuden suurista lupauksista. 
Hän on hivuttanut ennätyksensä 
ikäluokassaan jo kelvolliselle 
kansainväliselle tasolle, vaikka 
tulevasta päälajista ei opiskelijalla ole 
vielä edes tietoa. Niin taitavasti hän 
käsittelee sekä kivääriä että pistoolia. 

kuka?
Gisela Miettinen
Syntymäaika: 13.2.1993
Kotipaikka: Kuopio
Ampumaseurat: LehA ja KAMS. ”Postilaatikkoon tipahtaa 10 
Urheiluampuja-lehteä kuudesti vuodessa. Kotona ei tule kinaa lukuvuoroista!”
Valmentaja: Paavo-isä, joka on myös autokuski, huoltaja, manageri… 
”Osaan tosin itsekin valmentaa itseäni. Hyvä ampuma-asento, tähtäimet 
kohti kymppiä ja liipaisimen puristus. Tekniikkavirheet toinen huomaa kyllä 
ampujaa paremmin.” 
Ennätykset: ilmakivääri 395, pienoiskivääri makuulta 591 ja asennoista 575 
sekä ilmapistooli 376. Kiväärin ennätykset ovat vuodelta 2011, pistoolin 
ennätys on kolmen vuoden takaa.
Koulutus ja tuleva ammatti: luonnontieteiden opiskelija. 
”Tulevaisuudessa teen jotakin hienoa. Kunpa en jäisi 
työttömäksi.”
Mieliruoka: Kaikkiruokainen, toisten laittamana.
Muut harrastukset: Opiskelu, käsityöt ja 
partiotoiminta.
Mielimusiikki: ”Kaikki käy.”

set harhailevat liikaa vieden luodin yhdeksikköön. 
Se harmittaa tekijäänsä. Henkinen treeni ja tietyt 
ajatusmallit opettavat häntä harventamaan virhe-
laukauksia.

hötkyily kuriin
Gisela Miettinen myöntää olevansa kilpailun aika-
na impulsiivinen. Siitä on hyötyä ja haittaa. Kilpai-
lun läpivienti on siten mielenkiintoista ja joka kerta 
erilaista. Huonona puolena on se, että hänellä on 
vaikeuksia pysyä koko kisan ajan aloillaan. Joskus 
tuomarit huomauttavat, että ”tuollainen hötkymi-
nen häiritsee vieruskavereita”.  Se ei ole tahallista.

Miettinen kehuu tuuriaan finaaleissa ja sanoo yl-
lättyvänsä monesti finaalin heikon laukauksen tuo-
masta hyvästä osumasta. Tuskin kyse on kuitenkaan 
tuurista, vaan ampuja pystyy paineen alla tekemään 
hieman levottomaan pitoon hyvän liipaisun.

– Ehkä pikkuhiljaa opin keskittymään parem-
min ampumiseen kuin hötkyilyyn, vaikka jälkim-
mäinen on ainakin omasta mielestäni yhtä hauskaa 
kuin tuo ensimmäinen. Ei sitä ammuntaa turhan 
vakavasti tarvitse ottaa, sopiva vakavuus riittää.

Miettisen päätä ei pipo kiristä. 
On mielenkiintoista jäädä 

seuraamaan neitosen 
kehitystä kohti 

vielä suurem-
pia saavu-

tuksia.  u

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Gisela Miettinen toivoo tulevansa valituksi EM-joukkueeseen. 
Ruotsin Sävsjössä hän laukoi loppiaisena ilmakiväärillä 393 
pisteen tuloksen ja nousi finaalissa neljänneltä sijalta toiseksi.
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aleksi Leppä nukkui sikeästi päiväuniaan, kun 
sovittu haastatteluaika Urheiluampuja-lehden 
kanssa oli – ja meni. Puhelin pirisi hänen huo-

neessaan, mutta nuori mies ei pirinään havahtunut. 
Varsin ymmärrettävä tilanne, sillä niin kiirei-

nen on 17-vuotiaan kivääriampujan ja lukiolai-
sen aikataulu. Vapaa-aikaa ei juurikaan ole, ja jos 
on, se pitää käyttää tehokkaasti hyväksi – ja mi-
käs sen parempaa on kuin hyvä lepohetki. 

Uudenvuoden jälkeen Leppä on mennyt 
paikasta toiseen melkoista haipakkaa viikosta 
toiseen. On ollut Swedish Cupia, ilma-aseiden 
SM-kilpailuja, leiri Tanhuvaarassa, kansainväli-
nen ilma-asekilpailu Saksan Münchenissä… Ja 
tietysti koulu.

Ei siis ihme, että nukutti.
– ”Paketti” on aika tiivis, Leppä myönsi seu-

raavana päivänä.
Alkuvuoden paketin kruunaavat ilma-aseiden 

EM-kilpailut helmikuussa Vierumäellä. Leppä 
on valittu poikien ilmakivääriin Jaakko Björk-
backan ja Anton Aprelevin kanssa.

– Ne ovat minun ensimmäiset ilma-aseiden 
EM-kilpailut! On hienoa päästä niihin mukaan. 
Vierumäki ei ole helppo paikka ampua, mutta 
ihan mukava, hän sanoo.

– Meillä on kova joukkue. Jos kaikki onnistu-
vat, joukkuemitali on mahdollinen saavuttaa.

Monipuolinen urheilutausta
Aleksi Leppä täyttää syyskuussa 18 vuotta. Ha-
minan Ampumaseuraa edustava urheilija on 
harrastanut ammuntaa kymmenen vuoden ajan. 

Hänellä on monipuolinen urheilutausta, sillä hän 
on pelannut jalkapalloa yhdeksän vuoden ajan ja 
uintia kolmen vuoden ajan.

– Niistä on ollut paljon hyötyä kaikessa. Ne 
ovat tuoneet hyvän fiiliksen lisäksi hyvän kun-
non.

Leppä käy Haminan lukion toista luokkaa. 
Ylioppilaskirjoitukset odottavat vuoden päässä. 
Koulu sujuu kuulemma ”ihan hyvin”.

– Meillä on koulussa sellainen akatemia-
meininki, jonka ansiosta minulla on mahdol-
lisuus ampua kaksi kertaa viikossa aamuisin. 
Yhteistreenit ovat kerran viikossa, perjantaisin. 
Näin saan yhteensä viisi lisätreenituntia viikossa, 
ja ne ovat auttaneet minua paljon. 

Todellakin ovat: Leppä on tähdännyt ilmaki-
väärissä talven aikana kolme kertaa tuloksen 587 
ja kohentanut ennätyksekseen 588.

– Siitä on hyvä jatkaa kohti Vierumäen kisoja, 
hän naurahtaa tyytyväisenä.

Maltillinen nuori ampuja ei kuitenkaan tunnu 
ottavan paineita juuri mistään. EM-kotikisatkaan 
eivät häntä hätkäytä.

– En tiedä lisäävätkö ne paineita vai eivät... 
Paineita on missä tahansa maassa missä kilpail-
laan. Lisäpaineita ei tule siitä, että EM-kilpailut 
ovat juuri Vierumäellä. Eikä minua haittaa se, 
että katsomossa voi olla enemmän tuttuja kuin 
normaalisti. Ei sillä ole merkitystä.

 
aktiivinen isä on auttanut

Aleksin isä on Marko Leppä, joka on varsin 
tunnettu ampumaurheilun lajiaktiivi. Hän toimii 

Nuoren aleksi Lepän
tiivis paketti

muun muassa kilpailujen johtajana EM-Vierumä-
ellä, ja tammikuun lopussa hänet valittiin Vuoden 
sotilasvalmentajaksi. Yliluutnantti Leppä on pit-
kän linjan menestyksekäs pistoolivalmentaja, joka 
toimii aktiivisesti kolmella eri sektorilla eli puolus-
tusvoimien edustusvalmentajana, Urheilukoulun 
valmentajana sekä Suomen Ampumaurheiluliiton 
valmentajana sekä valmentajien kouluttajana. Li-
säksi hänellä on useita menestyviä nuoria henki-
lökohtaisia valmennettavia.

– Tunnen paljon ihmisiä hänen ansiostaan, 
ja hän on järjestänyt kaikenlaisia juttuja. Pidän 
häntä enemmän valmentajana kuin iskänä. Kes-
kustelemme kotonakin paljon ampumaurheilus-
ta. Yhteistä aikaa meille ei kuitenkaan hirveän 
paljon kerry.

Vierumäen EM-kilpailujen jälkeen Aleksi Le-
pän katse suuntautuu kesään ja Italiassa järjes-
tettäviin nuorten EM-kilpailuihin. Kauempana 
tulevaisuudessa ovat olympialaiset, joihin Leppä 
haluaisi joskus osallistua. Ensi kesänä järjestettä-
vät Lontoon olympialaiset tulevat ehdottomasti 
liian aikaisin vastaan, mutta seuraavien eli vuon-
na 2016 Brasilian Rio de Janeirossa järjestettävi-
en olympialaisten aikaan Leppä on 21-vuotias. 

– Kyllä minulla motivaatiota riittää yrittää, 
hän vakuuttaa äänenpainolla, joka ei jätä epäi-
lyksille sijaa.  u

Teksti ja kuva: Lassi Palo

Aleksi Leppä tähtäsi 
ilmakiväärin SM-
kilpailuissa tuloksen 
677,3 (577+100,3), joka 
oikeutti poikien sarjassa 
kolmanteen sijaan.
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Ylivieskan Kuulaa edustava Henri Rutanen ei pystynyt vetämään pis-
tooliampujien maajoukkueleirin harjoituksia sataprosenttisella tehol-
la läpi joulukuussa, vaan joutui pitämään taukoja ja käymään valmen-

taja Jyrki Latvalan hierottavana.
Rutanen oli loukannut selkänsä kaksi viikkoa aikaisemmin työtehtävis-

sään. Hän työskentelee lvi-asentajana, ja hän nosti ilmastointilaitetta ensin 
tikkaille ja sitten vieläkin ylemmäs.

‒ Selkä on venähtänyt, mutta on onneksi parantunut vähitellen, eikä enää 
haittaa kävelyä. Toistot ammunnassa sen sijaan alkoivat vaivata. Sairauslo-
maa en ole pitänyt, mutta nyt pitää ottaa iisisti, hän selvitti pistooliampujien 
maajoukkueleirillä Vierumäellä 9. joulukuuta.

Rutanen alkoi olla huolissaan lähestyvistä ilma-aseiden EM-kilpailuista. 
Asia mietitytti, mutta aikaa toipumiseen oli onneksi runsaasti jäljellä.

‒ Vaikeita hetkiä oli, ja mietin mikä nyt oikein on, mutta Matthias [val-
mentaja Hahn] totesi, ettei mitään hätää ole. Joulukuu oli takapakkia. Kil-
pailurohkeus ja tekniikka katosivat, mutta SM-kisoissa sitten löytyi se sama 
”juttu” kuin ennenkin, hän sanoi tammikuun lopussa.

Rutanen sanoo ottaneensa SM-kilpailut harjoittelun kannalta. Se poiki seit-
semännen sijan ja tuloksen 662,7 (568+94,7) ‒ ja valinnan EM-kilpailuihin.

‒ Olen tyytyväinen valintaan, jota osasin vähän aavistellakin. SM-kisoissa 
minulla oli pari heikkoa sarjaa, mutta kokonaisuutena kisat menivät hyvin. 
Tekemäni virheet olivat ihan omiani, ja tiedän mistä huonot sarjat johtuivat.

Tasaisen kovaa tahtia EM-kisoihin
Kihlattunsa kanssa Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla asuva Rutanen, 23, 
teki arvokisadebyyttinsä viime vuoden maaliskuussa EM-kilpailuissa Italian 
Bresciassa. Hän oli miesten ilmapistoolissa 50:s (566). Heti kisojen jälkeen 
Rutanen kuvaili tunnelmiaan positiiviseksi:

‒ Oli tosi mukava ja helppo ampua. Kilpailussa oli pari heikkoa hetkeä, 
mutta niistä ei kannata välittää. Kokonaisuudesta jäi hyvä mieli, vaikka tulos 
oli vähän alle sen, mitä lähdin hakemaan (570). Nyt kävi näin, eikä minun 
tarvitse murjottaa, hän sanoi.

EM-kilpailujen jälkeen Rutanen osallistui Vierumäellä ilmapistoolin SM-
kisoihin, joissa hän sijoittui kolmanneksi. Hän piti Italian-reissua opettavai-
sena ja antoisana. Kisat eivät hermostuttaneet häntä lainkaan, mikä ihmetyt-
ti myös häntä itseäänkin. Seuraaviin arvokisoihin on nyt tietysti helpompi 
valmistautua, hän sanoi.

Vierumäen EM-kisoja edeltävät viikot Rutanen aikoi harjoitella ”tasaisen 
kovaa tahtia” ja pakottaa laukauksia ”lähtemään tiheästi”, koska tämä sopii 
hänelle paremmin kuin harjoittelun selkeä keventäminen.

‒ Se tuo varmuutta hommaan, hän sanoo. 
‒ EM-tavoitteenani on hyvä tulos eli pikkaisen parempi kuin mitä olen 

ampunut. Yli 570:n tulos on realistinen tavoite, ja se tulee hyvällä ja rennolla 
suorituksella.  u

Teksti ja kuva: Lassi Palo

henri Rutanen
tasaisen kovaa tahtia 
EM-Vierumäelle

Pistoolivalmentaja 
Jyrki Latvalalla 
(vas.) ja Henri 
Rutasella 
oli hauskaa 
joulukuussa 
Vierumäellä 
järjestetyllä leirillä.

Joulukuun leirillä Henri Rutasta vaivasivat kovat selkäkivut,  
mutta hän on päässyt niistä nyt onneksi eroon.



Vierumäen maisemissa valmentau-
tuu vuosittain kymmenien eri lajien 
urheilijoita. Tapahtumia ja toimintaa 
on ympäri vuoden, kaikenikäisille 
ja -tasoisille liikkujille. Vierumäki 
Areenan myötä ammunta nousi 
Vierumäellä yhdeksi näkyväksi 
lajiksi. Olosuhteet sopivat niin 
huippuammattilaisten valmentau-
tumiseen kuin ryhmien ja kurssien 
lajitutustumisiin. 

Myynti:
puh. (03) 8424 11/vaihde
myynti@vierumaki.fi

Lisätietoja:
www.vierumaki.fi

Huippuolosuhteet harjoitteluun ympäri vuoden

Kansainväliseen 
menestykseen Vierumäeltä

Suomen Urheiluopisto on ihanteellinen 
paikka urheilijoiden valmentautumiseen 
ja leireilyyn. Vierumäki tarjoaa moni-
puoliset ja viihtyisät puitteet harjoitte-
lemiseen sekä edullisen majoittumisen 
täysihoidolla. Runsaat ja maittavat 
ruokailut antavat osansa viihtymiselle.

Vierumäki Areena 
Areena on todellinen monitoimihalli, 
ainoa laatuaan Suomessa.  Hallista 
järjestyvät tilat ammunnan lisäksi mm. 
voimistelulajeille, sulkapallolle, lento-
pallolle ja salibandylle. Areenassa on 
10 hengen ilma-asestudio sekä golfin 
talviharjoittelukeskus. Tilat soveltuvat 
messujen tai liikuntatapahtumien järjes-

tämiseen jopa 3000-4000 hengelle. 

Yksilölliset leiripaketit
Suomen Urheiluopistolla on tarjolla eri 
lajien leiripaketteja. Urheilijat valmen-
tajineen saavat toiminnalleen lisäarvoa 
ja vinkkejä oman lajinsa koulutettujen 
ammattilaisten toimiessa valmentajina.
Tutustu tarjontaan netissä ja ota yhteyt-
tä, suunnitellaan kokonaisuus yhdessä. 

Joulukuun leirillä Henri Rutasta vaivasivat kovat selkäkivut,  
mutta hän on päässyt niistä nyt onneksi eroon.
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Näkyvyyttä pimeyteen

Meiltä kaikki tuotteet tapahtumiin, 
messuille ja fanituotteiksi mm. 
avaimenperät, pinssit, t-paidat, 
pipot, takit, pyyhkeet, fl eecet ja 
mukit. 

Varastossamme on valmiita 
tuotteita, joista voidaan tehdä 
esimerkiksi edustamasi seuran 
näköisiä kuhunkin tilanteeseen 
sopivilla brodeerauksilla tai 
painatuksilla.
 
Varastotuotteiden lisäksi voimme 
räätälöidä seurallesi tarvitsemasi 
kokonaisuuden. Räätälöitäviin 
tuotteisiin tarjoamme omien 
suunnittelijoidemme suunnittelu-
palvelua. 

Soita meille, niin kerromme lisää.

Sanser suunnittelee ja toteuttaa kaikki tuotteet seurallesi 
tai yhdistyksellesi tapahtumiin ja varojen keräykseen
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PYÖREÄ SUORAKAIDE UUSINELIÖ SYDÄN NALLE KISSALUMIHIUTALE T-PAITA

Näkyvyyttä pimeyteen

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

puhelin 026 229 300, faksi 03 2255 442

SANSER PORI
Eteläpuisto 15, 28100 Pori

puhelin 026 229 100, faksi 026 229 299

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

puhelin 026 229 400, faksi 09 629 074

MAINOS- & LIIKELAHJAT
www.sanser.fi 

Hinnat sisältävät alv 23 %. Postituskulut lisätään hintaan, noin 10-15  riippuen paketin koosta. 

Varainhankintaa näyttävästi ja tuottavasti

COREFLECT-heijastimilla

Hinta sisältää logomerkkauksen yksi tai monivärisenä, saatavana myös ilman 
logoa. Tuotteet on pakattu yksittäin näyttävästi Blister-pakkauksiin ja 
pakkaukset on sijoitettu myyvään pöytätelineeseen, johon mahtuu 75 kpl.

Värit: keltainen, kirkas, musta, oranssi, pinkki, punainen, ruskea, sininen, 
lila ja vihreä

Corefl ect-heijastin on tutkittua laatua oleva kotimainen 
avainlipputuote, jota on mukava myydä. Uuden nipsu- ja 
vieterikiinnityksen ansiosta heijastinta on kätevä käyttää. 
Heijastimien heijastavuus on yli 1500 cil ja tuote onkin 
testivoittaja.

Määrä  nettohinta  myyntihinta  seurallesi jaettavaksi  myyntihinta
 525 kpl  2   5   1575   yht. 2625 
 1050 kpl  2   5  3150  yht. 5250 
 2550 kpl  1,80   5  8160  yht. 12750 

Lisätietoja ja tilaukset: Sanna Keivaara, puh. 040 525 0317, sanna.keivaara@sanser.fi 
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odottavan aika oli pitkä. Tarmo Koskela klik-
kaili tammikuussa Ampumaurheiluliiton si-
vuja ja odotti, milloin Suomen ilma-aseiden 

EM-joukkue julkistetaan. Kun hän vihdoin näki ni-
mensä joukkueessa, oli hänen olonsa helpottunut.

– Se tuntui tosi hyvältä! Minun ei enää tarvitse 
jännittää kisapaikkaa, vaan voin rauhassa keskittyä 
harjoituksiin ja hakemaan EM-kuntoa, liikkuvan 
maalin erikoismies hymyili Helsingissä sijaitsevan 
Viikin monitoimitalon kahviossa.

Yliopistoliikuntaan keskittynyt ”Monari” on 
Koskelalle tuttu treenipaikka. Porvoosta kotoisin 
oleva ja Porvoon Ampujia edustava Koskela, 26, 
aloitti maatalousekonomian opinnot syksyllä 2006, 
mistä lähtien hän on asunut Viikissä. Maisteritut-
kinnon pitäisi olla ”paketissa” ehkä ensi kesänä 
mutta viimeistään syksyllä.

Koskela asuu Monarista lyhyen kävelymatkan 
päässä. Hän käy siellä tekemässä fysiikkaharjoituk-
set ja pelaamassa futsalia. Ampumapaikalle on vielä 
lyhyempi matka: Koskelan kotitalon alakerrassa on 
Juho Säterin rakentama rata, jota Koskela ja toinen 
liikkuvan maalin ampuja eli Niklas Hyvärinen voivat 
käyttää. Raseborgs Skyttar -seuraa edustava Hyväri-
nen opiskelee myös Helsingissä ja asuu vajaan kym-
menen minuutin ajomatkan päässä Kumpulassa.

– Treenaaminen ”Niken” kanssa tuo kivaa pientä 
ekstraa, Koskela hymyilee.

Kaverukset kamppailivat myös edustuspaikasta 
EM-Vierumäelle, ja niin kävi, että viime kesänä 
Belgradin EM-kilpailuissa mukana ollut Hyväri-
nen joutuu tyytymään kisoissa toimitsijan tehtä-
viin, joihin hän ilmoittautui samana päivänä kuin 

EM-kisajoukkue julkistettiin.

kipinä syttyi uudestaan 
ampumaurheiluun
Tammikuussa järjestetyissä SM-kilpailuissa Koske-
la sijoittui sekajuoksuissa seitsemänneksi (364) ja 
normaalijuoksuissa viidenneksi (565). Hänen en-
nätyksensä ovat huomattavasti paremmat eli 382 
ja 576, ja ne ovat jo vuosien takaa – ajalta, jolloin 
hän keskittyi ampumaurheiluun tosissaan ja edusti 
Suomea useissa kansainvälisissä arvokilpailuissa 
poikien sarjassa. 

– Ennätykseni täyttävät pian kymmenen vuotta, 
Koskela naurahtaa.

– Toivottavasti nuo mainitut luvut tulisivat taas 
pian vastaan! Junnuvuodet eivät kuitenkaan ole 
minulle mitään ”peikkoja”. Minun pitäisi saada hi-
lattua tulostasoani ylemmäksi, mutta tämän päivän 
resursseilla harjoitellen ja kilpaillen.

Koskela aloitti ampumaurheilun harrastamisen 
isänsä innoittamana kuusivuotiaana. Hän kilpaili 
Metsästäjäliiton lajeissa ennen kuin innostui liik-
kuvasta maalista noin 15-vuotiaana. 

– Liikkuva maali tuntui enemmän omalta lajil-
tani. Se on tosi jännä laji, ja siinä on niin monta 
elementtiä.

Koskelan edellisestä edustustehtävästä Suomi-
paidassa on kulunut jo kuusi vuotta. Syynä on se, 
että ampumaharrastus jäi opiskelujen ja vilkkaan 
opiskelijaelämän varjoon, mutta nyt kun valmis-
tuminen on häämöttänyt jo jonkin aikaa, on aikaa 
jäänyt muuhunkin.

– Muutama vuosi sitten kipinä iski uudestaan. 

Tarmo koskela kuuden vuoden 
tauon jälkeen maajoukkueessa

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

Liikkuvan maalin erikoismies Tarmo Koskela 
edustaa Suomea kuuden vuoden tauon jälkeen.

Laji vain veti puoleensa, koska se on ollut tärkeä 
ja mukava osa elämääni. Päätin, että jos jatkan, pa-
nostan siihen kunnolla eli lisään laukaisumääriä 
ja hoidan esimerkiksi lihashuollon hyvin. Tätä on 
ollut taas kiva tehdä, ja valinta EM-kisoihin antoi 
vain lisää potkua, Koskela myhäilee.

”EM-kisoihin avoimin mielin”
Koskela ampui viime vuonna noin 21 000 harjoi-
tuslaukausta. Määrän nostaminen esimerkiksi 30 
000:een olisi hänen mukaansa ”aika vaikeaa”, koska 
hän tekee opiskelujensa ohessa töitä. Hän on osa-
aikatöissä Tapiolan pääkonttorissa.

Koskela on realisti eikä lähde EM-kisoihin mita-
li- eikä tulostavoittein, vaan avoimin ja iloisin mie-
lin sekä vahvaa joukkuetulosta hakien. 

– Suhtaudun kisoihin niin, että kaikki on mahdol-
lista. Arvokisakekkereihin on taas kiva päästä kotiki-
sojen kautta. Jos en olisi ollut Suomen joukkueessa, 
olisin tullut kisoihin toimitsijana. Kivempi näin!

