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Liikkuvan maalin MM-kilpailu
Vierumäki Areenassa elokuussa

suomen ampumaurheiluliitto järjestää liikkuvan maalin 10 ja 50 metrin lajien 
maailmanmestaruuskilpailun vierumäki areenassa suomen urheiluopistolla 

heinolassa 22.-30. elokuuta. kansainvälinen ampumaurheiluliitto (issF) 
merkitsi tapahtuman kalenteriinsa maaliskuun puolivälissä.

vierumäellä järjestettävä tapahtuma on vasta toinen lajiryhmän 
oma MM-kilpailu. Ensimmäinen oli tshekin Pilsenissä 20.-25.10.2008. 
liikkuvan maalin ampujat kilpailevat MM-mitaleista joka vuosi.  
issF järjestää kaikkien lajien MM-kilpailunsa joka neljäs vuosi,  
seuraavan 2010 saksan Münchenissä. välivuosina liikkuvan maalin 
ampujat järjestävät oman MM-kilpailunsa.

liikkuvan maalin lajeja on ollut pitkään issF:n MM-kilpailujen 
ohjelmassa: 50 metrin normaalijuoksujen miesten sarja vuodesta 1966 
ja sekajuoksujen miesten sarja vuodesta 1970 sekä 10 metrin normaalijuoksujen miesten sarja 
vuodesta1981 ja naisten sarja vuodesta 1994 ja sekajuoksujen miesten sarja vuodesta 1994 ja 
naisten sarja vuodesta 2002.

tähän mennessä suomalaiset ovat voittaneet aikuisten sarjoissa kaksi henkilökohtaista ja kaksi 
joukkueiden MM-kultaa. 50 metrin normaalijuoksuissa juha rannikko voitti 1978 Etelä-korean 
soulissa ja krister holmberg viime vuonna Pilsenissä. lisäksi suomalaiset ovat voittaneet 50 metrin 
normaalijuoksujen MM-kultaa joukkueella Martti Eskelinen, jorma lievonen, juha rannikko ja Matti 
säteri vuonna 1979 linzissä itävallassa sekä 10 metrin normaalijuoksujen MM-kultaa joukkueella 
Pasi Wedman, krister holmberg ja vesa saviahde vuonna 1998 Barcelonassa Espanjassa.
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Elinvoimainen suomalainen ampumaurheilu

Suomalainen ampumaurheilu on elinvoimainen lasten, nuorten ja 
aikuisten harrastus-, kilpaurheilu- ja huippu-urheilumuoto. Vank-
kana mielessäni ollut ajatus on vain vahvistunut talven kilpailuja 
seuratessani.

Mikkelin Ampujien järjestämä 16. Kultahippufinaali vankisti 
varmasti jokaisen uskoa suomalaiseen ampumaurheiluun. MA 
huolehti järjestelyistä kiitettävästi, kuten Suomessa on tapana. 
Kun tälläkin kertaa huoltajat, ohjaajat ja valmentajat malttoivat 
antaa lasten kilvoitella rauhassa, tuloksena oli riemukas tapah-
tuma – monelle varmasti ikimuistoinen. Todennäköisesti tämäkin 
Kultahippufinaali oli joillekin lapsille lähtölaukaus seuratoimijan, 
valmentajan tai huippu-urheilijan uralle. Tämän Kultahippufinaa-
lin he kertovat aikanaan ensimmäiseksi vaikuttavaksi ampumaur-
heilumuistokseen.

Lahden Ampumaseuran ja Mäntän Seudun Ampujien järjestä-
mät ilma-aseiden SM-kilpailut ja Tshekin järjestämä ilma-aseiden 
EM-kilpailu osoittivat, että ainakin Vierumäki Areena on kansainvä-
lisen tason ampumaurheilukeskus. Prahan hienossa 02-areenassa 
kivääri- ja pistooliampujat ampuivat peruskilpailun ala-arvoisessa 
paikassa. Kunhan onnistumme hyvin pistoolin Eurooppa-cupin 
(3.-5.4.) ja liikkuvan maalin MM-kilpailun järjestelyissä (22.-30.8.), 
ilma-aseiden EM-kilpailu on mahdollista saada Suomeen.

Sisäasiainministeriön esitys uudeksi aselaiksi antaa ampu-
maurheilulle mahdollisuuden toimia lähes nykyisellään. Vain ruu-
tipistoolin hankinta- ja halussapitoluvan ikäraja on nousemassa 
20 vuoteen nykyisestä 18 vuodesta ja rinnakkaisluvan ikäraja 15 
vuodesta 18 vuoteen. Haulikko- ja kiväärilajeissa toimintamah-
dollisuus jopa paranee, jos lakiin tulee ministeriön esittämä huol-
tajan mahdollisuus saada lupa ampuma-aseen hankkimiseen 
ja hallussapitoon, kun huoltaja antaa huollettavalleen mahdolli-
suuden ampumaharrastukseen. Ministeriö ehdottaa ruutikiväärin 
ja haulikon hankinta- ja hallussapitoikärajan säilyttämistä nykyi-
sellään 18 vuodessa ja rinnakkaisluvan ikärajan säilyttämistä 15 
vuodessa. Ruutipistoolilajien harrastaminen ja niissä kilpailemi-
nen on jatkossakin mahdollista joskin vaikeampaa kuin nyt alle 
20-vuotiaille ja se vaatii nykyistä enemmän järjestelyjä.

Ampumaurheiluliiton ja sen toimijoiden voi arvioida onnistu-
neen aselakiuudistuksen edunvalvonnassaan, jos ministeriön 
ehdotuksesta tulee hallituksen esitys ja jos eduskunta säätää lain 
esityksen mukaisesti. Tätä kirjoittaessani esitys on vasta lausun-
tovaiheessa. Esimerkiksi yhtenä uhkana ollut joidenkin asetyyp-
pien kielto näyttäisi nyt olevan väistynyt.

Det finländska sportskyttet är livskraftigt
Det finländska sportskyttet är en livskraftig hobby-, tävlings- och 
elitidrott för barn, ungdomar och vuxna. Den åsikten har varit 
djupt rotad i mitt sinne och när jag har följt med vinterns tävlingar 
har jag blivit ännu mer övertygad om saken.

Den 16:e Guldkornsfinalen, som arrangerades av Mikkelin 
Ampujat, stärkte säkert allas tro på det finländska sportskyttet. 
MA hade lyckats med arrangemanget, såsom sed är i Finland. 
När materialförvaltare, instruktörer och tränare även denna gång 
lät barnen tävla i fred var resultatet ett fröjdfullt evenemang, för 
många säkert oförglömligt. Även denna Guldkornsfinal var tro-
ligtvis startskottet för något barns strävan efter att bli funktio-
när, tränare eller elitidrottare. Den här Guldkornsfinalen kommer 
detta barn en dag att nämna som sitt första viktiga minne från 
sportskyttet.

FM i luftvapen, som arrangerades av Lahden Ampumaseura 
och Mäntän Seudun Ampujat, och EM i luftvapen, som hölls i 
Tjeckien, bevisar att Vierumäki Areena i alla fall är ett skyttecen-
ter av internationell standard. I en hall intill den fina 02-arenan i 
Prag ägde gevärs- och pistolskyttarnas kvaltävlingar rum på ett 
uselt ställe. Om vi lyckas med arrangerandet av Europacupen i 
pistol (3-5.4) och VM i rörligt mål (22-30.8) så finns det en möj-
lighet att få EM i luftvapen till Finland.

Inrikesministeriets förslag till den nya vapenlagen låter sport-
skyttet fortsätta nästan oförändrat. Endast åldersgränsen för 
tillstånd till förvärv och innehav av krutpistol kommer att stiga 
från 18 år till 20 år och åldern för parallelltillstånd från 15 år till 
18 år. Utövandet av hagelgevärs- och gevärsgrenar kommer till 
och med att underlättas om ministeriets förslag godkänns. Mi-
nisteriet föreslår nämligen att vårdnadshavare skulle kunna få 
tillstånd till förvärv och innehav av vapen om deras minderåriga 
barn utövar skytte. Ministeriet föreslår att den nuvarande ålders-
gränsen för förvärv och innehav, 18 år, och åldersgränsen för 
parallelltillstånd, 15 år, hålls oförändrade. Utövandet av och täv-
landet i krutpistolsgrenar kommer att försvåras lite för personer 
under 20 år och kräva mer organisering.

Om ministeriets förslag godkänns som regeringens propo-
sition och riksdagen stiftar lagen så som den föreslagits, kan 
Sportskytteförbundet och dess funktionärer anses ha lyckats 
med intressebevakningen av förnyandet av vapenlagen. I skri-
vandets stund är förslaget på remiss. Till exempel verkar förbu-
det på vissa vapentyper ha slopats.

Pääkirjoitus / 
Mikko Nordquist
Suomen Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja
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- Lupaa haettaessa olisi aina esitettävä am-
puma-asekouluttajan antama todistus harras-
tuksesta. Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi 
ampuma-asekouluttajia koskevat säännök-
set. Kouluttajan tulee olla 20 vuotta täyttänyt, 
ampuma-aseen hallussapitoon oikeutettu 
luvan haltija sekä ampumaseuran jäsen ja 
sisäasiainministeriön vaatimukset täyttävän 
koulutuksen suorittanut, sisäasiainministeri-
ön tiedote kertoo.

- Ensimmäisen käsiaseen hallussapi-
tolupa ehdotetaan myönnettäväksi aina 
määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. 
Jos henkilö hankkii uusia käsiaseita tämän 
määräajan kuluessa, kaikkien käsiaseiden 
hallussapitolupien voimassaoloaika päättyy 
ensimmäisen määräajan umpeutuessa.

Sisäasiainministeriön tiedote toteaa, että 
ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen 
luvan haltija voisi saada käsiaseelleen tois-
taiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan. 
Luvan haltijan on kuitenkin viiden vuoden 
välein toimitettava lupaviranomaiselle am-
puma-asekouluttajan antama todistus am-
pumaurheilun tai -harrastuksen aktiivisesta 
harrastamisesta, riistanhoitoyhdistyksen 
antama todistus loukku- tai luolapyynnin ak-
tiivisesta harjoittamisesta taikka luotettava 
selvitys ampuma-aseen käytöstä näytök-
seen, kuvaukseen tai muuhun esitykseen.

- Metsästysaseeseen voisi jatkossa saa-
da hankkimisluvan vasta, kun on täyttänyt 
18 vuotta. Huoltajien suostumuksella voisi 
15 vuotta täyttänyt henkilö saada rinnak-
kaisluvan haulikkoon, yhdistelmäaseeseen, 

Teksti: Matti Viitanen, Kuvat: Matti Erkkilä 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund järjes-
tytty tiedotustilaisuuden aselain uudista-
misesta 11. maaliskuuta Helsingissä.

Sisäasiainministeriö:
”käsiaseiden saatavuutta 
esitetään merkittävästi rajoitettavaksi”

kivääriin tai pienoiskivääriin metsästystä, 
ampumaurheilua tai -harrastusta varten. 
Huoltajalle voitaisiin puolestaan antaa lupa 
ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapi-
toon, jos alle 18-vuotias lapsi harrastaa met-
sästystä tai ammuntaa. Lupa olisi voimassa 
siihen saakka, kunnes rinnakkaisluvanhaltija 
täyttää 19 vuotta.

Terveydentila ja käyttäytyminen 
tarkempaan syyniin
Sisäasiainministeriö ehdottaa aselakiin lisät-
täväksi soveltuvuustestiä koskeva uusi sään-
nös. Hankkimisluvan hakija olisi velvollinen 
suorittamaan lupaviranomaisen järjestämän 
hänen henkilökohtaista sopivuuttaan aseen 
hallussapitoon selvittävän soveltuvuustes-
tin. Soveltuvuustesti olisi puolustusvoimien 
P2-soveltuvuustestin kaltainen.

- Aselain uudistamisen yhteydessä esite-
tään muutettavaksi myös poliisilakia, jotta po-
liisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet 
saada tietoja aselupaa hakevien henkilöiden 
terveydentilasta, päihteiden käytöstä ja väki-
valtaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi poliisille 

tulisi oikeus saada tietoja asevelvollisuuden 
suorittamisesta ja palveluskelpoisuuden arvi-
oinnista, sisäasiainministeriön kertoo.

- Lääkärille ja muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle ehdotetaan säädettäväk-
si oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, 
joka saattaa terveydentilansa puolesta olla 
sopimaton pitämään hallussaan ampuma-
asetta.

Aselain muutosehdotukset läh-
dössä laajalle lausuntokierrokselle
Sisäasiainministeriö asetti syyskuussa 2008 
kaksivaiheisen hankkeen valmistelemaan 
aselainsäädännön ja siihen liittyvien säädös-
ten uudistamista. Ensimmäisen vaiheen muu-
tosehdotukset ovat valmistuneet ja lähteneet 
laajalle lausuntokierrokselle. Hallituksen esi-
tys ampuma-aselain muuttamiseksi on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle kesäkuussa.

Hankkeesta saa lisää tietoa osoitteesta 
www.intermin.fi/suomi/aselaki. 
Aselain muutosehdotuksiin voi ottaa  
kantaa osoitteessa www.otakantaa.fi. 

- Aselainsäädännön tiukentamista 
koskevat ensimmäisen vaiheen 
muutosehdotukset ovat valmistumassa. 
Käsiaseiden (pistoolin, pienoispistoolin, 
revolverin, pienoisrevolverin) saatavuutta 
esitetään merkittävästi rajoitettavaksi. 
Käsiaseeseen voisi jatkossa saada luvan 
vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka 
on harrastanut aktiivisesti ammuntaa 
vähintään kaksi vuotta ampumaseuran 
jäsenenä, sisäasiainministeriö tiedotti 
keskiviikkona 11. maaliskuuta.
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Pasi Wedman sanoo kiväärilajien nuorten maajoukkueessa 
olevan urheilijoita, joista voi kasvaa huippu-urheilijoita. He 
ymmärtävät, että maailman huipulle pääsee vain tekemällä 
paljon työtä eli harjoittelemalla laadukkaasti ja monipuoli-

sesti sekä toimimalla huippu-urheilijan tavoin arjessa. He ymmärtä-
vän myös sen, ettei urheilu ole koko elämä ja että heidän on sovitet-
tava yhteen perhe-elämä, opiskelu ja harjoittelu. 

- Joku kuitenkin tekee paljon töitä ja saa siitä edun muihin näh-
den, hän perustelee.

- Töitä on tehtävä paljon, mutta riittävistä harjoitusmääristä on-
kin vaikeampi puhua. Nuorten ampujien harjoitusmäärät riippuvat 
siitä, koska ampuja on aloittanut harjoittelun ja minkälaiset hänen 

- Huippu-urheilijaksi pitää kasvaa. 
Harjoittelun määrän ja laadun pitää olla 
tavoitteiden mukaista, joten huipulle 
kasvaminen on kovaa työtä. Huippu-
urheilijan mentaliteetti pitää olla läsnä 
kaikessa tekemisessä urheilijan arjessa. 
Perhe-elämä, opiskelu ja harjoittelu on 
hoidettava hyvin, kiväärilajien nuorten 
olympiavalmentaja Pasi Wedman puhuu 
omasta kokemuksestaan. 
Hän on moninkertainen MM- ja EM-
mitalisti, maailmanennätysampuja ja 
Sydneyn olympialaisten neljäs.

Teksti ja kuva:
Matti Viitanen

kiväärilajien nuorten olympiavalmentaja Pasi Wedman
Huippu-urheilijaksi kasvaa vain
         kovalla työllä

kestävyys- ja lihaskunto-ominaisuutensa ovat. Jo 15-vuotiaskin voi 
ampua hurjia määriä, jos hän on fyysisesti hyvin kehittynyt.

Kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi linjasi Urheiluampujassa 
1/2009, että kivääriampujan pitää harjoitella noin 100.000 laukaus-
ta saadakseen asennon kuntoon. Osuakseen hyvin kolmesta asen-
nosta kivääriampujan pitää harjoitella noin 300.000 laukausta. Siinä 
kuluu yksi vuosikymmen helposti.

- Me kiinnitämme paljon huomiota ampujien fyysiseen harjoit-
teluun leireillä. Fysioterapeutti Juha Nakari on vetänyt ampujille 
jumppaa, opettanut erilaisia venytyksiä ja katsonut lihastasapainoa. 
Vierumäen testauspäällikkö Rami Virlander on käynyt opastamassa 
kestävyysharjoittelua. Lääkäri Harri Hakkarainen on tehnyt urheilijoil-
le lääkärintarkastukset. Nuorten ryhmän urheilijat ovat hyvin ottaneet 
opin vastaan ja harjoittelevat myös kotona, Pasi Wedman sanoo.

- Kun pienillä asioilla pääsee ampujalle riittävään kuntoon, niin 
miksi ei sitä tekisi. Joku sen kuitenkin tekee ja hän saa edun huo-
nompikuntoisiin. Edun hän saa esimerkiksi sietämällä paremmin 
matkustelua ja pitkiä kilpailupäiviä hankalissa oloissa sekä palautu-
malla paremmin ampumaharjoittelusta, mikä mahdollistaa luonnol-
lisesti kovemman ja laadukkaamman harjoittelun.

Kokonaisvaltainen valmentaja
Pasi Wedman toteaa ”kokonaisvaltaisen valmennuksen” olevan jo 
klisee, mutta se on edelleen totta. Vaikka valmentautuminen on vain 
osa elämää, se vaikuttaa urheilijan kaikkeen tekemiseen – urheilijan 
ja valmentajan suhteeseenkin. 
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Wedman työskentelee 
Vierumäellä

34 
-vuotias lahtelainen Pasi Wedman on 

koulutukseltaan liikuntatieteen ylioppilas. Urheilu-urallaan 
hän on ampunut liikkuvassa maalissa neljänneksi vuoden 
2000 olympialaisissa Sydneyssä.

Joukkuekilpailuissa hän on voittanut MM-kultaa, 
EM-kultaa, kaksi MM-hopeaa, kaksi EM-hopeaa, kolme 
MM-pronssia ja yhden EM-pronssin yhdessä Krister 
Holmbergin ja Vesa Saviahteen kanssa. Henkilökohtaisissa 
kilpailuissa hän on ampunut kaksi EM-hopeaa. 
Maailmancupissa hän on ampunut kaksi kertaa toiseksi ja 
kaksi kertaa kolmanneksi. Maailmancupfinaalissa hän on 
ollut kolmas. Juniorina hän on laukonut MM-kultaa, EM-
kultaa, EM-hopeaa ja ME-tuloksen.

Suomen Ampumaurheiluliiton kiväärilajien päätoimisena 
nuorten olympiavalmentajana 1.10. alkaen työskennelleen 
Wedmanin toimipaikka on Suomen Urheiluopisto. Hän jakaa 
työhuoneen kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirven kanssa.

- Valmentajan on otettava huomioon urheilijan tekeminen monella 
tasolla ja monesta näkökulmasta. Minkälainen on urheilijan persoo-
na. Mitä ja miten paljon urheilija on harjoitellut. Miten hänen kehonsa 
ja mielensä reagoi fyysiseen harjoitteluun ja ampumaharjoitteluun. 
Mitkä ovat hänen resurssinsa ja mahdollisuutensa. Mikä on hänen 
elämäntilanteessa kotona ja esimerkiksi opinnoissa, hän luettelee.

- Yritän olla valmentaja, jolle urheilija voi tulla puhumaan kaikista 
asioistaan. Huolet ja murheet vaikuttavat aina elämään ja harjoitte-
luun. Haluan panna itseni peliin, keskustella ja jutella. Luottamus 
syntyy vähitellen tekemisen myötä.