Marika Salmisella on taas enemmän aikaa ampumaur-
heiluun kuin viimeksi kuluneiden kahden vuoden aika-
na. Hän valmistui lähihoitajaksi joulukuussa, ja opinnot 
veivät niin paljon aikaa, että laukaisumäärät putosivat 
viime vuonna kolmannekseen huippuvuosista.

– Harjoitteluni kärsi opiskelun takia aika paljon, ja 
treenit tuppasivat jäämään vähiin. tulokseni peilaavat 
tätä tilannetta eli koulu verotti tulostasoani, hän painot-
taa. Hän on aiemmalta koulutukseltaan laborantti.

– Mutta nyt tarkoitukseni on kiristää taas tahtia ampumaurheilussa. 
kosken tl Eränkävijöitä edustava Salminen on nimetty Suomen naisten liikkuvan 

maalin EM-joukkueeseen, jonka muut urheilijat ovat Maria Heikola (Vakka-Suomen 
ampujat) ja Marianne Mölläri (Rovaniemen ampujat ja Metsäveikot).

Salmisen tavoite Vierumäen EM-kilpailuissa on selkeä: aina pitää tavoitella mah-
dollisimman hyvää tulosta. – aika ja tilanne sitten näyttävät mihin se riittää. jos kaikki 
menee nappiin, mitali on ihan mahdollinen. Se olisikin hienoa voittaa kotikisoissa! 
paineita en kuitenkaan suostu ottamaan, koska tiedän laukaisumääräni. toisaalta mi-
nulla on paljon kokemusta.

Salminen sijoittui vuonna 2010 Saksassa järjestetyissä MM-kisoissa sekajuok-

suissa 13:nneksi ja normaalijuoksuissa 17:nneksi. Hänen paras arvokisasijoituksensa 
on kolmen vuoden takaa, jolloin hän sijoittui prahan EM-kilpailujen sekajuoksuissa 
neljänneksi (368).

”EM-mitali muuttaisi kaiken”
tammikuussa Vierumäellä järjestetyissä ilma-aseiden SM-kilpailuissa Salminen voitti 
sekä normaali- että sekajuoksujen Suomen mestaruudet. Ne tulivat tuloksilla 345 ja 
344. Hän uskoo, että tuloksia verotti edellisellä viikolla vaivannut kuume. 

– olin SM-kisoissa väsynyt. Se mahdollisesti vaikutti suorituksiini, koska etenkin 
nopeissa juoksuissa pitää olla hereillä. kovia tuloksia ei siksi tullut.

pari viikkoa myöhemmin Salminen kärsi vielä pahasta yskästä.
– Uskon, että EM-kisoihin mennessä olen ihan kunnossa. kuntoni on muuten hyvä, 

hän sanoi, kun kisojen alkuun oli kolme viikkoa aikaa.
– odotan kisoja positiivisin ja iloisin mielin. kilpailen aina mielelläni Vierumäellä. 

Se on tuttu paikka, eikä minulla ole mitään valittamista olosuhteissa.
Salminen, 35, etenee ainakin toistaiseksi urheilu-urallaan ”kilpailu kerrallaan”. 
– kun koulu nyt päättyi, pääsen takaisin normaaliin rytmiin, ja voin jatkaa niin pit-

kään kuin urheileminen tuntuu mukavalta. jos Vierumäeltä tulee nyt mitali, se muuttaa 
tilanteen täydellisesti. Sitten vain täydellä höyryllä eteenpäin, hän sanoo.

Marika Salminen, liikkuva maali:
”jos kaikki menee nappiin, EM-mitali on mahdollinen”

Marika Salminen odottaa 
innostunein mielin 
Vierumäen EM-kilpailuja.
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onnittelut EM-valinnasta! Miltä valinta tuntui?
kiitos paljon! olen hyvin kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että pääsin kisoihin 

mukaan. olen tehnyt paljon töitä, jotta saisin paikan Suomen joukkueessa.
Millaisin ajatuksin lähdet EM-kotikisoihin?

Siellä on paljon osallistujia, johon en ole tottunut, ja siksi se on miellyttävää. 
Saan tavata paljon uusia ihmisiä. ja vaikka siellä on paljon osallistujia, haluan 
taistella ja ehkä saada mitalin. Se on minun tavoitteeni. 

Mutta jo se, että saan olla kisoissa mukana, oli tavoitteeni – eli se onnistui.
Miltä tuntuu kilpailla arvokisoissa paikassa, joka on muuten niin tuttu? 

on hyvä, kun tunnen paikan ja tiedän kuinka kaikki toimii. Se tuntuu melkeinpä ko-
tikentältä. olen ampunut pM-kisoja ja maaotteluja siellä ennenkin. Huono puoli on se, 
että en ole päässyt ulkomaille ampumaan, kuten olisin halunnut. kesän tavoitteeni onkin 
nyt nuorten EM-kilpailuissa Italiassa. olisi makeeta käydä ulkomailla kilpailemassa!
Millainen kausi on ollut tähän mennessä?

tämä kausi on ollut menestyksellisempi kuin aikaisemmat. kilpailut ovat men-
neet hyvin ja tulokset ovat nousseet. Se tuntuu hyvältä. ammuin 370 pistettä turun 
karsinnassa, ja se on minun paras tulokseni kilpailussa.
Miten ja milloin ampumaurheilu-urasi alkoi?

aloin ampua vuonna 2002, jolloin olin kahdeksanvuotias. Sen jälkeen ampuma-
harrastuksesta on tullut mielenkiintoisempaa, jännittävämpää ja haastavampaa.
Miksi valitsit pistoolin?

En oikein tiedä. Menin kaverin kanssa ampumaradalle ja kokeilin ampua pis-
toolilla ja jäin siihen ”kiinni”. En ole sitä hetkeäkään katunut.
Millaisena ampujana pidät itseäsi?

olen hyvin määrätietoinen ampuja, joka asettaa riman koko ajan korkeammalle ja 

korkeammalle – joskus liiankin korkealle, mutta silloin puhutaan kilpailutuloksista, 
jotka eivät aina onnistu. Voitin kultahippukilpailun, kun olin 12-vuotias, ja sen jäl-
keen alkoivat unelmat kasvaa. Haluan onnistua omissa tavoitteissani, ja varsinkin 
tällä kaudella olen siinä onnistunut. kun tavoitteet toteutuvat, niin työ jatkuu.
Mitä muita lajeja harrastat tai olet harrastanut?

aloitin karaten kuusivuotiaana. Se on ollut tärkeä harrastukseni, mutta tämän 
kauden ajan se on ollut vähän sivummalla, koska olen käynyt koulua ja satsannut 
enemmän ampumiseen.
olet 18-vuotias, ja teet töitä palvelutalossa, vedät vesijumppia, opiskelet 
Solvallassa ja olet maajoukkueampuja. Miten tämä kaikki mahtuu kalenteriisi?

joskus mietin itsekin, kuinka ehdin tehdä kaikkea! kalenterini on täynnä "things 
to do", mutta olen aina suunnitellut kaiken valmiiksi, ja haluan, että kaikki on jär-
jestyksessä. olen huomannut, että se kannattaa.

olla töissä palvelutalossa, vetää neljä tuntia viikossa vesijumppaa, harrastaa kara-
tea, hoitaa omaa kotiani tammisaaressa, harrastaa ampumaurheilua, opiskella Sol-
vallassa Espoossa, kirjoittaa lopputyötä koulussa… Se ei ole ihan helppoa. Mutta 
kuten tapanani on sanoa: jos on riittävästi motivaatiota, niin kaikesta selviää!
Mitä opiskelet Solvallassa ja milloin valmistut?

Valmistun liikunnanohjaajaksi toukokuussa. Sillä koulutuksella voin olla töissä kun-
tosalissa ja toimia personal trainerina, vetää vesijumppia… Voin tehdä kaikenlaista.
Millaisia suunnitelmia ja tavoitteita sinulla ampumaurheilijana?

Suunnitelmani on nyt se, että jatkan ampumista. Seuraava tavoitteeni ovat kesän 
EM-kilpailut. Haluan olla maajoukkueessa pitkään tästä eteenpäin. Haluan myös 
tulla valmentajaksi, koska ampumaurheilu on tärkeä harrastukseni ja koska liikun-
nanohjaaja on tuleva ammattini.

Ilma-aseiden SM-kilpailuissa Therese Lindgren sijoittui 
tyttöjen sarjassa neljänneksi tuloksellaan 451,2 (357+94,2).

Ilma-aseiden EM-kilpailuissa jaetaan ampumaurheilun viimeiset 
kuusitoista olympiamaapaikkaa Lontoon kesäolympialaisiin, jotka 
järjestetään 27.7.-12.8. Olympiamaapaikkoja jaetaan miesten ja 
naisten ilmakiväärissä sekä miesten ja naisten ilmapistoolissa 
kussakin neljä. 

Euroopan mestaruudet ratkotaan edellä mainittujen lajien 
lisäksi poikien ja tyttöjen ilmakiväärin ja ilmapistoolin sekä 
liikkuvan maalin miesten, naisten ja junioreiden sarjoissa.

EM-kilpailuihin on ilmoittautunut 45 maata ja 580 urheilijaa. 
Kisoissa on 639 osanottoa eri sarjoissa. Venäjän joukkue on 

suurin 37 urheilijallaan. Suomen joukkueeseen on nimetty toiseksi 
eniten eli 32 urheilijaa. Saksa lähettää kisoihin 24 urheilijaa. 
Yhden urheilijan maita ovat Islanti ja Kypros. Mukana olevat maat 
ovat nimenneet joukkueisiinsa lisäksi noin 220 henkilöä, jotka 
ovat muun muassa joukkueenjohtajia ja valmentajia. 

Yle televisioi ilmapistoolin ja -kiväärin kaikki finaalit. 

Euroopan mestaruuskisojen järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana toimii Suomen Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtaja Mikko Nordquist. Kisojen suojelija on pääministeri 
Jyrki Katainen. 

Valittuja kisaPALOja

Therese Lindgren 
asettaa riman yhä 
korkeammalle

Teksti ja kuva:
Lassi Palo

Pistooliampuja Therese 
Lindgren, 18, on erittäin 
onnellinen valinnastaan 
Vierumäen EM-kilpailuihin. 
Raseborgs Skyttar -seuraa 
edustava nuori nainen lähtee 
kisoihin tavoitteenaan mitali. 
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kIVÄÄRI (12)
Miehet:
Henri Häkkinen (joensuun ampujat)
juho kurki (kankaanpään ampujat)
juha Rutonen (Sodankylän ampujat)
naiset:
Hanna Etula (Lahden ampumaseura)
Hanna pitkänen (kankaanpään ampujat)
Marjo yli-kiikka (Isonkyrön Metsästys- ja 
ampumaseura)
Pojat:
anton aprelev (Raseborgs Skyttar)
jaakko Björkbacka (Lehtimäen ampujat)
aleksi Leppä (Haminan ampumaseura)
Tytöt:
katariina Långström (kyrkslätt Skytteförening)
Gisela Miettinen (Lehtimäen ampujat)
Marika oikarinen (koillis-Lapin ampujat) 

pIStooLI (10)
Miehet:
kai jahnsson (poliisien ampumaseura)
teemu tiainen (poliisien ampumaseura)
Henry Rutanen (ylivieskan kuula)

Ti 14.2.
joukkueiden saapuminen

Ke 15.2.
klo 16.30 tekninen kokous
klo 19.00 avajaiset

To 16.2.
klo 8.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut
klo 9.00 Ilmapistooli/pojat
klo 10.45 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n hitaat juoksut
klo 12.30 Ilmapistooli/pojat, finaali
klo 13.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut
klo 15.30 Ilmakivääri/tytöt
klo 16.00 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, normaalijuoksujen 20 ls:n nopeat juoksut
klo 17.45 Liikkuva maali/miehet ja pojat, mitaliottelut
klo 18.15 Ilmakivääri/tytöt, finaali
klo 19.15 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, mitaliottelut

Pe 17.2.
klo 13.00 Ilmapistooli/tytöt
klo 15.00 Ilmakivääri/pojat

klo 17.45 Ilmapistooli/tytöt, finaali
klo 19.00 Ilmakivääri/pojat, finaali

La 18.2.
klo 8.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut
klo 10.30 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut
klo 11.00 Ilmapistooli/miehet
klo 12.00 Liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 14.30 Ilmapistooli/miehet, finaali
klo 14.45 Ilmakivääri/naiset
klo 16.00 Liikkuva maali/naiset ja tytöt, sekajuoksut, toiset 20 ls
klo 18.05 Ilmakivääri/naiset, finaali

Su 19.2.
klo 10.00 Ilmapistooli/naiset
klo 13.00 Ilmakivääri/miehet
klo 15.45 Ilmapistooli/naiset, finaali
klo 16.45 Ilmakivääri/miehet, finaali
klo 19.00 päättäjäiset

Ma 20.2.
joukkueiden kotiinpaluu

yleisradio pystyy nyt televisioimaan lähes kaikki finaalit suorana kanavillaan.
palkintojenjaot pyritään suorittamaan heti ko. finaalin jälkeen mahdollisimman nopeasti. 

ILMa-aSEIDEN EM-kILpaILUt, VIERUMÄkI 14.-20.2.  kilpailujen ohjelma

ILMa-aSEIDEN EM-kILpaILUt, VIERUMÄkI 14.-20.2.  suomen joukkue 

naiset:
Mira Suhonen (kuortaneen kunto)
karoliina Helle (Salon Seudun ampujat)
Ritva karri (kokkolan Metsästys- ja ampumaseura)
Pojat:
Miika Leppänoro (Ivalon Urheiluampujat)
Tytöt:
therese Lindgren (Raseborgs Skyttar)
Susanna ahomäki (Härmän Seudun ampujat)
Noora kivistö (Seinäjoen Seudun ampujat)

LIIkkUVa MaaLI (10)
Miehet:
tomi-pekka Heikkilä (kymppi-64, kangasala)
krister Holmberg (Raseborgs Skyttar)
tarmo koskela (BS-pa, porvoo)
naiset:
Marika Salminen (kosken tl Eränkävijät)
Maria Heikola (Vakka-Suomen ampujat)
Marianne Mölläri (Rovaniemen ampujat ja Metsäveikot)
Pojat:
Sami Heikkilä (kymppi-64, kangasala)
jani Suoranta (kymppi-64, kangasala)
Heikki Lähdekorpi (Satakunnan ampujat)

Tytöt:
Micaela Qvarnström (Raseborgs Skyttar)

joUkkUEEN yLEIS- ja LajIjoHto (11)
jari karinkanta, joukkueen johtaja
juha Hirvi, kiväärin päävalmentaja
pasi Wedman, kivääri nuoret 
pirjo peltola, kivääri 
tapio Säynevirta, aseseppä, valmentaja
Ville Häyrinen, liikkuva maali
Mika Mankinen, liikkuva maali 
Matthias Hahn, pistoolin päävalmentaja
jyrki Latvala, pistooli
Reino peltomäki, pistooli
Lassi palo, tiedottaja
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RETKI KALASTUS

FILLARI

METSÄSTYS

GOLFKUNTO

KUVA&
KAMERA

BALL
SPORTS

HELSINKI

HORSE
FAIR

Avoinna: pe 12–19, la 10–18, su 10–17

Pääsyliput: aikuiset 15 ¤, lapset, opiskelijat ja varusmiehet 10 ¤. Perhelippu 35 ¤ (2 aik. ja alle 16-v. lapset). 
Ryhmät 10 ¤/hlö, kokoaikalippu 27/20 ¤. Liput ovelta tai Lippupalvelusta (+ toimitusmaksu alk. 2,50 ¤).

HELSINGIN MESSUKESKUS 2.– 4. 3. 2012

9 tapahtumaa samalla lipulla!  Tutustu lajeihin bmx-pyöräilystä golfi in ja melonnasta jalkapalloon. Kokeile varusteita 
ja hyödynnä ohittamattomat messutarjoukset. Lue lisää osoitteessa www.metsastysmessut.fi   

HUOM! Horse Fair avoinna vain la–su.

Suomen suurin liikunnan tapahtuma
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kai Jahnsson sai tiedon valinnastaan tuo-
reeltaan Vierumäelle, missä hän oli pistoo-
liampujien maajoukkueleirillä. Tieto tuli 

sähköpostitse Olympiakomitean Pirjo Puskalalta, 
ja kun ensimmäisiä valintauutisia alettiin levittää 
tiedotusvälineissä hetkeä myöhemmin, Jahnssonin 
kännykkä täyttyi illan aikana onnittelu- ja tsemppi-
viesteistä, joita tuli noin sata. 

– Minulla oli kyllä vähän vihiä siitä, että näin 
tulee käymään, mutta mikään ei ole varmaa en-
nen kuin lopullinen ja virallinen päätös on tehty. 
Kyse ei ole enää mistään kaffepöytäkeskusteluista, 
Jahnsson hymyili ja piti ”hienona asiana” sitä, että 
OK päätti valinnoista jo joulukuussa. 

– Se tuntuu tosi mahtavalta. Vuotta on suunni-
teltu, ja nyt kun asia varmistui, pystyn sopimaan 
kaikki suunnitelmat ja yksityiskohdat tulevalle 
kaudelle. Jess!

Tarkat yksityiskohdat olivat vielä hivenen auki vie-
lä joulukuussa, mutta isot linjat oli tehty jo varuiksi 
valmentajien Matthias Hahnin ja Paula Viitasaaren 
kanssa. Jahnsson puhuikin ”hienosäädöstä”, jonka 
hän aikoi tukijoukkoineen tehdä nopealla aikatau-
lulla. Vaikka olympialaisten alkuun oli vielä runsaat 
puoli vuotta, ei yhtään päivää ole hukattavana. 

– Työ aloitettiin jo paljon ennen valintaa, ja sillä 
tiellä ollaan. Valinta antoi nyt pontta, kipinää ja mo-
tivaatiota. Teen ja teemme asioita, jotka on hyviksi 
nähty ja koettu. Tavoitteenani on tehdä kaikki tarvit-
tava työ mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. 

Jahnsson tietää, ettei monen päivän taukoja 
voi pitää. Poliisien Ampumaseuran huippuam-
puja toivookin pysyvänsä terveenä, jotta voisi to-

teuttaa laaditut suunnitelmat. Nyt näyttää hyvältä, 
hän myhäili vuoden lopussa. Tammikuun puolivä-
lissä järjestetyissä SM-kilpailuissa Jahnsson voitti 
kultamitalin tuloksella 672,2 (575+97,2). Mesta-
ruus tuli 0,9 pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen 
Rauno Hartikaiseen, joka edustaa Helsingin Varus-
kunnan Ampujia.

– Olisin suonut mestaruuden Hartikaiselle, jotta 
hänelle olisi tullut vähän lisää potkua. Hänelle tar-
joiltiin voittoa, mutta tarjoilu loppui kesken, Jahns-
son hymyili.

”Tilanne näyttää hyvältä”
Valmentaja Paula Viitasaari sanoi SM-kisojen yh-
teydessä, että kevään kalenteri on nyt valmis ja 
tilanne näyttää hyvältä. Aikataulussa ollaan, hän 
viittasi heinä-elokuussa järjestettäviin olympialai-
siin. Jahnsson osallistui tammikuun lopussa Sak-
sassa järjestettäviin kilpailuihin, ja niiden jälkeen 
ovatkin sitten vuorossa Vierumäellä järjestettävät 
ilma-aseiden EM-kilpailut.

– EM-finaali on tavoitteena. Se olisi hirmu tärkeä 
startti itseluottamuksenkin takia – olla mukana ja 
onnistua. Jos menee huonosti, pitää miettiä monta 
asiaa uudella tavalla, Viitasaari sanoi.

Jahnsson haki kilpailutuntumaa Ruotsin Säv-
sjössä loppiaisena järjestetystä Swedish Cupista, 
joka on yksi hänen suosikkikisoistaan. Nyt saldo-
na oli kolme starttia ja kolme ykkössijaa. Parhaan 
tuloksensa hän ampui kisojen avauspäivänä: 683,2 
(583+100,2).

– Sävsjö on ”Kaitsun” lempipaikka, ja sieltä saa 
ilma-asekauteen hyvän startin. Siellä on myös kol-

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

ok nimesi neljä ampumaurheilijaa Lontooseen
Varhainen olympiavalinta takasi työrauhan kevään ajaksi

Suomen Olympiakomitea (OK) valitsi joulukuussa neljä 
ampumaurheilijaa ensi kesänä Lontoossa järjestettäviin olympialaisiin. 
OK:n ensimmäisessä valintakokouksessa kisoihin valittiin Kai 
Jahnsson, Satu Mäkelä-Nummela, Mira Suhonen ja Marjo Yli-Kiikka.

me mahdollisuutta päästä finaaliin ja harjoitella 
niitä. Se on äärimmäisen tärkeää. Finaalit vievät 
ampujaa eteenpäin, Viitasaari painottaa.

EM-kotikisojen jälkeen Jahnsson osallistuu ke-
väällä Lontoon, Milanon ja Münchenin maailman-
cupeihin.

haaveista totta
Joulukuussa nimetyt ampumaurheilijat olivat 
myös saavuttaneet olympiamaapaikat Lontooseen. 
Suhonen saavutti paikan vuonna 2010 järjestetyis-
sä Münchenin MM-kilpailujen ilmapistoolissa ja 
Mäkelä-Nummela viime vuoden huhtikuussa Pe-
kingin maailmancupin trapissa. Jahnsson tähtäsi 
maapaikan ilmapistoolissa toukokuussa Yhdys-
valtain Fort Benningissä järjestetyssä maailman-
cupissa ja Yli-Kiikka pienoiskiväärissä elokuussa 
EM-Belgradissa.

Lontoon olympialaiset ovat 33-vuotiaalle Yli-
Kiikalle kolmannet (aiemmin Ateena 2004 ja Pe-
king 2008). Jahnsson, 46, Mäkelä-Nummela, 41, ja 
Suhonen, 26, ovat edustaneet Suomea olympialai-
sissa kerran aiemmin (Peking).

Jahnssonille jäi Pekingistä ”vähän hampaanko-
loon”. Hän päättikin tuolloin, että jos hän saa vielä 
toisen mahdollisuuden kilpailla olympialaisissa, 
hän tekee tietyt asiat paremmin ja huolellisemmin, 
koska olympialaiset ovat tapahtuma, jossa urheilija 
haluaa menestyä ja tehdä kovaa tulosta. 

– Petraamisen varaa on, ja nyt laitan kaiken pe-
liin, jotta voin hyvällä omallatunnolla sanoa itselle-
ni, että tein kaiken voitavan, Jahnsson sanoo.

Viime keväänä, olympiamaapaikan saavutettu-
aan, Jahnsson toivoi pystyvänsä valmistautumaan 
Lontooseen kaikessa rauhassa toisin kuin ennen 
Pekingiä, jolloin hän teki pit-
kää työpäivää vielä kisoja edel-
tävällä viikolla. Työkaveritkin 
ihmettelivät, ettei Jahnssonista 
huomaa tämän olevan lähdössä 
mihinkään – eli olympialaisiin. 

Jahnssonin tärkeimmät 
Pekingin-opit liittyvätkin lei-
risuunnitelmiin ja omaan 
valmentautumisajan käyttöön. 
Näissä yksityiskohdissa tulee 
nyt ”konkreettinen muutos 
parempaan”.

– Olen oppinut ymmär-
tämään omaa tekemistäni ja 
psyykkistä puolta sekä ylipää-
tään ymmärrykseni kaikesta 
on parantunut. Kehitystä on 
tapahtunut, ei mitään loikkia 
mutta pikkuhiljaa eteenpäin 
mennen.

Viitasaari kertoi, että kalenteri on nyt ”parem-
massa mallissa” kuin ennen Pekingiä, ja työnantaja 
suhtautuu varhaisen olympiavalinnan ansiosta ti-
lanteeseen hyvin. 

Kai Jahnsson voitti 
ilmapistoolin Suomen 
mestaruuden tammikuun 
puolivälissä Vierumäellä, 
tulevalla EM-näyttämöllä.

Mira Suhonen
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SuoMEn oLYMPiakoMiTEan 
8.12. LonToon oLYMPiaLaiSiin 
niMEÄMÄT uRhEiLijaT:

aMpUMaURHEILU
kai jahnsson, poliisien ampumaseura (pistooli)
Satu Mäkelä-nummela, orimattilan Seudun 
Urheiluampujat (trap)
Mira Suhonen, kuortaneen kunto (ilmapistooli)
Marjo Yli-kiikka, Isonkyrön Metsästys- 
ampumaseura (kivääri)

paINI
Rami Hietaniemi

yLEISURHEILU
antti kempas (kilpakävely)
jarkko kinnunen (kilpakävely)
Leena puotiniemi (maraton)

LonToon oLYMPiaLaiSET 27.7.-12.8.
Suomalaiset tähän mennessä

la 28.7. ilmapistooli M, ilmakivääri N
su 29.7. ilmapistooli N 
la 4.8. 50m kiväärin 3x20 ls N, trap N
su 5.8. 50m pistooli M

olympiavalintojen aikataulu
Ensimmäinen valinta 8.12.2011
Seuraava valintakokous 24.5.
Viimeiset valinnat 5.7.
– Lontoon nimi-ilmoittautuminen päättyy 9.7.
– tarvittaessa ehdolliset päätökset koskien välissä 
olevaa viikonloppua (yleisurheilu)

Lontoo-joukkuenäkymiä
– 10-14 lajia mukana kisoissa
– urheilijamäärä isossa ”haarukassa” 40-65”
– todennäköinen urheilijamäärä 50-55
– suurimmat lajijoukkueet: yleisurheilu, 
(lentopallo), purjehdus, ammunta…
– joukkueen tavoite asetetaan 5.7. pidettävässä 
kokouksessa. ”Realismia on 3-5 mitalin, 5-8 
pistesijan saavuttaminen.”
– viimeistely kotimaassa, suoraan kisapaikalle

Lähde: OK:n valmennuksen johtaja
 Kari Niemi-Nikkola 8.12.2011

Marjo yli-kiikan ensikommentti valinnastaan oli: ”jee-
jeejee!” Hänen fiiliksensä menivät vuoristorataa tunnin 
ajan, kun hän huomasi, että ok:n kokous olikin jo kysei-
senä päivänä. jännitys nousi huippuunsa ja loivennus 
tuli melkein saman tien, kun hän kuuli valinnastaan. 

– Huippufiilis, 
tämä flikka lähtöö 
kolomannen kerran 
olumppialaisiin, 
yli-kiikka hehkutti 
tekstiviestissään 
hetkeä myöhem-
min.

Vierumäen EM-
kisojen hän odottaa 
sujuvan hyvin niin 

omasta kuin järjestäjienkin puolesta. 
– Minullahan on mitali (hopea) puolustettavana, 

joten hyvät asemat ovat taustalla. kisa tulee kuitenkin 
olemaan kova, eikä mitaleja ole jaettu nytkään ennen 
finaalin viimeistä laukausta, hän sanoo.

yli-kiikan kevät näyttää ”oikein hyvältä”: on sopi-
vasti töitä, leirejä ja kisoja. 

– tylsää hetkeä tuskin tulee olemaan, joten rentoutumi-
nen tulee olemaan yksi kevään avainasioista itseni tuntien.

aikainen olympiavalinta antaa työrauhaa keväälle 
eli hänen tilanteensa on nyt hieman toinen kuin vielä 
olympiapaikkaa tavoittelevilla, joille hän toivoo myös 
oikein loistavia EM-kisoja. 

– aiempien olympialaisten aikoihin olin vielä 
opiskelija. Nyt sekin ”ajanviete” on takanapäin ja voin 
keskittyä rauhassa Lontoota varten.

– Kalenteri on nyt suunniteltu toisella tavalla 
kuin neljä vuotta sitten.

Jahnsson painottaa myös sitä, että hän on vuo-
sien aikana nähnyt mitä hänen kilpakumppaninsa 
tekevät menestyksensä hyväksi. Hänen luonneh-
dintansa on paljonpuhuva:

– Välillä tuntuu siltä, ettei kavereille riitä edes 
kokopäiväinen työ. Heidän armoton työntekonsa 
on avannut silmäni, ja se on mitä totisinta leikkiä! 

Kevään kilpailut ovat Jahnssonille välietappeja 
matkalla kohti Lontoota. Itse tekeminen kilpailuis-
sa ei muutu miksikään, mutta nyt niissä erityisesti 
testataan tekemistä ”tiukassa paikassa”. Henkinen 
puoli on enemmän mukana, ja tarkoitus on löytää 
siihen ”sopiva työkalu, joka toimii”. Tulostavoitteita 
hän ei aio asettaa, koska tulostaso on kaikkien tie-
dossa. Sen sijaan tavoitteena on tehdä kaikki am-
munnan perusasiat ja osa-alueet oikein. Kun näin 
tapahtuu, tulostakin syntyy, Jahnsson summaa.

Olympiaprojekti vaatii siis paljon, mutta se ei 
tietenkään valittuja huippu-urheilijoita harmita 
lainkaan.

– Vielä on aikaa tehdä töitä. Kevät on tiivis ja 
tärkeää aikaa, mutta työn tekeminen ei ala nollasta. 
Laatuun pitää satsata, kynsiä hiotaan ja ”porkkana” 
siintää elokuussa. Sitä varten on kiva tehdä töitä, 
eikä huonoon tyydytä. Hyvät numerot vaativat 
myös paljon töitä taustalla, eikä ilman sitä tuloksia 
saa hilattua ylös. Paljon on siis töitä edessä, mutta 
olen siihen valmis!

Porkkana on se, että olympialaiset ovat Jahns-
sonin mukaan parasta mitä urheilija voi saavuttaa. 
Osallistuvia maita on paljon ja tulostaso on kivikova, 
ja kisoissa pääsee kilpailemaan maailman parhaiden 
kanssa – ja ansaitusti, kuten Jahnsson täsmentää.

– On myös kunnia-asia edustaa Suomea. Kun 
olympiakisoihin pääsee ja menestyy niissä, se 
kruunaa kaiken.   u

Marjo Yli-kiikka kolmansiin olympialaisiin

Pekingin neljän vuoden takainen trapin 
olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela oli myös 
tyytyväinen valintaan varhaisessa vaiheessa. 
”Keväällä ei asiaa tarvitse enää miettiä, vaan voi 
ampua jokaisen kiekon Lontoo mielessä. Lähden 
kisoihin tekemään oman suorituksen, katsotaan 
sitten mitä se tuo”, hän sanoi. Kuvassa hän on 
OK:n tiedotustilaisuudessa Ampumaurheiluliiton 
valmennuksen johtajan Jari Karinkannan kanssa.

Mira Suhonen ampui Suomen 
ensimmäisen maapaikan Münchenin 
MM-kilpailuissa elokuussa 2010. kun 
olympiakomitea valitsi hänet Lontooseen, 
oli hän tuoreeltaan ”huikeissa fiiliksissä”.

Fiilikset olivat tammikuun lopussa 
edelleen hyvät. Hän piti hyvänä sitä, että 
olympiavalinta tehtiin heti ensimmäisessä 
valintakokouksessa, koska hän voi nyt 
keskittyä olennaiseen eli treenaamiseen. -

– kaikki ei ole kauden tässä vaiheessa 
vielä ihan kohdillaan, mutta parempaan 
suuntaan mennään koko ajan. tekemistä 
on vielä paljon. olen kuitenkin kauteeni 
tähän mennessä tyytyväinen.

Ilma-aseiden SM-kilpailuissa kuortaneen 
kunnon ampuja nappasi kultaa tuloksella 

481,2 (384+97,2). tammikuun lopussa järjestettiin 
kansainväliset kilpailut Saksassa, joihin Suhonen ei 

lähtenyt tulosodotuksin, vaan hän sanoi odottavansa 
sieltä hyviä laukauksia ja onnistuneita suorituksia. 

– tavoitteenani on päästä ampumaan myös 
finaali, hän kertoi päivää ennen matkalle lähtöään.

Vierumäen EM-kotikisoja hän pitää ”vähän 
kaksipiippuisena asiana”: 

– kotikisat ovat toisaalta kiva juttu, mutta toi-
saalta ovatko ne sittenkään hyvä asia, hän pyöritteli 
ja totesi: 

– jännittää.
Suhosen kevään kilpailukalenteri on lähes luk-

koonlyöty. Hän kilpailee Euroopassa järjestettävissä 
maailmancupeissa (Lontoo, Milano ja München), 
mutta kiinaan hän ei aio lähteä kesäkuun loppu-
puolella.

Suhonen on yksi urheilija-apurahan saaneista. 
Hän pitää apurahaa erittäin tärkeänä:

– Se todella auttaa. jos en sitä saisi, voisi 
ammunta loppua.

Mira Suhonen: Paljon on vielä tekemistä,
mutta parempaan suuntaan mennään!

Marjo Yli-Kiikka
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Minna Leinonen on vasta 30-vuotias, mutta valmistautuu jo kolman-
siin paralympialaisiinsa. Ammunnasta nauttien hän tekee kovasti 
töitä, uskoen nöyrästi saavansa juuri sen mitä ansaitsee. 

– Paljon on ammunta minulle antanut, mutta ehkäpä sillä on paljon mi-
nulle vielä annettavaakin. Edellytyksenä on, että minulla riittää annettavaa 
ammunnalleni. Sitähän riittää, sillä haluan olla menestyvä ampumaurheilija 
kauan, ja uskon kyllä jaksavani puristaa – eritoten liipaisinta tähtäyksen olles-
sa siellä missä pitää, Leinonen kuvailee Paralympiakomitean Kohti Lontoota 
-blogissaan.

Jyväskyläläinen aloitti paralympiavuoden leirillä Vierumäellä. Hän nautti 
ampumisesta, osui hyvin ja innostui erityisesti finaaliharjoituksesta. Leino-
nen on ampujana itselleen niin ankara, että saa vastaavissa harjoituksissa lei-
ritilanteessakin kaivettua kilpailufiiliksen.

– Se oli tosi hyvä harjoitus, syke pomppasi. Tällaisia harjoituksia tarvitsee, 
se valmentaa koviin koitoksiin, Leinonen sanoo.

Vuoden kovimpaan koitokseen, Lontoon paralympialaisiin, on vielä aikaa. 
Leinosen menneen vuoden tärkein tavoite oli saada paikka paralympialaisiin, 
ja lajin ensimmäisen maapaikan hän hankkikin tyylikkäästi voittamalla tou-
kokuussa Alicantessa maailmancupin osakilpailun. Leinonen sanoo olevansa 
aikataulussa, mutta samalla tyytyväinen, että aikaa on vielä rakentaa henkistä 
puolta. Tekniikan hän tuntee olevan hyvällä mallilla.

– Tarvitaan uskallusta, rohkeutta. Omilla ajatuksillani pystyn paljon vai-
kuttamaan. Minun pitää uskaltaa antaa itseni osata, Leinonen sanoo.

Ateenan paralympiakultaan päättynyt kisa tunnemyrskyineen ja on-
nen kyyneleineen on Leinosella yhä hyvässä muistissa. Pekingissä hän jäi 
11:nneksi, ja muistotkin ovat toisenlaiset.

– Pettymys, epäonnistuminen, häpeän tunne. Se kumpuaa siitä, mitä olen 
urheilijana itseäni kohtaan. Tulos ei ollut huono, mutta pystyn parempaan.

Ampumaurheilussa taso on koventunut vuosi vuodelta. Lontoon paralym-
pialaisista Leinonen odottaa upeaa kokemusta, kansainvälisen huippu-urhei-
lijayhteisön hienoja kisoja. Hän odottaa ”valtavan paljon” pääsyä Lontooseen, 
jossa ampumaradalla odottaa kilpailullisesti tuttu urakka.

– Suoritus, joka on alusta lähtien tehtävä huolella. Kova jännitys, mutta 
ei sen kovempi kuin missään muuallakaan. Siellä odottaa se, mitä ansaitsen, 
Leinonen sanoo.

Peltola toivoo uusia urheilijoita  
Kehityspäällikkö Pirjo Peltola seurasi Vierumäellä tarkkaavaisesti Leinosen, 
Erkki Miinalan ja Veikko Palsamäen tekemisiä. Leirin jälkeen varmistui, että 
paralympialaisiin pääsee Leinosen lisäksi toinenkin suomalaisampuja. 

– Lisäpaikka on tietenkin hyvä uutinen. Paralympiapuolellakin kilpailu 
kiristyy koko ajan – ja yhä pienempi määrä ns. mqs-ampujia saa maapai-
kan lopullisessa jaossa. Uudistunut valintajärjestelmä muutti myös hiukan 
Kansainvälisen paralympiakomitean suunnitelmia ns. villien korttien jaossa. 
Villejä kortteja piti olla jaossa ampumaurheiluun neljä kappaletta, mutta nyt 
niitä onkin kahdeksan. Suomi toki on yksi hakija, mutta ei varmasti ainoa, 
Peltola sanoo.

Ryhmän neljäs ampuja, Jukka Mikkonen, joutui sairastumisen takia jät-
tämään leirin väliin. Peltola toivoisi nelikon tuntumaan nousevan jo uusia 
haastajia. 

– Haastajat ovat vähissä. Sukupolven vaihdosta on menossa, mutta onneksi 
muutama seura on heräillyt, Peltola kehuu erityisesti Turun ja Mäntsälän ak-
tiivisuutta vammaisammunnankin osalta.

Hän on iloinen myös virinneestä pohjoismaisesta yhteistyöstä, joka tuo 
muun muassa Norjasta kahdeksan hengen porukan SM-kisoihin ja suoma-
laisille kilpailuvisiitin Norjaan. Kansainvälisiä kilpailuja ei liiaksi kalenterissa 
ole, joten yhteistyö on erittäin tervetullutta.

– Meillä on leirejä noin kerran kuussa. Norjan kisojen lisäksi kansainvä-
lisiä kisoja on Puolassa ja Saksassa, mahdollisesti Ranskassa, Peltola kertoo 
tiestä kohti Lontoota.

Minna Leinonen odottaa Lontoon paralympialaisista upeaa 
kokemusta, kansainvälisen huippu-urheilijayhteisön hienoja kisoja.

ammunnasta nauttien
kohti kolmansia paralympialaisia

Veikko Palsamäki 
(edessä), Erkki 
Pekkala, Minna 
Leinonen.

Teksti: Heidi Lehikoinen     Kuva: Suomen Paralympiakomitea/Maiju Torvinen
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Contact information:
Megalink as Hestehagen 6, 

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

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

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

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

Running target100m

System overview:

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

Pistoolin tehoryhmän syksyn viides leiri pidettiin Tampereella 
P-HA:n sisäradalla joulukuussa.

Osallistujia oli ennätysmäärä eli yhteensä viisitoista ampujanuorta. 
Tyttöjä oli kuusi ja poikia yhdeksän.

Aiemmat syksyn leirit pidettiin syyskuussa Kuortaneella ja Tanhu-
vaarassa sekä lokakuussa Tampereella. Marraskuussa oli Vierumä-
en valintaleiri. 

Nuoret ovat valmentajien mukaan olleet innoissaan leirityksistä 
sekä valmennuksen annista. Tämä näkyy myös sitoutumisesta ja lei-
rikisojen tuloksista. Kaiken tämän takana häärivät Jyrki Latvala ja Rei-
no Peltomäki, jotka halusivat helmikuussa Vierumäellä järjestettäviin 
ilma-aseiden EM-kilpailuihin täydet joukkueet myös pistoolinuoriin.

– Muutamia "helmiä" löytyy sekä tytöistä että pojista. Mikäpä sen 
mukavampaa ja edullisempaa kuin saada joukkueet omiin kisoihin 
haistelemaan kansainvälistä tunnelmaa, Peltomäki sanoo.

Toive ei toteutunut, sillä poikiin valittiin vain yksi ampuja eli Miika 
Leppänoro. Tärkeitä kilpailuja matkalla kohti EM-kotikisoja olivat Tu-
run näyttökilpailu joulukuussa, tammikuun alussa Ruotsin Sävsjössä 
järjestetty kansainvälinen kolmipäiväinen ilma-asekilpailu sekä tam-
mikuun puolivälissä Vierumäellä pidetyt SM-kilpailut. Lisäksi kuun 
lopulla järjestettiin Viro–Suomi -maaottelu.

– Pistoolin tehoryhmästä on tarkoitus jatkossa valita joukkue, jolle 
annetaan vielä tehokkaammin leiritystä ja kansainvälistä kisakoke-
musta. Leiritystä jatketaan noin kahdeksan leirin vuosivauhtia. Tänä 
vuonna päästäneen haistelemaan nuorten isoimpia kisoja Suhliin ja 
Plseniin, Peltomäki kertoo.

– Toiminta tulee olemaan pitkäjänteistä, joten myös valituilta urhei-
lijoilta vaaditaan sitoutumista sekä ajan että rahan käytön suhteen. 
Suunnitelmat ovat jo edenneet kohtuumukavasti, ja toteutukseen 
päästään vielä kuluvan kevään aikana.

Reino Peltomäki (vas.) ja Jyrki Latvala keskustelivat lajinsa tilasta 
ilma-aseiden SM-kilpailuissa Vierumäellä.  kuva: Lassi palo

Pistoolin tehoryhmällä aktiivinen syksy ja alkutalvi
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Seitsemän ampujaa on ansainnut urheili-
ja-apurahan täksi vuodeksi. Verottoman 
urheilija-apurahan ovat saaneet Jaakko 

Björkbacka, Henri Häkkinen, Juho Kurki, Minna 
Leinonen, Satu Mäkelä-Nummela, Mira Suhonen 
ja Marjo Yli-Kiikka. 

Björkbacka ja Kurki saivat niin sanotun pienen 
apurahan eli 7500 euroa, muiden apuraha on 15 
000 euron suuruinen.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki 
(vas) myönsi Helsingissä Musiikkitalossa järjeste-
tyssä tilaisuudessa 90 kesälajien urheilijalle yhteen-
sä 1 087 500 euroa verottomina urheilija-apura-
hoina. Urheilijoista 61 edustaa olympialajeja, kuusi 
ei-olympialajeja ja 23 paralympiaurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheilijalle talou-
dellinen perusturva ammattimaista harjoittelua ja 
valmentautumista varten. Verovapaa urheilija-apu-
raha on 15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myönne-
tään veikkausvoittovaroista. Verottomia urheilija-
apurahoja on myönnetty vuodesta 1995 lähtien, 
ja esitykset apurahojen saajista tekevät Suomen 
Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

– Nyt alkanut vuosi on urheilun supervuosi. 
Merkittävimpinä kisoina tietysti ovat Lontoon 
olympialaiset ja paralympialaiset. Nyt käynnissä 
oleva harjoittelukausi on sinne valmistautuville 
urheilijoille todella merkittävä, Arhinmäki sanoi 
puheessaan urheilijoille.

Ministeri piti hienona myös sitä, että apurahat 
julkistettiin Musiikkitalossa suomalaisen urheilun 
suurena päivänä. 

– Tämä täydentää hienoa päivää, ja apurahat 
mahdollistavat myös entistä enemmän Urheilu-
gaalassa palkittavia, hän viittasi tilaisuuteen, jossa 
julkistetaan Vuoden urheilija.

Arhinmäen mukaan apurahan saamisen edelly-
tyksenä on tavoitteellinen urheilijan ura, jollaiseksi 
katsotaan osallistuminen ja menestyminen kan-
sainvälisissä arvokilpailuissa tai arviot menestymi-
sedellytyksistä.

– Apuraha ei ole urheilumenestyksestä jälkikä-
teen maksettava palkkio. Myöntämisen perustana 
on odotusarvo siitä, että apurahan saaja on moti-
voitunut harjoittelemaan määrätietoisesti ja tavoi-
tehakuisesti kehittyäkseen urheilijana. Käytännös-
sä olemme rakentaneet järjestelmää siten, että sen 
avulla on voitu asteittain lisätä tuettavien määrää 
olympia- ja paralympiakisoja silmälläpitäen.

Arhinmäki piti tärkeänä myös sitä, että urheili-
joiden elämään mahtuu muutakin kuin urheilua, 
koska urheilu-ura kestää yleensä vain melko lyhy-
en aikaa. Arhinmäki kehottikin urheilijoita hank-
kimaan koulutusta tulevaisuutta varten.

Suuri apuraha on tarkoitettu ehdottomalla kan-
sainvälisellä huipulla oleville yksilöurheilijoille, joilta 
odotetaan mitalisijaa tulevissa olympialaisissa tai pa-
ralympialaisissa. Pieni apuraha myönnetään sellaisille 
lahjakkaille yksilöurheilijoille, jotka ovat jo kohtuulli-
sesti menestyneet aikuisten kansainvälisissä arvokil-
pailuissa tai tasoltaan vastaavissa muissa kilpailuissa ja 
jotka arvioidaan lähitulevaisuuden mitaliehdokkaiksi.

”apuraha antaa perusturvan”
Julkistamistilaisuudessa läsnä olleet ampujat Björk-
backa, Kurki, Häkkinen, Leinonen ja Yli-Kiikka 
ovat sitä mieltä, että apuraha on todella tärkeä.

– Se antaa perusturvan ja on iso asia ja iso raha, 
joka mahdollistaa taas valmennussuunnitelman lä-
piviemisen sellaisenaan, Häkkinen sanoi.

Kurki sai pienen apurahan nyt toisen kerran. 
Hän on sitä mieltä, että apuraha on ”tosi hyvä apu”. 
Björkbackan mukaan apuraha palkitsee tehdyn 
työn ja kannustaa jatkamaan eteenpäin. 

– Hieno juttu, ja osasin vähän tällaista odottaa-
kin. Työntekoa ei tähän kuitenkaan lopeteta, viime 
elokuussa poikien EM-kultaa voittanut kivääriam-
puja naurahti.

Leinonen sanoo tuntevansa tekemänsä työn ar-
vokkaana, kun häntä muistetaan ”näin korkealta 
taholta”.

Joulukuussa Lontoon olympialaisiin valittu Yli-
Kiikka sanoi odottaneensa apurahaa jo monena 
vuonna – ja pettynyt monena vuonna. Kun hän sen 

Teksti: Lassi Palo  Kuvat: Lassi Palo, Timo Rautio

Seitsemälle ampujalle
urheilija-apuraha

aMPuMauRhEiLu
SuurI aPuraHa (15 000 Euroa) 

henri häkkinen, kivääri
(Joensuun Ampujat) 

Minna Leinonen, kivääri
(keski-Suomen ampujat)

Satu Mäkelä-nummela, trap
(orimattilan Seudun Urheiluampujat)

Mira Suhonen, pistooli
(kuortaneen kunto)

Marjo Yli-kiikka, kivääri
(Isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura)

PIENI aPuraHa (7 500 Euroa)

jaakko Björkbacka, kivääri
(Lehtimäen ampujat)
juho kurki, kivääri

(kankaanpään ampujat)

Ampumaurheiluliitolla oli tekemisen meininki 
tammikuussa Suomen Urheilugaalassa, jossa 
vierailla oli mahdollisuus kokeilla haulikkosimu-
laattoria ja pistooliammuntaa Noptelilla. Innokkaita 
kokeilijoita oli ruuhkaksi asti. Opastajina toimivat 
muun muassa Orimattilan Seudun Urheiluampujien 
Juha Perttola ja Hanna Ojala (edessä).

Urheilutoimittajain liitto on valinnut kivääriampuja Marjo yli-kiikan vuoden 2011 
parhaaksi ampumaurheilijaksi. 

tammikuun 16. päivä eli suomalaisen urheilun päivä oli yli-kiikalle yhtä juhlaa, 
sillä hänelle myönnettiin myös urheilija-apuraha.