Pasi Wedman sanoo toimineensa muutaman vuoden riistamaalin 
lajivalmentajana. Lokakuun alussa hän aloitti päätoimisena kivää-
rilajien nuorten olympiavalmentajana. Lisäksi hän on valmentanut 
Tarmo Koskelaa, joka on ampunut pienoiskiväärillä EM-hopeaa ja 
ilmakiväärillä EM-pronssia liikkuvassa maalissa poikien sarjassa.

- Taisin olla kolme neljä vuotta valmentajana riistamaalipuolella 
sen jälkeen, kun Erkki Rintakoski lopetti lajipäällikkönä. 

Valmentamisen lisäksi Pasi Wedmanin työnä on valmentajakoulu-
tus. Hän vetää ja suunnittelee koulutuksia sekä kasaa kiväärilajien 
koulutusmateriaalia yhdessä Juha Hirven, Pirjo Peltolan, Tapio Säy-
nevirran ja Mikko Mattilan kanssa. Jokaisella lajiryhmällä on oma 
ryhmänsä, joka tekee koulutusmateriaalin.

- Yksi homma on eri lajien koulutusten sovittaminen yhteismitalli-
siksi eri tasoilla.

Maisterin paperit 2010
Pasi Wedman on aloittanut opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteel-
lisessä tiedekunnassa 2002. Hän arvelee valmistuvansa maisteriksi 
valmennuksen suuntautumisvaihtoehdon opinnoistaan ensi vuonna. 

- Gradun lisäksi on tekemättä kirjatenttejä ja muuta pientä sälää. 
Jos valmistun 2010, opiskeluaikani on ihan keskimääräinen. Aika mo-
nella opinnot keskeytyvät välillä urheilun tai työn vuoksi, hän sanoo.

- Graduni mittaukset olen jo tehnyt, mutta analysointi on vielä te-
kemättä. Tutkin kestävyys- ja lihaskunnon vaikutusta kivääriampujan 
suorituksen aikaiseen väsymiseen ja väsymyksen tuntemukseen. 
Mittauksissa urheilijat ampuivat 120 laukausta ilmakiväärillä kahden 
tunnin aikana. Oletukseni luonnollisesti on, että mitä parempi fyysi-
nen kunto, sen vähemmän urheilija väsyy suorituksen aikana.

W
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
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Hanna Etula ampui kuudenneksi ja Marjo Yli-Kiikka seit-
semänneksi naisten ilmakiväärin finaalissa ilma-aseiden 
Euroopan mestaruuskilpailussa Tshekin Prahassa lauan-

taina 21. helmikuuta. Etula laukoi 497,5 (396+101,5) ja Yli-Kiikka 
496,5 (396+100,5) pistettä. EM-kultaa ampui Kroatian 26-vuotias 
olympiapronssimitalisti Snjezana Pejcic 500,5 (397+103,5) ja EM-
hopeaa Saksan 24-vuotias Beate Gauss 499,3 (398+101,3) pis-
teellä. Järjestävän maan Tshekin Pavla Kalna otti pronssin 498,8 
(397+101,8) pisteellä voitettuaan uusinnassa Serbian Andrea Ar-
sovicin 10,1-9,8.

Hanna Etula ja Marjo Yli-Kiikka joutuivat tekemään täyden päi-
vätyön naisten ilmakiväärin EM-kilpailussa. Molemmat ampuivat 
40 laukauksen peruskilpailussa 396 pistettä ja uusivat viidestä fi-
naalipaikasta kahdeksan muun ampujan kanssa. Molemmat ottivat 
vakuuttavasti finaalipaikan: Yli-Kiikka tähtäsi pudotusammunnan 
viidellä laukauksella toiseksi parhaan tuloksen 52,0 pistettä ja Etula 
kolmanneksi parhaan tuloksen 51,5 pistettä. Paremmin ampui vain 
Norjan Kristina Vestveit, joka laukoi 52,1 pistettä.

Etula ja Yli-Kiikka lähtivät kymmenen laukauksen finaaliin neljän-
neksi parhaalla tuloksella 396 pistettä. Kärjessä olivat Saksan Bea-
te Gauss 398 sekä Kroatian Snjezana Pejcic ja Tshekin Pavla Kalna 
397 pisteellä. Finaalissa suomalaiskaksikko ei pystynyt pitämään 
pudotusammunnan tahtia. Etula laukoi 101,5 pistettä, oli kuudes ja 
jäi pronssimitalista 1,3 pistettä. Yli-Kiikka ampui 100,6 pistettä, oli 
seitsemäs ja jäi kolmannesta sijasta 2,2 pistettä.

Tänäkin vuonna naisten ilmakiväärin EM-kisa oli erittäin kovata-

soinen. EM-mitaleista kilpaili neljä Pekingin olympialaisten finalistia: 
olympiahopeamitalisti Venäjän Ljubov Galkina, olympiapronssimi-
talisti Snjezana Pejcic sekä olympiafinalistit Puolan Sylwia Bogacka 
ja Ranskan Marie Laurie Gigon. Heistä finaaliin pääsi vain Pejcic, 
joka voitti EM-kultaa. Galkina tippui uusinnassa.

Etula: ”Vähän harmittaa”
Lahden Ampumaseuraa edustava 27-vuotias Hanna Etula oli hie-
man pettynyt finaalin jälkeen. Hän totesi ampumisen tuntuneen hy-
vältä, mutta kympit eivät olleet tarpeeksi hyviä EM-mitaliin.

- Vähän harmittaa. Tosin tämä oli kauden ensimmäinen iso kilpai-
lu ja otin finaalipaikan. Kyllähän se mitali olisi ollut otettavissa kuten 
viime vuonnakin, hollolalainen Etula kommentoi kilpailuaan. 

Tänään EM-pronssimitaliin olisi riittänyt 102,9 pisteen finaalisarja. 
Etula oli vuosi sitten seitsemäs EM-finaalissa Sveitsin Winterthuris-
sa. Hänen meriittilistallaan on vuosien 2003 ja 2007 EM-hopeami-
tali.

- Peruskilpailussa minulla oli todella hyvä päivä. Ensimmäinen 
sarja oli 105,5 pistettä. Hieman harmittaa toinen sarja, jossa ka-
dotin hyvän rytmini korjattuani asentoani ja ammuin sarjaan kolme 
ysiä. Sen jälkeen piti tehdä tarkasti töitä, mutta mielestäni hallitsin 
tilanteen koko ajan.

Vuodenvaihteessa muuttuneiden sääntöjen mukaan finaalipaikat 
ratkaistaan pistooli- ja kiväärilajeissa viiden laukauksen pudotus-
ammunnalla, jos ”finaalirajalla” on ampujia tasapisteissä. 40 lauka-
uksen peruskilpailusta vain kolme ampujaa, Gauss, Pejcic ja Kalna, 

Hanna Etula 6:s ja Marjo Yli-Kiikka 7:s 
naisten ilmakiväärin EM-finaalissa

Teksti: Matti Viitanen,
Kuvat: Matti Viitanen ja Matti Erkkilä
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otti finaalipaikan suoraan. Yhteensä kymmenen ampujaa joutui – tai 
pääsi – uusintaan.

- Pudotusammunnassa minulla oli sykettä enemmän kuin perus-
kilpailussa. Hyvän peruskilpailun jälkeen luotin siihen, että pystyn 
ampumaan hyvin sykkeeseenkin. Uusinta ei vienyt latausta finaalis-
ta. Mieluummin olen uusinnassa kuin odottelen pidempään finaalin 
alkua. Minä ammuin peruskilpailun niin nopeasti, että ehdin kunnol-
la istahtaa ennen uusintaa, Etula kertoi.

- Finaalissa ihmettelin, miten ammunta tuntui niin mukavalta. Fi-
naalissa kasa oli pyöreä, mutta liian iso.

Yli-Kiikka: ”Työtä ja tuskaa”
- Se oli työtä ja tuskaa. Jo finaalipaikka oli työvoitto. Ampuminen oli 
vaikeaa jo peruskilpailussa. Kolmen vartin jälkeen olin ampunut vasta 
yhden sarjan (koko ampuma-aika 75 minuuttia). Olen ampunut 396 
pistettä monta kertaa paljon helpommalla, Marjo Yli-Kiikka arvioi.

- Peruskilpailussa ammuin kymppejä, vaikka joidenkin laukauk-
sien liipaisut ja lähdöt tuntuivat aivan hirveitä. Tänään onnetar oli 
minun puolellani – tai sitten olen vain niin kovassa kunnossa. Pudo-
tusammunta oli tavallaan välipala. Ennen tiennyt tilannetta ennen 
pudotusammuntaa enkä sen jälkeen. Finaalissa tuntuma ammun-
taan oli osumien mukainen (hyviä kymppejä ja huonoja ysejä).

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava 30-vuotias 
Marjo Yli-Kiikka sanoi vasemman jalan tärinän häirinneen hänen 
ammuntaansa koko päivän. Sen vuoksi peruskilpailu oli työläs ja 
finaalissakin ajatukset karkasivat välillä jalkaan.

- Minulle kisan aikataulu oli kiireinen, kun käytin peruskilpailun 
ampuma-ajan kokonaan. Peruskilpailun jälkeen oli kiirus pudotus-
ammuntaan ja sen jälkeen finaaliin. Koko ajan olimme menossa 
paikasta toiseen, Yli-Kiikka kertoi.

- Minulla oli finaalipaikka tavoitteena ja sen otin. Nyt finaalin jäl-
keen on vähän pettynyt olo, kun finaalisarja (100,5) on minulle huo-
no. Kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu.

Ennätykselliset 763 ampujaa 41 maasta

Ennätykselliset 763 ampujaa 41 maasta kilpaili ilma-aseiden Euroopan mestaruuskilpailussa Tshekin Prahassa 21.-22. helmikuuta. 
Suomesta kisaan osallistui 16 ampujan joukkue.

EM-mitaleista kilpailtiin neljässä sarjassa, tytöissä, pojissa, naisissa ja miehissä, jokaisessa kolmessa lajissa eli ilmakiväärissä, 
ilmapistoolissa ja liikkuvassa maalissa. Näin joukkueiden enimmäiskoko oli 36 ampujaa. Perinteisesti täydellä joukkueella EM-kisaan 
osallistuivat Ukraina ja Venäjä. Saksalla oli 34 ampujan joukkue, kun sillä on tyttöjen liikkuvassa maalissa vain yksi osanottaja.

Suomen 16 ampujan joukkue on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin. Norjalla oli peräti 27, Ruotsilla 19 ja Tanskalla 15 ampujaa. EM-
kisan pienin joukkue oli Islannilla, jolla oli yksi ampuja miesten ilmapistoolissa.

Teksti: Matti Viitanen,
Kuvat: Matti Viitanen ja Matti Erkkilä

Ilma-aseiden EM-kilpailuareena oli Prahan hulppea 02-jää-
halli-monitoimiareena. Finaalirata oli isossa hallissa, mutta 
peruskilpailurata näytti enemmänkin kellarilta ja varastotilalta.
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Suomen joukkue Sami Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä ja Mårten 
Westerlund ampui hopeaa liikkuvan maalin normaalijuoksuis-
sa ilma-aseiden EM-kilpailussa Tshekin Prahassa lauantaina 

21. helmikuuta. Suomalaiset laukoivat 1654 (Sami Heikkilä 561, To-
mi-Pekka Heikkilä 551, Mårten Westerlund 542) pistettä. EM-kultaa 
tähtäsi Venäjä 1670 pisteellä joukkueella Mihail Azarenko (565), 
Alexander Naumenko (560) ja Juri Dovgal (545).

Pojat ottivat EM-pronssia liikkuvan maalin sekajuoksujen joukkue-
kilpailussa sunnuntaina 22. helmikuuta. Tomi-Pekka Heikkilä (371 
pistettä), Mårten Westerlund (368) ja Sami Heikkilä (355) laukoivat 
1094 pistettä. EM-kultaa voitti Ukraina 1124 pisteellä ja EM-hopeaa 
Venäjä 1106 pisteellä.

Liikkuvan maalin poikien joukkue otti EM-kisassa jo kolmannen 
ja neljännen arvokilpailumitalinsa runsaan puolen vuoden aikana. 
Jokaisessa neljässä joukkueessa ovat ampuneet kangasalalaisen 
Kymppi-64:n 18-vuotias Tomi-Pekka Heikkilä ja Raseborgs Skyt-
taren 19-vuotias Mårten Westerlund. Mårten, Tomi-Pekka ja Sami 
voittivat pienoiskiväärin sekajuoksujen maailmanmestaruuden 28. 
lokakuuta Tshekin Pilsenissä. Mårten, Tomi-Pekka ja Kymppi-64:n 
Jarmo Toiva ampuivat pienoiskiväärin sekajuoksujen Euroopan 
mestaruuden 11. heinäkuuta Pilsenissä.

”Yllättävän hyvin meni”
- Yllättävän hyvin meni, vaikka kisa oli 
ammunnallisesti vaikea, kommentoi 
15-vuotias Sami Heikkilä normaalijuoksu-
ja. Henkilökohtaisessa kilpailussa Sami 
oli 4:s, Tomi-Pekka 7:s ja Mårten 12:s.

- Ammunnallisesti kisa oli vaikea. Sain 
huijattua itseäni, kun katsonut monitoriin. 
Siten en jännittänyt niin paljon.

Sami Heikkilä oli normaalijuoksujen en-
simmäisen puolikkaan eli 30 laukauksen 
jälkeen 284 pisteellään kahden pisteen 
päässä pronssimitalista, mutta ei käynyt 
katsomassa tilannettaan tulostaululla. 
Toisella puolikkaalla hänen eronsa prons-
simitaliin kasvoi neljään pisteeseen, kun 
hän laukoi 277 pistettä. 561 pisteellään 
Sami Heikkilä sijoittui neljänneksi. Kisan 

voitti Unkarin Laszlo Boros 573 pisteellä, EM-hopeaa otti Tshekin 
Josef Nikl 567 pisteellä ja EM-pronssia ampui Venäjän Mihail Aza-
renko 565 pisteellä.

- Tämä oli jo toinen neljäs sijani putkeen (Sami oli 4:s MM-kisan 
pienoiskiväärin sekajuoksuissa 23. lokakuuta). Neljäs sija on vähän 
harmillinen, mutta tulos ei ollut huono ja toisaalta pronssiin jäi neljä 
pistettä, hän pyöritteli.

- Minulla on vielä viisi vuotta jäljellä nuorten sarjassa ja sunnuntaina 
on vuorossa sekajuoksujen kisa. Sekajuoksut on minun parempi lajini.

”Ihan mukava pokata”
- Ihan mukava päästä taas pokkaamaan, kommentoi Tomi-Pekka 
Heikkilä EM-pronssimitalia.

- Henkilökohtaisista kilpailuista odotin enemmän. Tulostasoni jäi 
alhaisemmaksi kuin odotin. 

Tomi-Pekka oli sekajuoksuissa parhaana suomalaispoikana kuu-
des 371 pisteellä. EM-pronssi jäi vain kolmen pisteen päähän. Nor-
maalijuoksuissa hän oli seitsemäs 551 pisteellä.

- Molempina päivinä kisoissa oli vielä jännitystä ja pulssi oli aika 
kova. Nämä olivat kolmannet kansainväliset arvokilpailuni. Täällä 
siedin painetta paremmin kuin aiemmin. Kesällä on tavoitteena ruu-
tiaseiden EM-kilpailu ja ensi vuonna minulla on vielä mahdollisuus 

ampua nuorten sarjassa.
Kangasalalainen Tomi-Pekka Heikki-

lä on kevään abiturientteja. Hän kirjoitti 
historian jo viime syksynä. Kevään yliop-
pilaskirjoituksissa hän osallistuu lyhyen 
matematiikan, englannin, maantiedon ja 
äidinkielen kirjoituksiin.

- Kesällä ainakin pyrin varusmiespal-
velukseen Urheilukouluun. Saa nähdä, 
miten käy.

Pojat voittivat hopeaa ja pronssia
liikkuvan maalin JOUKKUEKILPAILUISSA

Liikkuvan maalin ampujat pääsivät 
kilpailemaan hyvissä oloissa 
tämänvuotisissa ilma-aseiden 
EM-kisoissa. Puhdasta ilmaa 
ja valoa olisi riittänyt kivääri- ja 
pistooliampujillekin jaettavaksi.
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Anette Källi paransi peruskilpailun ja finaalin ennä-
tyksiään ja ampui kuudenneksi tyttöjen ilmapis-

toolin finaalissa ilma-aseiden EM-kilpailussa Tshekin 
Prahassa lauantaina 21. helmikuuta. Lehtimäen Am-
pujia edustava 18-vuotias Anette Källi laukoi 472,3 
(377+95,2) pistettä ja hävisi pronssimitalin vain 1,1 
pisteellä. EM-kultaa ampui Italian Arianna Comi 477,2 
(375+102,2), EM-hopeaa Tshekin Michaela Musilova 
474,0 (377+97,0) ja EM-pronssia Valko-Venäjän Katsia-
ryna Dryzlova 473,4 (376+97,4) pisteellä.

Soinilainen Anette Källi voi olla erittäin tyytyväinen 
uransa toiseen EM-kilpailuun, jonka tuloksena oli kuu-
des sija 472,3 (377+95,3) pisteellä ja kahdella uudella 
ennätyksellä. 40 laukauksen peruskilpailussa hän pa-
ransi ennätystään pisteellä 377 pisteeseen ja otti uran-
sa ensimmäisen EM- tai MM-kilpailun finaalipaikan. 

Anette Källi lähti finaaliin kakkospaikalta peruskisan 
parhaalla tuloksella 377 pistettä. Saman tuloksen am-
pui Tshekin Michaela Musilova, joka otti EM-hopeaa. 
Anette oli finaalissa kolmen laukauksen ajan toisena 
ja siirtyi neljännellä (10,2-osuma) laukauksella johtoon. Viidennel-
lä laukauksella hän putosi toiseksi ja kahdeksannella (8,5-osuma) 
laukauksella neljänneksi 0,2 pisteen päähän pronssimitalista. Yh-
deksännellä laukauksella (9,2-osuma) ero pronssiin kasvoi 0,6 pis-
teeseen. Finaalin viimeisellä laukauksella (9,5-osuma) hän putosi 
kuudenneksi 1,1 pisteen päähän pronssimitalista.

- Finaalisarjaan en ole kauhean tyytyväinen. 96-97 pisteen finaa-
liin olisin tyytyväinen, Källi totesi jännittävän kisan jälkeen.

- Peruskilpailu meni ihan hyvin. Tiesin, että olen kunnossa ja mi-
nulla on mahdollisuus finaaliin. Peruskilpailussa olot olivat hankalat. 
Monta kertaa piti laskea ase alas ja aloittaa suoritus uudelleen.

Anette Källi
ampui ennätyksillään kuudenneksi

Anette Källi ampui Prahassa vasta uransa toisen EM-kilpailun. 
Hän oli 372 pisteellä 16:s vuosi sitten Sveitsin Winterthurissa. Hä-
nellä on vielä ensi vuonna mahdollisuus osallistua tyttöjen sarjaan.

- Kyllä tämä on paras saavutukseni tähän mennessä. Toivon mu-
kaan pääsen vielä kerran nuorten sarjassa kokeilemaan.