– Urheilutoimittajain liiton valinta lajini parhaaksi tuli ihan yllätyksenä! Mukava 
yllätys se kyllä oli. olen otettu, kun tällaisia tunnustuksia saa, sillä lajin parissa on 
monia hyviä ehdokkaita, hän sanoi.

Lajien parhaat julkistettiin samana päivänä kuin Vuoden urheilija, joka oli 
ampumahiihtäjä kaisa Mäkäräinen. Vuoden urheilija -äänestyksessä yli-kiikka 
oli 47:s – heti koripalloilija petteri koposen, voimanostaja kenneth Sandvikin ja 
jääkiekkoilija teemu Selänteen jälkeen.

yli-kiikka, 33, palkittiin lokakuussa myös Suomen ampumaurheiluliiton Vuoden 
ampumaurheilijana. Hän ampui Suomelle neljännen olympiamaapaikan elokuussa 
Belgradin EM-kilpailuissa ja nappasi maaliskuussa naisten ilmakiväärissä EM-
hopeaa. Hyvää kautta täydensivät maailmancupien seitsemännet ja yhdeksännet 
sijat. olympiakomitea valitsi yli-kiikan joulukuussa Lontoon olympialaisiin, jotka 
ovat hänen kolmannet olympialaisensa.

Vuonna 1931 perustettu ja viime vuonna 80-vuotisjuhliaan viettänyt 
Urheilutoimittajain Liitto aloitti vuoden parhaan urheilijan nimeämisen 1947. 
arvonimen on 64 vuoden aikana saanut yhteensä 52 eri urheilijaa. Vuoden 
urheilijaksi on valittu ampumaurheilija kaksi kertaa: vuonna 1958 Vilho ylönen ja 
vuonna 2008 Satu Mäkelä-Nummela.

urheilutoimittajain liitto valitsi Marjo Yli-Kiikan vuoden parhaaksi ampumaurheilijaksi
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uRhEiLija-aPuRahaT LajiLiiToiTTain

Liitto Suuri apuraha Pieni apuraha Yhteensä

yleisurheilu 14 11 25
purjehdus 10 2 12
ampumaurheilu 5 2 7
judo 5 – 5
pyöräily 5 – 5
paini 3 3 6
jousiammunta 3 – 3
Suunnistus 2 2 4
Melonta 2 – 2
Ratsastus 2 – 2
Soutu 2 – 2
Uinti 1 6 7
Nyrkkeily 1 1 2
Voimistelu 1 1 2
keilailu 1 – 1
pöytätennis 1 – 1
taekwondo 1 – 1
Miekkailu – 1 1
Squash – 1 1
Voimanosto – 1 1

nyt sai, oli hän silminnähden riemuissaan.
– Tämä on iso arvostuksen osoitus ja auttaa hyvin jokapäiväisessä elämässä 

eteenpäin. Arvostus tuo mukanaan myös velvoitteita, mutta niihin olen tietysti 
valmis, hän sanoi Musiikkitalon upeissa tiloissa.

valmennuksen johtaja tyytyväinen
Vuonna 2010 apurahan sai ennätykselliset yhdeksän ampujaa, viime vuonna 
saajia oli myös seitsemän.

Tämän vuoden apurahaurheilijoista Lontoon olympialaisiin on jo valittu 
Mäkelä-Nummela, Suhonen ja Yli-Kiikka. Neljäs olympialaisiin nimetty Kai 
Jahnsson jäi ilman apurahaa. Leinonen on puolestaan saavuttanut maapai-
kan Lontoon paralympialaisiin.

– Apurahaurheilijoita on yhtä paljon kuin viime vuonna. Tähän määrään 
on oltava tyytyväinen, koska nämäkin seitsemän olivat tiukoilla. Meillä olisi 
ollut pari hyvää kandidaattia, jotka nyt kuitenkin jäivät ilman apurahaa, Ka-
rinkanta viittasi Jahnssoniin ja Hanna Etulaan.

– Lajien vertailu on aina vaikeaa, ja ampumaurheilussa 95 prosenttia olym-
piapaikoista on jo jaettu. Muissa lajeissa karsinnat ovat vasta käynnissä, ja 
joillakin on heinäkuuhun asti aikaa antaa olympianäyttöjä, Ampumaurheilu-
liiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta mietti.

Karinkannan kollega Suomen Olympiakomiteassa eli Kari Niemi-Nikkola 
painotti sitä, että kriteerit ovat tulosperusteisia eikä saavutettu olympiapaikka 
välttämättä takaa apurahaa.

– Johonkin viiva on vedettävä, hän viittasi Jahnssoniin.
Entä Etula?
– Sama tilanne. Toivottavasti hän saavuttaa olympiapaikan [Vierumäellä jär-

jestettävissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa helmikuussa], Niemi-Nikkola sanoi.
– Tätä ei voi katsoa yksittäisen urheilijan kautta. Meillä on suljettu budjetti, 

ja rahoja pyritään jakamaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti.  u

Urheilija-apurahan saaneita ampumaurheilijoita ryhmäkuvassa 
Musiikkitalossa: Jaakko Björkbacka (takana vas.), Marjo Yli-Kiikka, 
Juho Kurki ja Henri Häkkinen sekä Minna Leinonen (edessä).
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Mikko Nordquist sanoi, että vuodet SAL:n 
puheenjohtajana ovat olleet paitsi työn-
täyteisiä ja miellyttäviä myös pitäneet 

miehen vauhdissa. Hän nauroikin, että tekemisen 
meininkiä on ollut sen sijaan, että mies makaisi 
seslongilla (sohvalla).

– Totta, työntäyteiset viikot alkavat taas heti, kun 
juhlat ovat päättyneet, hän sanoi syntymäpäivänään 
ja viittasi Vierumäellä tammikuun puolivälissä jär-
jestettyihin ilma-aseiden SM-kilpailuihin ja helmi-
kuussa järjestettäviin EM-kilpailuihin, joiden jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtajana hän toimii. 

SAL valitsi porilaisen Nordquistin puheenjohta-
jakseen varsinaisessa kokouksessaan marraskuus-
sa 2008. Nordquist oli aiemmin liittovaltuuston 
puheenjohtajana osallistunut keväästä 2007 lähtien 
jokaiseen hallituksen kokoukseen, joten hän oli hy-
vin selvillä SAL:n asioista. 

Ennen kuin Nordquistia kysyttiin keväällä 2008 
liiton puheenjohtajaksi toimi hän SAL:n Lounais-
Suomen alueen ja liittovaltuuston puheenjohtajana 
kahden vuoden ajan. Nordquist valittiin uudelle 
kaksivuotiskaudelle SAL:n kokouksessa vuonna 
2010. Hän sanoo, että ”kaksi vuotta on liian vä-
hän tällaisessa tehtävässä”, sillä hänen mukaansa 
kahden vuoden aikana oppii sen, mikä seuraavien 
kahden vuoden aikana pitää tehdä.

Ampumaurheilua kaiken ikää
Nordquist on harrastanut ampumaurheilua 55 
vuoden ajan. Kipinän hän sai isältään Jussi Nord-
quistilta, joka oli kaksinkertainen MM-kultami-
talisti (1949 ja 1958) ja edusti Suomea Rooman 
olympialaisissa vuonna 1960. Isänsä tavoin hän on 
kilpaillut 50 metrin ja 300 metrin kiväärilajeissa.

Nordquistin parhaat saavutukset ovat nuorten 
SM-pronssi ja joukkuekilpailun SM-hopea sekä 
yleisen sarjan neljäs ja kahdeksas sija ja joukkuekil-
pailun SM-pronssi. Hän ampui aktiivisesti vuodes-
ta 1954 aina vuoteen 1970 asti, mutta sen jälkeen 
työ vei ulkomaanmatkoineen niin paljon aikaa, 
että kilpaileminen jäi. 

– Hyvä, että hirvijahtiin ehdin. Jahdissa olen 
käynyt yli 40 vuoden ajan, hän muistelee.

Nordquist on koulutukseltaan kemisti, mutta 
niitä töitä hän ei ole tehnyt, vaan on ollut myyn-
ti-, markkinointi- ja tuotantopäällikkönä sekä teh-
taanjohtajana eri yritysten palveluksessa (Rosen-
lew, Yhtyneet Paperitehtaat ja Stora Enso). Ruotsin 

Dalslandissa hän oli tehtaanjohtajana vuodet 1986-
88 ja Puolan Ostrolekassa 1992-97. Eläkkeelle hän 
jäi vuonna 2001. 

Nordquist oli 1980-luvun alussa neljä vuotta 
Satakunnan Ampujien (SA) puheenjohtaja. Am-
pumaurheilun järjestötoimintaan hän innostui 
uudelleen 2000-luvun alussa, kun Kalle Leskinen 
houkutteli hänet tuomarikursseille. Sitten veri vei 
mennessään, ja vuodesta 2002 alkaen hänellä on 
ollut kiväärituomarin kansainvälinen A-lisenssi. 
Pistoolissa hän on kansallinen ylituomari.

Ajankäyttö yllättänyt
Runsaat kolme vuotta SAL:n puheenjohtajana ovat 
olleet työntäyteisiä. Ajankäyttö on yllättänyt Nord-
quistin, jolta menee kaiken muun ohessa noin 90 
matkavuorokautta vuodessa puheenjohtajan tehtä-
vien hoitamiseen. Se ei kuitenkaan häntä harmita.

– Vaikka vaikeitakin asioita on ollut, kokonai-
suutena vuodet ovat olleet miellyttäviä. Olen oppi-
nut tuntemaan ihmisiä niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin, ja olen luonut uusia kontakteja. Isohkon 
ja menestyneen liiton johtaminen on myös tuonut 
mukanaan velvoitteita eri suuntiin. Tehtäviin sisäl-
tyy paljon muutakin kuin kokousten johtamista, 
kuten esimerkiksi huomionosoituksia ja yhteistyö-
tä eri tahojen kanssa.

Nordquistin mukaan on ”ilo nähdä”, että liiton 
asiat ovat hyvällä mallilla.

– Menestys kansainvälisissä kilpailuissa on ainoa 
asia, jolla toimintaa mitataan. Ja vaikka liiton talous 
on kunnossa, en kiellä sitä etteikö lisää rahaa aina 
tarvittaisi esimerkiksi Me yhdessä -hankkeeseen. 
Uusi aselaki varjostaa toimintaa, mutta lain kanssa 
on vain elettävä ja löydettävä uusia mahdollisuuksia. 

Toivelistalla on myös kansainväliset mitat täyttävä 

Mikko Nordquistin kiireiset 
ajat Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtajana jatkuivat heti, 
kun hänen juhlaviikkonsa oli 
päättynyt. Hän täytti 70 vuotta 
tammikuun 4. päivänä, jolloin 
hänellä oli juhlavastaanotto 
kotonaan Porissa. Perheen 
kesken synttärijuhlia vietettiin 
muutama päivä myöhemmin.

haulikko- ja kiväärirata. Sen lisäksi Nordquist toivoo 
Suomeen lisää uusia ja moderneja ampumaratoja.

”Lontoosta olympiamenestystä”
Puheenjohtaja Nordquist uskoo vakaasti, että suo-
malaiset ampumaurheilijat saavuttavat lisää olym-
piamaapaikkoja Vierumäellä 14.-20. helmikuuta 
järjestettävistä ilma-aseiden EM-kilpailuista. Niissä 
jaetaan viimeiset kuusitoista olympiapaikkaa ensi 
kesänä Lontoossa järjestettäviin olympialaisiin.

– Ja kyllä me menestymme myös Lontoossa! Joku-
nen mitali sieltä tuodaan kotiin. Enemmän kuin yksi.

Suomen Olympiakomitea nimesi joulukuussa neljä 
ampumaurheilijaa Lontooseen. He ovat Kai Jahnsson 
(pistooli), Satu Mäkelä-Nummela (trap), Mira Suho-
nen (pistooli) ja Marjo Yli-Kiikka (kivääri). Kaikki 
neljä ovat kokeneita urheilijoita, jotka ovat edustaneet 
Suomea aiemminkin olympialaisissa. Yli-Kiikalle 
Lontoon kisat ovat jo kolmannet olympialaiset. 

Kun Nordquistilta kysyi mikä on hänen paras 
muistonsa ampumaurheilun parissa, hänellä tuli 
nopeasti kaksi tapahtumaa mieleen. 

– Sain nähdä laukaus laukaukselta, kun Marjo Yli-
Kiikka voitti vuosi sitten maaliskuussa Italian Bresci-
assa ilmakiväärin EM-hopeaa. Hän voitti hopeaa mut-
ta hävisi kultamitalin, harmittavasti vain 0,1 pisteellä. 

Toisessa muistossa palataan ajassa taaksepäin, 
aina vuoteen 1962 asti, jolloin Nordquist osallistui 
Riihimäellä järjestettyihin SM-kilpailuihin. 

– Kun lähdin kisoihin, isäni sanoi, että ”Mikko, nyt 
on sinun vuorosi”. Lähellä se oli, hän naureskelee.

– Kilpailu tulee välillä uniinikin, koska hävisin 
mestaruuden pisteellä ja hopean napakympeillä. 
En siirtänyt tähtäyspistettä, vaan ammuin kolme 
ysiä samaan paikkaan, hän muistelee pian 50 vuo-
den takaista ”tyhmyyttään”.  u

l  Mikko Nordquist seurasi aktiivisesti Serbian 
Belgradissa viime elokuussa järjestettyjä EM-kilpailuja.

f  Mikko Nordquistin syntymäpäivävastaanotto 
pidettiin hänen kotonaan Porissa. Hän otti onnitteluja 
vastaan muun muassa liittovaltuuston puheenjohtajalta 
Hannu Haapaniemeltä. Nordquistin elämänkumppani 
Eeva Reunavuori seuraa tilannetta vieressä.

Mikko nordquist
Suomen ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 2008-
Synt.: 4.1.1942, pori
kotikaupunki: pori
Perhe: elämänkumppani Eeva Reunavuori, 
39-vuotias poika perheineen ja 27-vuotias tytär 
koulutus: filosofian maisteri, Åbo akademi
Työtehtäviä: myynti-, markkinointi- ja 
tuotantopäällikkö sekä tehtaanjohtaja (Rosenlew, 
yhtyneet paperitehtaat, Stora Enso), Ruotsin 
Dalslandissa 1986-88 ja puolan ostrolekassa 
1992-97, eläkkeellä vuodesta 2001 lähtien
harrastukset: metsästys, metsänhoito
Muuta: ollut porin kaupunginvaltuuston 
varavaltuutettu ja porin teknisen oppilaitoksen 
johtokunnan puheenjohtaja, reservin yliluutnantti 
(rannikkotykistö)

Mikko Nordquist täytti 70 vuotta:
”Miellyttävät ja työntäyteiset vuodet puheenjohtajana”

Teksti ja kuvat:
Lassi Palo
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Valmentaja Rabbe Österlund 
luonnehtii Joni Stenströmiä 
kovatahtoiseksi kaveriksi, jota 
pitää jarrutella enemmän kuin 
töniä eteenpäin. Joulukuun 
lopussa 17 vuotta täyttäneellä 
Stenströmillä onkin kova halu 
olla joskus maailman huipulla.

R
aseborgs Skyttar -seuraa edustava Joni 
Stenström tähtäsi marraskuun lopussa 
SMAS:n Marraskisassa ilmakiväärissä 
uuden ennätyksensä 678,6 (581+97,6). 

Peruskilpailun ennätys koheni viidellä pisteellä. 
Ennätyksestään ilahtuneen nuoren miehen tavoit-
teena on vakiinnuttaa tasonsa tämän vuoden ai-
kana noin 585:een. Pienoiskiväärissä hänen viime 
vuonna tekemänsä ennätykset ovat makuuasen-
non 591 ja asentokilpailun 1133. Myös nämä ennä-
tykset on tarkoitus laittaa uusiksi.

– Jos makuun tulostaso vakiintuisi yli 590:n ja 
piekkarissa tulisi 5-10 pistettä asentoa kohden lisää, 
olisin tyytyväinen. Haluaisin myös päästä maajouk-
kueeseen. Kaikki on juuri nyt hyvin, Stenström sa-
noi kotiradallaan Tammisaaressa joulukuussa.

Näin nuori mies ottaisi taas askeleita eteenpäin 
pitkällä matkallaan kohti tavoitettaan eli maailman 
huippua. Katse ei ole tietenkään ensi kesän Lon-
toon olympialaisissa eikä edes vielä vuonna 2016 
Brasilian Rio de Janeirossa järjestettävissä olym-
pialaisissa, vaan vasta vuoden 2020 olympialaisissa, 
joiden aikaan hän olisi hyvässä huippuampumaur-
heilijan iässä eli melkein 27-vuotias.

– Haluan menestyä kansainvälisissä kilpailuis-
sa. Mielelläni voittaisin myös olympialaisissa, hän 
hymyili.

avoimuus kunniaan
Joni Stenströmin halusta kehittyä urheilijana kertoo 
se, että hän otti runsas vuosi sitten yhteyttä Rabbe 
Österlundiin, koska hän halusi itselleen valmenta-
jan. Nuori ampumaurheilija on ampunut pienestä 
pojasta lähtien, mutta on harjoitellut määrätietoi-
sesti vasta syksystä 2010 lähtien. Aikaisemmin har-
joituksia oli kolme tai neljä viikossa, mutta nyt niitä 
on 10-12, kun mukaan lasketaan myös oheistreenit.

– Joni on unelmavalmennettava. Hänen ajatuk-
sissaan tulee ensin ampumaurheilu, sitten ampu-
maurheilu ja kolmantena urheilu ja vasta näiden 
jälkeen kaikki muu. On kuitenkin heti perään sa-
nottava, että Joni hoitaa kunnialla myös koulunsa 
ja läksynsä, Österlund sanoo.

Pelisäännöt tehtiin heti yhteistyön alussa selviksi.

– Olemme avoimia toisillemme ja kerromme 
heti, jos ei ole johonkin asiaan tyytyväinen. Joni on 
ampujana hyvä, ja hän luottaa siihen mitä sanon. 
Hän haluaisi ampua enemmän, mutta olen pudot-
tanut laukausten määrää vuositasolla noin kahdella 
tuhannella (nyt noin 19 000). Olemme kiinnittäneet 
huomiota myös tasapainoon ja kuntoharjoitteisiin 
sekä venyttelyyn. Aiemmin myös psyykkiset harjoi-
tukset olivat vähissä, Österlund luettelee.

– Joni ei enää edes ehtisi ampua enempää, val-
mentaja naurahtaa. 

Valmennettava kuuntelee vieressä valmentajan-
sa puhetta. Millainen valmentaja Rabbe on?

– Hän on hyvä valmentaja ja on tuonut laatua 
harjoitteluuni, mutta hän voisi puhua vähän vä-
hemmän p..kaa, Stenström nauraa. 

Totta tosiaan, he ovat avoimia toisilleen!

Määrätietoisia ratkaisuja
Valmentajan lisäksi Stenström on tehnyt määrätietoi-
sia ratkaisuja edetäkseen urheilu-urallaan, sillä hän 
on yksi Raaseporin Urheiluakatemian urheilijoista. 
Sen ansiosta Stenström pystyy nyt toista vuotta pe-
räkkäin harjoittelemaan kolmena aamuna viikossa 
eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Keskiviikkoisin on akatemialaisten yhteisharjoi-
tus, ja kahtena muuna aamuna Stenström on ampu-
maradalla jo ennen kello seitsemää. Parinkymmenen 

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

Raaseporin Urheiluakatemiasta lisää laatua ja määrää harjoitteluun

joni Stenströmillä
kova halu päästä huipulle

Joni Stenström 
on tällä hetkellä 
Raaseporin Urheilu-
akatemian ainoa 
ampumaurheilija. 
Hän sijoittui SM-
kilpailuissa poikien 
ilmakiväärissä 
kymmenenneksi 
tuloksella 571. Hän 
putosi finaalista 
uusinnan jälkeen. 
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Rabbe Österlundin ensimmäisestä Raaseporin 
Urheiluakatemiaan liittyvästä puhelinsoitosta on 

kulunut nyt reilut kolme vuotta, ja olemme jo tässä. 
ajoittain on ollut raskasta, mutta mukana olevien 
palava innostus on vienyt akatemiaa eteenpäin, 
akatemian hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä 
valmentaja kenneth karlsson kiittää.

Raaseporin Urheiluakatemia aloitti toimintansa 
syksyllä 2010, ja ratkaisevaa on ollut paikallisten 
tekemä arvokas talkootyö. karlsson myöntääkin 
olevansa erittäin iloinen siitä, että toiminta on jo 
”näinkin laajaa”: akatemiassa on lähes sata nuorta 
urheilijaa ja viisitoista lajia. puheenjohtajana toimii 
thomas Blomqvist.

Raasepori on ensimmäinen urheiluakatemia, jonka pääkieli 
on ruotsi, mutta akatemia kattaa myös kaupungin suomenkie-
liset koulut. akatemia on tarkoitettu 14–23-vuotiaille nuorille, 
jotka käyvät viittä eri koulua (yläkoulu, lukio, ammattikorkea-
koulut). karlssonin mukaan suurimpia haasteita onkin ollut 
ja on saada lukujärjestykset toimimaan akatemian mukaan. 

toinen iso haaste on vähentää urheilijoiden ja lajien määrää. 
– jatkossa karsinta tiukkenee, koska haluamme enemmän laatua ja vähemmän määrää. 

tosin lajissa voi olla tilapäisesti yksi tai kaksi urheilijaa, kuten esimerkiksi ampumaurhei-
lussa juuri nyt on, karlsson sanoi joulukuussa tammisaaren uimahallin kahviossa. 

Urheiluakatemia ei saa avustuksia Raaseporin kaupungilta eikä siis kilpaile 
paikallisten seurojen kanssa. karlsson luonnehtii akatemiaa kaupungin markkinoin-
tivälineeksi, sillä kaupungin logot näkyvät urheilijoiden asuissa. Hän myöntää, että 
akatemia ”pyöräytettiin” käyntiin niin tiukalla aikataululla, että hän tekisi nyt joitain 
asioita toisin. yksi niistä on talous.

– Haluaisin enemmän palkkaa valmentajille (mm. Conny karlsson ja petteri pitkä-
nen) ja enemmän tukea urheilijoiden tukitoimiin, kuten esimerkiksi fysiikkaharjoituk-
siin ja opinto-ohjaukseen. Vaikka rahat ovat tiukassa, missään nimessä ei saa käydä 
niin, että toiminta loppuisi kun se nyt on aloitettu.

karlsson toimii liikunnanopettajana tammisaaren ruotsinkielisessä lukiossa ja ylä-
asteella. Hän on entinen huippu-urheilija (triathlonissa olympiamatkojen EM-hopeaa), 
jota Österlund kutsuu akatemian primus motoriksi. Eikä tässä vielä kaikki: karlsson 
vetää iltaisin uimaharjoituksia tammisaaressa. Hänen kymmenvuotias poikansa oli 
juuri ennen haastattelua uinut yhteensä neljä kilometriä parin tunnin treenin aikana.

– akatemian parissa on mukava tehdä töitä. Se motivoi ja kiinnostaa minua 
liikunta-alan ihmisenä, koska se on jotain uutta täällä. Raaseporissa on lahjakkaita 
nuoria urheilijoita. Nyt he voivat asua, urheilla ja opiskella täällä. Miksi lähettää heitä 
muualle, karlsson ja Österlund kysyvät.

Raaseporilla ei ole vielä Suomen olympiakomitean virallista huippu-urheiluakate-
miastatusta, mutta sellaisen se kuitenkin haluaa. karlssonin mukaan ”toinen jalka on 
jo oven välissä” eli status tullee joko tämän tai ensi vuoden aikana.

yksi iso ”maali” olisi myös se, että viiden vuoden kuluessa joku Raaseporin akate-
mian urheilijoista saavuttaisi olympia- tai MM-mitalin.

– Se olisi mahtavaa! Laji voi olla mikä tahansa, karlsson hymyilee. 

kilometrin päässä Snappertunassa asuva nuori mies 
saa aamuharjoituksiin autokyydin isältään, ja tree-
nien jälkeen Stenström pyöräilee neljän kilometrin 
matkan radalta kouluunsa. Akatemian ja ”normaa-
lien” harjoitustensa lisäksi hän harrastaa suunnis-
tusta, käy salilla ja pelaa salibandyä. Ja toimiipa hän 
paikallisen sanomalehden Västra Nylandin avusta-
jana kirjoittaen juttuja ampumaurheilusta.

– Äitini ja isäni sanovat, että minulla on liian 
paljon tekemistä, Stenström naurahtaa.

Eikä hänen urakkansa tästä ainakaan helpotu, 
sillä ylioppilaskirjoitukset odottavat ensi syksynä, 
jolloin hän aikoo kirjoittaa kolme ainetta. Loput 
aineet hän aikoo kirjoittaa keväällä 2013. Hänen 
keskiarvonsa on nyt noin 8. Yo-kirjoitusten jäl-
keen on vuorossa varusmiespalvelus, jonka jälkeen 
Stenström haluaisi mennä kadettikouluun.

– Haluan jäädä armeijaan upseeriksi, hän valot-
taa haaveitaan.

Stenström oli viime vuoden lopussa akatemian 
ainoa ampumaurheilija, mutta tämän vuoden ai-
kana akatemiassa aloittaa toinenkin ampuja. 

Rabbe Österlund ja Joni Stenström 
ovat tehneet yhteistyötä nyt 
runsaan vuoden ajan.

Mitä urheiluakatemia 
tarkoittaa?
Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksäntoista 
urheiluakatemiaa. Osa niistä on saanut Suomen 
Olympiakomitean (OK) virallisen huippu-
urheiluakatemiastatuksen. 

Akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu 
ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. 
Huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme 
neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin, missä 
erityistä urheilijakoulutusjärjestelmää ei ole olemassa. 
Tulevaisuudessa toimintaa tullaan laajentamaan myös 
yläkouluikäisiin nuoriin.

Toinen akatemioiden toiminnan keskeinen tavoite on 
päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja siihen liittyvä 
ammattivalmentajien toimintaedellytysten parantaminen. 

Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukipalveluiden 
verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. 
Jokainen akatemia on organisoitunut omista ja 
paikkakunnan lähtökohdista. Käytännön toiminta 
eroaakin kussakin akatemiassa hieman toisistaan.

OK koordinoi urheiluakatemiatoimintaa 
valtakunnallisesti. Se vastaa urheiluakatemiatoiminnan 
kehittämistyön yhteisistä linjauksista niin, että ne 
vastaavat huippu-urheilun vaatimuksia, ja se järjestää 
urheiluakatemiatoimijoille yhteisiä foorumeita 
toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on jakaa hyviä ja 
toimivia käytäntöjä ja edesauttaa sekä paikallisten että 
valtakunnallisten toimintamallien syntymistä.

OK myöntää suomalaisen huippu-urheilun 
kannalta merkittäville ja hyvin toimiville akatemioille 
valtakunnallisen huippu-urheiluakatemiastatuksen 
tekemänsä auditoinnin perusteella. Akatemioille ohjataan 
sekä välillistä että suoraa tukea. Olympiakomitea toimii 
myös toiminnan arvioijatahona.

Lähde: Suomen olympiakomitea

kenneth karlsson: Palava innostus vie Raaseporin akatemiaa eteenpäin

– Akatemiasta on monenlaista hyö-
tyä. Sen lisäksi, että se mahdollistaa 
lisäharjoitukset aamuisin, nuoret näke-
vät miten ja kuinka kovaa muiden la-
jien urheilijat harjoittelevat. Akatemian 
ansiosta nuoret myös pysyvät paikka-
kunnalla ja omat valmentajat ovat heitä 
lähellä, Rabbe Österlund sanoo.

– Nuorten on herättävä aikaisin aa-
mulla ja syötävä kunnollinen aamu-
pala… Eli he huomaavat miten koko 
elämää pitää pyörittää, jos haluaa har-
joitella ammattimaisesti. Tämä ei siis 
ole mikään yksittäinen projekti, vaan 
nuoret pääsevät vähitellen ammat-
tiurheilijan elämän makuun. Nuorten 
kehitys onkin parhaimmillaan erittäin 
kovaa, hän kehuu.  u

Entinen 
huipputriathlonisti 
Kenneth Karlsson 
on Raaseporin 
Urheiluakatemian 
hallituksen jäsen 
ja valmentaja. 
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S
uomen Ampumaurheiluliiton riistamaa-
lijaoston aktiivit alkoivat loppuvuonna 
2009 järjestetyn lajiparlamentin yhteydes-
sä joukolla miettiä, miten lisätä entises-
tään nuorten hakeutumista lajin pariin. 

– Ampumakoulut tuovat meille huonosti har-
rastajia, koska aloittajat ovat monesti sen ikäisiä, 
että liikkuvan maalin ampuminen ei onnistu, eikä 
laji ole edes monen ampumakoulun ohjelmassa, 
jaoston puheenjohtaja, maailmanmestari Krister 
Holmberg sanoo. 

Riistamaalilajeissa aseen kannatteleminen ja 
kuljettaminen liikkuvan taulun mukana vaativat 
sen verran voimaa, että vasta 12–14-vuotias pystyy 
oikeasti kokeilemaan lajia. 

– Tässä iässä ampumakoululaiset ovat jo lajinsa 
valinneet, eivätkä kovin helposti ala kokeilla uutta 
lajia, Holmberg jatkaa. 

Jaoston jäsenillä on varsin pitkä ja monipuoli-
nen kokemus riistamaalilajeista, ja alueellisestikin 
he sijoittuvat eri puolille maata, joten yhdessä alet-
tiin miettiä mistä harrastajia lajiin on perinteisesti 
tullut ja mistä heitä löydettäisiin myös jatkossa.

nettisivut tärkeässä roolissa
Toimeen ryhdyttiin hetimiten, ja siltä istumalta 
kasattiin Suomen kattava riistamaalilajien alueyh-
teyshenkilöverkosto. Allekirjoittaneen ideoimassa 
renkaassa joka puolella Suomea on joku lajin ak-
tiiviharrastaja, johon lajista kiinnostunut voi ottaa 
yhteyttä ja joka tietää oman alueensa harrastajat, 
seurat ja radat. 

Ajatuksena on, että niin nuoret kuin varttu-
neemmatkin – kenties jo jotain ammuntalajia 
harrastavat – voisivat helposti saada tietoa lajista 
ja pääsisivät alkuun kokeneempien avustuksella. 
Lajin kenttäväki on tässä työssä suuressa roolissa. 
Riistamaaliharrastajat ovat olleet viime vuosina 
poikkeuksellisen aktiivisia houkutellessaan uusia 
kokeilijoita liikkuvan maalin ammunnan maail-
maan.

Nykyään lähes tietoa kuin tietoa etsitään netistä, 
ja varsinkin nuorille on siitä tullut jo luonnollinen 
informaation hakuväylä. Markku Jetsosen ylläpitä-
mät jaoston nettisivut ovat olleet lajin kehittämisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeät. Sivuille on viimeksi 
kuluneiden vuosien aikana kasattu tulosten ja kisa-
kutsujen lisäksi lajivalmentajan tekemää valmen-
nusmateriaalia, lajista kertovia esitteitä ja kisakuvia 
ulkomailta sekä lista alueyhdyshenkilöistä. 

Harrastajat ovat löytäneet sivut hyvin, ja etenkin 
Suomen Metsästäjäliiton metsästysampujat ovat 
kiitelleet valmennus-, harjoittelu- ja tekniikkaoh-
jeista, jotka ovat tätä ennen olleet heille saavutta-
mattomissa. 

Metsästäjästä riistamaaliampujaksi
Lähtökohdaksi lajiaktiiveille muodostui se, että 
lajin pariin tullaan jos ei metsästyksen kautta 
niin metsästävistä perheistä. Esimerkkejä löytyy 
Krister Holmbergista Heikkilän veljeksiin. Niin 

alettiin miettiä miten lajin ”ilosanomaa” saataisiin 
vietyä metsästävien nuorten tietoisuuteen ja kuin-
ka metsästysampumalajeissa jo lähes samaa lajia 
harrastavat nuoret saataisiin mukaan omiin kilpai-
luihimme, valmennusryhmiimme ja jopa Suomea 
edustamaan. 

Metsästäjäliitossa, sen piireissä ja kisajärjestä-
jissä ideoihin suhtauduttiin suopeasti, ja henki 

yhteistyölle lajien ja liittojen välillä oli hyvä. Riis-
tamaaliammunta toivotettiin tervetulleeksi liiton 
eri tapahtumiin. Kovin suuri kynnys se ei ollut, sillä 
lähes kaikki riistamaalilajien harrastajat kiertävät 
aktiivisesti myös metsästysampumalajien kisoissa.

Seuraavana keväänä kasasin lyhyen infopaketin 
lajistamme ja julisteita sekä muuta lajirekvisiittaa 
mukaani ja menin Metsästäjäliiton ilma-aseiden 
SM-kilpailuihin Närpiöön, jonne kilpailun johtaja 
Matias Rönn oli toivottanut meidät tervetulleiksi ja 
varannut käyttöömme yhden ”standin”. 

Viikonloppu meni hienosti, ja pöydän ääressä 
riitti kyselijöitä – eli kiinnostusta oli. Matkan pa-
ras palkinto oli siihen asti metsästysammunnoissa 
kisanneessa Heikki Lähdekorvessa herännyt kiin-
nostus riistamaalilajeihin. Sieltä alkanut aktiivinen 
harrastus ja kova harjoittelu toivat hänelle poikien 
EM-hopeaa jo viime kesänä. Lajiesittelyt Metsästä-
jäliiton kilpailujen yhteydessä ovat sittemmin saa-
neet jatkoa ja jatkuvat myös tänä vuonna. 

Riistamaalijaosto rekrytoi uusia harrastajia

h  Tomi-Pekka Heikkilä ja osa Keski-Suomen 
Metsoleirin osallistujista. Kaikkiaan vuoden 
aikana lajiin tutustui noin 200 nuorta.

f  Heikki Lähdekorpi löysi lajin ensimmäisen 
lajiesittelyn yhteydessä 2010 ja voitti viime 
elokuussa EM-hopeaa Belgradissa.
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Metso-leirit
Toiminta haluttiin kuitenkin viedä vielä pitem-
mälle kuin jo ammuntaa harrastaville nuorille. 
Metsästäjäliitto järjestää 12-16–vuotiaille nuorille 
vuosittain eri puolilla maata nuorten leirejä. Met-
so-leirien järjestäjiin otettiin yhteyttä, ja meidät 
toivotettiin tervetulleiksi leireille esittelemään lajia. 
Nuoret saivat myös mahdollisuuden kokeilla lajia. 

Tehtävä on sikäli helppo, että leirien järjestäjien 
mukaan ammuntapäivä on aina leirien kohokoh-
ta ja odotetuin päivä. Leireillä opetellaan lisäksi 
muun muassa riistanhoitoa ja pyyntiloukkujen 
valmistamista. Leirillä on mahdollista suorittaa 
metsästyskortti. 

Jaostolle hankittiin kevyt, helposti mukana kul-
jetettava liikkuvan maalin ilmakiväärirata, jonka 
voi koota vaikka koulun luokkaan tai liikuntahal-
lin nurkkaan; vain pistoke seinään ja taulu saadaan 
liikkumaan. Jarmo Smura ideoi taustaksi jousiam-
pujien käyttämän solumuovin vanerilla vahvistet-
tuna. Rakenne kerää talteen myös kertyvän lyijyn.

Iso kiitos koko projektin onnistumisesta kuuluu 
aktiivisille harrastajille ympäri Suomen. Kaikki-
aan vuoden 2011 aikana käytiin kuudella leirillä 
ja ammutimme ja opastimme lajin alkeisiin noin 
200 nuorta.

Uudenmaan alueen leirit ohjasivat Krister ja 
Henrik Holmberg, joka myös käänsi leirejä var-

Tekstit: Ville Häyrinen
Kuvat: Ville Häyrinen ja Lassi PaloRiistamaalijaosto rekrytoi uusia harrastajia jaosto järjestää 

koulutusta 
riistamaalilajeissa
Jo vuodesta 2009 lähtien olen kiertänyt 
jaoston nimissä pitämässä metsästys- ja 
ampumaseuroille sekä SML:n piireille 
niiden tarpeisiin räätälöityjä valmennus- 
ja koulutuspäiviä. Näiden yhteydessä 
on paitsi esitelty lajia ja sen toimintaa 
myös käyty läpi ammunnan teoriaa ja 
oltu itse radallakin kokeilemassa ohjeita 
käytännössä. 

Kiinnostus kentällä on toimintaa 
kohtaan ollut koko ajan kasvavaa. Monilla 
riviharrastajilla on kiinnostusta ja ennen 
kaikkea halua kehittyä ampujina. 

Riistamaalilajeissa meille on vuosien 
aikana kertynyt melkoinen määrä tietoa 
liikkuvan maalin ammunnasta, sen 
tekniikasta ja harjoittelusta. Olemme 
ottaneet tavoitteeksi sen saattamisen 
lajin kenttäväen käyttöön. Koulutuksista 
kiinnostuneet tahot voivat ottaa yhteyttä 
joko jaoston puheenjohtajaan tai 
lajivalmentajaan.

ten tehdyn esitteen ruotsiksi. Lapin 
alueen leirit veti Matti Piirto, Kymin 
leirin Jussi Suoknuuti ja Keski-Suo-
men Ville Häyrinen. 

Nuoret ampujat Mika Kinisjär-
vi, Ville Huomolin ja Jani Suoranta 
sekä kaikki kolme Heikkilän veljestä 
olivat vuorollaan mukana näyttämäs-
sä leiriläisille kuinka liikkuvaa taulua 
ammutaan – ja myös osutaan.

Tytöt ja naiset kiinnostuneita
Lajiparlamentin yhteydessä on vuosittain käyty 
läpi menneen vuoden tilastoja kisojen ja osallis-
tujamäärien osalta. Vaikka viime vuosien aikana 
lajin hyväksi tehty työ sekä uusien harrastajien 
aktiivinen rekrytointi eivät välttämättä vielä näy 
harrastajamäärissä, on silti voitu ilolla todeta, että 
SM-kisoissa riistamaalilajeihin osallistuneiden 
ampujien määrä on noussut viimeksi kuluneiden 
vuosien aikana reilulla kolmanneksella. Aallon-
pohja on toivottavasti jo ohitettu, sillä viime vuo-
den SM-kilpailuissa kävi jo 200 ampujaa.

Vuoden 2011 tuloksia selatessa on mukava huo-
mata naisten ja tyttöjen sarjoihin osallistuneiden 
ampujien määrän kaksinkertaistuneen edellisestä 
vuodesta. Metsästyksen aloittavissa nuorissa on yhä 

e n e m -
män tyttö-
jä, joita kiinnostaa myös ampuminen. Monissa 
seuroissa aktiiviset harrastajat ovatkin ohjanneet 
tyttöjä riistamaalilajien pariin varsin hyvällä me-
nestyksellä. 

Toivottavasti Marika Salmisen ja Mikaela 
Qvanströmin menestykselle tulee jatkoa myös tu-
levaisuudessa.  u

Lisätietoa ja materiaalia löytyy osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/riistamaali

h  Varsinaisten riistamaalilajien lisäksi nuoria 
opetettiin myös mm. aseenkohdistuksessa.

i  Ville Häyrinen opastaa nuorta metsästäjää 
riistamaaliammunnan saloihin.

uuSi SaRja nuoRiLLE
Riistamaalijaosto päätti syksyn kokouksessaan 
uuden S14-sarjan perustamisesta. Sarja on 
yhteinen tytöille ja pojille, jotka ampuvat 20 
laukauksen hitaiden juoksujen kilpailun. 

ajatuksena on helppo lasku lajin pariin, 
vaikeampia nopeita juoksuja tarvitsee alkaa 
opetella vasta vähän myöhemmin. 

Vuonna 2012 on sarja sekä 10m että 50m 
SM-kilpailujen ohjelmassa.
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Puolustusvoimien panostus 
tarkkuusampumiseen on 
korkeatasoisempaa kuin 
useimmat siviilit tietävät. 
Tätä tietotaitoa on nyt myös 
"Antti Ampujan" saatavilla. 

hollolalainen aseseppä Timo Taskinen, 53, jäi 
runsaat kaksi vuotta sitten eläkkeelle Hämeen 
Rykmentin edustusampujien asemestarin 

tehtävistä. Hänellä on takanaan sekä muodollista 
asekoulutusta (PV:n Päällystöopiston aselinjan Kok-
kolan Asekoulussa) että kilpailukokemusta ilmaki-
väärillä, pienoiskiväärillä ja vakiokiväärillä. 

Taskinen on ampunut kilpailumielessä tosissaan 
23 vuoden ajan. Hän on edustanut Suomea vuon-
na 1985 EM-kilpailuissa ilmakiväärillä Bulgarian 
Varnassa sekä pienoiskiväärillä makuuasennon 
erikoisampujana pienkaliiperin EM-kilpailuissa 
Osijekissa Jugoslaviassa. PV:n 300m vakiokivää-
rivalmennuksessa hän oli vuosina 1983-86 CISM 
PM-kilpailut tähtäimessä.

Edustusampujien aseiden tsaariksi
Vuonna 1991 Taskisen vastuulle annettiin Puolus-
tusvoimien edustusampujien valmennusasevarasto 
tarvikkeineen ja patruunoineen, niiden huolto ja 
ylläpito. Tässä tehtävässä hänellä on ollut näköala-
paikka maailman huippuaseisiin, tekniikan kehit-
tymiseen ja kaliiperivalintoihin.

– Ampumaurheilu on välineurheilua. Jos haluaa 
pärjätä maailman huipulla, on työkalujen oltava 
sen mukaiset, Taskinen toteaa faktana. 

– Suomi on sotilasammunnassa maailman Top 
5:n joukossa. Ja viime kilpailuissa oli sentään mu-
kana 44 maata. Suomen Puolustusvoimat ei puu-
hastele, vaan menee huipputasolla sekä aseissa että 
patruunoissa, Taskinen sanoo.

Hänen aikanaan kaliipereissa tapahtui siirtymi-
nen 7,62x53R:stä 308 Win.:in kautta 6 mm BR:ään. 
Kaikki tämä suhteellisen lyhyessä ajassa.

– 7,62x53R on sinänsä hyvä patruuna, siinähän 
voidaan käyttää samaa luotia kuin 308:ssakin. Mut-
ta sen maailmanlaajuinen käyttö rupesi jäämään 
vähille, minkä vuoksi valmiiden kilpailupatruunoi-
den saanti heikentyi. 308 Win. tietysti oli ja on koko 

maailmassa tunnettu ja käytetty patruuna, myös kil-
pa-ammunnassa, Taskinen kertoo historian kulusta.

Ja jatkaa: 
– Mutta sitten tuli 6 mm BR Norma vuonna 

1996. Siinä käytettiin 6,4-6,8 g luoteja kun 308:aa 
ladattiin 10,0-12,0 g painoisilla. Kevyemmällä luo-
dilla ampumamukavuus parani merkittävästi. Pie-
nempään luotiin saatiin lähes samat ominaisuudet 
muun muassa tuulikestävyydessä kuin 30-kaliipe-
riseen. Lapua alkoi ladata kilpatasoista ”kuus-bee-
ärrää” patruunaa pari vuotta myöhemmin.

Pv valitsee Grünig & Elmigerin
PV:n edustusampujat ovat käyttäneet Taskisen ai-
kana kolmea asemerkkiä. Taskisen tullessa taloon 
merkki oli Tanner. Tämä ilmoitti aluksi, että he pi-
täytyvät 308:ssa. Sen vuoksi PV päätti kokeilla kah-
ta muuta asemerkkiä, Grünig & Elmigeriä ja Blei-
keria. Kaikki kolme valmistajaa ovat sveitsiläisiä. 
Pian myös Tanner antautui ja tarjosi 6 mm BR:ää.

Kolmesta merkistä Grünig & Elmiger tuli vali-
tuksi. G+E:n valinnan seurauksena Taskinen tapasi 
yrityksen henkilöitä kilpailuissa maailmalla, tu-
tustui heidän toimintaansa ja tuotteisiin sekä kävi 
tehtaalla Sveitsissä.

Taskinen oli aikanaan tehnyt päätöksen, jonka 
mukaan hän jatkaisi eläkkeelle jäämisensä jälkeen 
työskentelyä aseiden parissa. Rakentaessaan taloaan 
Hollolaan hän suunnitteli sen yhteyteen tilan, josta 
oli tuleva asepaja. Kun eläkepäivät koittivat joulu-
kuussa 2009, Taskinen sopi G+E:n kanssa merkin 
Suomen edustuksesta ja maahantuonnista. Tämän 
kaltaiset aseet ovat käytännössä kustom-aseita, os-
tajan tilauksen mukaan rakennettuja. Niinpä mi-
tään asevarastoa ei tulla Suomessa pitämään, ei edes 
näyteaseita, vaan aseet tilataan asiakkaan speksien 
mukaan toimitusmyyntinä. Jo G+E-aseiden yksik-
köhintakin – 7000-8000 euroa – rajoittaa tehok-
kaasti mahdollisuuksia pitää aseita varastossa.

Grünig & Elmiger on hienomekaaninen kone-
paja, jonka leipätyö on sairaala-alalla. Asevalmistus 
kulkee suvun perinteenä, sillä Emil Grünig tuli 
22-vuotiaana Helsinkiin MM-ampumakisoihin 
vuonna 1937. Sveitsiläinen palasi kotimaahansa 
seitsemän mitalin kanssa. Emil ampui myöhem-
min kultaa Lontoon olympialaisissa (1948) ja maa-
ilmanmestaruuden Oslossa vielä 1952. 

Emilin poika Kurt Grünig perusti asetehtaan 
Heinz Elmigerin kanssa vuonna 1962, ja näin syn-
tyi Grünig & Elmiger AG. Tänään yritystä johtavat 
Emilin pojanpojat Daniel ja Rolf Grünig.

G+E tunnetaan parhaiten 300m kivääreistään 
RS III, vakiona, vapaana ja CISM:na. Uudehko 50m 
pienoiskivääri Racer Linear esiteltiin Urheiluam-
puja 6-2011:ssä. Omien aseiden lisäksi G+E val-
mistaa perärautajärjestelmiä, joita myydään myös 
muille asetehtaille, kuten Anschützille. 

G+E valmistaa itse piippunsa lastuavalla työstö-
menetelmällä, mutta ostaa piippuja myös USA:sta 
Liljalta.

Patruunatestejä
Taskinen on suorittanut PV:lle paljon aseiden ja 
patruunoiden/luotien yhteensovittamisia, ja hän 
tarjoaa samaa palvelua nyt aseseppänä siviileille. 
Ilma-aseet hän testaa Lahdessa, 22 LR:t Vierumä-
ellä tai Tanhuvaarassa.

Taskinen on testannut tuhansia patruunaeriä 
22 LR-kivääreissä. Hän katsoo, että Lapuan laatu 
on noussut valmistuksen siirryttyä Saksaan. X-act, 
Midas+ ja Center-X ovat hyviä merkkejä. Ampu-
jan taso ja kukkaron paksuus sanelevat valinnan 
näiden joukosta. RWS R50 ja Eley Tenex ovat hä-
nen mielestään myös kilpailutasoisia patruunoita. 
Muista merkeistä hänellä ei ole kokemusta. 

– 6 mm BR näyttää kaliiperina olevan ajajan pal-
lilla 300m kilpailuissa tällä hetkellä. Sitä valmistavat 
sekä Norma että Lapua. 308:aa tiukempi rihlan nousu 
rankaisee ampujaa lyhyemmän piippuiän muodossa. 
Kun 308:n piippu kestää 10 000 laukausta, niin 6 mm 
BR saattaa kestää 3000-4000, Taskinen arvelee. 