Anette Källi käy koulua Kuortaneen urheilulukiossa, jossa häntä 
valmentaa Matthias Hahn. Hän on jo kirjoittanut kaksi ainetta, ruot-
sin ja historian, viime syksynä. Molemmat tuottivat arvosanaksi M:n. 
Tänä keväänä hän kirjoittaa äidinkielen, matematiikan ja uskonnon. 
Ensi syksynä hän aikoo osallistua englannin ja psykologian ylioppi-
laskirjoituksiin.

Henri Häkkisellä
oli 9,9:n päivä
Henri Häkkinen oli 27:s ilmakiväärin EM-kilpailussa Tshekin Pra-

hassa sunnuntaina 22. helmikuuta. Olympiapronssimitalisti 
Häkkinen laukoi 591 (99+98+100+97+98+99) pistettä. EM-kultaa 
voitti Italian Niccolo Campriani 699,5 (599+100,5) pisteellä. Hän 
laukoi peruskilpailussa vasta viimeisen laukauksensa ysiin ja johti 
ennen finaalia peräti neljällä pisteellä. EM-hopeaa ampui Ranskan 
Pierre Edmond Piasecki 697,5 (595+102,5) pisteellä ja EM-prons-
sia Valko-Venäjän Vitali Bubnovich 697,1 (595+102,1) pisteellä.

- Lepsua ampumista. 9,9-osumia oli aika paljon. Osaa en edes 
huomannut. Tänään ei ollut tuuriakaan. Perän takaa se lopputu-
los on kiinni, 28-vuotias hollolainen Henri Häkkinen purki tunto-
jaan selvittyään varustetarkastuksesta kisan jälkeen.

- Välillä kisassa oli hyviäkin pätkiä, mutta en löytänyt kunnon 
rytmiä. Harmittaa, etten pystynyt ampumaan niin kuin osaan ja 
mihin kyvyt riittävät.

Joensuun Ampujia edustavalle Henri Häkkiselle neljäs sarja 
oli peruskilpailun ”pimein hetki”. Siinä hän ampui vain 97 pistettä 
ja sen jälkeen hänen maksimituloksensa olisi ollut 594, jos kaksi 
viimeistä sarjaa olisivat antaneet täydet 200 pistettä. Viimeisillä 
kahdella sarjalla hän laukoi vielä kolme ysiä.

- Neljännen sarjan jälkeen tiesin, ettei enää riitä kuin ihmeet 
(finaalipaikkaan).
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Marika Salminen ampui neljänneksi liikkuvan maalin naisten sekajuoksujen 
EM-kilpailussa Tshekin Prahassa sunnuntaina 22. helmikuuta. Salminen 

laukoi 368 (93+85+96+94) pistettä ja jäi pronssimitalista seitsemän pistettä. 
EM-kultaa voitti Saksan Silke Abramovic 377 pisteellä, EM-hopeaa Ukrainan 
Viktoria Zabolotna 376 pisteellä ja EM-pronssia Ukrainan Galina Avramenko 
375 pisteellä.

- Tämä on paras arvokilpailusijoitukseni tähän mennessä. Tuloskin tyydyttää, 
totesi 32-vuotias Marika Salminen.

- Ensimmäisen puolikkaan jälkeen olin vasta yhdeksäs, kun sen viimeiset lau-
kaukset olivat viitonen ja seiska. Ne pudottivat sijoitusta. Toiseen puolikkaaseen 
ei tullut yhtään huonoa laukausta.

Kosken Eränkävijöitä edustava Marika Salminen oli pettynyt lauantain nor-
maalijuoksujen kilpailuun, jossa hän oli yhdeksäs 358 pisteellä. Pronssimitali jäi 
12 ja kultamitali 14 pisteen päähän.

- Jos tänään en olisi onnistunut, kisat olisivat jääneet miinuksen puolelle. 
Tämä tulos antaa uskoa tulevaan, kun minulla on nyt harjoitellakin.

Mira Nevansuu jäi pisteen ilmapistoolin finaalista 
ilma-aseiden EM-kilpailun avauslajissa Tshekin Pra-

hassa lauantaina 21. helmikuuta. Loistavasti kisan aloit-
tanut Nevansuu laukoi 381 (98+97+93+93) pistettä ja 
oli 10:s. Mainiosti kisan lopettanut Karoliina Helle ampui 
375 (91+92+94+98) pistettä ja 34:s. Ilmapistoolin nais-
ten Euroopan mestaruuden voitti ylivoimaisesti Bulgarian 
36-vuotias Maria Grozdeva 487,4 (388+99,4) pisteellä. 
EM-hopeaa ampui Georgian 40-vuotias Nino Salukvad-
ze 484,4 (384+100,4) ja EM-pronssia Tshekin 24-vuotias 
Lenka Maruskova 483,9 (383+100,9) pisteellä.

Kuortaneen Kuntoa edustava 23-vuotias Mira Nevansuu 
aloitti loistavasti 40 laukauksen peruskilpailun. Kahden sar-
jan (98+97) jälkeen hän oli kilpailun kärjessä ja hätyytteli 
omaa 389 pisteen SE-tulostaan. Kolmanteen ja neljänteen 
sarjaan (93+93) hän ampui molempiin yhden kasinkin ja 
putosi yhdellä pisteellä finaalista.

- En tiedä loppuiko polttoaine vai mikä oli. Lopussa pito 
ei ollut enää vakaa ja käsi tärisi, kun olkapään lihas rupe-
si nykimään. En saanut nykimistä loppumaan, vaikka en 
jännittänytkään, alavutelainen Mira Nevansuu kommentoi 
kilpailuaan.

- Aikaa oli jäljellä enää vajaa puoli tuntia, kun minulla oli 
20 laukausta ampumatta. Normaalisti minulla on 20 lauka-
ukseen noin kolme varttia käytettävänä. Silloin iski paniikki, 
että aika loppuu ja piti yrittää ampua sinne päin. 

Kylmähermoisena kilpailijana tunnettu Mira Nevansuu 
ampui Pekingin olympialaisissa vain kolme koelaukausta, 
kaikki kymppiin, ja aloitti kisan. Ensimmäisessä olympias-
tartissaan hän naputti 384 pistettä ja sijoittui finaalissa 
seitsemänneksi 480,5 (384+96,5) pisteellä. Ilma-aseiden 
EM-kisassa hän laukoi oikein urakalla koelaukauksia.

- Ammuin koelaukauksia kauan, kun ne menivät huonosti. Sen 
vuoksi aika meinasikin loppua, hän sanoi.

- Kahden ensimmäisen sarjan aikana tein suorituksen normaalia no-
peammin olosuhteiden vuoksi. Kaksi ensimmäistä sarjaa ei nyt mieltä 
lämmitä, mutta jos kysyt parin päivän päästä, voin olla eri mieltä. 

Perjantaina ammutun virallisen harjoituksen jälkeen Mira Nevan-
suu asetti realistiseksi tavoitteekseen 380 pistettä, kun peruskilpai-

luradan olot olivat haasteellisen hämärät. Samalla hän arvioi, että 
kisan ampuminen on hankalaa ja kuluttavaa.

- Noin epätasaiset sarjat harmittavat, hän kommentoi, vaikka saa-
vuttikin tulosarvionsa.

Ilma-aseiden EM-kilpailu oli yksi Mira Nevansuun kauden pää-
tapahtumista. Ilmapistooliammuntaan keskittyneen Miran muut 
kansainväliset arvokilpailut ovat maailmancupin kilpailut Pekingissä 
(16.-24.4.) ja Münchenissä (12.-21.5.).

Marika Salminen ampui neljänneksi  
liikkuvan maalin sekajuoksuissa

Mira Nevansuu
jäi pisteen
ilmapistoolin EM-finaalista
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Ilma-aseiden EM-kilpailu,
Praha, Tshekki, 21.-22.2.2009
Ilmapistooli, naiset, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) Maria Grozdeva Bul 487,4 
(388+99,4) 2) nino salukvadze GEo 484,4 (384+100,4), 3) lenka Maruskova CZE 
483,9 (383+100,9), 4) viktoria Chaika Blr 482,3 (384+98,3), 5) olena kostevych 
ukr 480,9 (382+98,9), 6) Cornelia Froelich sui 480,8 (383+97,8), 7) Zsofia 
Csonka hun 478,9 (384+94,9), 8) katsiaryna kruchanok Blr 477,6 (383+94,6), 9) 
jasna sekaric srB 381, 10) mira nevansuu FIn 381 (98+97+93+93), …34) 
karoliina Helle FIn 375 (91+92+94+98).

Ilmakivääri, naiset, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) snjezana Pejcic Cro 500,5 
(397+103,5), 2) Beate Gauss GEr 499,3 (398+101,3), 3) Pavla kalna CZE 498,8 / 
10,1 uusinnassa pronssimitalista (397+101,8), 4) andrea arsovic srB 498,8 / 9,8 
(396 / 51,5 uusinnassa finaalipaikasta + 102,8), 5) kristina vestveit nor 497,9 (396 
/ 52,1 + 101,9), 6) Hanna etula FIn 497,5 (396 / 51,5 + 101,5), 7) marjo 
yli-kiikka FIn 496,5 (396 / 52,0 + 100,5), 8) Gyda Ellefsplas olssen nor 494,5 
(396 / 51,5 + 98,5), 9) stephanie obermoser aut 396 / 51,3, 10) ljubov Galkina 
rus 396 / 50,8, 11) suzana Cimbal spirelja Cro 396 / 50,3, 12) aranka Binder srB 
396 / 50,0, 13) julianna Miskolczi hun 396 / 49,9.

liikkuva maali, pojat, 60 ls (normaalijuoksut): 1) laszlo Boros hun 573, 
2) josef nikl CZE 567, 3) Mihail azarenko rus 565, 4) sami Heikkilä FIn 561, 
….7) tomi-Pekka Heikkilä FIn 551, …12) mårten Westerlund FIn 542.

liikkuva maali, pojat, 60 ls, joukkuekilpailu: 1) venäjä 1670 (Mihail azarenko 
565, alexander naumenko 560, juri dovgal 545), 2) suomi 1654 (sami Heikkilä 
561, tomi-Pekka Heikkilä 551, mårten Westerlund 542), 3) ukraina 1643.

liikkuva maali, miehet, 60 ls (normaalijuoksut): 1) niklas Bergström sWE, 2) 
Maxim stepanov rus, 3) alexander Blinov rus, 4) Emil andersson sWE.
kultaottelu: Bergström – stepanov 6-5.
Pronssiottelu: Blinov – andersson 6-5.
välierät: stepanov – andersson 6-5 ja Bergström – Blinov 6-4.
Peruskilpailu, 60 ls:1) Maxim stepanov rus 581, 2) alexander Blinov rus 580, 
3) niklas Bergström sWE 577, 4) Emil andersson sWE 573 / 20 uusinnassa mitaliot-
telupaikasta, 5) Bedrich jonas CZE 573 / 19, 6) andrey Gilchenko ukr 572, …12) 
krister Holmberg FIn 566.

Ilmapistooli, tytöt, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) arianna Comi ita 477,2 
(375+102,2), 2) Michaela Musilova CZE 474,0 (377+97,0), 3) katsiaryna dryzlova 
Blr 473,4 (376+97,4), 4) kateryna dyomkina ukr 472,5 (372 / 47,9 uusinnassa 
finaalipaikasta +100,5), 5) Bobana velickovic srB 472,4 (375+97,4), 6) Anette 
källi FIn 472,3 (377+95,3), 7) Constance joliff Fra 470,5 (373+97,5), 8) 
kseniya solovyova rus 469,6 (374+95,6), 9) sara Babics hun 372 / 47,7, 10) jana 
lorencova CZE 372 / 47,4, 11) daria Grozdek Cro 372 / 47,1, 12) tatsiana Piskun 
Blr 372 / 45,5.

Ilmakivääri, tytöt, 40 ls + 10 ls:n finaali: 1) Petra Zublasing ita 500,1 
(397+103,1), 2) Maren Prediger GEr 499,6 (396+103,6), 3) daria vdovina rus 
499,1 (395+104,1), 4) Cornelia Enser aut 497,7 / 10,6 uusinnassa neljännestä 
sijasta (395+102,7), 5) veronika vavrosoova CZE 497,7 (395+102,7), 6) Marianne 
Berger nor 497,6 (395+102,6), 7) jasmin Bernet sui 497,3 (395+102,3), 8) isabella 
strauss GEr 497,0 (293+102,0), …58) Henna kärhä FIn 385 (97+97+94+97).

liikkuva maali, tytöt, 40 ls (normaalijuoksut): 1) valentyna Goncharova ukr 
371, 2) ljudmila vasiljuk ukr 369, 3) Polina Barvinova ukr 359, 4) micaela 
Qvarnström FIn 356.
Lajissa oli kahdeksan osanottajaa. Lajissa olisi pitänyt olla kymmenen osanottajaa, 
jotta se olisi ollut virallinen EM-kisalaji.

liikkuva maali, naiset, 40 ls (normaalijuoksut): 1) Galina avramenko ukr, 2) 
viktoria Zablotina ukr, 3) Marina Gulak rus, 4) katerina samohina ukr.
kultaottelu: avramenko – Zablotina 6-1.
Pronssiottelu: Gulak – samohina 6-3.
välierät: Zablotina – Gulak 6-1 ja avramenko – samohina 6-4.
Peruskilpailu, 40 ls: 1) viktoria Zablotina ukr 372, 2) katerina samohina ukr 372, 
3) Galina avramenko rus 370, 4) Marina Gulak rus 369, …9) marika salminen 
FIn 358.

Ilmakivääri, miehet, 60 ls + 10 ls:n finaali (tilanne peruskilpailun jäl-
keen): 1) niccolo Campriani ita 599, 2) josef Cönci svk 595, 3) artur aivazian 
ukr 595, 4) Pierre Edmond Piasecki Fra 595, 5) vitali Bubnovich Blr 595, 6) Peter 
sidi hun 595, 7) damian kontny GEr 595, 8) konstantin Prihodtchenko rus 595, 
…27) Henri Häkkinen FIn 591 (99+98+100+97+98+99).

Ilmapistooli, pojat, 60 ls + 10 ls:n finaali: 1) tomasz Wawrzonowski Pol 678,8 
(578+100,8), 2) ihar salauyou Blr 678,6 (578+100,6), 3) jindrich dubovy CZE 
675,8 (576+99,8), 4) lukas Grunder sui 675,2 (576+99,2), 5) denys kushnirov 
ukr 674,8 (575+99,8), 6) rinat ajupov rus 673,1 (577+96,1), 7) david Malusek 
CZE 671,5 (574+97,5), 8) Martin Pechacek CZE 669,9 (574+95,9), …14) jesse 
Peltomäki FIn 568 (89+90+98+99+94+98).

liikkuva maali, pojat, 40 ls (sekajuoksut): 1) igor Matskevych ukr 378, 2) lev 
Zapotichnyy ukr 376, 3) laszlo Boros hun 374, 4) josef nikl CZE 373, 5) Mihail 
azarenko rus 373, 6) tomi-Pekka Heikkilä FIn 371, …9) mårten Wester-
lund FIn 368, …13) sami Heikkilä FIn 355.

liikkuva maali, pojat, 40 ls (sekajuoksut), joukkuekilpailu: 1) ukraina 1124 
(igor Matskevych 378, lev Zapotichnyy 376, Pavlo dubynskyy 370), 2) venäjä 1106 
(Mihail azarenko 373, alexander naumenko 370, juri dovgal 363), 3) suomi 1094 
(tomi-Pekka Heikkilä 371, mårten Westerlund 368, sami Heikkilä 355).

liikkuva maali, miehet, 40 ls (sekajuoksut): 1) alexander Blinov rus 385, 
2) Maxim stepanov rus 382, 3) jozsef sike hun 381 / 20 uusinnassa pronssimi-
talista, 4) Bedrich jonas CZE 381 / 17, 5) Emil andersson sWE 380, 6) vladyslav 
Prianishnikov ukr 380, …9) krister Holmberg FIn 378.

liikkuva maali, naiset, 40 ls (sekajuoksut): 1) silke abramovic GEr 377, 2) 
viktoria Zabolotna ukr 376, 3) Galina avramenko ukr 375, 4) marika salminen 
FIn 368, 5) irina izmalkova rus 368, 6) anne Weigel GEr 368.

liikkuva maali, tytöt, 40 ls (sekajuoksut) (kansainvälinen kilpailu 
osanottajien vähyyden vuoksi): 1) valentyna Goncharova ukr 369, 2) micaela 
Qvarnström FIn 364, 3) therese holm nor 362.
lajissa oli kahdeksan osanottajaa. lajissa olisi pitänyt olla kymmenen osanottajaa, 
jotta se olisi ollut virallinen EM-kisalaji.

Raseborgs Skyttaren Micaela Qvarnström joutui itse ripustamaan 
hopeamitalin kaulaansa, kun tyttöjen liikkuvan maalin kahdeksan 
ampujan sarja ei ollut sääntöjen mukainen. Jos sarjassa olisi 
ollut kymmenen ampujaa, Micaela olisi nyt EM-hopeamitalisti 
eikä kansainvälisen kilpailun kakkonen.
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Jonas Jacobsson, 43, on ollut liikun-
tavammainen syntymästään saak-
ka. Ruotsalaisen jalat eivät toimi. 
Hän on lapsesta saakka elänyt 

kodissa, jossa aseita on käytetty urheiluam-
muntaan ja metsästykseen. Jo 7-8-vuotiaa-
na hän alkoi itse harrastaa urheiluammuntaa 
ja kaikkien ihmeeksi osumat olivat taulun 
keskiosassa. Ampumaurheilusta tuli mie-
helle elämäntapa, työ ja harrastus. Hän 
lienee kaikkien aikojen menestyksekkäin 
ruotsalainen urheilija, mutta nälkä kasvaa. 
Lontoossa järjestetään olympiakisat vuonna 
2012. Siellä norrköpingiläinen on päättänyt 
kilpailla sekä terveiden olympiakisoissa että 
vammaisten paralympiakisoissa.

Pienoiskivääri makuulta on se laji, johon 
hän voi olympiakisoissa osallistua. Tammi-
kuun alkupäivinä mies teki päätöksen lähteä 
tavoittelemaan ensin maapaikkaa Ruotsille 
ja sitten menestystä itse olympia-areenalla. 
Rautahermo on lähes vuosittain ampunut 

piekkarilla makuulta, joten ei hän umpimäh-
kään aloita suururakkaa. 

- Minun on muutettava ajankäyttöäni, sil-
lä minun on oltava huippukunnossa heti, 
kun maapaikoista aletaan kilpaille. Tiedän 
tulostasoni yltävän riittäviin pisteisiin, mutta 
pienoiskiväärillä makuulta erot ovat kärjessä 
olemattomat, Jonas tuumii ja tietää, että mu-
kana on oltava myös onnea.

- Suurimpana vahvuutenani pidän sitä, 
että nautin tiukoista tilanteista, ja minua ei 
koskaan jännitä - ei ainakaan liikaa. Suutut-
taa useinkin, jos ammunta ei suju odotusteni 
mukaan. Suuttumukseni on usein palkittu 
osumatarkkuuden parantumisella. 

Hän uskoo omaavansa luontaisia taipumuk-
sia ampumaurheiluun ja tietää ja hyväksyy 
huipulle pääsemiseen tarvittavan harjoitus-
määrän. Hän on pelannut pyörätuolikoripalloi-
lua pitkään maajoukkuetasolla. Osaksi sieltä 
on peräisin tottuminen fyysisiin harjoituksiin. 
Niitä Jacobsson arvostaa kovasti.

- Minä viihdyn tiukoissa tilanteissa. En 
koskaan jännitä - ainakaan liikaa, sanoo 
terveiden olympiakisoihin vuonna 2012 
tähtäävä vammainen Jonas Jacobsson.