– 6,5x47 Lapua on uusi kaliiperi, jolla ovat am-
puneet täydet 600 ennätyskelpoista pistettä ainakin 
Ranskan Henry Josselin ja Suomen Henri Häkkinen. 
G+E oli kehittämässä asetta Lapuan kanssa tälle ka-
liiperille. Saapa nähdä, mitkä ovat pitkässä juoksussa 
kokemukset tämän kaliiperin tarkkuudesta, tuuli-
herkkyydestä ja piippuiästä, Taskinen pohdiskelee. 

– Tuulen kestävyys raskaammalla luodilla on 
teoriassa parempi, mutta rekyylikin lisääntyy. 

Aseseppä Taskisen saattaa olla kiireinen tämän 
vuoden aikana, mutta sähköpostilla tai puhelimel-
la voi aina kysäistä, mikä asemestarin työtilanne 
on. Taskinen suorittaa normaalia asesepintää sekä 
patruunatestausta kivääreille ja pistooleille sekä 
ruuti- että ilma-aseille.  u

www.aseseppataskinen.fi
timo@aseseppataskinen.fi

aseseppä timo taskinen Hollolasta

Patruunatestausta
ja asesepintää

Timo Taskisella on kokemusta sekä 
kiväärien että pistoolien asesepinnästä. 

Aseseppä Timo Taskinen on myös 
kiväärilajien kilpa-ampuja.

Teksti ja kuvat:
Pekka Suuronen
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j
ouko Kinnunen, 62, pitää huoltoasemaa ja taukopaikka-baaria Äänekos-
ken Mämmensalmella nelostiellä viisitoista kilometriä Hirvaskankaalta 
pohjoiseen. Hän on harrastanut kasa-ammuntaa 20 vuoden ajan ja ra-
kensi jo uransa alkuvaiheissa itselleen lajiin sopivan kiväärin. Sen vanhan 

kaavan mukaan kaverillekin piti tehdä kivääri, sitten kaverin kaverille jne. 
Näin on moni yritys aloittanut. Tänä päivänä Kinnusen tuotannon kapa-

siteetti on muutamia kymmeniä aseita vuodessa, riippuen muiden työtehtä-
vien aikavaatimuksista. Hän on itse suunnitellut lukkoaktion eli aseen sydä-
men. Lukonkehys, lukko ja laukaisulaite ovat omintakeiset. 

– Eipä ole tähän päivään mennessä kukaan tullut sanomaan, että olet jos-
tain ne kopioinut, Kinnunen toteaa yksikantaan. 

Lukonkehyksen materiaalina hän käyttää alumiinia, nuorrutusterästä 
("mustaa"), ruostumatonta terästä ("kirkasta") tai jopa high-tech titaania.

Alumiinikehykset ovat olleet suosituimpia painosysistä. Kasa-ampujilla on 
painokiintiö, ja he haluavat säästää painon piippuun. Etupainoisuus on lajissa 
eduksi, raskas piippu värähtelee tasaisemmin ja rekyylin vastaanotto on joh-
donmukaisempi. Metsästäjä taas hakee mahdollisimman alhaista aseen ko-
konaispainoa. Kevyt ase on vaikeampi ammuttava ja potkii pahemmin, mutta 
metsästäjä katsoo, että "asetta pääsääntöisesti kannetaan ja sillä ammutaan 
vain harvoin". Eli keveys on valttia.

Alumiiniseen lukonkehykseen laitetaan teräksinen insertti, joka siirtää 
rasitukset piippukierteistä, patruunapesästä ja lukon kuurnista alumiiniseen 
lukonkehykseen ja sitä kautta tukkiin. Lukonkehyksen kiinnitykseen Kinnu-
nen käyttää ruuvien asemesta erikoisliimaa. 

– Pitää takuulla, ja kylkiäisenä syntyy petaus, hän kehaisee. 
Tukkia ei tarvitse irrottaa ellei se mene rikki. Mutta jos tarve tulee, liimaus 

irtoaa kuumailmapuhaltimella ja 175 asteen lämmöllä.
Kivääri voidaan rakentaa varmistimella tai ilman. Jos varmistin tilataan, se 

sijaitsee lukonkehyksen takaosassa oikealla puolella, siellä missä metsästäjät 
ovat tottuneet sitä käyttämään.

… Mutta ostopiiput Ja -tukit
Kinnunen ei valmista piippuja, mutta muotoilee ne profiililtaan ja pituudel-
taan asiakkaan toivomuksen mukaisiksi ja viimeistelee ne asiakkaan halua-
malla pintakäsittelyllä. Äänenvaimentimen kierteet laitetaan, jos tilataan. 

Piippuaihiot tulevat kuuluisilta nimiltä USA:sta: Krieger, Hart, Shilen, 
Adams & Bennett ja Bartlein. Tai Skotlannista: Border Barrels. Piiput ovat 
joko "mustaa" nuorrutusterästä tai "kirkasta” ruostumatonta.

Kaliiperi liittyy oleellisesti tarkkuuteen. Se on asiakkaan vapaasti valitta-
vissa. Kinnusen oma suosikki kasa-ammunnassa on 6 mm PPC, joka myös 

hallitsee kasakilpailuja 300 
metriin saakka. Siitä pitemmille matkoille hän käyttää 7 mm WSM:ää. 

300 m SAL-disipliinien ampujien suosikki tällä hetkellä on 6 mm BR Norma. 
Kinnunen suosittelee tätä myös pienriistan kaliiperiksi. Rihlan nousu on syytä 
sovittaa käyttötarkoituksen, luodin painon ja aiotun lähtönopeuden mukaan. 

Kinnusen valmistamien kiväärien kaliiperikirjo on tähän mennessä ulot-
tunut 22 LR:stä 458 Lottiin. Pienoiskivääreitä on tehty toistaiseksi vain yksi 
kappale. Hän on myös suunnitellut prototyypin massasulkuisesta pienoiski-
vääristä, jota hän on kehittänyt ampumahiihtoa ajatellen.

Tukkina Kinnunen käyttää mielellään hiilikuitutukkeja Amerikoista, Mc-
Millanilta -L- ja muilta. Tällainen tukki tekee valmiista kivääristä oleellisesti 
kevyemmän. Perinteisempää asetta haluavalle on tarjolla pyökkitukkeja.

kustoM-aseella on Hintansa
Hiilikuitutukkisen ratakiväärin tyypillinen hinta parhaalla piipulla, ilman li-
pasta, ilman varmistinta, ilman tähtäimiä on 2750 euroa. Pelkät raudat ilman 
tukkia maksavat runsaat 2000 euroa. Metsästyskiväärin hinta on sama kuin 
rata-aseenkin. Lipas lisää kustannuksia muutamalla sadalla eurolla. 

Rata-aseet ovat pääsääntöisesti lippaattomia. Asiakas voi valita hylsyaukon 
oikealle tai vasemmalle puolelle.

Myös pienriistakäyttöön tulevat metsästysaseet ovat olleet valtaosin lip-
paattomia. 

– Yleensä asiakas aina haluaa lippaan, mutta kun keskustelemme asiasta, 
tilaus kääntyy useimmiten lippaattomaksi. Esimerkiksi lintua metsästettäessä 
on yleensä käytettävissä vain yksi laukaus. Lintu joko putoaa tai lehahtaa len-
toon. Miksi sitten maksaa tarpeettomasta, Kinnunen huomauttaa. 

– Sitä paitsi lippaaton kivääri on jäykempi sekä lukonkehykseltään että tu-
kiltaan. Molemmat edesauttavat tarkkuutta.

JO-KI-kiväärin toimitusaika on 2-3 kuukautta, Kinnusen työtilanteesta ja 
asiakkaan toivomuksista riippuen.  u

Yhteystiedot:
Aseseppä Jouko Kinnunen

Ouluntie 468, 44150 Äänekoski
0400 644 315, info@jo-ki.fi

h  Jouko Kinnunen on 
suunnitellut ja rakentaa aktion 
eli kiväärin sydämen itse. 
Tässä suurin ja pienin.

k  Osa Jouko Kinnusen kasa- 
ammuntakilpailujen palkinto-
saaliista 20 vuoden ajalta.

Äänekoskella vaikuttaa kasa-ampuja ja 
asevalmistaja Jouko Kinnunen. Hänen 
kiväärinvalmistuksensa alkoi kasakivääreistä, 
mutta tuotanto on laventunut myöhemmin 
myös metsästysaseisiin.

Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen

Jouko kinnunen
asevalmistaja Äänekoskelta
jo-ki-kiväärit – keveyden
ja tarkkuuden tavoittelua

Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen
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Puuppolalainen Martti Silvennoinen, 68, on pitkän linjan metsästäjä, 
urheiluampuja, teknikko, metallimies, tuotekehittäjä, ammattikoulun 
opettaja emeritus ja nykyinen industrialisti, joka valmistaa muun mu-

assa kehittämäänsä CNC-sorvauksessa käytettävää tangonvetolaitetta. Hän 
on myös pitkän linjan hirvimies, Jylhänperän metsästysseuran perustajajäsen 
(perustettu 1959) ja Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin hallituk-
sen jäsen. Hän toimi SML:n kilpailutoimikunnan sihteerinä ja lajijohtajana 
yli kymmenen vuoden ajan. Silvennoinen on pitkäaikainen SML:n ampuma-
lajien puuhamies, aktivisti, organisaattori ja kilpailija.

Silvennoinen oli 1970-luvulla aktiivi myös SAL:n lajeissa. Hän ampui pie-
noiskiväärillä makuuasentoa ja ilmapistoolia 570 pisteen tasolle. Pistooliam-
pujille tutun rasitusvamman seurauksena aseeksi vaihtui ilmakivääri.  

SML:n Keski-Suomen piirin kilpailutoimikunnassa ollessaan Silvennoinen 
kehitti riistamaaliammunnan ilmakiväärille talvikuukausia varten. Uudet lajit 
esiteltiin Siilinjärven SM-kisojen yhteydessä vuonna 1993 piirien joukkueen-
johtajille ja kilpailuvastaaville. Kolmen vuoden kuluttua kilpailtiin jo ilmaluodi-
kon ja ilmahirven SML:n riistamaalien Suomen mestaruuksista Jyväskylässä.

Silvennoista ovat askarruttaneet äänenvaimenninasiat sekä radalla että 
metsällä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vaikka niiden käyttö radalla oli 
aina ollut sallittua, varsinainen innostus Suomessa alkoi vasta vuonna 1993 
uudistuneen metsästyslain myötä. 

vaimentimia radalle ja metsälle
Silvennoinen ryhtyi kehittämään äänenvaimenninta aluksi 
ratakäyttöön. Suomeen syntyi lyhyessä ajassa useita valmis-
tajia, ja markkinat täyttyivät. SML:n kilpailuissa vaimennin 
on mieluummin sääntö kuin poikkeus. Syksyisissä hirvimer-
kin ammunnoissakin yli puolella suorittajista näyttää olevan 
kiväärissään äänenvaimennin, joskin käyttöasteessa on suu-
ria paikkakuntakohtaisia eroja.

Silvennoinen muistelee, miten hänen astellessaan ensi 
kertaa vaimennetun aseen kanssa hirviradalle ennakkoluu-
lot velloivat väkevinä: ”… Tollaset tarttis lailla kieltää...”, ”… 
Reppuhirvenkö meinaat kaataa...” Nyttemmin on valistus 
purrut ja jupina vähentynyt. Toki sataprosenttista kannatusta 
ei äänenvaimentimen käyttö ole metsästäjien keskuudessa 
saavuttanut. Onhan sen hankkiminen jo rahakysymyskin.

Silvennoinen sanoo rauhallisesti, että SAL:n säännöissä 
äänenvaimentimet pitäisi ei ainoastaan sallia vaan ne pitäisi 
määrätä pakolliseksi. 

– Vain siten voimme välttyä ampumaratoja uhkaavilta sul-
kemisilta.

Hän kertoo Jyväskylän Leppäveden ampumaradan ”keis-
sin”. Rata sijaitsee noin seitsemän kilometriä Jyväskylästä 
koilliseen. Sen vaikutusalueella on muun muassa Tiituspoh-
jan uusi asuntoalue. Ampumamelusta puhuttaessa ympäris-
töihmiset käyttävät 65 dB raja-arvoa. Kun ammutaan eniten 
käytetyllä 308 Win.-kaliiperilla, ampumaradan ympärille 
syntyy ilman merkittäviä maastoesteitä 3000 hehtaarin alue, 
jossa 65 desibeliä ylittyy. Hyvää äänenvaimenninta käytettä-
essä 65 dB-alue pienenee 28 hehtaariin! 

On helppo nähdä, kuinka äänenvaimentimen käyttö ja ampumaratojen 
tulevaisuus kulkevat käsi kädessä.

Hirvestäjänä ja koiramiehenä Silvennoinen panostaa omien MaSi-vai-
menninten valmistuksessa metsästysmalleihin ja eritoten sellaisiin, joissa 
suupamaus eteenpäin on saatu mahdollisimman pieneksi. Hän ajattelee ar-
vokkaiden metsästyskoirien korvia. Hän näyttää Erä 1/2005-lehdessä julkais-
tua vertailua, jossa MaSi-vaimentimen vaimennus nimenomaan etusektoris-
sa on mitattu parhaaksi. 

optisen tähtäimen salliminen
Näön muuttuminen iän mukana on elämän faktaa lähes kaikille. Useimmin 
muuttuminen tapahtuu huonompaan suuntaan. 

– Kuusikymppinen rata-ampuja, joka pärjää diopteritähtäimillä, on jon-
kinlainen harvinaisuus, Silvennoinen lataa. 

Hän ehdottaa, että optisen tähtäimen käyttö sallittaisiin vaikkapa nolla-
suurennoksella. Näin saataisiin pelastettua ammunnan jo lopettaneita takai-
sin harrastuksen pariin. SAL:n 50m ja eritoten 300m disipliinit eivät kärsi 
mistään ylenpalttisesta tungoksesta radoille. Ei olisi varaa pudottaa lajin har-
rastajia pois vanhasta ja kokeneesta päästä.

SML:n kilpailuissa saa käyttää optisia tähtäimiä, myös suurentavia. Niinpä 
näissä kisoissa näkee vanhempia ampujia, ja he tekevät täysin kilpailukykyi-
siä suorituksia.

Silvennoinen ehdottaakin, että SAL:n ja SML:n ase- ja varustesäännöstöjä 
pitäisi yhdenmukaistaa tai ainakin lähentää niitä huomattavasti. 

– Samoin kilpailutapahtumia pitäisi koordinoida niin, että päällekkäisyyk-
siä vältetään ja ampujat voisivat osallistua molempien liittojen kilpailuihin.

Masinan tuotepalettia
Masina-Tuotteen kaupallinen päätuote on alussa mainittu EU-patentoitu 
CNC-sorvien tangonvetolaite, mutta äänenvaimentimet, kiikarinjalat sekä 
tähtäinkiikareiden pikavaihtojalustat ovat Silvennoisen sydäntä lähellä. Hän 
on itse kehittänyt omat tuotteensa ja hakenut niille mallisuojat. 

Kiikaritähtäimen pikajalustoja valmistetaan tällä hetkellä kivääreihin Tik-
ka T3, Tikka 65 ja CZ 550, ja lisää malleja on tutkimustyön alla. Sakon kar-
tiokiiloihin löytyy innovatiivinen, mallisuojattu uutuusjalusta, joka ilmestyy 
markkinoille tämän kevään aikana.  u

www.masina-tuote.com
martti.silvennoinen@masinatuote.inet.fi

Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen

”Äänenvaimentimet 
pakollisiksi ja optiset 
tähtäimet sallituiksi”
Keski-Suomessa vaikuttavan Masina-Tuotteen 
omistaja heittää kerettiläisen teesin, joka ei sovi 
yhteen Ampumaurheiluliiton (SAL) nykyisten 
sääntöjen kanssa. Molemmat otsikon laitteet kun 
ovat perinteisessä rata-ammunnassa kiellettyjä.

Martti Silvennoinen ja osa 
kerättyä palkintokokoelmaa.



      SAL ja Innolink yhteistyöhön 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Onko yritykselläsi 
kehittämistarpeita? 

 Suunnitteletteko uuden 
tuotteen lanseerausta? 

 Haluatko selvittää 
yrityksesi kilpailuedut? 
Ota yhteyttä! 
Yhteystiedot näkyvät alla. 

SAL ja Innolink Research Oy:n yhteistyö 
ampumaurheiluliiton toiminnan kehittämiseksi 

 
Tammikuussa 2012 käynnistettiin yhteistyö SAL:n ja Innolinkin välillä 
ampumaurheiluliitonliiton uuden jäsenlähtöisemmän toimintamallin 

kehittämiseksi ja liiton uusien tavoitteiden määrätietoiseksi toteuttamiseksi. 
Useat jäsenseurat tulevat kuulemaan Innolinkistä jo alkuvuonna 2012! 

Liity sinäkin Innolinkin kuluttajapaneeliin! 
 Yhteiskunnan näköalapaikalle vaikuttamaan! 

Innolinkin asiakkaita ovat sekä PK-yritykset että Suomen suurimmat yritykset, 
urheiluorganisaatiot, liitot, alueelliset kehitysorganisaatiot ja julkiset toimijat. 

Asiakkaillamme on usein tarve kysyä kuluttajien, kansalaisten ja jäsenten 
mielipiteitä suunnitelmiinsa. Innolink tarjoaa tähän mahdollisuuden 

kuluttajapaneelinsa kautta. Paneelissa myös hyvät palkinnot. 

LIITY PANEELIIN!  

Rekisteröidy osoitteessa www.innolink.fi  
TAI TEKSTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI NUMEROON 045 358 9320 (normaali tekstiviestin hinta). 

Innolink Research Oy  
Tampellan Esplanadi 2, 4.krs , 33100 Tampere  

Fredrikinkatu 34 B 22 , 00100 Helsinki 
Lisätietoja: tutkimuskonsultti Mikko Ulander, p.045 358 6815, mikko.ulander@innolink.fi 

Innolink Research Oy on Suomen 
kolmanneksi suurin ja ylivoimaisesti 
nopeimmin kasvava tutkimusyritys. 
Autamme asiakkaitamme menes-
tymään olemalla kumppani, joka 
haastaa rohkeasti. Toteutamme 
kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät 
tieto, konsultaatio ja järjestelmät. 

 

Innolinkin palvelut sisältävät mm. 
asiakastyytyväisyystutkimukset, 
potentiaalikartoitukset, brändi-
tutkimukset, kuluttajatutkimukset, 
henkilöstötutkimukset, jäsen-
tutkimukset,  julkisen sektorin 
tutkimukset sekä myynnin ja 
markkinoinnin valmennukset. 
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h
einrich Bleiker valmistaa sekä 50m että 300m kivääreitä. Tunnettuja 
300m kiväärin käyttäjiä ovat muun muassa Marcel Bürge (Sveitsi), 
Henry Josselin (Ranska), Cyrill Graff (Ranska) ja Rajmond Debe-
vec (Slovenia). 50m ampujia ovat Warren Potent (Australia), Linda 

Olofsson (Ruotsi) ja Vebjoern Berg (Norja). Bleikerin aseilla on ammuttu en-
nätyskelpoiset 600 pistettä kahdesti 300m ja kahdesti 50m aseella. 

Bleiker on käytetty merkki myös sotilas-ammunnoissa, CISM-piireissä. 
Suomen tiettävästi ainoa Bleiker onkin hankittu juuri sotaväen toimesta. 

Se on Ilmavoimien edustusampujien käytössä. Ase on tuotu Suomeen viitisen 
vuotta sitten. Urheiluampuja-lehti pääsi tutustumaan tähän yksilöön Tikka-
koskella. 

Sen toi ystävällisesti näytille Tikkakosken Ampujia (TiA) edustava luut-
natti Aarne Markko, jonka työantaja on Ilmavoimat. Hän ampui 3. kesäkuuta 
2006 täydet 600 pistettä 300m vapaakiväärillä makuulta ja sivusi täten SE-
tulosta. Hän liittyi ”huippukerhoon”, jonka aiempia jäseniä ovat Tapio Säyne-
virta, Keijo Minkkinen ja Kari Pennanen. Sittemmin (2008) Henri Häkkinen 
on liittynyt joukkoon.

Markon suoritusta ei kuitenkaan tehty Bleikerillä, joka tuohon aikaan ei 
ollut vielä tullut Suomeenkaan.

Bleiker hankittiin verrokiksi Grünig + Elmigerin aseelle, jotta voitaisiin 
päättää, kumman suuntaan tulevat hankinnat kallistuisivat. 

– Nämä kiväärit ovat mielestäni hyvin tasaväkisiä. Näistä kahdesta on vai-
kea sanoa, kumpi olisi parempi, Markko muotoilee diplomaattisesti. 

– Ilmeisesti kilpailutuksessa hinta on ratkaissut niin, että Puolustusvoimat 
osti muutaman Grünigin ja tämä jäi meille ainokaiseksi kappaleeksi. 

300m vakiokivääri CiSM-käyttöön
Ilmavoimien Bleiker on CISM-sääntöjen mukainen vakiokivääri. Se on pe-
rinteisen näköinen ja toiminen, pulttilukkoinen lippaallista kertatulta ampu-
va tarkkuuskivääri. Paino on lähellä sääntömaksimia 5,5 kiloa.

Kaliiperi on tämän hetken suosikki eli 6 mm BR Norma. Patruunapesä on 
C.I.P.-normitettu. Rihlan nousu on 8". Aseella ammutaan etupäässä Lapuan 
tehdaspatruunaa, joissa on 90 tai 105 grainin luoti, mutta itselataajilla olisi 
mahdollisuus valita 58 ja 115 grainin painoisten luotien väliltä. 

Teräksinen aktio on mustattu, piippu on rosteria. Aseessa on jo toinen piip-
pu menossa. Lukkopultin ja aktion liukupinnoissa on kullanvärinen titaani-
nitridipinnoite, jonka tarkoituksena on pienentää kitkaa ja lisätä kulutuskes-
tävyyttä sekä korroosionsuojausta. Lukko on kolminokkainen. Ulosheitto 
tapahtuu Remington-tyyppisesti jousivoimaisen tapin (plunger) voimalla.

Markko kehuu Bleikerin laukaisun säätöjä. 
– Kun ne on kerran säädetty, niin ne myös pysyvät paikoillaan, hän va-

kuuttaa. 
Laukaisuvastus tässä lajissa on 1500 grammaa.
CISM-Bleikerissä on 10 patruunan lipas, jota tarvitaan pika-ammunnois-

sa. Etutukki istuu lippaan kohdalta tasan, joka helpottaa käden tukea pysty-
ammunnassa.

Takatähtäin on Hämmerlin, jossa Centran iiris. Edessä on Bleikerin oma 
tunneli, johon sopivat tunnettujen valmistajien etutähtäimet. Piipun päällä 
on lämpöväreilyltä suojaava nauha. Varmistinta kiväärissä ei ole.

Bleiker-kivääri harvinaisuus Suomessa

Bleiker of Switzerland 
– lähes kustom-aseita

Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen

Tämä yksilön puutukki on väriltään sininen, mutta Bleiker tarjoaa monia 
värivaihtoehtoja. Perän (vedon) pituutta säädellään välilevyillä. Poskipakkaa 
voidaan säätää sekä sivu- että korkeussuunnassa. 

Pieni valmistaja
Vuonna 1983 perustettu Bleiker valmistaa vain muutaman sata kivääriä vuo-
sittain. Aseet ovat melko arvokkaita. Tässä esitelty CISM-kivääri maksaa noin 
5700 Sveitsin frangia vapaasti tehtaalla eli noin 4750 euroa. Lisäksi tulevat 
kuljetuskulut, 23 % alvia CIF-hinnan päälle, ja vielä C.I.P.-koeammuntakin 
on suoritettava Riihimäellä.

Mutta sitten ampujalla onkin kivääri, jota kelpaa esitellä radalla. Kun nettiä 
selailee, niin tulee johtopäätökseen, että Bleiker on maailmalla kuuluisampi 
50m kivääreistään kuin 300 metrin. 22-kivääri ”Challenger” on ISSF-sään-
töjen mukainen. 300m kivääreistä on useita versioita – löytyy vakiokiväärit 
ISSF- ja CISM-lajeihin sekä vapaakivääri ISSF-versiona. 

Ostaja voi vaikuttaa kaliiperiin, mutta tehtaan vakiokaliipereita ovat 7,5x55 
Swiss, 308 Win., 6 BR Norma, 6 XC Norma ja 6x39 BR. Bleiker on myös eräs 
harvoista valmistajista, jolta voi ostaa vakiona kiväärin kaliiperissa 6,5x47 La-
pua. Toinen on sveitsiläinen Grünig + Elmiger.

Bleikerillä ei ole tiettävästi maa-
hantuojaa Suomessa. Potentiaalisten 
ostajien on varauduttava omatuon-
tiin ja sen kuvioiden selvittämiseen.

Suomessa on puhuttu ”bleikkeris-
tä”. Valmistaja toimii Sveitsin saksan-
kielisellä alueella, joten hän lausuu 
nimensä ”blaik-ker”.  u

H. Bleiker Feinwerktechnik
Neufeldstrasse 1
CH-9606 Bütschwil
SWITZERLAND
www.bleiker.ch

H. Bleiker on työkaluja, 
hienomekaniikkaa ja 

tarkkuuskivääreitä 
valmistava konepajayritys. 

Se toimii Bütschwilissä 
Pohjois-Sveitsissä.

h 10 patruunan lipas istuu tasan 
etutukissa ilman ulkonemaa.

f Kolminokkainen lukko
on TiN-pinnoitettu.
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Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämä paikallisen 
seuratoiminnan kehittämistuen haku on käynnissä. 
Kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä 
aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.

Hankkeiden tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien 
lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja 
kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia 
innovaatioita.

Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 
15. maaliskuuta mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

Ampumaurheiluseurat voivat olla tarvittaessa yhteydessä 
liiton nuoriso- ja koulutuspäällikköön Timo Rautioon (040 820 
2300, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi).

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville 
hankkeille: harrastusmahdollisuuksien lisääminen (6–19-v.), 
harjoittelukulttuurin kehittäminen (11–15-v.) sekä seuran 
kehittäminen sinettiseuraksi.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea 
voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, 
uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten 
liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika tulee olla 
1.6.2012-31.7.2013. Tukea myönnetään 1000-8000 euroa.

Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön 
myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat 
kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan 
kehittämistuen jakamisesta vastaavat Suomen Liikunta ja 
Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto 
yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten 
liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Haku seuratoiminnan kehittämistukiin
päättyy maaliskuussa

Suomen ampumaurheiluliitolle
710 000 euroa valtionapua
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) myönsi tam-
mikuussa vuoden 2012 valtionavustukset liikuntajärjestöille. Val-
tion tuki liikuntajärjestöille on tänä vuonna 1,1 miljoonaa euroa 
viimevuotista enemmän. Lajiliittojen saama tuki kasvaa viime 
vuodesta 4,7 prosenttia ja muiden liikuntajärjestöjen saama tuki 
kasvaa puoli prosenttia. Suomen Ampumaurheiluliitolle tukea 
myönnettiin 710 000 euroa, joka on 17 000 euroa enemmän kuin 
viime vuonna.

Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 42,42 miljoo-
nalla eurolla. Avustusta sai yhteensä 124 järjestöä. Lajiliitoista suu-
rimman avustuksen eli 1 920 000 euroa sai Suomen Palloliitto. 

Arhinmäen mukaan valtionavustuksen korotus on tehty painot-
tamalla järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärää 
sekä liiton kansainvälisen kilpailutoiminnan menestystä. Paino-
piste on tänä vuonna palloilulajeissa, joissa lasten ja nuorten 
harrastajamäärät ovat kasvussa ja joiden kilpailullinen menestys 
kansainvälisesti sekä juniori- että aikuistasolla on ollut hyvää.

Lisäksi korotusta saavat liitot, jotka ovat tehneet toiminnallisen 
yhdentymisen ja tällä tavoin lisänneet edellytyksiä toiminnan laa-
dulliseen kehittämiseen. Näitä liittoja ovat Suomen Miekkailu- ja 
5-ottelun liitto ry sekä Suomen Soutu- ja Melontaliitto ry.

Arhinmäki sanoi tammikuussa, että tämä vuosi tulee olemaan 
suomalaisen liikuntakulttuurin osalta mielenkiintoinen. 

– Käynnissä olevat yhdentymisneuvottelut liikunnan palvelu- ja 
toimialajärjestöjen kesken sekä tulevat huippu-urheilutyöryhmän 
konkreettiset toimenpide-esitykset tulevat toivottavasti suuntaa-
maan toiminnan painopistettä entistä enemmän paikalliselle ta-
solle, Arhinmäki sanoi. 

– Tätä varten myönsin SLU:lle miljoonan euron lisätuen viime 
vuoden lopulla. Lisäavustuksen tavoitteena on kehittää ja toteut-
taa valtakunnallisia toimintamalleja, joilla vähävaraisten perhei-
den harrastus- ja kilpaurheilullinen osallistuminen paikallisissa 
urheiluseuroissa on mahdollista.

kuopio kutsuu…
kultahippufinalisteja maaliskuussa

Kuopio-halli toimii vuosien 
2012-13 Kultahippufi-

naalien näyttämönä. 
Tapahtuman järjestelyt 
ovat sujuneet ilman 
suurempia vastoin-
käymisiä ja etenevät 
suunnitellun aikataulun 
mukaisesti, kertovat 
järjestelyistä vastaavat 
Heikki Pääkkönen ja 

Kimmo Lahti.  
Finaalit järjestetään tänä 

vuonna 24.-25. maaliskuuta.
Kuopio-halli tarjoaa upeat puit-

teet kilpailulle tiloillaan, jonne saadaan 
tarvittaessa noin 120 ampumapaikkaa yhteen riviin. Ratakapa-
siteettia on reservissä lisääkin, jos tarve niin vaatii, kilpailuiden 
rakennusmestarit Jukka Jetsu ja Petri Matikainen kertovat.

Kuopiossa tullaan myös ampumaan ensimmäistä kertaa 
KHF:n historiassa kiväärilajit yhteen täpläriviin. Lauantaina 
ammutaan henkilökohtainen kilpailu ja sunnuntaina perinteinen 
joukkuekilpailu.

Joukkuekilpailua ajatellen Kuopio-hallissa on tuhatpaikkai-
nen siirrettävä katsomo, joka saadaan siirrettyä kilpailun ajaksi 
tarpeeksi lähelle. Näin katsojat pääsevät seuraamaan kilpailun 
tapahtumia entistä paremmin aitiopaikalta.

Kilpailut järjestetään kolmen savolaisseuran yhteistyössä. Järjes-
tävät seurat ovat Siilinjärveltä, Maaningalta ja Kuopiosta. Kultahip-
pufinaaliin osallistumisen edellytyksenä on alueellisissa karsintakil-
pailuissa ammuttu tulos. Kilpailuille on omat nettisivut osoitteessa 
www.veevee.info/kultahippufinaali . Sivuilta löytyvät muun muassa 
yhteystiedot, ohjeita osallistujille ja majoitustarjouksia.
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Miksi harrastat ammuntaa?
Se vaan on mun juttu.

Mikä on tavoitteesi? Harjoitella ahkerasti 
ja katsoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Mikä on kivointa ammunnassa?
Ampua hyvä tulos.

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan?
Pitkä pinna ja kestää myös epäonnistumiset.

Mikä on unelmasi?
Edustaa Suomea arvokisoissa.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Kannustava ja rento.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Juha Hirvi.

Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta 
kuin ammuntaa? Yhteisiä retkiä.

Tekniikka vai tahto? Tahto.

Mikä on lempihedelmäsi? Mandariini.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Gepardi.

Mikä on mukavin kouluaine? Kotitalous.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Mikä on lempivärisi? Sininen.

Paras elokuva? Kauhuelokuvat.

Mikä sinusta tulee isona?
Salainen agentti.

Kuka olet? Joona Rajala

Mistä olet kotoisin? Kouvolasta.

Kuinka vanha olet? 14-vuotias.

Seura, jota edustat?
Kuusankosken Ampujat.

Kuinka kauan olet harrastanut 
ammuntaa? Kolme vuotta.

Mikä on lajisi? Kivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
Jukka Jokinen.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Keilailu.

Miten aloitit ammunnan?
Äiskän työkaveri Jarko antoi vihjeen 
alkavasta ampumakoulusta.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Melkoinen ”velmu”.

// Tuuletuksen paikka
kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Mitä tämä harrastus olisi ilman luottotoveria 

– kiitos Vaakku!

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
Kuva: Timo Rautio

totuus...

Lapsen

Joona Rajala jukka jokinen
Revolverihaastattelussa >
Joona raJala
KuusanKosKen ampujat (Kuusa)



45URHEILUAMPUJA 1/2012

toisen-
     lainen 

Ja sitten kuullaan

-valmentajan suusta

Kuva: Timo Rautio

jukka jokinen

Laulun sanat > Jukka Jokinen
KuusanKosKen ampujat (Kuusa)

kasvattaa nuoria urheiluun ja harjoitteluun, opettaa ja 
innostaa, kasvun, kehityksen ja itsetunnon tukeminen. 
terveelliset elämäntavat.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne 
on? Ilma-aseradan kohdalla harjoitusvuorot eivät riitä 
kattamaan kysyntää. Vain kolmena arkipäivänä viikossa ja 
sunnuntaina kolmena tuntina on mahdollisuus harrastami-
seen. Lisäksi rata on kasattava ja purettava, koska samassa 
tilassa ammutaan muitakin lajeja. Ruutiammuntaradat sen 
sijaan ovat Suomen parhaimmistoa, muun muassa tyrrin 
ampumakeskus. oma sisärata 25m kymmenen paikkaa, 
50m rata kolme paikkaa ja ulkorata 100m-25m ja hirvirata, 
jossa ammunta tosin loppuu vuoden 2013 jälkeen.
Millainen on nuorten harrastajien tilanne seuras-
sasi? Melko hyvä ja paranee vuosi vuodelta. kultahippu-
passeja on tällä hetkellä 28. Nuoria on kaikkiaan noin 70.
Millainen on hyvä valmentaja? Hyvä kuuntelija, 
palautteen antaja, innostava mutta myös vaativa, itsetun-
non tukija (jokainen nuori uskaltaa olla oma itsensä), saa 
tuloksia aikaan. Noin lyhyesti.
Mikä on valmentajan työssä palkitsevinta?
onnistumisen riemut hyvistä suorituksista, huomata 
kehitystä nuoressa urheilijassa.
Entä haasteellisinta? omien lajiominaisuuksien ja 
opetustaitojen kehittäminen. opettaa pitkäjänteisyyttä ja 
säännöllisyyttä eli saada mahdollisimman moni jatkamaan 
tukisarjojen jälkeen harrastusta. Rakentaa harjoitukset 
mielekkäiksi, innostaviksi ja motivoiviksi.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan 
lisäksi? Esimerkiksi kilpailumatkoilla yhteiset ruokailut, 
leireillä sähly- ja muut pelit sekä yhdessäolo muuten vaan.
Mitä mieltä olet mentaalisesta harjoittelusta? 
tärkeä osa harjoittelun kokonaisuudessa.
kuka on hienoin urheilija, jonka tiedät? kaisa 
Mäkäräinen on kyllä hieno. Ei ole noussut p. päähän.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-ajatus?
Seuran tarkoituksena on edistää ampumaurheilua ja edistää 
liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mah-
dollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai 
huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Oppia nauttimaan pienistäkin asioista. 

INTRO
kuka olet? jukka jokinen.
Mistä olet kotoisin? kuusankoskelta/kouvola.
urheilutaustasi? Nuorena hiihto ja yleisurheilu, 
nyttemmin kivääri/makuu.
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Menin pojan kanssa seuran 
järjestämään ampumakouluun vuonna 1995. 
tuohon aikaan seurassa ei ollut kivääriammunnan 
asiantuntemusta, joten otin yhteyttä Myllykosken ampujiin 
ja Mikko Mattilaan. käymissämme keskusteluissa Mikko 
kehotti alkaa opiskella ohjaus- ja valmennusasioita. 
Mikon kannustamana ja hänen avustuksellaan yhteistyö 
on jatkunut edelleen, ja nälkä on kasvanut tiedon ja taidon 
myötä. Myös Mya:n Sakari Villan osuus on merkittävä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus?
pitkäjänteisyys, tahto kehittyä jatkuvasti.
Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila? 
Massat puuttuvat, kärki on terävä mutta melko kapea.
Mikä on kaakkoissuomalaisen ampumaurheilun 
tila? Nuoria on melko paljon, etenkin kivääripuolella, hyvän 
alueleirityksen ja seuroissa tapahtuvan kovan työn ansiosta. 
Mikä on suomalaisen kivääriammunnan tila? 

Huippuja on liian vähän, joukkueita ei saada kasaan. 
tulevaisuus näyttää paremmalta, ja nuorissa on 
potentiaalisia menestyjiä.  
Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana?
kehittää seuran nuoria ja nuorisotoimintaa niin, että 
mahdollisimman moni nuori löytäisi harrastuksen 
ampumaurheilusta. Luoda uskoa pitkäjänteisen työn mer-
kityksestä, opettaa toteuttamaan harjoittelua itsenäisesti. 
Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmä-
henki? yhdeksän.
Millainen on vanhempien rooli seurassanne?
Se on yksi tärkeimmistä seuran voimavaroista. 
Vanhemmat, jotka ovat tulleet mukaan seuratyöhön, 
eivät ole pelkkiä autokuskeja, vaan heidät otetaan 
mukaan johtokuntaan, jaoksiin ja ohjaajakoulutukseen 
sekä tuomarikoulutuksen kautta mukaan 
kilpailutoimintaan. Heillä on tärkeä rooli myös 
varainhankinnassa ja kilpailujärjestelyissä, joista 
esimerkkinä voi mainita kanttiinin pitäminen.
Mikä on seurasi historian kohokohta? Ilma-
aseradalle saadut nauhataululaitteet 20 kpl/10m kiv. 
asento rata 10 kpl, nykyisten nuorten menestyminen 
kultahipuissa ja tietysti 50-vuotisjuhlat vuonna 2009.
kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? puulaa-
kiammunnat, kilpailutoiminta, ammunnan tutustumistilai-
suudet eri yhteisöille, jäsenmaksut ja yhteistyökumppanit.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten harrastuksessa?
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

80 vuoTTa
Uimonen osmo MSa 22.2.
oinas oiva oMaS 13.3.

75 vuoTTa
kuisma Erkki k-UaS 17.1.
Hutukka aleksanteri kuusa 6.2.
Heikkilä Rainer HVa 9.2.
Heikkilä Rainer HVa 9.2.
Suominen Raimo HVa 20.2.
Suominen Raimo HVa 20.2.
kurkinen pekka HVa 11.3.

70 vuoTTa
Virtanen Leo k-UaS 18.1.
jäppinen Reijo tSa 24.1.
kostian Eino tSa 31.1.
tretjakov Sergei paS 31.1.
Halttunen Erkki ESF 5.2.
Hakkarainen Reijo kuusa 8.2.
Mattila timo kuusa 20.2.
oksa Raimo oMaS 5.3.
Löfberg Lauri HVa 9.3.
Lyhykäinen Raimo paS 12.3.

65 vuoTTa
Simonen antero oMaS 26.2.
toiviainen Samuli oMaS 27.2.

60 vuoTTa
Helin Esko HVa 2.1.
 Isoniemi pentti oMaS 2.1.

Syrjälä Erkki tSa 12.1.
oksala Heikki MSa 21.1.
Nieminen Hannu kuusa 28.1.
Mattila kimmo tSa 28.1.
kuokkanen timo tSa 1.2.
Soppi Esa paS 4.2.
Hyttinen tapio k-UaS 7.2.
Hyttinen tapio k-UaS 7.2.
Häkkänen kari kuusa 20.2.
Suuronen Esko ESF 4.3.
korja Heikki kuusa 5.3.
Mehtiö Mauriz paS 6.3.
Falin kirsi-Marja HVa 11.3.

50 vuoTTa
kiuru jarmo oMaS 17.1.
Saikkonen paavo oMaS 20.1.
korhonen pekka k-UaS 20.1.
käkelä keijo tSa 20.1.
Mäkelä olavi oMaS 22.1.
Hiltunen Hannu oMaS 26.1.
jompero anne tSa 4.2.
Laaksonen juhani tSa 5.2.
aato Henrik tSa 12.2.
Lähteenmaa jaakko paS 15.2.
Leinonen ari-Matti alava 27.2.
Uusi-pantti jari oMaS 27.2.
palosaari ari tSa 5.3.
Sivuranta Harri tSa 14.3.

Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat toimittavat 
ampumaurheiluliittoon pirjo Manniselle lehden aineistopäivään mennessä.
Seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit haluavat merkkipäivätietonsa julkaista.

Merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi  tai kirjeitse osoitteeseen:
ampumaurheiluliitto, pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU.

Onneksi Olkoon

uRhEiLijaSoPiMuS o-RYhMÄ
Hyväksyttiin olympiaurheilijoiden urheilijasopimus. Sopimukseen on lisätty ok:n 
teksti vakuutusosiosta.

aRPajaiSYhTiÖ
Merkittiin hallitukselle tiedoksi muuttunut osakkuussopimus. annettiin 
toiminnanjohtaja Risto aarrekivelle oikeus osallistua yhtiön kokouksiin.

iSSF:n YLEiSkokoukSEn 17.4.2012 EDuSTajaT
Valittiin kokousedustajiksi puheenjohtaja Mikko Nordquist ja toiminnanjohtaja Risto 
aarrekivi.

Esitykset komiteoiden jäseniksi tulee ilmoittaa ISSF:lle 17.2.2012 mennessä. 
päätettiin seuraavista esityksistä: Mikko Nordquist kiväärikomitea, Curt Sjöblom 
haulikkokomitea, Marko Leppä pistoolikomitea, Hannu järvinen lääketieteellinen 
komitea ja Risto aarrekivi sääntö- ja kelpoisuuskomitea.

puheenjohtaja ei osallistunut itseään koskevien asioiden käsittelyyn.
Edelleen päätettiin laittaa liiton nettisivuille tieto, että SaL ryhtyy kartoittamaan 

haulikon arvokisajärjestäjiä v. 2015 ja siitä eteenpäin. Liitto on myös suoraan 
yhteydessä kai Lampeen ja kouvolan ratarakentajiin.

SEuRan niMEnMuuToS
Siilinjärven Urheiluampujat, Nuorten tuki ry on muuttanut kokouksessaan 
8.11. seuran nimen. Uusi nimi on Siilinjärven Luotiampujat ry, Siila. Merkitään 
hallitukselle tiedoksi.

Pv:n aMPuMaRaDaT ja RaTaMakSuT
puolustusministeriö tulee sanomaan vanhan, 50-luvulla tehdyn sopimuksen irti 
mahdollisesti vielä vuoden 2011 aikana mutta viimeistään 9/2012. Irtisanominen 
liittyy ratojen ympäristöasioiden hoitamisvelvoitteisiin ja pV:n menojen 
supistustarpeisiin.

uuSi SEuRa
Hyväksyttiin liiton jäseneksi Black Moon ry (BMo), alue pohjois-pohjanmaa, 
jäsenmäärä 3.

haLLiTuSPÄÄTÖkSET 14.12.2011

// Tavarapörssi

Myydään hirvimiehen monipuolinen varustus. ase FN  cal. 338 tunnetun 
belgialaisen Fabrique Nationalen valmistama tehokas hirvikivääri, teho on 6000 
joulea  ja hirvi putoaa paikoilleen heti. ase on vähän käytetty, hyvin hoidettu ja 
uuden veroisessa kunnossa. kivääri on ns. lippaallinen kertatuli eli puoliauto-
maatti. Ei siis tarvitse häslätä lukon kanssa, etusormi riittää. kiikari on Zeiss West 
Germany, Diavari-Z  2,5-10x52. Hämärän tullen tällä näkee vielä noin tunnin ajan, 
kun silmällä ei enää näe. Lisäksi tulevat nahkainen kantopussi ja alumiininen mat-
kalaukku sekä 240 patruunaa eli tarvikkeet 240:n hirven kaatoon. Edellä esitetyn 
varustuksen hinta kaupasta nyt ostettaessa on noin 4500-5000 euroa. tarjotaan 
myytäväksi yli 50% alennuksella eli hintaan 1900 €. ota yhteyttä: Erkki Valtonen, 
kauniainen Espoo, 040 5474412 tai e-k.valtonen@valtomed.inet.fi

Myydään paineilmailmapistooli Feinwerkbau p 40. Uutta vastaava, virheetön. 
Hinta 925 €. ota yhteyttä: 050 309 4451

Myydään noin 200 laukausta ammuttu paineilmapistooli tesro pa10 pro 
tarpeettomana, paineilmapumppu ja 4000 luotia (RWS R10) sisältyvät hintaan. 
Voin myydä myös pelkän aseen. koko paketin hinta 1100 €.
ota yhteyttä: Vexi 040 550 0723, vexi.reinikainen@hotmail.com

Myydään hyväkuntoinen anschütz 1913 pienoiskivääri. kiväärin mukana 
tulee mm. musta/keltainen alumiinitukki ja puutukki, anschütz 6834 diopteri 
väri-iiriksellä, piipun jatkoputki, lisäpaino ja vähän yli 1000 laukauksia. Lähetä 
viesti, niin kerron lisää. Löytyy myös täysin toimiva SCatt-harjoittelujärjes-
telmä, Swiftin tekemä kiikaritähtäin (malli SRp678M 8-32X 50mm), käytetty 5 
kertaa. Hyväkuntoinen kurt thune -ampumatakki ja housut löytyvät myös. jos 
kiinnostaa, lähetä s-posti minulle. ota yhteyttä: johan.fagerstrom@pp.inet.fi

ostetaan tokarev-kiväärin lipas, hyväkuntoinen. ota yhteyttä: 050 309 4451

ostetaan XS-koon pistoolin kahva Morini 162 -ilmapistooliin. Mielellään 
käsittelemätön. ota yhteyttä: Mika pyhäjärvi 0400 187 316

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

jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella Suomen ampumaurheiluliitto, pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU. 
julkaisemme Urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.
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// KILPAILUKUTSUJA
English Sporting 31.3.
kilpailun nimi: English sporting
kilpailupäivä: 31.3.2012
kilpailun järjestäjä: Satakunnan ampujat ry
kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
alue: Lounais-Suomen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: katinkurun ampurata, pori
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: a, B, C
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: English sporting
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
Ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
Ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana

nasta GP 5.-6.5.
kilpailun nimi: Nasta Gp 2012
kilpailupäivät: 5.-6.5.2012
kilpailun järjestäjä: Hyvinkään Metsästysampujat ry (HyMa)
kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
alue: Etelä-Suomen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hyvinkään ampumaurheilukeskus, kaidanpäätie 236, Hyvinkää
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y15, y17, y20, y, y50, y60, y70, 
N20, N, ja joukkueet y ja y55
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: skeet 125 k + fin, 
naiset 75 k + fin, naiset ampuvat sunnuntaina. Eräluettelot julkaistaan 3.5.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
Ilmoittautuminen sähköpostitse info@hyma-ry.fi  29.4. mennessä.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osallistumismaksut, 50,00 € y sarjat, ja 35,00 € N sarjat, 
25,00 € joukkueet, maksetaan kilpailupaikalla.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumisia otetaan, mikäli erissä 
on tilaa. Lisämaksu 5,00 e.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
ta Hannu Haapaniemi, kilpailun johtaja pekka Liljanoksa, päätuomari Hartte ojanen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
kari Sankala 040 529 4895
Seuran nettisivujen osoite: www.hyma-ry.fi
harjoittelumahdollisuus: ti ja to klo 16-20 sekä kisaviikon pe klo 15-20.
kilpailun ravintola: kisapaikalla on kahvio, josta saa kahvia, virvokkeita, sämpylöitä 
ja ruokaa.
Majoitus: Cumulus Hyvinkää ja Rantasipi Hyvinkää.