Teksti ja kuva: Matti ErkkiläJonas Jacobsson
tähtää vammattomien olympiakisoihin lontooseen

- Suurin osa harjoittelustani on ampumis-
ta, mutta pidän itseni hyvässä fyysisessä 
kunnossa, jotta jaksan harjoitella ja vältän 
loukkaantumiset.

Jonas arvelee tuuliammunnan harjoit-
telun yhdeksi tärkeimmistä treenin osa-
alueistaan. Hän joutuu tarkistamaan myös 
ampuma-asentoaan, sillä hän ei ole joutunut 
siihen perehtymään kokeiluissaan riittävän 
täydellisesti.

Jacobsson myöntää toistaiseksi treenan-
neensa melko vähän "ISSF-ammuntaa" ma-
kuulta. Jonkun kerran kesällä ja talvella.

- Suururakka alkaa syksyllä, sillä ensi 
vuonna jaettaneen maapaikkoja, ja silloin on 
oltava iskussa, suosittu luennoitsija ja pidet-
ty ampuja selvittää.

- Tuloksen näette ensi vuonna.
Hän ei usko, että hänellä on terveiden 

kanssa ampuessaan vammastaan etua tai 
haittaa.

- En usko, että on kumpaakaan. En tiedä 
millaista olisi ampua pahvitauluun, jolloin jou-
tuisin käyttämään kaukoputkea. Elektronisiin 
laitteisiin pystyn ampumaan lähes vaivatta. 
Ehkä käteni rasittuvat muita enemmän, kun 
selkäni on voimaton, mutta siitä selviän.

Taloudellisia vaikeuksia ei Jacobssonilla 
liene. Hänellä on muutama sponsori, ja tu-
kena ovat lisäksi olympiakomitea ja Ruotsin 
vammaisurheiluliitto, jossa hän työskentelee 
päätoimisesti markkinoinnin, luennoimisen 
ja leirien järjestelyjen ja vetämisen parissa.

Jonaksella ei ole varsinaista ulkopuolista 
valmentajaa. Hän liikkuu silmä ja korva tark-
kana poimien ideoita läheisiltään. Tärkeitä 
auttajia on paljon, ketään ei voi yksinään 
nostaa esiin.

Kohtuullisesti on miehellä mennyt. Vai mitä 
sanotte tästä? 16 paralympiakisojen ja 15 
vammaisten MM-kisojen ja 17 EM-kisojen 
kultamitalia, huomionosoituksina Bragdguld, 
Kungamedalj ja viimeisimpänä kunniatohto-
rin nimitys Jönköpingin yliopistossa.

Urheilusaavutusten lomaan mahtuu vielä 
kengurumetsästystä Australiassa, sukelta-
mista suurilla valliriutoilla ja ajoa Miamissa 
6-kaistaisella tiellä väärään suuntaan...

Jonas, onnea kohti Lontoota!
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T 
ukholmassa 13. - 16.8. järjestettävän kilpailun järjestysnu-
mero on 27. Helsinki osallistuu kisaan 24. kertaa. Sota pa-

kotti suomalaiset jättämään vuoden 1946 kilpailut väliin. Kolmen 
vuoden kuluttua tämä perinnerikas kilpailu täyttää 100 vuotta. Silloin 
kokoonnutaan jälleen Kööpenhaminaan.

Myös 90 vuotta sitten matka suuntautui Tukholmaan, kunnianar-
voiselle Stora Skugganin radalle. Suomalaiset joutuivat ampumaan 
tukholmalaisilta saaduin laina-asein. Kilpa-aseena oli oman maan 
säännönmukainen jalkaväenkivääri. Sellaisia ei ehditty hankkia 
koko 30-miehiselle joukkueelle.

Innokkaita ampujia Helsingissä kyllä oli. Olihan Suomen Metsäs-
tysyhdistys perustettu jo vuonna 1865. Myös kansainvälisiä kontak-
teja oli hankittu Lontoon ja Tukholman olympiakisoista. Mutta tarvit-
tiin Ampujainliiton puheenjohtajan, maaherra Ernst E. Rosenqvistin 
räiskyvää energiaa ja järjestelykykyä, että Helsingin joukkue saatiin 
matkaan.

Menestys ei ymmärrettävästi vielä silloin ollut kovin hyvä, Helsinki 
jäi viimeiseksi, mutta asia korjattiin nopeasti ja pian helsinkiläiset jo 
keräsivät voittoja Veli Niemisen, Voitto V. Kolhon, Harald Aspelinin, 
Bruno Frietschin, Albert Ravilan, Ville Vauhkosen, Kauko Vauhkosen, 
Viktor Miinalaisen, Nils Waseniuksen, Ensio Oilan ja myöhemmin 
monen muun tunnetun ampujanimen voimin. Aspelin voitti silloisen 
pääkilpailun, edustusammunnan, vuonna 1928, Frietsch 1931.

Alkuvuosina kilpailtiin hieman toisin kuin nyt, ja 
taulutkin olivat erilaisia. Ensimmäisen vaihtoase- 
eli mestaruuskilpailun voiton Helsinki saavutti 
1925, seuraavan1934 ja toistaiseksi viimeisen 
1958. Ensikiinnitys 1925 asetettuun Skandinaa-
visen vapaajoukon kiertopalkintoon saatiin 1931. 
Tuolloin tästä pääpokaalista kilpailtiin vielä edus-
tusammunnassa.

Vaihtoasekilpailun henkilökohtaisia ykkössijoja 
on myös kolme. Kauko Vauhkonen 1934, Jyrki 
Lehtonen 1966 ja Helena Juppala 2006. Ainoas-
taan Oslon Espen Berg-Knutsen on onnistunut 
voittamaan kilpailun kahdesti vuosina 1994 ja 
1998.

Nyt mukaan!
Mutta kisojen historia ei ole pelkkiä numeroita. Se 
on värikäs, ja värikkäitä ovat myös tätä veljellistä 
pohjoismaista yhteishenkeä maistaneiden muis-
tot. Mukana olleet muistavat kilpatapahtumien 
jännittävät hetket ja tutuiksi tulleet ampujaystävät. 
He muistavat myös kilpailujen ohessa tehdyt ret-
ket ja vapaa-ajan hauskanpidon.

Rakkaudesta tätä kisaa kohtaan kertoo, että muu-
tama helsinkiläisampuja on ylittänyt 10 osallistumis-
kerran rajan. Onpa joukossa ampuja, joka suunnit-
telee lähtevänsä matkaan jo 14. kertaa. 

Tällaisissa luvuissa piilee myös helsinkiläisten 
ongelma. Joukossa on runsaasti ikämiehiä ja 
liian vähän nuoria. Helsingin joukkueen viimei-
sestä kiinnityksestä mestaruusmaljaan (Skan-
dinaviska Kårens vandringspris) on 51 vuotta. 
Onneksi henkilökohtaista menestystä sentään on 
tullut. Kahden viimeisen kilpailun suomalaistähti 
Helena Juppala voitti Helsingissä peräti kolme 
lajia ja Oslossa mestaruuskilpailun uudella kisa-
ennätyksellä. Kaikkiaan henkilökohtaisia suoma-
laisvoittoja on 23.

Naapurimaiden pääkaupungeilla, erityisesti 
Oslolla, on mistä ponnistaa. Paljon harrastajia, erinomaiset rataolo-
suhteet, monenmoista tukea nuorille ampujille. Oslo on viimeksi lyö-
ty 1962, jolloin Tukholma voitti. Helsingissä 2002 kotijoukkueemme 
pääsi pisteen päähän, mutta omalla maaperällään 2006 Oslo oli 
ennätystuloksella jälleen ylivoimainen. Helsinki jätettiin viimeiseksi 
ensimmäisen kerran sitten vuoden 1919.

Oslo on voittanut mestaruusammunnan 14, Tukholma 7 ja Hel-
sinki siis 3 kertaa. Kööpenhamina on vielä voitoitta, mutta kisojen 
perustajakaupunki tekee varmasti kaikkensa korjatakseen tilanteen 
viimeistään juhlakisoissaan 2012.

Helsinki lähtee Tukholmaan Stålbodan radalle revanssia kaivaten. 
Vereksiä voimia on tulossa joukkoon, mutta tilaa olisi useammalle-
kin. Niillä pääkaupunkiseudun pienoiskivääriampujilla tai reservi-
läislajien harrastajilla, jotka eivät vielä ole kokeilleet kykyjään 300:n 
vakiokiväärillä, olisi mahdollisuus tulla maistamaan erikoislaatuisen 
kilpailun tunnelmaa. 

Karsinnat alkavat toukokuussa! Pääkilpailu ammutaan makuulta, 
ja makuuasento ratkaisee myös joukkuevalinnat, joten sopeutumi-
nen ei ole järin vaikeaa. Aseita ja patruunoitakin järjestetään par-
haan mukaan. 

Mukaan vain! Kysykää seurastanne tarkempia tietoja! Toivotta-
vasti myös kaikki Helsingin ja Oslon kisojen veteraanit puhdistavat 
pyssynsä hyvissä ajoin.

Helsinki juhlii 90 vuoden 
historiaa Pohjoismaisissa 
pääkaupunkiammunnoissa

Teksti ja kuva: Pekka Kurkinen

Ihan ilman palkintoja ei Oslossakaan jääty. 
Alf Nyholm, Peter Björqvist ja Knut Thilman 
pokkaavat Tryggve Youngsin kiertopalkinnon 
johtajien joukkuekilpailusta.

Pohjoismaisen pääkaupunkien väliset ampumakilpailut 
käynnistyivät 97 vuotta sitten Kööpenhaminassa, kun 
Kööpenhaminan ampumayhdistys täytti 50 vuotta. Silloin 
syntyi myös ajatus perustaa Pohjoismaiden Pääkaupunkien 
Ampumaliitto. Helsinki lähti mukaan vuonna 1919, jolloin 
myös Suomen Ampujainliitto perustettiin. Pääkaupunkikisa 
on tiettävästi itsenäisen Suomen vanhin kansainvälinen 
kilpatapahtuma ja samalla osa 90-vuotisjuhlaansa viettävän 
Suomen Ampumaurheiluliiton historiaa.
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Ville Peltoniemi urakoi ilma-aseiden SM-kilpailussa 
johtamalla kaikki ilmakiväärin ja –pistoolin finaalit 
sekä kuuluttamalla lähes jokaisen palkintojenjaon.

Teksti: Matti Viitanen   Kuvat: Matti Viitanen ja Juha Soini

17-vuotias Juho Kurki voitti uransa ensimmäisen ilmakiväärin 
miesten sarjan Suomen mestaruuden Vierumäki Areenassa 

Suomen Urheiluopistolla Heinolassa lauantaina 21. maaliskuuta. 
Kankaanpään Ampujia edustava Kurki tähtäsi 694,0 (592+102,0) 
pistettä ja voitti 0,9 pisteellä Pohjois-Hämeen Ampujien Ville Noki-
piin. Mikkelin Ampujien 28-vuotias Timo Puisto laukoi SM-pronssia 
687,2 (586+101,2) pisteellä.

17-vuotias Juho Kurki ja 20-vuotias Ville Nokipii kävivät tasaisen 
kilpailun ilmakiväärin miesten Suomen mestaruudesta. Ennen fi-
naalin viimeistä laukausta Nokipii johti 0,4 pisteellä. Viimeisellään 
Kurki tähtäsi lähes täydellisen 10,8-osuman. Kun Nokipii liipaisi 9,5, 
Kurki nousi toiselta sijalta uransa ensimmäiseen miesten sarjan 
henkilökohtaiseen mestaruuteen.

- Kyllähän se hyvältä tuntuu, hän kommentoi voittoaan.
- Viimeinen laukaus lähti juuri niin kuin piti. Tiesin, että se oli hyvä 

laukaus. Ennen viimeistä laukausta en tiennyt tilannetta, mutta ar-
velin, että se oli tasainen.

Ville Nokipii ei juurikaan harmitellut viimeistä laukaustaan. 
- Ei se ihan onnistunut niin kuin piti. Vähän myöhästyin liipaisun 

kanssa eikä se lähtenyt siihen kohtaan kun ajattelin.
Kankaanpääläisen Juho Kurjen kunto ja itseluottamus olivat 

vankkoja, kun hän asteli viivalle Vierumäki Areenassa. Hän oli täh-
dännyt ennätyksekseen 596 pistettä viikko sitten kotiradallaan Kan-
kaanpäässä.

- Ennen kisaa minulla oli tavoitteena Suomen mestaruus. Vasta 
peruskilpailun jälkeen sain kuulla, ettei Henri Häkkinen ole kisassa 
mukana kuumeen vuoksi, hän sanoi.

- SM-kisan peruskilpailun (592) ja finaalisarjan (102,0) tulokset 
tyydyttävät. Ammunnassa ei ollut ongelmia, mutta ei se ollut help-
poakaan. Joskus saa vain ampua ja aina tulee kymppejä.

Yli 700 ampujaa 117 seurasta kilpaili ilma-aseiden Suomen 
mestaruuksista Vierumäki Areenassa Suomen Urheilu-
opistolla Heinolassa 20.-22. maaliskuuta. Ilmakiväärin, 

ilmapistoolin sekä liikkuvan maalin ilmakiväärilajien kaikkien 
sarjojen SM-kilpailussa ammuttiin noin 750 kilpailusuoritusta 
kolmen päivän aikana.

Kauden isoin kotimainen ilma-asekilpailu oli järjestäjänä 
toimivan Lahden Ampumaseuran 90-vuotisjuhlakilpailu sekä 
yksi Suomen Ampumaurheiluliiton 90-vuotisjuhlatapahtumista. 
Ampumaurheiluliitto esitteli ensi kerran 90-vuotisnäyttelynsä 
”Osuttiin sitä ennenkin – Puhtaita osumia hyvässä seurassa jo 
90 vuotta”. Näyttelyn on toteuttanut Suomen Metsästysmuseo 
ja sen käsikirjoituksen on tehnyt Anne Tuomi. Näyttely esittelee 
Ampumaurheilun historiaa MM- ja olympiamitalistien, pitkäai-
kaisten puheenjohtajien ja jopa presidenttien kuvilla. Parhaim-
millaan kolme presidenttiä, Pehr Evind Svinhufvud, Carl Gustaf 
Emil Mannerheim ja Kyösti Kallio, on ikuistettu yhteen valoku-
vaan ampumaurheilukilpailussa. Näyttelyn perustana ovat van-
hat valokuvat, jotka Metsästysmuseo on digitoinut Kantapuuhun 
(www.kantapuu.fi).

Juniori Juho Kurki
voitti ilmakiväärin miesten SM-kultaa

Juho Kurki ampui vuosi sitten ilmakiväärillä ensimmäisen miesten 
sarjan SM-mitalinsa, kun hän sijoittui toiseksi Henri Häkkisen jälkeen. 
Näin Kurjella on lähes täydellinen sarja ilmakiväärin miesten sarjan 
SM-kilpailuista: SM-kultaa ja SM-hopeaa kahdella osanotolla.

Yli 700 ampujaa kilpaili ilma-aseiden SM-mitaleista Vierumäellä



teemu tiainen
ampui ennätyksellään 
ilmapistoolin mestaruuden

Poliisien ampumaseuran teemu tiainen voitti en-
nätyksellään 679,3 (581+98,3) pistettä uransa 

ensimmäisen miesten sarjan ilmapistoolin suomen 
mestaruuden. sM-hopeaa ampui tiaisen seurakaveri 
kai jahnsson ja sM-pronssia lahden ampumaseuran 
tomi harju.

- olen tyytyväinen. Ennen kilpailua ajattelin, että 
olen tyytyväinen, jos ammun peruskilpailussa enem-
män kuin 580 pistettä. se, mihin se riittää, riippuu aina 
muista kilpailijoista, 30-vuotias teemu tiainen kom-
mentoi ensimmäistä ilmapistoolin Y-sarjan suomen 
mestaruuttaan ja ennätystulostaan. 

- aiempi ennätykseni oli 579 pistettä. sen ammuin 
muistaakseni sM-kisassa 2000-luvun alussa. Miesten 
sarjassa olen voittanut aiemmin yhden suomen mesta-
ruuden vapaapistoolilla. Mestaruus on vuodelta 2001.

teemu tiainen oli peruskilpailussa ylivoimainen, 
kun hän laukoi 581 pistettä ja kai jahnsson 577 pis-
tettä. Finaalisarjassa jahnsson pääsi jo tosissaan kil-
pailemaan suomen mestaruudesta, ennen kuin tiainen 
terästäytyi. kun viimeisellä laukauksellaan tiainen täh-
täsi 10,4 ja jahnsson 8,0, miesten välinen ero venähti 
3,9 pisteeseen.

- Finaalin alussa ammuin passiivisesti. lopussa 
otin itseäni niskasta kiinni. Finaalin aikana osasin las-
keskella tilannetta ja tiesin, ettei hätää ole. jos finaalin 
lähtötilanne olisi ollut tiukempi, olisin saattanut ampua 
paremman finaalin, hän totesi.

- Peruskilpailun pari ensimmäistä sarjaa olivat tosi 
helppoja. sen jälkeen alkoi tökkiä, kun nuppi ei pysynyt 
mukana enkä pystynyt keskittymään.

Edustustehtäviin palannut teemu tiainen kilpai-
lee sekä ilma- että vapaapistoolilla maailmancupissa 
Münchenissä 12.-21. toukokuuta. lisäksi hän tavoit-
telee edustuspaikkaa vapaapistoolilla kansainvälisen 
ampumaurheiluliiton issF:n ruutilajien EM-kisaan 
kroatian osijekiin 13.-26. heinäkuuta.

- tämän kauden tavoitteenani on itseni kehittämi-
nen. Minä en ole itse asettanut eikä ampumaurheilu-
liiton valmennusjohto ole asettanut minulle sijoitus- tai 
tulostavoitteita tälle vuodelle. 
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Marjo Yli-Kiikka
tähtäsi ilmakiväärin SM-kultaa
Marjo Yli-Kiikka tähtäsi ylivoimaisen ilmakiväärin Suomen mestaruuden. Isonkyrön 

Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava Yli-Kiikka ampui 499,3 (396+103,3) pis-
tettä. Lahden Ampumaseuran Hanna Etula laukoi 498,0 (395+103) pistettä. Olympia-
ampujakaksikko erottui muista selvästi, kun Äänekosken Ampujien Paula Peltoniemi otti 
pronssimitalin 490,4 (391+99,4) pisteellä. 

- Taattua tuttua perussettiä. SM-titteli on aina mukava saada, mutta muuten kisalla ei 
ole isoa merkitystä, Marjo Yli-Kiikka kommentoi Suomen mestaruuttaan.

30-vuotias isokyröläinen Yli-Kiikka aloitti työn ylitarkastajana Maaseutuvirastossa 
Helsingissä maaliskuun alussa. Hän asuu ja yrittää harjoitella syyskuuhun asti osin 
pääkaupunkiseudulla, jossa ratatilanne varsinkin kesällä on huono. Hyvin hän pääsee 
ampumaan vain leireillä ja kotiseudullaan.

- Työpaikka siirtyy perehdyttämisjakson jälkeen Seinäjoelle ensi syksynä. Isossaky-
rössä ja sen ympäristössä on hyvät harjoitteluolot. Pienoiskivääriratojakin löytyy niin si-
sältä kuin ulkoa, Yli-Kiikka kehuu Pohjanmaata.

- Maaseutuvirasto suhtautuu todella hyvin huippu-urheiluun. Olen todella tyytyväinen, 
kun minulla on mahdollisuus saada virkavapautta kilpailumatkoille.