Polar GP 1.-3.6.
kilpailun nimi: polar Gp
kilpailupäivät: 1.-3.6.2012
kilpailun järjestäjä: Lahden ampumaseura
kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
alue: Hämeen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hälvälän ampumarata, Hollola
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y15, y17, y20, N20, N, y, y50, 
y60, y70
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: trap, skeet, 2-trap. 
Eräluettelot ja aikataulut julkaistaan seuran kotisivuilla viikolla 22.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Seuran kotisivujen 
kautta, viimeinen ilmoittautumispäivä 25.5.2012.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: N ja N20 38 € ja muut sarjat 55 €. kilpailumaksut suoritetaan 
kilpailupaikalla. Mikäli polar Gp on Eurooppa Cupin kilpailu, kilpailumaksu on N, N20 
50 € ja muut sarjat 65 €. jos osallistumisilmoitusta ei peruta kilpailutoimistolle ennen 
kilpailun alkua, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumislisä on 5 €.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja Heikki keskitalo. ta Guy Finnberg. ammunnanjohtajat: trap pekka 

Kolmelle ampumaurheilijalle 
opiskeluapurahaa
Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö (URa) myönsi joulukuussa kolmelle 
ampumaurheilijalle opiskeluapurahan lukuvuodelle 2011-2012. URa:n apura-
han saivat tomi-pekka Heikkilä, Henri Sorvo ja tiia törmälä.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö jakoi opiskeluapurahoja nyt jo 40. 
kerran. kaikkiaan 89 huippu-urheilijaa sai apurahan 330 hakijan joukosta. opis-
keluapurahan saajat edustavat kesä- ja talviolympialajeja, ei-olympialajeja ja 
vammaisurheilua yhteensä 33 lajiliitosta. apurahansaajista noin kolme neljäsosaa 
opiskelee korkea-asteen tutkintoa. Huippu-urheilu-uran lopettaneita on neljäsosa. 

opiskeluapurahan suuruus on porrastettu koulutusasteen mukaan. kor-
keakouluissa opiskelevilla apuraha on tällä hetkellä 1600 euroa (tomi-pekka 
Heikkilä), toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla 1300 eu-
roa (Henri Sorvo ja tiia törmälä) ja ammattitutkintoa suorittavilla 800 euroa. 
Nyt jaettu opiskeluapurahojen kokonaissumma nousi noin 135 500 euroon. 

kangasalan kymppi 64-seuraa edustava Heikkilä, 21, opiskelee metsätalo-
usinsinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa Nikkarilan kampuksella piek-
sämäellä. Liikkuvan maalin erikoismies arvostaa apurahaa todella paljon.

– apuraha auttaa taloudellisesti tulevan kauden menoissa. Sillä on totta kai 
iso merkitys siihen, että pystyy opiskelun ohella harjoittelemaan ja kilpaile-
maan täysillä, hän sanoi.

kankaanpään ampujia edustava törmälä, 21, opiskelee laborantiksi porin 
WinNovassa. 

– apuraha ei ollut yllätys. Sain sen myös vuonna 2010, ja olen joskus am-
punut sellaisia tuloksia, että apurahan saaminen uudestaan oli melko varmaa. 
totta kai apuraha auttaa, mutta se ei kata kaikkia varustehankintoja tai koulu-
kirjoja. Eli kyllä silti illat ja viikonloput menevät töissä.

poikien skeetin EM-pronssia viime kesänä voittanut Sorvo, 17, edustaa Lahden 
ampumaseuraa mutta asuu Luumäellä ja käy Etelä-karjalan ammattiopistoa Imat-
ralla. Meneillään on viimeinen vuosi, ja hän valmistuu automaatioasentajaksi. 

– apuraha oli yllätys. arvostan sitä paljon, ja käytännössä se menee lajini 
rahoitukseen, Sorvo sanoi. 

URa-säätiön tiedotteessa todetaan, että opintotukijärjestelmän kiristyneet 
vaatimukset ovat saattaneet monet aikuisurheiluun ja kolmannelle asteelle 
siirtyvät huippu-urheilijaopiskelijat vaikeaan tilanteeseen. Huippu-urheilijan 
on lähes mahdotonta opiskella normaalissa vauhdissa ja opintotuki sekä asu-
mislisä on sidottu saavutettujen opintopisteiden määrään. 

Suomelle toinen 
paralympiamaapaikka 
ampumaurheiluun

Suomi on saanut maapaikat ampumaurheilussa ja 
pöytätenniksessä Lontoon paralympialaisiin. Ammunnassa 
paikka on toinen, pöytätenniksessä ensimmäinen. Kaiken 
kaikkiaan Suomella on nyt 24 varmistunutta urheilijapaikkaa 
paralympialaisiin, jotka järjestetään 29.8.-9.9.

Pöytätenniksen osalta paikat on jaettu pääosin rankingin 
mukaan, maanosat huomioituna. Ampumaurheilussa paikkoja 
jaettaessa on otettu huomioon MQS-tulosrajoja ampuneiden 
urheilijoiden määrä, joka suhteutetaan jaettavissa oleviin 
paikkoihin. Ampumaurheilussa osa maapaikoista on jaettu 
MM-kisojen tai maailmancupin menestyksen perusteella, 
ja ensimmäisen maapaikan hankkinut Minna Leinonen sai 
paikan juuri tätä kautta voitettuaan maailmancupin osakilpailun 
toukokuussa 2011.

Ampumaurheiluliitto esittää valittavat urheilijat 
Paralympiakomitealle kesäkuun aikana ja Paralympiakomitean 
hallitus päättää lopullisen joukkueen 2. heinäkuuta.

>>
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Wallin, skeet jaakko Louhelainen, 2-trap Hannu olkkonen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Merja Wallin 040 518 9764.
Seuran nettisivujen osoite: www.lahdenampumaseura.fi
opastus kilpailupaikalle: ampumaradantie, Hollola.
harjoittelumahdollisuus: 31.5. klo 16-20.30 ja 1.6. klo 12-18.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: Suihkutilat käytettävissä.
kilpailun ravintola: kilpailujen yhteydessä toimii kisaravintola.

SM-sporting / Promatic open 6.-8.7.
kilpailun nimi: SM-sporting/promatic open
kilpailupäivät: 6.-8.7.2012
kilpailun järjestäjä: Satakunnan ampujat ry
kilpailun luokitus: SM-kilpailu, kansainvälinen kilpailu
alue: Lounais-Suomen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: katinkurun ampumarata, pori
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y17, y20, y55, y65, y, N
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Ilmoitetaan myöhemmin
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoitetaan myöhemmin
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Ilmoitetaan myöhemmin
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Ilmoitetaan myöhemmin
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
Ilmoitetaan myöhemmin
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Maarit Lepomäki 040 504 1612, Saija Hautaoja 040 770 7910
Majoitus: Sokos Hotel Vaakuna pori. Huonevaraukset 020 123 4625 tai
sales.pori@sokoshotels.fi 15.6. mennessä. Varauksen yhteydessä mainittava tunnus 
”Sporting SM”.

SM kansallinen trap Y-sarja 28.-29.7.
kilpailun nimi: SM kansallinen trap y-sarja
kilpailupäivät: 28.-29.7.2012
kilpailun järjestäjä: Lahden ampumaseura
kilpailun luokitus: SM-kilpailu
alue: Hämeen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hälvälän ampumarata, Hollola
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: kansallinen trap. 
Eräluettelot ja aikataulut julkaistaan seuran kotisivuilla viikolla 30.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautuminen 
seuran kotisivujen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.7.2012.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 50 €. kilpailumaksu suoritetaan paikan päällä.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumismaksu 5 €.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: kilpailujen 
johtaja pekka Wallin. ta pekka Maunula. ammunnanjohtaja tapani oksanen.
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: Merja Wallin 040 518 9764.
Seuran nettisivujen osoite: www.lahdenampumaseura.fi
opastus kilpailupaikalle: ampumaradantie, Hollola.
harjoittelumahdollisuus: 26.7. klo 16-20.30, 27.7. klo 12-20.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: Suihkutilat käytettävissä.
kilpailun ravintola: kilpailujen aikana toimii kisaravintola.

ikäkausi- ja Lv-sarjojen SM-skeet 11.-12.8.
kilpailun nimi: SM-skeet, ikäkausisarjat sekä LV-sarjat
kilpailupäivät: 11.-12.8.2012
kilpailun järjestäjä: Hyvinkään Metsästysampujat ry (HyMa)
kilpailun luokitus: SM-kilpailu
alue: Etelä-Suomen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hyvinkään ampumaurheilukeskus, kaidanpäätie 236, Hyvinkää
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset:
y15, y17, y20, y50, y60, y70, N, N20, LV1, LV2, LV3
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
skeet 125 k + fin, skeet 75 k + fin, naiset ampuvat sunnuntaina ja LV-sarjat ammutaan 
lauantaina. Eräluettelot julkaistaan 8.8.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautumiset 
sähköpostilla osoitteeseen info@hyma-ry.fi  viimeistään 5.8. mennessä.

osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osallistumismaksut y-sarjat =50,00 €, N ja LV-sarjat = 35,00 €, 
maksetaan kilpailupaikalla.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumisia otetaan, mikäli erissä 
on tilaa. Lisämaksu on 5,00 e.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
ta Hannu Haapaniemi, kilpailun johtaja pekka Liljanoksa ja päätuomari Hartte ojanen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
kari Sankala 040 529 4895
Seuran nettisivujen osoite: www.hyma-ry.fi
harjoittelumahdollisuus: ti ja to klo 16-20 sekä kisaviikon pe klo 15-20.
kilpailun ravintola: kisapaikalla on kahvio, josta saa kahvia, virvokkeita, sämpylöitä 
sekä ruokaa.
Majoitus: Cumulus Hyvinkää ja Rantasipi Hyvinkää

SM 2-trap 18.-19.8.
kilpailun nimi: SM 2-trap 
kilpailupäivät: 18.-19.8.2012

18.8. ammutaan ikäkausisarjat y50,y60,y70, N ja N20, y15,y17,y20
19.8. ammutaan sarjat y ja LV1,LV2,LV3

kilpailun järjestäjä: Lahden ampumaseura
kilpailun luokitus: SM-kilpailu
alue: Hämeen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hälvälän ampumarata, Hollola
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y15, y17, y20, N20, N, y, y50, 
y60, y70, LV1, LV2, LV3
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 2-trap. Eräluettelot 
ja aikataulut julkaistaan seuran kotisivuilla viikolla 33.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautuminen 
seuran kotisivujen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.8.2012.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 50 €. kilpailumaksu suoritetaan paikan päällä.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumismaksu 5 €.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: kilpailujen 
johtaja tapani oksanen. ta pekka Maunula. ammunnan johtaja Hannu olkkonen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Merja Wallin 040 518 9764.
Seuran nettisivujen osoite: www.lahdenampumaseura.fi
opastus kilpailupaikalle: ampumaradantie, Hollola.
harjoittelumahdollisuus: 16.8. klo 16-20.30, 17.8. klo 12-19
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: Suihkutilat käytettävissä
kilpailun ravintola: kilpailujen aikana toimii kisaravintola.

SuperFinaali 1.-2.9.
kilpailun nimi: SuperFinaali     kilpailupäivät: 1.-2.9.2012
kilpailun järjestäjä: Lahden ampumaseura
kilpailun luokitus: kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
alue: Hämeen alue
kilpailuluvan myöntäjä: kilpailuvaliokunta
kilpailupaikka: Hälvälän ampumarata, Hollola
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y15, y17, y20, N20, N, y, y50, 
y60, y70, joukkue y
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: trap ja skeet. 
Eräluettelot ja aikataulut julkaistaan seuran kotisivuilla viikolla 35.
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautuminen 
seuran kotisivujen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.8.2012.
osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: kilpailumaksu N ja N20 38 € ja muut sarjat 55 €. kilpailumaksu 
suoritetaan paikan päällä. MIkäli osallistumisilmoitusta ei peruta kilpailutoimistolle ennen 
kilpailun alkamista, kilpailumaksu tullaan perimään kokonaisuudessaan.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: jälki-ilmoittautumismaksu 5 €.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailujen johtaja pekka Wallin. ta Marja Maunula. ammunnan johtajat: trap tapani 
oksanen, skeet jaakko Louhelainen.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Merja Wallin 040 518 9764
Seuran nettisivujen osoite: www.lahdenampumaseura.fi
opastus kilpailupaikalle: ampumaradantie, Hollola.
harjoittelumahdollisuus: 30.8. klo 16-20.30 ja 31.8. klo 12-18.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: Suihkutilat käytettävissä.
kilpailun ravintola: kilpailujen aikana toimii kisaravintola.



PALVELUHAKEMISTO

kivääriampuja Hanna Etulan blogi 
olympiaurheilijan lähes olympiadin mittaisesta 
matkasta kohti Lontoon 2012 olympialaisia.

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

hanna ETuLan matka kohti 
Lontoon 2012 olympialaisia

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

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

Vakio- ja irtovuoroja  

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

Pienoispistoolirata 25 m: ampumapaikkoja 5 kpl, maksimikaliperi 22
50 m rata: ampumapaikkoja 3 kpl, ampua voi 9 mm aseella, kohdistuspöytä 
Ampumaratoja voi käyttää vain, jos on oma ase ja siihen hallussapitolupa. 

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25, puh. 09 3488 6419

KYSY MEILTÄ:

Walther-ilma-aseet

Hämmerli-ilma-aseet

Lapuan patruunat

NorDisin myyntituotteet

Ampumaurheilutarvikkeita

Yht.otot: ma-pe 17-21, 
viikonl. 10-18.

Puh. 044 3004 640
Sp. ari.meinander@gmail.com

Humppilassa on laadukkaita aseita urheiluammuntaan.
Anschütz, Feinwerkbau, Walther, Pardini, Benelli, 
Morini, yms... Suosikkipistooli Walther LP400, samoin 
Steyr ilmaolympia, pitkällä ja lyhyellä piipulla. Panos-
tarjouksia, kiikareita, Kurt Thune ampujanasuja, kenkiä, 
käsineitä, hihnoja, yms...

Katso netistä www.aseliikerantanen.fi

ampumaurheilun säännöt ja oppaat 
kätevästi verkkokaupasta >>

www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

WWW.PYSSYPUOTI.FI
0500 497255 

Hannu

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

www.sporttikauppa.com/

Teuvo Louhisola Oy tarjoaa: 
Benelli Kite kampanjahintaan 970,00 €.

Kysy: info@teuvolouhisola.fi tai 09-7249821
 www.teuvolouhisola.fi
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SFS lägret
i Västerbyhallen
Gevärsskyttarna inom SFS samlades till läger i Västerbyhallen i Eke-

näs den 3-4 december. Spänningen var stor och stämningen var 
hög då deltagarna såg fram emot att tävla om platserna i Falling Plate 
landskampen i Göteborg.

Redan under uppvärmningen kunde man höra alltid lika aktive Chris-
ter Lassus konstatera att med skyttar av den här nivån har ju tränarna 
nästan inget att göra. Då hade han redan gått några varv av och an 
längs med raden av skyttar och sett på deras skjutställningar. 

Resten av förmiddagen förlöpte med att skyttarna övade sig fritt med-
an Ralf Westerlund tog sig an ett antal gevär vilka inte ville skjuta bra. 
Vissa gevär kom i ordning med direkt medan andra krävde noggrant ut-
provande, förnyade justeringar av funktioner och upprepade testskjut-
ningar under många långa timmar. Men även de kom i ordning.

En stund efter lunchpausen på eftermiddagen inleddes skyttet om 
de eftertraktade platserna till landskampen. Stefan Räfså hade pro-
grammerat om anläggningarna så att de visade träff vid ett poäng-
värde av 10,2 eller högre. I grundtävlingen sköts 6 serier dvs sam-
manlagt 30 skott.  Den vanns av Aleksi Jarva från ESF med 26 träffar 
uppföljd av Sebastian Långström, ESF och Anton Aprelev RS, bägge 
med 25 träffar. I elimineringen var det mest spännande i kvartsfinalen 
där 3 skyttar gick vidare med 8 träffar medan 1 föll med lika många 
träffar. Tävlingen vanns till slut av Katarina Långström, KSF. De fyra 
bästa kvinnliga skyttarna var Katarina Långström, Aina Kivi, Maria Lie-
wendahl samt Erika Dufvelin i nämnd ordning. De fyra bästa manliga 
skyttarna blev Sebastian Långström, Anton Aprelev, Aleksi Jarva samt 
Cristian Friman i nämnd ordning. Från dessa skyttar kan SFS säkert få 
fram ett framgångsrikt lag till tävlingarna i Göteborg i slutet av januari 
2012. För större delen av dem skulle en internationell representation 
ske för första gången i samband med just den här tävlingen. Vilken 
motivation för en framtida skyttekarriär!

Arbetet med att utveckla SFS nya strategi hade framskridit se-
dan vårmötet då arbetsgruppen utökades och består av G-P 

Björkqvist, Christer Lassus, Rabbe Österlund, Lennart Långström 
samt undertecknad som ordförande. Höstmötet godkände den nya 
strategin som grund för all framtida verksamhet för förbundet under 
kommande år.

Den nya visionen siktar på att säkra skyttesportens utveckling på 
svenska genom att sträva till att fördubbla antalet juniordeltagare i 
SFS mästerskapen från nuläget fram till år 2020. I nuläget är juniorer-
na på tävlingsnivå mycket konkurrenskraftiga, men basen för skyttet 
bör breddas genom att öka antalet hobbyutövare. Detta kan endast 
ske genom att sporten görs attraktivare för nya, unga skyttar.

I utvecklandet av strategin kommer det praktiska arbetet styras av 
fyra centrala punkter i förbundet mission. 

1. Marknadsföra sportskytte som idrottsform via sina medlemsför-
eningar och via Skolidrottsförbundet i föreningarnas upptagnings-
områden.

2. Utveckla en attraktiv omfattande lägerverksamhet som gäller alla 
aktiva juniorskyttar samt införa nya publikvänliga tävlingsformer.

hh Lägerledarna koncentrerade inför lägerstarten (foto J.W.)

h Träningsskjutningen i full gång. (foto J.W.)

SFS nya strategi godkänd av höstmötet 2011
Mikael Friman t.v. 

presenterar strategiplanen 
för höstmötet, ordf. Teddy 

Bergqvist t.h. (foto J.W.)
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Svenska Finlands 
Sportskytteförbund.r.f (SFS)
Postadress jack Wuorinen, karisvägen 30, 10300 karis
Telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi

Raseborgs skyttar ordnade sin årliga jultävling den 17 december i 
skyttehallen i Västerby. Tävlingen är främst ämnad för RS juniorer 

men också föräldrar och äldre skyttar deltog i tävlingen. Totalt deltog 
28 skyttar i årets tävling. Tävlingen sköts på elektroniska tavlor och 
tack vare Megalinks resultatvisnings program kunde åskådarna följa 
tävlingen ”live” via videokanon.

Jultävlingen är indelad i två delar. Först sköts en grundserie på 20 
skott med decimaltolkning och därefter en 10 skotts final. I finalen 
deltog de sex bästa skyttarna oavsett klass och två lottade skyttar.  
Finalen sköts som en separat tävling och resultaten från grundserien 
räknas inte med. 

Bästa resultatet i grundtävlingen sköts av Casper Friman med fina 
resultatet 210,3 poäng. Casper tävlade i klassen under 10 år och var 
en av de yngsta skyttarna som deltog i tävlingen. Andra fina resultat 

3. Introducerande av unga, ej ännu landslagsmogna, toppskyt-
tar till internationella serier och tävlingar som Falling Plate lands-
kamper i Norden eller European Youth League.

4. Göra sina egna mästerskapstävlingar attraktiva för alla skyt-
tar med Schutzenfest liknande arrangemang.

Strategin kommer att ytterliga flytta fokus på utvecklingen av 
juniorverksamheten både inom SFS och inom dess medlemsför-
eningar. Genomförandet att strategin och förvandlandet av den 
till konkreta handlingar kommer att ställa stora krav på centrala 
funktionärer inom förbundet som verksamhetsledare, chefsträna-
re, missionärer mm. Vid sidan av detta kommer konkreta åtgärder 
även krävas av FSI, de bör leva upp till sitt ansvar som centralför-
bund med en rättvis fördelning av medel där antalet aktiva hob-
byutövare och uppnådda resultat på nationell och internationell 
nivå beaktas i fastställandet av verksamhetsmedlen. En effektivt 
implementerad strategi kräver visioner, personer som genomför 
dem samt medel till genomförandet. Varken mer eller mindre. 
 

Text:Mikael Friman

rs jultävling 2011
sköts av Christian Friman som vann klassen under 12 år med resultatet 
209,7 och Rasmus Lagerström som vann klassen under 15 år med 
resultatet 208,2.

Finalen var jämn ända fram till sista skottet och vanns slutligen av 
Christian Friman med 105,2 poäng. Tvåa blev Viktor Nyberg endast 
0,3p efter Christian och trea blev Tom Eklund med 104,2 poäng.

    Text: Stefan Räfså

Skyttar i alla 
åldrar deltog 
med stor iver i 
årets jultävling. 
(foto:J.W.)

RS juLTÄvLinG 17.12.2011

GRUNDtÄVLING, 20 Skott SIttaNDE MED StÖD
under 10 1) Casper Friman 210,3, 2) Viktor Nyberg 205,6, 3) anders Holmberg 194,6
under 12 1) Christian Friman 209,7, 2) arthur planting 204,9, 3) jonathan 
Backman 196,2, 4) jordan tallqvist 187,6, 5) joshua Elenius 186,3
under 15 1) Rasmus Lagerström 208,2, 2) Carolina Ekholm 205,5, 3) Martin 
Holmberg 203,8,  4) Martin Nyholm 202,7, 5) jonne Sandell 195,6
Över 15 1) tom Eklund 209,2, 2) Cecilia Nyholm 208,5, 3) Max Westerlund 207,7, 
4) joakim Mutka 207,3, 5) Roger Nyberg 205,3, 6) anders Lagerström 204,9, 7) 
Ingmar Söderlund 204,8, 8) Magnus Ekholm 203,1, 9) Sandra Nyman 202, 4) 10) 
Magnus Friman 201,9, 11) Stefan Räfså 200,1, 12) Susanne Möller 199,7, 13) john 
Holmberg 198,0, 14) owe Backman 192,8, 15) Carina Nyman 182,7

FINaL, 10 Skott SIttaNDE MED StÖD
1) Christian Friman 105,2, 2) Viktor Nyberg 104,9, 3) tom Eklund 104,2, 4) 
Cecilia Nyholm 103,9, 5) Casper Friman 103,5, 6) Rasmus Lagerström 103,4, 7) 
arthur planting 99,4, 8) Max Westerlund 95,1
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One hit, one shot, one victory.

Uusi DT11. Voittajien valinta. Tasapaino, teho ja tarkkuus käsissäsi.
Beretan uusi päällekkäispiippuinen kilpahaulikko DT11 takaa parhaan tuloksen, nopeimmat laukaukset ja täydellisen 

tasapainon. Innovatiiviset Steelium Pro –piiput vähentävät rekyyliä ja pienentävät piipunnousua sekä parantavat 

osumakuviota. Vakautta ja ampumatarkkuutta lisäävän suuremman lukkokehyksen ansiosta Beretta DT11 tarjoaa 

radalla ampujalle parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
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www.beretta.com
Maahantuoja: Sako Finland, www.sakosuomi.fi