Kivääri- ja pistoolilajien huippuampujien seuraava kilpailu on maailmancup Pekingissä 
16.-24. huhtikuuta. Yli-Kiikka ampuu kauden aikana kolme maailmancupia, Pekingin lisäksi 
Münchenissä (12.-21.5.) ja Milanossa (21.-29.5.), ja kilpailee kaikissa kolmessa kilpailussa 
ilmakiväärillä ja pienoiskiväärillä. Maailmancupien lisäksi kilpailukalenterissa on Kansainvä-
lisen Ampumaurheiluliiton ruutilajien EM-kilpailu Kroatian Osijekissa 13.-26. heinäkuuta.

- Nyt alkaa tuntua siltä, että menestystä voi tulla ennemminkin pienoiskiväärillä kuin 
ilmakiväärillä. Ilmakivääri on vähän herkempi laji ja siinä viime aikojen mullistukset, työ-
paikan vaihtamiset parikin kertaa ja muuttaminen, näkyvät selvemmin. Lisäksi olen har-
joitellut pienoiskiväärillä enemmän kuin ennen, hän sanoo.

- Tähän kauteen voin suhtautua rennoin ottein, kun tänä vuonna ei vielä ole jaossa 
olympiamaapaikkoja. Tärkein tavoitteeni on panna työkuviot kuntoon.

Etula: ”Peruskilpailussa hankala päivä”
SM-kisan järjestäneen Lahden 
Ampumaseuran 27-vuotias Hanna 
Etula puolusti Suomen mestaruut-
taan, mutta jäi toiseksi. Yli-Kiikka 
oli peruskilpailussa 1 pisteen ja 
finaalissa 0,3 pistettä parempi.

- Peruskilpailussa oli hankala 
päivä. Oma tavoitteeni oli ampua 
pari pinnaa enemmän. Finaalissa 
oli hyvä ampua. Peruskilpailussa 
näkyi, että olen harjoitellut paljon 
enkä ole vielä ehtinyt levätä. Alus-
sa ammuin vain hyviä kymppejä, 
mutta pienen virheen myötä osu-
ma ei enää ollut kympissä, hollola-
lainen Etula kuvaili kisaansa.

Yli-Kiikan tavoin Etulakin kilpailee seuraavan kerran maailmancupissa Pekingissä 
huhtikuun puolivälistä alkaen. Etulankin kilpailukalenterissa on kolme maailmancupissa 
ja EM-kilpailu.

- Ammun enää vain leirikisoja ennen maailmancupia. Odotan menestyväni paremmin 
ilmakiväärillä. Tosin pienoiskiväärilläkin voi tulla hyviä tuloksia. Sain Anschütziltä pienois-
kivääriin uuden tukin ja olen löytänyt Lapuan Midas+-patruunasta hyvin käyvän erän.



O 
rimattilan Seudun Urheiluampujien Päivi Könönen ampui en-

simmäisen naisten Suomen mestaruutensa ilmapistoolilla. 31-vuo-
tias orimattilalainen Könönen tähtäsi 469,0 (376+93) pistettä. SM-
hopeaa laukoi Salon Seudun Ampujien 25-vuotias Karoliina Helle 
467,3 (378+89,3) pisteellä ja SM-pronssia voitti 15-vuotias Eveliina 
Pukkinen 467,1 (372+95,1) pisteellä.

- Peruskilpailu sujui yllättävän hyvin. Kahteen ensimmäiseen 
sarjaan ammuin molempiin 95 pistettä ja totesin, että tällä kertaa 
ammunta kulkee. Kolmas sarja oli vähän vaikeampi, Päivi Könönen 
sanoi.

- Finaali jännitti. Se on omanlaisensa tilanne enkä ole kovin paljon 
ampunut finaaleja. Finaalin aikana en tiennyt tilannetta. En edes 
yrittänyt kuikuilla tulostaululle.

40 laukauksen peruskilpailun jälkeen kisaa johti kahdella pis-
teellä Karoliina Helle. Päivi Könönen oli toisella sijalla tasatuloksel-
la 376 pistettä Kuortaneen Kunnon Mira Nevansuun kanssa. Kun 
maajoukkueampujat Helle ja Nevansuu laukoivat vain 89,3 pistet-
tä finaalissa, Könönen karkasi voittoon ja juniori Eveliina Pukkinen 
nousi SM-pronssille.

- Minä lähdin vain ampumaan kilpailua. Minulla ei ollut muuta 
tulostavoitetta kuin pysyä yli yhdeksän vauhdissa, Könönen kuvaili.

- Nuorten sarjojen jälkeen pidin muutaman vuoden taukoa. Nyt 
pitäisi vähän liikkumista ja ampumista lisätä, mutta en aio väkisin 
ampumaradalla käydä.

Orimattilan Seudun Urheiluampujat on tunnettu olympiavoittaja 
Satu Mäkelä-Nummelasta ja se on yksi Suomen parhaista haulikko-
seuroista. Hyvistä haulikkoampujista huolimatta seuran ensimmäi-
sen Suomen mestaruuden on voittanut Päivi Könönen.

- Ammuin SM-kultamitalin vuoden 1997 alussa nuorten sarjassa, 
kun seura on perustettu 28.8.1996, muistelee Päivi Könönen, joka 
toimii OSU:n sihteerinä.

- Tämä oli hyvä vuoden alku seuralle, kun luotilajeista tulee Suo-
men mestaruus. Muut voivat tulla perässä.

Vesa Saviahde ampui liikkuvan maalin  
SM-kultaa Vierumäki Areenassa
Pohjois-Hämeen Ampujien Vesa Saviahde voitti 379 pisteellä liikku-
van maalin ilmakiväärin sekajuoksujen Suomen mestaruuden. Ra-
seborgs Skyttaren Niklas Hyvärinen ja Krister Holmberg ampuivat 
molemmat 377 pistettä ja uusivat hopeamitalista. Hyvärinen voitti 
uusinnan pistein 20-19. Naisten sekajuoksujen Suomen mestaruu-
den voitti Kosken Eränkävijöiden 32-vuotias Marika Salminen ylivoi-
maisesti 355 pisteellä.

- Tämänpäiväinen kisa ei ollut huipputulos, kun tein ampumisen 
itselleni niin vaikeaksi. Viimeisellä kierroksella ammuin yhden seis-
kan ja sen jälkeen sain sitten ampua oikein tosissaan, 33-vuotias 
lempääläläinen Vesa Saviahde kuvaili viikonvaihdettaan, joka tuotti 
SM-kultaa ja SM-hopeaa.

- SM-kultamitaleita minulla taitaa olla nyt 36 tai 37.
Saviahde ampui hienon tuloksen 584 pistettä liikkuvan maalin 

normaalijuoksujen peruskilpailussa. Hänen ja Holmbergin nimissä 
oleva SE-tulos jäi vain kolmen pisteen päähän. Normaalijuoksujen 
mitaliotteluiden kultaottelussa Krister Holmberg oli parempi 6-4 ja 
Holmberg pääsi hyppäämään palkintopallille ensimmäisenä.

- Lauantaina ampuminen oli yllättävän helppoa. Pääsin jo jännit-
tämään tuleeko uusi Suomen ennätys.

Suomen Ampumaurheiluliitto järjestää liikkuvan maalin ilmaki-
vääri- ja pienoiskiväärilajien MM-kilpailun Vierumäki Areenassa 
22.-30. elokuuta. Saviahde palaa MM-kisoissa Suomen maajouk-
kueeseen, jossa hän edellisen kerran kilpaili ilma-aseiden EM-kil-
pailussa 2008.

- MM-joukkueeseen olen jo luvannut tulla mukaan. Kesän ruu-
tiaseiden EM-kilpailuun en varmaankaan lähde. MM-kisaa varten 
harjoittelen kunnolla, mutta en ota kisasta paineita. MM-mitali tulee, 
jos on tullakseen.

Vesa Saviahde on pitkällä urallaan voittanut joukkuekilpailussa 
Krister Holmbergin ja Pasi Wedmanin kanssa MM-kultaa, MM-
hopeaa, kaksi MM-pronssia, kaksi EM-hopeaa ja EM-pronssin. 
Henkilökohtaisissa kilpailuissa hän on ampunut neljännen sijan niin 
MM- kuin EM-kilpailussakin.

- Kuukauden päästä on Metsästäjäliiton SM-kilpailu, johon val-
mistaudun seuraavaksi. 

Liikkuvan maalin sekajuoksujen kaikki SM-mitalistit.
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Päivi Könönen
ampui ensimmäisen 
naisten SM-kultansa 
ilmapistoolilla
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Krister Holmberg 
mitaliottelun Suomen mestari

Raseborgs Skyttaren Krister Holmberg ampui liikkuvan maa-
lin normaalijuoksujen Suomen mestaruuden. Kultaottelussa 

Holmberg voitti Pohjois-Hämeen Ampujien Vesa Saviahteen 6-4. 
SM-pronssia ampui Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran Mark-
ku Jetsonen, joka löi pronssiottelussa Raseborgs Skyttaren Niklas 
Hyvärisen 6-3.

- Tämä taitaa olla 35:s tai 36:s henkilökohtainen Suomen mesta-
ruuteni. Onhan se mestaruuden voittaminen aina mukavaa, 36-vuo-
tias konkari Krister Holmberg totesi.

- Minulla peruskilpailu oli aika tahmeaa ampumista. Jos olisim-
me ampuneet vanhan mallin mukaisen finaalin, Vesa olisi voittanut 
Suomen mestaruuden.

33-vuotias Vesa Saviahde laukoi peruskilpailussa 584 pistettä, 
kun Holmberg jäi 569 pisteeseen.

Vammais- ja veteraaniampujat avasivat hyvillä tuloksilla kolme-
päiväisen ilma-aseiden Suomen mestaruuskilpailun Vierumäki 

Areenassa. Avauspäivän parhaan tuloksen tähtäsi paralympiaho-
peamitalisti Haapajärven Ampujien Erkki Pekkala, joka voitti kan-
sainvälisen tason tuloksella 598 pistettä liikuntavammaisten ilma-
kiväärin 60 laukauksen kisan. Seurakavereista Veikko Palsamäki 
hävisi vain pisteen ja Kalervo Pieksämäki kaksi pistettä. 

Hyvin ampuivat myös paralympiakultamitalisti Minna Leinonen ja 
Jukka Mikkonen, jotka kävivät erittäin tasaisen kisan viimeiseen lau-
kaukseen asti liikuntavammaisten ilmakiväärin 60 laukauksen ma-
kuuasennon kilpailun voitosta. Kajaanin Ampujia edustava 27-vuo-
tias Leinonen voitti 598 pisteellä ja Haapajärven Ampumaseuran 
28-vuotias Jukka Mikkonen oli toinen 597 pisteellä, kun hän laukoi 
viimeisen luotinsa ysiin. Kymppi olisi tuonut voiton Mikkoselle.

- Aivan kohtuullinen tulos. Olisivat ne saaneet olla kaikkikin osu-
mat kympissä. Tällä kaudella olen ampunut muutaman kerran 600 
pistettä treeneissä, mutta en ole onnistunut kisoissa. Tosin en ole 
montaa kisaa käynytkään, 59-vuotias haapajärveläinen Erkki Pek-
kala kommentoi hyvää kisaansa.

- Viime talvena olin aivan uskomattomassa kunnossa, mutta nyt 
en ole päässyt sellaiselle tasolle ja onnistunut niin hyvästi. Vaikea 
sanoa, mistä se johtuu. Minä en näe mitään eroa.

Erkki Pekkala on vuoden 2000 ilmakiväärin paralympiahopeami-
talisti. Viime kesänä hän oli pienoiskiväärillä 12:s ja ilmakiväärillä 
29:s paralympialaisissa Pekingissä. Nyt Pekkalan tähtäin on jo vuo-
den 2012 paralympialaisissa Lontoossa.

- Lontoon kisat olisivat minun viidennet paralympialaiseni, mutta 
sinne pääseminen ei ole minun päätettävissäni, hän toteaa.

- Ensi kesänä on kalenterissa EM-kisat, jotka ovat Puolan Wrocla-
wissa heinäkuun alussa.

Erkki Pekkala on yksi ampumaurheilun monitoimijoista. Hän on 
muutaman vuoden johtanut puhetta Haapajärven Ampumaseu-
rassa ja vetää viikoittain ampumakoulua sekä Haapajärvellä että 
Pyhäjärvellä. Liikuntavammaisten SM-kilpailussa Haapajärven Am-
pumaseura käytännössä tyhjensi palkintopöydän.

- Ehkä olen siitä vielä tyytyväisempi, että meillä oli viisi ampujaa 
Mikkelissä lasten ja nuorten Kultahippufinaalissa (7.-8.3.). He ovat 
kaikki minun ampumakoululaisiani. Ampumakoulua olen pitänyt 
tammikuusta 2001 alkaen. Sydneyn paralympiahopeamitalin jäl-
keen oli hyvä tilanne lähteä tekemään töitä. Tykkään hirveästi tästä 
touhusta, hän sanoo.

Erkki Pekkala
voitti SM-kultaa hyvällä tuloksella

- Kyllä seuraan on tulijoita, jos toiminta on monipuolista ja kynnys 
matala – niin matalalla, että pyörätuolillakin pääsee. 

Erkki Pekkala sanoo, ettei ole vielä ajatellut jatkajan rekrytoimista. 
Tosin hän on jo houkutellut Juha Lähdetkankaan seuran nuoriso-
päälliköksi ja aisaparikseen.

- Hänen lapsensa tulivat ampumakouluun ja hän heidän mukanaan 
seuran toimintaan – ensin johtokuntaan ja sitten nuorisopäälliköksi.

Liikuntavammaisten R5-sarjan kolme parasta:
SM-hopeamitalisti Jukka Mikkonen, SM-kultamitalisti Minna 

Leinonen ja SM-pronssimitalisti Nina Pajala.

Liikuntavammaisten R3-sarjan eli ilmakiväärin 60 laukauksen 

makuuasennon mitalistit olivat tänäkin vuonna kaikki 

Haapajärven Ampumaseuran ampujia. Tulostarkastuksen jälkeen 

Kalervo Pieksämäki laukoi SM-pronssia, Erkki Pekkala SM-kultaa 

ja Veikko Palsamäki SM-hopeaa.



Ilma-aseiden SM-kilpailu,
vierumäki areena, suomen urheiluopisto, heinola, 
lahden ampumaseura, 20.-22.3.2009.
10M ILMAKIVÄÄrI:
40 ls + 10 ls, sarja n: 1) Marjo Yli-kiikka iMas 499,3 (396+103,3), 2) hanna Etula 
las 498,0 (395+103), 3) Paula Peltoniemi ääa 490,4 (391+99,4).
60 ls + 10 ls, sarja y: 1) juho kurki kaa 694,0 (592+102), 2) ville nokipii P-ha 
693,1 (592+101,1), 3) timo Puisto Ma 687,2 (586+101,2).
40 ls + 10 ls, sarja n20: 1) noora leppäketo luha 484,1 (387+97,1), 2) Elina 
lehtomäki haaas 483,2 (388+95,2), 3) jasmine uuttu tsa 482,5 (385+97,5).
60 ls + 10 ls, sarja y20: 1) joni virtanen khja 680,5 (582+98,5), 2) sami korpela 
kaa 679,2 (582+97,2), 3) tuomas ratilainen ja 670,2 (572+98,2).
60 ls, sarja y18: 1) juho kurki kaa 590, 2) jaakko Björkbacka karMas 581, 3) 
andreas virtanen ÅssF 579.
40 ls, sarja n18: 1) tuula rantakangas leha 389, 2) laura vartiainen siura 382, 
3) jenna kari ka 377.
40 ls, sarja n16: 1) Elin liewendahl ÅssF 385, 2) Marika oikarinen koila 384, 3) 
Gisela Miettinen karMas 384.
40 ls, sarja y16: 1) daniel Ekholm rs 381, 2) jens rudnäs rs 377, 3) olli hahl 
Ma 377.
40 ls, sarja n50: 1) Eila väisänen has 362.
40 ls, sarja y50: 1) heikki ranne säsa 380, 2) jarmo järvelä sysi 379, 3) Matti 
viljakainen säsa 376.
40 ls, sarja y60: 1) Matti rinnola v-sa 377, 2) Pekka valtonen has 374, 3) Mauri 
röppänen kaa 374.
40 ls, sarja y70: 1) antti tyrväinen P-ha 361, 2) silmu kuisma k-uas 361, 3) armo 
lahtonen kokMas 359.

10M ILMAPISTOOLI:
40 ls + 10 ls, sarja n: 1) Päivi könönen osu 469,0 (376+93), 2) karoliina helle 
sasa 467,3 (378+89,3), 3) Eveliina Pukkinen hsa 467,1 (372+95,1).
60 ls + 10 ls, sarja y: 1) teemu tiainen Pas 679,3 (581+98,3), 2) kai jahnsson 
Pas 675,4 (577+98,4), 3) tomi harju las 672,0 (575+97).
40 ls + 10 ls, sarja n20: 1) anette källi leha 462,5 (368+94,5), 2) iiris luukkonen 
viha 434,0 (340+94).
60 ls + 10 ls, sarja y20: 1) jesse Peltomäki kuku 663,1 (563+100,1), 2) aki 
rantakangas leha 649,6 (552+97,6), 3) Mika laikola kuku 642,4 (552+90,4).
60 ls, sarja y18: 1) jarkko järvenpää tua 553, 2) jukka juntti ksa 549, 3) lasse 
lumikari kaja 537.
40 ls, sarja n18: 1) tiina jänkälä soda 367, 2) susanna ahomäki hsa 355, 3) 
annukka riutta hsa 350.
40 ls, sarja n16: 1) Eveliina Pukkinen hsa 362, 2) Gisela Miettinen kaMs 358, 3) 
karita villamo iu 345.
40 ls, sarja y16: 1) Matias lahtela kuku 351, 2) aleksi anttila soda 349, 3) joonas 
kuusela soda 345.
40 ls, sarja n50: 1) Päivi Mariani-Cerati EsF 355, 2) Mirja aho kokMas 351, 3) 
raija vehanen k-uas 348.
40 ls, sarja y50: 1) juha sirkka konna 376, 2) keijo haapa-aho lsa 375, 3) torsti 
annala Porkka 374.
40 ls, sarja y60: 1) seppo hallikainen kaha 377, 2) juhani Öhman tia 377, 3) heino 
Pitkäkangas kaha 372.
40 ls, sarja y70: 1) sakari Paasonen las 377, 2) Yrjö Mäkelä soda 369, 3) usko 
Mettiäinen hva 360.

10M LIIKKUVA MAALI (NOrMAALIJUOKSUT):
60 ls + mitaliottelut, y-sarja: 1) krister holmberg rs, 2) vesa saviahde Pha, 3) 
Markku jetsonen kaMs, 4) niklas hyvärinen rs. kultaottelu: holmberg – saviahde 
6-4. Pronssiottelu: jetsonen – hyvärinen 6-3. välierät: saviahde – hyvärinen 6-1 
ja holmberg – jetsonen 6-2. Peruskilpailu: 1) vesa saviahde P-ha 584, 2) krister 
holmberg rs 569, 3) Markku jetsonen kaMs 562, 4) niklas hyvärinen rs 561.

40 ls, sarja n: 1) Marika salminen koE 370, 2) tiina aalto sMY 313, 3) sirkka 
savukari Esa 292.
60 ls, y20: 1) Mårten Westerlund rs 559, 2) tomi-Pekka heikkilä k-64 546, 3) 
jarmo toiva k-64 533.
40 ls, n20: 1) Micaela Qvarnström rs 345.
60 ls, y18: 1) kaarlo saarento tsa 521.
60 ls, y16: 1) sami heikkilä k-64 560, 2) jani suoranta k-64 523, 3) Mika heikkilä 
k-64 520.

10M LIIKKUVA MAALI (SEKAJUOKSUT):
40 ls, sarja y: 1) vesa saviahde P-ha 379, 2) niklas hyvärinen rs 377/20, 3) 
krister holmberg rs 377/19. joukkue: 1) raseborgs skyttar 1120, 2) kymppi-64 2 
1094, 3) kymppi-64 1 1080.
40 ls, sarja n: 1) Marika salminen koE 355, 2) tiina aalto sMY 317, 3) sirkka 
savukari Esa 313.
40 ls, sarja n20: 1) Micaela Qvarnström rs 355.
40 ls, sarja y20: 1) tomi-Pekka heikkilä k-64 367, 2) jarmo toiva k-64 365, 3) Mårten 
Westerlund rs 353, 4) jouko Matalamäki MkMs 340, 5) joni tanska kas 313.
40 ls, sarja y18: 1) kaarlo saarento tsa 351.
40 ls, sarja y16: 1) sami heikkilä k-64 354, 2) jani suoranta k-64 351, 3) Mika 
heikkilä k-64 314, 4) ville huomolin Esa 310. joukkue: 1) kymppi-64 1019.

LIIKUNTAVAMMAISET:
R3, ilmakivääri, makuu, sH1, 60 ls, sarja y: 1) Erkki Pekkala haaas 598, 
2) veikko Palsamäki haaas 597, 3) kalervo Pieksämäki haaas 596. joukkue: 1) 
haapajärven ampumaseura 1790.
R5, ilmakivääri, makuu, sH2, 60 ls, sarja y: 1) Minna leinonen kaja 598, 2) 
jukka Mikkonen haaas 597, 3) nina Pajala raaa 556.
P1, ilmapistooli, sH1, 60 ls, sarja y: 1) tauno Matilainen Pa 533, 2) risto 
heinistö kaja 508, 3) Marko toivanen las 484.
R2, ilmakivääri, sH1, 40 ls, sarja n: 1) sirkka-liisa Collin rihla 371.
R3, ilmakivääri, makuu, sH1, 20 ls, sarja y60: 1) sirkka-liisa Collin rihla 193.
R3, ilmakivääri makuu, sH1, 50 ls, sarja y70: 1) juhani tuomala tua 353.
R4, ilmakivääri, sH2, 40 ls, sarja y50: 1) juha-Pekka saarimaa sasa 367.
R5, ilmakivääri, makuu, sH2, 40 ls, sarja y50: 1) jarkko suominen sasa 
396, 2) heikki kaattari haaas 388, 3) juha-Pekka saarimaa sasa 384. joukkue: 
1) haapajärven ampumaseura 1 1186, 2) haapajärven ampumaseura 3 1156, 3) 
haapajärven ampumaseura 2 1105.
R5, ilmakivääri, makuu, sH2, 40 ls, sarja y60: 1) urpo kilja haaas 397, 2) 
risto Murisoja haaas 396, 3) Erkki Pietilä haaas 393.
R5, ilmakivääri, makuu, sH2, 40 ls, sarja y70: 1) aimo lassila haaas 389, 
2) Pentti Pietilä haaas 383, 3) sulo nurmenniemi haaas 359, 4) kauno harmaala 
haaas 357.

Ilmakiväärin N18-sarjan mitalistit: Laura 
Vartiainen, Tuula Rantakangas ja Jenna Kari.Paula Peltoniemi laukoi naisten ilmakiväärin SM-pronssia.

Anette Källi voitti viidennen peräkkäisen ilma-
pistoolin SM-kultamitalinsa tyttöjen sarjoissa.



Ampumaurheilijat pukeutuvat Grizzly-vaatteisiin ainakin seuraa-
vat viisi vuotta. Suomen Ampumaurheiluliiton ja Palojoki-konsernin 
yhteistyösopimus kestää aina 31.12.2013 asti. Ampumaurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, T.M. Palojoki Oy:n toimitusjohtaja 
Teijo Virtanen, Sanser Oy:n myyntijohtaja Sami Nieminen ja GC 
Sportswear Oy:n toimitusjohtaja Janne Mäkelä allekirjoittivat sopi-
muksen Helsingissä torstaina 5. helmikuuta. 

- Meillä on 30 vuoden kokemus yhteistyöstä urheilujärjestöjen 
kanssa. Olemme aina pyrkineet pitkäaikaisiin sopimuksiin, joiden 
aikana molemmat osapuolet ehtivät sitoutua toimintaan, toimitus-
johtaja Teijo Virtanen kertoo.

- Me suunnittelemme ampumaurheilijoille oman malliston Grizz-
ly-tuotteista ja kehitämme sitä saamamme palautteen mukaisesti. 
Mallisto on sellainen, että se täyttää lajivaatimukset ja sen 
vaatteissa voi ylpeänä olla myös vapaa-aikana. Nyt teemme 
yhteistyötä esimerkiksi jääkiekkoseurojen kanssa. Hoidamme 
Ässien fanituotteiden myynnin kokonaisuudessaan. Lisäksi 
teemme yhteistyötä HPK:n ja Ilveksen kanssa. Ampumaur-
heiluliiton yhteistyökumppaneista meidän kumppaneitamme 
ovat Suomen Urheiluopisto ja Suomen Matkatoimisto.

Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aar-
rekivi on erittäin tyytyväinen pitkäaikaiseen sopimukseen. 
Ampumaurheilijat, niin maajoukkueet kuin harrastajat, pu-
keutuvat Grizzly-vaatteisiin ainakin seuraavat viisi vuotta.

- Grizzly-sopimus on ampumaurheilijoille ja ampumaurhei-
luseuroille suuri mahdollisuus. Ampumaurheiluliitto pystyy 
nyt tarjoamaan seuroilleen hyvän mahdollisuuden seura-
asujen uudistamiseen ja yhtenäistämiseen. Se on yksi osa 
yhteisöllisyyttä, jonka kehittämisen olemme asettaneet ta-
voitteeksemme, Aarrekivi sanoo.

Vuodesta 1948 toiminut T.M. Palojoki Oy on erikoistunut val-
misvaatteiden, yritysprofiilituotteiden sekä kodintekstiilien suunnit-
teluun, valmistukseen, maahantuontiin ja markkinointiin. Konsernin 
myynti on rikkonut 20 miljoonan rajan ja henkilökuntaa on noin 85.

Sanser Ltd Oy on vuonna 1997 perustettu mainos- ja liikelahjata-
lo. Se on osa porilaista Palojoki-konsernia. 

GC Sportswear Oy on profiilivaatteiden, laukkujen, froteetuottei-
den sekä lasin maahantuontiin erikoistunut yritys.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Ylh. Hanna Etula kävi kokeilemassa 
Sanserin mallistoa maaliskuussa.

Vas. M. Palojoki Oy:n  
toimitusjohtaja Teijo Virtanen.

Alh. Pasi Rautio ja Juha Hirvi 
sopivat, että Hirvi Shooting 
Oy myy ja markkinoi Sanserin 
Grizzly-tuotteiden mallistoa 
ampumaurheilijoille ja 
ampumaseuroille.

ampumaurheiluliiton Grizzly-sopimuksen yhteyshenkilö on  
Pasi rautio, jonka tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 300 385 
ja sähköpostilla osoitteesta pasi.rautio@sanser.fi.
Sanserin nettisivut löytyvät osoitteesta www.sanser.fi

Hirvi Shooting myy ja markkinoi
hirvi shooting oy ryhtyy myymään ja markkinoimaan sanser oy:n 
Grizzly-vaatteita. ampumaurheilijoille suunnitellut Grizzly-tuotteet 
ovat nähtävissä ja kokeiltavissa kilpailupaikoilla.

- Myymme ja markkinoimme tuotteita yhdessä. hirvi shootingin 
Mika ahola on kilpailupaikoilla ja hänen mukanaan ovat esitteet ja 
mallisto, jota voi kokeilla. hirvi shootingin kautta ampujat voivat ti-
lata tuotteita. Minä myyn ja markkinoin tuotteita edelleen sanserilla, 
kertoo Pasi rautio.

sanserin tuotteet olivat nähtävissä ja kokeiltavissa ilma-aseiden 
sM-kilpailussa vierumäki areenassa 20.-22. maaliskuuta. Pasi rau-
tio on tyytyväinen vastaanottoon.

- seurat kontaktoivat hyvin ja ampujat kertoivat meille paljon ide-
oita. seuratilauksiakin on jo tullut.

hirvi shooting kertoo ”keikkakalenterissaan”, missä ampumaur-
heilukilpailuissa se on mukana. kalenteri löytyy osoitteesta:
www.hirvishooting.fi

Hirvi Shooting myy ja markkinoi

Ampumaurheilijat pukeutuvat

GRIZZLY-
vaatteisiin
ainakin viisi vuotta

URHEILUAMPUJA 2/2009 23







URHEILUAMPUJA 2/200926

Ammattiväelle tarkoitetut ase- ja metsästysalan messut (IWA & OutdoorClassisc) 
järjestettiin 13.-16.3. Saksan Nürnbergissä. Asein tehdyt viimeaikaiset murhenäytelmät 

saivat huomionsa nelipäiväisessä tapahtumassa. Ne, ja meneillään oleva lama, 
eivät kuitenkaan estäneet uusien osanottoennätysten syntymisiä. Vaikka Pekingin 
olympiakisat ovat vasta seitsemän kuukauden päässä, osa yrityksistä oli jo ehtinyt 

tuottaa uutuuksia ja parannuksia kilpatuotteisiinsa. 

J
ärjestäjän yhteenveto Euroopan 
suurimmasta ja maailman toiseksi 
suurimmasta alan messutapahtu-
masta oli seuraava: Osanotto uh-

rien omaisille, järkytys tapahtuneesta, ala 
painottaa yhtenäisyyttä. Uudet ennätykset: 
noin 32 000 kävijää yli sadasta maasta (vii-
me vuonna 31 581), 1132 näytteilleasettajaa 
53 maasta (viime vuonna 1046). Monen 
osanottajan mielestä kävijämäärä tuntui pie-
nemmältä kuin vuosi sitten, mutta järjestäji-
en tilasto kertoi ennätysosanotosta.

- Osanottomme uhrien omaisille, haavoit-
tuneille sekä oppilaille ja opettajille, sanoi 
Gabriele Hannwecker, IWA:n projektijohtaja.

Hän sanoi messujen tarjoavan uutta tek-
nologiaa. Sen avulla esimerkiksi poliisi pys-
tyy nykyistä paremmin puuttumaan rikolli-
suuteen ja sen ennaltaehkäisyyn.

Messujen näytteilleasettajat olivat erittäin 
tyytyväisiä messujen tulokseen. Verban-
des der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen 
und Munitionin (JSM) toiminnanjohtaja Olaf 
Sauer arvioi, että alan vahvuus on hyvässä 
laadussa.

Aseet ja ampumatarvikkeet valtasivat 
suurimman osan kuudesta näyttelyhallista, 
mutta niiden lisäksi esiteltiin myös luontoai-
heisia tuotteita metsästys- sekä ampumaur-
heilijoille, vaeltajille, jousiampujille ja luonto-
kuvaajille! Jopa petolintujen lentonäytöksiä 
päästiin seuraamaan.

Suomalaisia yrityksiä oli messuilla omalla 
osastollaan kymmenkunta. Kun huomioi-
daan kotimaiset maahantuojamme, jotka oli-
vat ostosmatkalla, suomalaisten lukumäärä 
moninkertaisui. Ainakin Oulun työstökeskus 
oli messuilla osastoineen ensimmäistä ker-

taa. Nammo Lapua oli muuttanut komean 
osastonsa uuteeen kuosiin, ja pohjalaiset 
erottuivat edukseen jo osaston näyttävyy-
denkin ansiosta.

Asealalla ei suuria mullistuksia enää teh-
dä. Tuntuu, että keskeiset asiat on keksitty ja 
pienetkin muutokset tarjoillaan suurina uu-
tuuksina. Tämän huomasi myös 25. kertaa 
messuilla käynyt kauppias Erkki Lähdenie-
mi. Hän tuumi, että IWA voitaisiin järjestää 
harvemmin kuin vuosittain. Näin ei kuiten-
kaan käyne, sillä tapahtuma on järjestäjien 
elinasia.

Lapua ja Vihtavuori  
herättivät kiinnostusta
Lapuan ja Vihtavuoren tuotteiden maailman-
laajuinen menestys näytti jälleen herättävän 
paljon kiinnostusta.

- Sokerina pohjalla oli John Lewisin ällis-
tyttävä 9.8 mm maailmanennätyskasa viiden 
laukauksen sarjalla 600 jaardiin kasa-am-

Teksti ja kuvat Matti Erkkilä

Muutokset vähäisiä kansainvälisillä
ase- ja metsästysalan messuilla

IWA-MESSUt JAtKAA KASVUAAn

Oulun työstökeskus oli ensimmäistä kertaa 
messuilla omalla osastollaan. Keskellä 
toimitusjohtaja Sampo Kauppinen.

Nammo Lapuan osastolla oli uusi ilme. 
Patruunamestarin kyltit erottuivat jo kaukaa.
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munnan raskaassa luokassa Yhdysvallois-
sa. Ennätystuloksessa hylsynä oli Lapuan 
.308 Win. ja luotina Lapua 155 gr Scenar, 
toimitusjohtaja Markku Kortesoja kertoi.

Lapuan tämän vuoden uutuuksissa näkyy 
selkeä satsaus jälleenlataajien palveluun: 
esimerkiksi CD-data, joka kertoo luodin 
lentoradan sen koko matkalta. Data on jo 

nyt Lapuan luodeille ladattavissa Lapuan 
nettisivuilta, ja tulevaisuudessa myös koko 
ohjelma. Netissä on nyt myös Vihtavuoren 
jälleenlatausopas kaliipereittain haettavas-
sa muodossa. Lisäksi Lapua on uusinut luo-
tipakkauksen käteväksi muovipakkaukseksi 
ja hylsyt löytyvät tulevaisuudessa smartbo-
xiksi nimitetystä hylsyrasiasta, jota jälleenla-
taajat voivat käyttää kuljetus- ja säilytysra-
siana. Rasiassa ovat tietenkin myös etiketit 
lataustietoja varten.

Varsinaisena tuoteuutuutena Lapua esit-
teli match grade -tason hylsyn myös .222 
Rem. -kaliiperissa, sekä samassa kaliiperis-
sa patruunan ladattuna FMJ 55 gr -luodil-
la. Toisena uutuutena Lapua täydensi .338 
Lapua Magnum -lippulaivatuoteperhettään 
300 gr -patruunalatauksella. 

Messujen yhteenvetona Kortesoja tote-
si, että Lapua lähtee luottavaisena ampu-

makauteen 2009. Samalla se valmistautuu 
uutuuksiin ja tuotekehitykseen jo seuraavaa 
vuotta varten - tietenkin läheisessä yhteis-
työssä ampujien kanssa.

Sako ja Beretta esittelivät 
uuden sporting-haulikon
Sako Oy:n osasto oli jälleen Berettan kome-
an osaston kyljessä. Yhtiöt esittelivät uuden 
haulikon sportingiin. Sakossa on tehty muu-
toksia toimenkuvissa. Kai Lilja on siirtynyt 
kotimaan myyntimestarin hommista uudelle 
alueelle. Hän alueenaan ovat nyt Pohjois-
maat ja Baltia, johon toimitetaan kaikkia yh-
tiön myynnissä olevia tuotteita.

Sako 85 Finnlight -mallin ja 85 Hunterin 
tukkeja on Riihimäellä modifioitu.

Olympialajien aseisiin eivät Beretta tai Pe-
razzi ole nähneet tarpeelliseksi tehdä muutok-
sia. Kilpailumenestys on toistaiseksi taattu.

Sakon ”myyntitykistö” IWA:ssa: Myyntijohtaja Jari Liukkonen, markkinointikoordi-
naattori Niina Rinne, myyntipäällikkö Kim Juutilainen ja vientipäällikkö Kai Lilja.

Ylh. Nina Kleimola (vas.) ja Kirsi Ahonen 
olivat tuotteiden lisäksi Nammo Lapuan 
vetonauloja.

Kesk. Janne Boström taustanaan  
Nammo Lapuan menestystaulu

Alh. Nammo Lapuan toimitusjohtaja 
Markku Kortesoja ja toinen tarkka, 
X-act patruuna.

Toimitusjohtaja Mauro Perazzilla ei ollut esitellä uusia kilpa-aseita, mutta oli 
kultamitalisti Satu Mäkelän kehystetty kuvataulu!



URHEILUAMPUJA 2/200928

Baschieri&Pellagri  
laskenut hintoja
Juhani Sinisalo Oy:n Arto Holmström kertoi 
Baschieri&Pellagri -patruunan hinnan las-
keneen kymmenkunta prosenttia viime vuo-
den tasosta. Eniten myyty urheilupatruuna 
Competition 2000 jää historiaan ja sen kor-
vaa Competition One.

- Pyrimme tarjoamaan B&P:ltä kattavasti 
koko skaalan urheilupatruunoita kal. 12 ja 
20 - myös 28g sporting ja compak sporting 
-lajeihin. B&P valmistaa myös laadukkaita 
patruunoita metsästäjille kal. 12, 16 ja 20. 
Suuri osa skaalasta löytyy varastostamme 

Klaukkalasta, Holmström sanoi.
Fabarmin pulttilukkokiväärin projekti siir-

tyy vuodelle 2010. Osastolla oli esillä "pro-
tomalli". Haulikkopuolelle on tuotemerkiltä 
tulossa uusi mallisto nimellä ELOS. Tämä 
tulee korvaamaan Alpha ja Gamma –sarjan 
haulikot. Holmström arveli aseiden hintojen 
liikkuvan 1000 - 1500 euron paikkeilla.

Hjorth Urheilutukun 
maahantuonti laajenee
Hjorth Urheilutukku sopi messuilla muun 
muassa Moultire –riistakameroiden ja -syöt-
tölaitteiden maahantuonnista sekä uusien 

saksalaisten Haenel-metsästysaseiden ja 
-tarkkuuskiväärien maahantuonnista. Ennen 
messuja oli jo sovittu englantilaisen Air Arms 
-tuotteiden maahantuonnista. Air Arms on 
erikoistunut niin sanottujen Field Target 
Shooting -ilma-aseiden valmistukseen. 

- Tämä uusi laji on Suomessakin vahvas-
sa kasvussa. Paineilmakivääreillä päästään 
vakuuttaviin tarkkuuksiin jopa 50 metristä 
ammuttaessa, Mika Hjorth sanoi.

Tuttujen toimittajien uutuuksista Hjorth 
mainitsi Anschützin uuden säädettävän 
tukin ja uudistetun Fortner AH -pienoiski-
väärin. Heckler & Koch GmbH on valmis-
tamassa suositusta MR223 tarkkuuskivää-
ristä MR308 versiota kaliiperissa .308 win. 
Asetta saadaan Suomeen aikaisintaan jou-
lukuussa.

Leupold puolestaan esitteli messuilla uu-
distuneen VX-3 ja VX-3L -sarjan, jonka omi-
naisuuksia ja valovoimaisuutta on paran-
nettu entisestään. USA:ssa valmistettavilla 
Leupold-tuotteilla on edelleen 30 vuoden 
takuu. Leupold julkisti messuilla vuoden 
2009 suomenkielisen kuvaston, joka on lähi-
aikoina saatavilla ja netistä ladattavissa. Pie-
nemmistä uutuuksista mainittakoon VFG:n 
uudistunut tehopuhdistushuopa, joka puh-
distaa piipun Mika Hjorthin mukaan entistä 
helpommin.

Pardiniin parannuksia
Pardiini-pistooleihin oli tehty muutamia hyviä 
parannuksia ja osavaihtoehtoja, joilla saa-
daan "edellisen sukupolven ase viritettyä 
uusien sääntöjen sallimiin arvoihin". Näistä 
merkittävimpiä ovat Rapid Fire -olympiapis-
toolin lukon liikkeen nopeuttaminen puffe-
reilla. Tämä vaatii uuden lukkopultin, jossa 
on pufferin ja sen karan vaatima poraus. 
Lisäksi vaaditaan lippaan tai vähintään sen 
nostojousen uusimista, koska vanhan mallin 
jousi ei ehdi nostaa paukkuja tarpeeksi no-
peasti lukon eteen.

Toinen parannus koskee Center Fire -is-
opistoolia. Kun koneistoon asentaa uuden, 
sitä varten punnitun jousen, saa laukaisu-
painon pudotettua entisestä yli 1300g:sta 
sääntöjen nyt sallimaan 1000 grammaan. 
Edulliset jouset lienevät jo maahantuoja Erk-
ki Lähdeniemen hyllyissä. Kauppias suosit-
taa asennuksen tekoon aseseppää.

Vas. Hjorth Urheilutukun myyntipäällikkö Rami Mäki luottaa Anschützin uusiin alumiinitukkeihin.

Oik. Erkki Lähdeniemi tuo Suomeen Pardiini-pistooleita. Niillä voitettiin Pekingissä yksi 
hopeinen ja pronssinen mitali
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- Nämä uudistukset eivät ole takuukorja-
uksia ja -vaihtoja, vaan tuotekehittelyn tulok-
sia, joilla ase muutetaan uusien sääntöjen 
muottiin. Huomattavaa on, että esimerkiksi 
yllämainittu uusi lukkopultti on luvanvarai-
nen ja vaatii asesepän sovituksen ja osto-
luvan (vastaavan) aseen osaa varten. Toi-
von ampujien tilaavan näitä osia tarpeeksi 
ajoissa, sillä teen tilaukset lähinnä varausten 
perusteella.

Ase Utra esitteli uutuuksiaan
Ase Utra esitteli uutuutenaan NorthStar -sar-
jan vaimentimia. Kyseiset vaimentimet ovat 
hinnaltaan edullisempia kuin yrityksen aikai-
semmat tuotteet.

- Näin tavoitamme ne käyttäjät, jotka ovat ehkä 
aiemmin karsastaneet tuotteidemme hintaa.

Vaikka NorthStar-vaimentimet ovat edul-
lisia, eivät ne kuitenkaan ole niin sanottuja 
halpatuotteita, vain kunnon komponenteista 
koottuja ja edelleen hitsatulla rakenteella. 
Kiinnostusta on ollut ulkomaillakin. Hiljai-
sesta ajasta huolimatta tuotteen myynti on 
noussut jo satoihin.

Markkinointipäällikkö Tuukka Jokinen 
kertoi yhtiön saaneen muutamia uusia maa-
hantuojia (Islanti, Latvia, Saksa). Lisäksi hän 
sanoi tavoitetun uusia tuotteiden loppukäyt-
täjiä; metsästäjiä, ammunnan harrastajia ja 
sotilas- sekä viranomaisalan henkilöitä.

Ase Utra esitteli innolla vaimentimiaan sellais-
tenkin maiden edustajille, missä näiden tuottei-
den käyttäminen on toistaiseksi kiellettyä. 

- Kun näissä maissa vaimentimien käyttö 
sallitaan, joensuulainen yritys on jo tunnet-
tu. Esimerkistä käy Belgia, jossa on paineita 
sallia vaimentimien käyttö ampujien kuulon-
suojelun ja ampumaratojen melun vähentä-
misen vuoksi.

Steyriin uusi suujarru
- Steyr LP10E:ssä ja LP50E:ssä on uusi 
8-reikäinen suujarru. Aseiden liipaisinkaarta 
on suurennettu, vaikka aiemmatkaan eivät 
taitaneet olla ahtaita, selvitti Heikki Taipalus 
tunnetun kilpamerkin osastolla.

Esitteessä luvataan 25 000 laukausta 
AAA:n kokoisilla paristoilla. Syksyksi luvat-
tiin myös LP50E Shortia, josta ei ollut mal-
likappaletta.

Kivääreistä oli näytillä myös Steyr LG110 
High Power Hunting (kaliiperi 4,5), nimi vii-
tannee Englannin markkinoihin. Aseella voi 
ampua kaniineja. Helsingissäkin olisi aseelle 
käyttöä, ellei lainsäädäntömme sitä estäisi.

"Oikeakin" riistamaaliase on tulossa. Siitä 
oli prototyyppi nähtävillä.

Centra ja MEC tekevät yhteistyötä ja esiin-
tyivät jälleen yhteisellä osastolla. Heidän tär-
kein uutuutensa oli kapea diopteri, malli SPY, 
joka lisää näkökenttää taulujen suuntaan ja 
tuuliviirien tarkkailuun. Diopterissa ovat si-
vusäätöruuvit molemmin puolin niin alhaalla, 
etteivät ne pienennä näkökenttää ja diopteri 
soveltuu sekä oikea- että vasenkätisille.

Diopterissa on standardi M9,5x1 -kierre, 
joten siihen sopivat kaikki irikset. Siihen on 
kuitenkin tehty myös pienihalkaisijainen takai-
ris, halkaisija on vain 10mm, ja sen ulkokehä 
on vielä läpikuultava (malli Crystal 1,8). Kun 
silmä saa enemmän valoa, sen terävyysalue 
säilyy suurempana. Esillä oli myös prototyyp-
pi läpikuultavasta etutunnelista, edelleen on 
ajatuksena, että riittävä valo on tarkan näke-
misen edellytys. Pieniä diopterilevyjä on näh-
ty jo Neuvostoliiton aikana, joten ajatukset 
eivät ole uusia, vain toteutukset.

Pulssi piiloon
Hauiksessa tuntuva pulssi on häirinnyt use-
ata kivääriampujaa. Centran valmistamat 
hihnat estävät tykytyksen. Saksalaiset tai-
sivat käyttää kyseisiä hihnoja viimeisissä 
olympiakisoissa. Hihnasta on jo kaksi pää-
versiota Sling ja Sling-Startline. Jälkimmäi-
nen on ilman mikrosäätöä ja hihnalenkin 

Vas.Ylh. Messujen kallein ase. Sauer Individual -sarjaan kuuluva Wehrkirchen, Model 
S202 Magnum, Caliebre 8x68 S. Hinta 128 000€.

Oik.Ylh. Steyr on kehittänyt pistooleitaan LP10:ä ja LP50:ä. Aseita esittelee Frauke Umdasch. 

Pikkukuva Kullattuja kaiverruksia.

Vas. Ase Utran toimitusjohtaja Kari Hirvonen oli tyytyväinen IWA:n antiin.  Vaimentimet 
kiinnostavat, sillä niillä suojataan ampujien korvia ja vähennetään melusaastetta.
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Vas.Ylh. Markus Remes (oik.) ihailee SKB-haulikkoa 
yhdessä Pasi Ojalan kanssa. 

Oik.Ylh. Renato Gamballa oli näyttävä osasto.

All Opticsin toimitusjohtaja Helena Elfengren ja Ismo 
Rosenberg (vas.) tutustuvat Blaser F3-haulikkoon.

Alh. Katri Viertola esitteli Teema Linen uutuuksia. Sekä 
kivääriampujan takkiin että housuihin on ommeltu reilusti 
hengittävää kangasta.

lenkkiin kiinnitettävä. Sling kiinnittyy muun 
muassa MEC-hihnalenkkiin ja Anschützin 
kuulalukituslenkkeihin suoraan ilman niiden 
lenkkiosaa.

Matchgunsin Cesare Morinilla oli tietenkin 
tuotantoversioina jo MG4 kal. .32 isopistoo-
li, sitähän on saatu jo Suomeenkin. Keksijä 
tuntui pähkäilevän, tekisikö parempia lau-
kaisukoneistoja nykyisiin kivääreihin vai uu-
sia kivääreitä tai jotain muuta!

Italialainen FAS on muuttanut vientitouhu-
jaan ja tuotetta markkinoi nyt Italian ulkopuo-
lelle. Domino S.r.l. FAS SP607 -vakiopistoo-
liin uudistuu laukaisukoneisto, mutta aseet 
eivät ehdi Suomeen ensi kaudeksi. Muutoin 
FAS-pistoolin lipasjärjestelyt on kopioinut ai-
nakin viisi eri valmistajaa, joista on hengissä 
ainoastaan Walther (SSP!).

Kivääriampujien asusteita ja varusteita 
markkinoiva Männel Sport Shooting GmbH 
(ex. Steyr Mannlicher, ex. Steyr Sportwaf-
fen) esitteli aivan uuden pienoiskiväärin pro-
totyypin. Siinä on etutukin korkeus helposti 
säädettävissä, lukkopultti vain pyörähtää 
lukkokammesta käännettäessä, sen pituus 
on noin kolme senttiä ja piipun takapää, siis 
"latauskohta" on toistakymmentä senttiä taa-
empana kuin perinteisissä konstruktioissa. 
Sama asia on saavutettu myös suomalai-
sessa Reino Kososen konstruktiossa. Hyl-
syn ulosheitto on kuin haulikoissa. Aseiden 
piiput ovat helposti vaihdettavissa.

Markus Remes  
tapasi päämiehiään
Markus Remes kertoi messukäyntinsä kes-
kittyneen tuttujen päämiesten tapaamisiin. 
Oulunsalolaisen yhtiön keskeisissä tuote-
merkeissä (mm. Sellier& Bellot, Meopta, 

Diana, Miroku, H&N) ei ollut erityisiä uu-
tuuksia.

Remes oli helpottunut aselakimme ympä-
rillä käydyn keskustelun nykytilasta. 

- Viimeaikaiset viranomaisten kannanotot 
eivät ole lopettamassa ampumaharrastusta 
Suomesta. Pistooliammunnan kohdalla ti-
lanne toki vaikuttaa huolestuttavalta.

Walther siirtyi All Opticsille
Yksi merkittävä tuote vaihtoi messuilla edus-
tajaa. Walther-tuotemerkki siirtyi Teuvo Lou-
hisola Oy:ltä All Optics -yhtiölle, joka myy 
Suomessa muun muassa Hämmerlin aseita.

Ensi vuoden IWA-messut järjestetään 12.-
15.3.2010. Nykyisen tiedon mukaan ilma-
aseiden EM-kilpailut kisataan Trondheimis-
sä samoina päivinä!
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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 (08) 551 4351 • Faksi (08) 556 4101 • Sähköposti info@noptel.fi

www.noptel.fi

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

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

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

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

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

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.

Haulikkoammunnan SM-kilpailujen 100-vuotisjuhlakilpailu jär-
jestetään Sibbo Skyttegillen radalla Sipoossa sunnuntaina 7. 

kesäkuuta. Juhlakilpailu ammutaan vuoden 1908 Lontoon olympia-
laisten säännöillä, jotka ovat suoritustekniikaltaan nykyisen metsäs-
tystrapin kaltaiset. 80 kiekon kilpailussa on kaksi sarjaa; rinnakkais-
piippuiset ja päällekkäispiipuiset haulikot.

Juhlakilpailu ammutaan trap-radalla, jossa on normaalisti 15 heitin-
tä ja jonka heitinten heittopituus on 50 metriä. Valmisasento on sama 
kuin metsästystrapissa eli aseen perä kainalon alapuolella. Ampujat 
saavat käyttää normaalia 24 gramman ratakiekkopatruunaa.
Yhteensä 80 kiekon juhlakilpailu on monivaiheinen pudotuskilpailu:

- Kaikki osanottajat ampuvat ensin kaksi 10 kiekon kierrosta, 
jonka jälkeen puolet osanottajista putoaa pois.
- Kisaa jatkavat ampuvat seuraavaksi kaksi 15 kiekon sarjaa, 
jonka jälkeen pudotetaan taas puolet pois. 
- Kisaa jatkavat ampuvat seuraavaksi 20 kiekon kierroksen.
- Lopuksi kilpailijat ampuvat kaksi ampujaa kerrallaan 10 kiekon 
kierroksen seuraavasti: Ensimmäinen ampuu paikalta kaksi 5 
kiekkoa heitinryhmistä yksi, kaksi ja kolme sekä toinen ampuu 
paikalta neljä 5 kiekkoa heitinryhmistä kolme, neljä ja viisi. Tämän 
jälkeen ampujat vaihtavat paikkoja ja ampuvat loput 5 kiekkoa.
- Parhaan kokonaistuloksen ampunut on voittaja. Sijojen 1-3 
tasatuloksista käydään paikalta kolme pudotusammunta, joka 
on 10 kiekkoa heittimistä 1-15.
Kolme parasta saa muistoksi tarkan kopion alkuperäisestä SM-

mitalista hopeasta valettuna. Mitalin kuva on ohessa.

Juhlakilpailun järjestävät yhteistyössä Flyktskytteklubben, Sibbo 
Skyttegille ja Ampumaurheiluliiton haulikkojaosto. Järjestäjien tar-
koituksena on rakentaa tilaisuudesta näkyvä ja näyttävä tapahtu-
ma, jossa juhlakilpailu on vain osa. Ampumaurheilukeskuksessa on 
mahdollisuus kokeilla compakia ja sportingia sekä osallistua 5 tai 
10 kaksoiskiekon täytekilpailuun. Lisäksi tapahtumassa on Ampu-
maurheiluliiton 90-vuotisnäyttely ja monenlaista esineistöä haulik-
koammunnan 100-vuotistaipaleelta.

Lisää haulikkoammunnan 100-vuotisjuhlakilpailusta
Ampumaurheilunetistä: www.ampumaurheiluliitto.fi

Teksti: Matti Viitanen  Kuva: Mikael Huberin arkisto

23.5.1909 järjestettyjen 
ensimmäisten 
haulikkoammunnan Suomen 
mestaruuskilpailujen toisen 
sijan palkintomitali, jonka 
sai Rob W. Huber tuloksella 
62 osumaa 80 heitosta. 
Suomen Metsästysyhdistyksen 
Helsingin Oulunkylässä 
järjestämän kisan voitti 
Eduard Bacher tuloksella 64 
osumaa. Ensimmäisestä  Suomen 
mestaruudesta kilpaili yhdeksän ampujaa.

SM-haulikkoammunnan
100-vuotisjuhlakilpailu 7.6. Sipoossa
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Tekniikka vai tahto? Tahto.

Mikä on mieluisin muistosi 
Kultahippufinaaleista? Kun pääsin ensi 
kertaa palkintokorokkeelle.

Mikä oli kivointa Kultahippufinaalissa 
Mikkelissä? Joukkueammunta ja 
henkilökohtainen hopeamitali.

Mikä on lempihedelmäsi? Viinirypäle.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Koira.

Mukavin kouluaine? Historia.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempiväri? Musta.

Paras elokuva? Hevoskuiskaaja.

Mikä sinusta tulee isona?
Toivottavasti kaikella lailla vahvempi.

Miksi harrastat ammuntaa?
Koska se on mielenkiintoista ja 
jänskää.

Tavoitteesi?
Oppia lisää ampumisesta ja ampua 
hyviä tuloksia jatkossakin.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Kilpailumatkat, hyvät osumat ja 
menestyminen.

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Rauhallinen, ei turhia 
hötkyile.

Mitä pelkäät? Pimeää ja ötököitä.

Mitä rakastat? Hyviä herkkuja.

Unelmasi? Saada oma lemmikki.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Kannustaa hyvinä ja huonoina päivinä.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Ei erityistä, kaikki 
suomalaiset huippu-urheilijat.

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa? Pääsisi 
seuraamaan huippujen ampumista.

Kuka olet? Sara Lauttamus.

Mistä? Kauhavan Kortesjärveltä.

Kuinka vanha olet? 13-vuotias. 

Seura, jota edustat? 
Kauhavan Ampujat.
Kauanko olet harrastanut 
ammuntaa? 5,5 vuotta.

Lajit? Ilma- ja pienoiskivääri.

Valmentajanasi toimii? Isä.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Ratsastus, musiikki ja kaikenlainen 
liikunta.
Miten aloitit ammunnan?
Koulukaveri houkutteli mukaan.

Minkälainen olet luonteeltasi?
Iloinen ja reipas.

Revolverihaastattelussa >

Sara Lauttamus,
Kauhavan Ampujat (KA)

// Tuuletuksen paikka

Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

 Terkkuja kilpakavereille  
ja Janettelle!!

Sara Lauttamus
Kauhavan Ampujat

kuuluu
Lapsen

KOELAUKAUKSET

totuus...

suusta

kilpailuLAUKAUKSET FINAALI Pekka Lager 
Kauhavan Ampujat
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Mikä on seurasi historian 
kohokohta? Oltiin vuonna 2006 vuoden 
kultahippuseura.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Kilpailutoiminnalla ja jäsenmaksuilla. Tukea 
saadaan kaupungilta ja lionseilta.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? He saavat kannustusta 
ja kokevat onnistumisia. Toisaalta he myös 
oppivat käsittelemään epäonnistumisia ja 
vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurallanne on? 9-paikkainen ilma-
aserata ja ruutiaseradat lentosotakoululla. 
Löytyy myös 300 metrin kiväärirata.

Millainen on nuorten  
harrastajien tilanne seurassasi? Meillä 
on kymmeniä ampumakoululaisia ja 
aktiiviset vetäjät.

Millainen on hyvä valmentaja? Asialleen 
omistautunut, kannustava, uskottava, 
sosiaalinen ja hyvän tunneälyn omaava.

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Näkee nuoren kehittymisen 
lajissa ja kasvamisen ihmisenä. Toki myös 
palaute onnistumisista on palkitsevaa.

Entä haasteellisinta? Valmennettavan 
tsemppaaminen vaikean tilanteen yli, 
omien aikataulujen sovittaminen ja oman 
osaamisen kehittäminen.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Kaikenlainen fyysinen 
liikunta on tarpeen.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Varmasti tarpeellista, 
mutta se on aika haasteellinen aihe nuorille.

Hienoin urheilija, jonka tiedät? 
Ampumakoulu ja kivääritiimi ovat täynnä 
hienoja urheilijoita.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Edistää ampumaurheilua tällä 
seudulla.

BONUSRAITA

Mikä on onnellisen elämän avain?
Positiivinen asenne.

INTRO

Kuka olet? Pekka Lager

Mistä olet kotoisin? 
Syntyisin Seinäjoelta, mutta asunut 
viimeiset 20 vuotta Kauhavalla.

Mikä on toimenkuvasi seurassa? 
Hallituksen jäsen ja nuorten 
kiväärivalmentaja

Urheilutaustasi? Kiväärilajeja on tullut 
vähän ammuttua. Hiihto ja lenkkeily ovat 
myös suosikkilistalla.

Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Radalla on tullut vietettyä 
paljon aikaa oman nuorison kanssa ja siitä 
se on sitten lähtenyt.

Ja sitten kuullaan

Pekka Lager 
Kauhavan Ampujat

Laulun sanat >
Pekka Lager, KA

-vanhempien suusta

VARSINAISET BIISIT

Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Halu kehittyä.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Hyvä. Harrastajia riittää ja 
maailmanluokan huippuampujia on 
monessa lajissa.

Mikä on pohjalaisen ampumaurheilun 
tila? Oikein hyvä. Meillä on vahvaa 
ampumakoulutoimintaa useassa seurassa 
ja maajoukkueestakin löytyy pohjalaisia.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Pitää ampumakoulusta ikäsarjoihin siirtyvät 
nuoret ampumaurheilun parissa.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Lähes kymppi.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassasi? Korvaamaton.

toisenlainen 
 totuus
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HenkIlÖkOHtAIset tulOkset 7.3.

10m ilmakivääri, 20 ls, 10-vuotiaat, istumatuki:
1) Cristian Friman EsF 200 ts.1/20xX, 2) susanna Pe-
räaho haaas 200 ts.1/20xX, 3) aki koivu nosa 199 
18xX,1x10,1x9, 4) tomi nopanen has 199 17xX,2x10,1x9, 
5) henna olli lappja 199, 6) Mari lindeman Mu 198, 7) 
Eetu toiminen nosa 198 17xX,1x10,2x9, 8) senni laut-
tamus ka 198 ts.8/15xX,3x10,2x9, 9) Mika varjo Ma 
198 ts.8/15xX,3x10,2x9, 10) rasmus lagerström rs 198 
15xX,3x10,2x9, 11) Martin nyholm rs 198 13xX,5x10,2x9, 
12) julia Mäki-ikola hsa 197 16xX,1x10,3x9, 13) jesse 

asikainen Pieksa 197 15xX,3x10,1x9,1x8, 14) anni  nis-
kanen Ma 197 15xX,2x10,3x9, 15) kasper nyberg rs 197 
13xX,4x10,3x9, 16) assi sipola soda 197 11xX,6x10,3x9, 
17) anna-Elisa Pukkinen hsa 197 16xX,1x10,3x9, 18) 
jan-Christian uuttu tsa 197 10xX,7x10,3x9, 19) laura 
kuusela soda 197, 20) riia-Maria huovinen ivua 196, 21) 
toni vieruaho lappja 196 12xX,4x10,4x9, 22) Elli saarela 
iMas 196 8xX,8x10,4x9, 23) tuomas lammintausta kaa 
195, 24) kalle lempiäinen hahlo 195, 25) severi salme-
lainen Pieksa 195, 26) Ella-Maria Pukkinen hsa 194, 27) 
teemu  jalkala siura 194 12xX,2x10,6x9, 28) oskari  Mela 
tsa 194 ts.28/10xX,4x10,6x9, 29) niklas Puuskamäki 
ka 194 ts.28/10xX,4x10,6x9, 30) Elina takku Puku 194 

9xX,6x10,4x9,1x8, 31) klaus Wallin Puku 194, 32) ville 
rehn Porkka 193 13xX,7x9, 33) juuso kiviniemi hsa 193 
9xX,4x10,7x9, 34) lauri jaakkola lappja 193 8xX,5x10,7x9, 
35) jesse latvala lappja 193 12xX,3x10,3x9,2x8, 36) 
liisa Erkkilä hsa 193 9xX,4x10,7x9, 37) aleksi  Paa-
nanen keams 193 ts.37/5xX,8x10,7x9, 38) laura si-
mola Mu 193 ts.37/5xX,8x10,7x9, 39) arttu ihalainen 
Pieksa 192, 40) Miro räisä Pieksa 192, 41) oliver ko-
tala hsa 192 8xX,4x10,8x9, 42) ville Piekkari soda 192 
7xX,6x10,6x9,1x8, 43) tuomas Perttu iMas 191, 44) liina 
laine sasa 191 ts.44/8xX,3x10,9x9, 45) jere niemi hsa 
191 ts.44/8xX,3x10,9x9, 46) Paavo virtanen khja 190, 
47) otto lahti karMas 190, 48) jenna kuisma Mu 190, 

KULTAHIPPUFINAALISSA
347 kultahippua

JA 99 JOUKKUETTA
347 alle 14-vuotiasta ampujaa laukoi ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla 421 suoritusta 
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49) veera Pulkkinen Ma 189, 50) sebastian koskinen 
hlas 189, 51) heidi sjöblom ka 188, 52) antti heikkonen 
ivua 188, 53) otto suvanto Porkka 188, 54) teemu Puus-
ka Ma 187, 55) jere kangas soda 187, 56) vera hiltunen 
sMY 187, 57) aleksi hakala ka 186, 58) ronja niemi kaa 
185, 59) juho ristimäki hsa 184 7xX,2x10,7x9,3x8,1x7, 
60) linnea abrahamsson ÅssF 184 5xX,2x10,10x9,3x8, 
61) niklas toivonen kuusa 184, 62) julius jokinen kar-
Mas 182, 63) tero hakola hsa 182, 64) julius riutta hsa 
179, 65) juho tommila kaa 178, 66) tommi ovaskainen 
hlas 177, 67) jarkko kienokoski khja 177, 68) aleksi  
heikkilä kaa 176, 69) Miro lahtinen hsa 173, 70) Eetu 
tiainen Yva 173, 71) saara-Maria tiiva k-64 172, 72) 
Matias kujanpää hsa 172, 73) jere akseli iu 170 väh 8p, 
74) Christian kiviniemi tsa 163.
10m ilmakivääri, 20 ls, 12-vuotiaat, vastapainotuki:
1) Maria liewendahl ÅssF 187, 2) daniel lindeman Mu 
185, 3) anniina lindén lamas 184, 4) Marianne Palo 
iMas 183, 5) laura olli lappja 180, 6) aleksi väkeväinen 
kita 179, 7) juulia kari ka 178, 8) sofi sulanen lamas 
178, 9) tommi ojaniemi soda 177, 10) Pauli Maanavilja 
kaa 177, 11) inka havukainen kita 176, 12) niko oja-
niemi khja 174 4xX,1x10,8x9,3x8,4x7, 13) sofia Perttu 
iMas 174 3x10,10x9,5x8,2x7, 14) jimi lång kaa 173, 
15) sanna kallioinen Puku 172, 16) Elin abrahamsson 
ÅssF 171, 17) sami kojonen hsa 170, 18) henri  ranttila 
ka 169, 19) jonna Mäki-ikola hsa 166, 20) riina karhu 
iMas 166, 21) iiro liivola kaa 166, 22) armi häkkinen 
Mu 166, 23) samuli rissanen soda 164, 24) lauri hil-
tunen sMY 161, 25) lauri vähä-savo sa 161, 26) tuo-
mas korpela lappja 160, 27) kaisa jaakkola lappja 160 
2xX,6x9,6x8,3x7,2x6,1x5.., 28) juhomatti keskinen hsa 
160 1xX,1x10,6x9,5x8,4x7,3x6., 29) juha-Matti sillanpää 
leha 160, 30) Maija Pernu ivua 158, 31) kalle nikulainen 
kita 157, 32) santeri hiukkamäki tua 157, 33) daniel 
sjöblom ka 155, 34) Björn Friman EsF 155, 35) teemu 
hertz Ma 155, 36) laura ahde lappja 155, 37) sami 
sjöblom ka 154, 38) julius Passi ka 153, 39) Markus  
ruokamo Posa 151, 40) Miika Myllykangas lsa 150, 41) 
atte kangas soda 150, 42) lauri Mäkelä lamas 150, 
43) tino seilonen tsa 149, 44) roosa jaakola lamas 
148, 45) Matti  koivula leha 146, 46) rasmus saaren-
pää haaas 146, 47) hanna  Posio Posa 146, 48) noora 
ruuska karMas 145, 49) Emmi haukkala hsa 145, 50) 
johan Malm khja 144, 51) sini Matkalin Mu 143, 52) 
Emma takku Puku 141, 53) anssi Pukkinen hsa 141, 54) 
tuomo hanhikoski ka 137, 55) tarmo rantala hsa 135, 
56) juuso riutta hsa 135, 57) kari  kanerva Posa 134, 
58) arttu kangas hsa 133, 59) Petra Malm khja 128, 60) 
saku kettunen hsa 125, 61) riku akseli iu 110, 62) jussi 
savola lappja 74.
10m ilmakivääri, 20 ls, 12-vuotiaat, hihnatuki:
1) atte lahti siura 200, 2) aapeli vartiainen Pieksa 
197, 3) Eetu-ville rautiainen siura 196, 4) juho lähet-
kangas haaas 196 15xX,1x10,4x9, 5) Esa niemi kaa 196 
10xX,6x10,4x9, 6) janne Moilanen Ma 196, 7) Miki Ylö-
nen Pieksa 195, 8) oona  koljonen tou 194, 9) valtteri 
Pulkkinen Ma 192 12xX,2x10,4x9,2x8, 10) Miika  jor-
manainen tou 192 9xX,3x10,8x9, 11) Pietari Puronpää 
Pieksa 190, 12) jari kinnunen Pieksa 187, 13) jenni 
laakkonen tou 187, 14) sami kotilainen Ma 186, 15) 

roope venäläinen Ma 183, 16) lassi hyötyläinen Ma 
182, 17) ville kirjavainen Ma 170.
10m ilmakivääri, 30 ls, 14-vuotiaat, vastapainotuki:
1) Elin liewendahl ÅssF 294, 2) sara lauttamus ka 287, 
3) Erika jänkä hlas 287, 4) katariina laine hlas 286, 5) 

roope tolvanen sMas 282, 6) sanna  lager ka 281, 7) 
saana tattari hlas 279, 8) joonas riutta hsa 278, 9) 
saara lahti has 276, 10) Mira ojanen Puku 275, 11) 
jesse Peurasaari EsF 274, 12) joonas rautio soda 
273, 13) janne Mäensivu kaa 271, 14) sanna rissa-
nen soda 271, 15) Emmi hyrkäs hahlo 271, 16) Pet-
teri lappalainen kita 270, 17) Mika ketola hsa 270, 
18) Cecilia nyholm rs 270, 19) leo  jansson ÅssF 
268, 20) santeri hakulinen kita 267, 21) antti jaakkola 

lappja 266, 22) jesse hyttinen kita 266, 23) tommi 
kamppila ka 264, 24) jaakko lassila haaas 263, 25) 

susanna simola Mu 263, 26) aleksi  anttila soda 261, 
27) sofie  Grönroos ksF 260, 28) Päivi Petriläinen 
hahlo 259, 29) henry husso kas 258, 30) juho korpela 
lappja 257, 31) Markus  oksanen nosa 257, 32) Maria 
ahde lappja 256, 33) teemu  hanhikoski ka 256, 34) 
Esa kuivanto hsa 255, 35) nelli  rehn Porkka 254, 36) 
jami kyöstilä lamas 253, 37) Petri kaunisto Puku 252, 
38) Milja köykkä kaa 250, 39) saara Malm khja 249, 
40) tino Yliketola hsa 246, 41) jone lång kaa 245, 42) 
tuovi Eskelinen tsa 244, 43) jenni kienokoski khja 244, 
44) stella  raulisto tsa 243, 45) niko rintala lsa 243, 
46) johny Malm khja 239, 47) Mia Matkalin Mu 239, 48) 
johanna  huotari kaja 236, 49) tommi tella ja 233 väh 
22, 50) Mikael sukoinen tsa 231, 51) juho  karjalainen 
kaja 230, 52) jonas Fleege tsa 230, 53) Miikka kää-
riäinen lamas 230, 54) reeta korhonen kaja 226, 55) 
aleksi Porre hsa 218 väh 2p., 56) samuli repo kaja 216, 
57) santeri  koivunen tsa 215, 58) antti sarjanen nosa 
214, 59) rosa-liisa huovinen ivua 207, 60) sami neu-
vonen ka 202.
10m ilmakivääri, 40 ls, 14-vuotiaat, hihnatuki:
1) joni Mäkitalo ja 300, 2) jouni ritvanen Pieksa 299, 3) 
tea sikanen Pieksa 298, 4) tomi anttonen hahlo 297, 5) 
Elina Montonen Ma 295, 6) aatu rahikainen Ma 294, 7) 
satu korhola Ma 292, 8) atte lempelto Ma 290, 9) an-
nuriikka korhola Ma 289, 10) Maikki kiilavuo has 289, 
11) ville vaitinen kuusa 288, 12) taneli ripatti Ma 288, 
13) sami  Ylikivistö kuusa 285, 14) niki koistinen siura 
283, 15) Eetu rahikainen Ma 271.
10m ilmapistooli, 20 ls, 10-vuotiaat, istumatuki:
1) assi sipola soda 200, 2) henna olli lappja 198, 3) 
Mika varjo Ma 197, 4) ville Piekkari soda 196, 5) an-
niina Paananen keams 195, 6) laura kuusela soda 195, 
7) juho tommila kaa 194, 8) tuomas lammintausta kaa 
194, 9) niklas Puuskamäki ka 193, 10) anni niskanen Ma 
192, 11) kalle lempiäinen hahlo 191, 12) Pyry stevander 
kuku 191, 13) riia-Maria huovinen ivua 191, 14) toni 
vieruaho lappja 190, 15) akseli riukka asas 190, 16) 
ville hirviheimo keams 190, 17) antti heikkonen ivua 
190, 18) niki hautoniemi leha 188, 19) aleksi hakala ka 
186, 20) jenna niemelä iu 186 11x10,5x9,3x8,1x7, 21) 
otto kallama kaa 186 9x10,8x9,3x8, 22) Ella-Maria Puk-
kinen hsa 185, 23) Cristian Friman EsF 185, 24) armi 
häkkinen Mu 182 6x10,11x9,2x8,1x7, 25) aleksi Perkiö 
iu 182 6x10,10x9,4x8, 26) julius jokinen karMas 182, 
27) julius riutta hsa 181, 28) joni okkola kaa 179, 29) 
jere kangas soda 178 4xX,2x10,8x9,4x8,2x7, 30) anna-
Elisa Pukkinen hsa 178 2xX,3x10,9x9,5x8,1x7, 31) lauri 
jaakkola lappja 178, 32) Paavo virtanen khja 174, 33) 
veera Pulkkinen Ma 167, 34) jesse latvala lappja 163, 
35) ronja niemi kaa 157, 36) jere akseli iu 72.
10m ilmapistooli, 20 ls, 12-vuotiaat, vastapainotuki:
1) tommi ojaniemi soda 183, 2) tomi nimell kuku 
181, 3) Mariella källi leha 179, 4) samuel turigin ssa 
177, 5) teemu hertz Ma 177, 6) julius Passi ka 176, 
7) Marianne Palo iMas 176, 8) konsta kivi tsa 176 
3xX,6x10,2x9,7x8,1x7,1x5., 9) niklas lehtonen tua 
176 2x10,13x9,4x8,1x7, 10) niina Piitulainen sMas 
175, 11) oskari Eloranta kaa 175, 12) kalle nikulainen 
kita 174, 13) laura olli lappja 173, 14) atte kangas 
soda 172, 15) Maija Pernu ivua 169, 16) anssi Puk-
kinen hsa 168 4x10,9x9,3x8,2x7,1x6,1x3., 17) taru 
teikari iu 168 2x10,7x9,9x8,1x7,1x6, 18) Markus  ruo-
kamo Posa 168, 19) anu Palosaari tsa 167, 20) sofi 
sulanen lamas 166, 21) juho-Pekka  siekkinen keams 
165 2xX,2x10,3x9,9x8,2x7,2x6., 22) janne Moilanen 
Ma 165 1xX,3x10,6x9,5x8,2x7,2x6., 23) joanna haa-
paniemi ssa 165, 24) Björn Friman EsF 165, 25) juho 
koivisto iu 164, 26) anniina lindén lamas 164, 27) 

kaisa jaakkola lappja 164, 28) Essi anttila soda 161 
2xX,2x10,3x9,8x8,1x7,3x6., 29) sami sjöblom ka 161 
1xX,1x10,10x9,1x8,4x7,1x6, 30) aleksi väkeväinen kita 
159, 31) hanna  Posio Posa 158, 32) karoliina riukka 
asas 157, 33) Eemeli tuomikoski kaa 157, 34) tuomas 
korpela lappja 156, 35) jimi lång kaa 156, 36) teemu 
Perkiö iu 154, 37) saara tallbacka leha 154, 38) juuso 
riutta hsa 154, 39) kari  kanerva Posa 152, 40) sandra 
toivonen kuusa 152, 41) riku akseli iu 148, 42) laura 
ahde lappja 147, 43) niko nissinen siura 147, 44) roosa 
jaakola lamas 145, 45) daniel sjöblom ka 144, 46) jus-
si savola lappja 144, 47) jimi hautoniemi leha 141, 48) 
anton  nguyen tsa 139, 49) roope venäläinen Ma 138, 
50) juha-Matti sillanpää leha 137, 51) joonas  Penttilä 
tsa 133, 52) daniel joas tsa 132, 53) samuli rissanen 
soda 130, 54) daniel hakasaari ssa 121, 55) alex virta-
nen tsa 104, 56) Matti  koivula leha 102.
10m Ilmapistooli, 40 ls, 14-vuotiaat, vastapainotuki:
1) joonas kuusela soda 281, 2) noora kivistö ssa 275, 
3) Matias väliaho leha 269, 4) joonas riutta hsa 268, 
5) Eemeli villamo iu 266, 6) niko-Petteri nimell kuku 
266, 7) julius jänismäki tsa 265, 8) johanna hahl Ma 
263, 9) tuomas Pukaralammi kaa 263, 10) aleksi  anttila 
soda 263, 11) tino teikari iu 262, 12) saija ruotsalainen 
keams 261, 13) teemu  sinervo tsa 260, 14) joonas 
rautio soda 259, 15) tomi rinta-kauhajärvi iu 259, 16) 
satu korhola Ma 259, 17) anna lakkisto tsa 258, 18) 
jarkko lappalainen kita 258, 19) annuriikka korhola Ma 
258, 20) tomi anttonen hahlo 258, 21) Petri  kiiski hlas 
257, 22) sanna rissanen soda 254, 23) ville asikainen 
keams 252, 24) jone lång kaa 252, 25) rosa-liisa 
huovinen ivua 252, 26) oskari  heiskanen keams 249, 
27) toni kujala kaa 245, 28) Eemeli Paulus jsa 242, 29) 
iiro Marttila tsa 237, 30) jyrki kinnunen Pieksa 230, 31) 
asko  kanerva Posa 226, 32) tino Yliketola hsa 222, 33) 
Eetu koivula ssa 221, 34) taru okkola kaa 216, 35) Eetu  
rantanen tsa 188, 36) Eemeli  Miettinen tsa 186.
Ilmapistooli, 8-vuotiaat, istumatuki
(sarjassa ampuneet aakkosjärjestyksessä):
juho alakortes iu 164, venla Berg karMas 189, Essi 
hakala ka 140, niilo heiskanen keams 177, joonas 
holma kaa 156, jenna järveläinen keams 175, Matti 
korhola Ma 181, Ekku korhola Ma 74, olli lempiäinen 
hahlo 172, leevi olkkonen ssa 162, tuomas olli lappja 
186, Eveliina Pelkonen lamas 173, sirja Perttamo soda 
186, nelli Pohjosaho karMas 180, jeremias riutta 
hsa 134, niko räisänen soda 137, Esa savola lappja 
190, topias teikari iu 170, tiia Yliketola hsa 171, rami 
Ylilammi kaa 147 ja jesse Åhman soda 126.
Ilmakivääri, 8-vuotiaat, istumatuki
(sarjassa ampuneet aakkosjärjestyksessä):
juho alakortes iu 178, suvi astikainen nosa 191, venla 
Berg karMas 176, ossi Erkkilä hsa 170, Essi hakala ka 
157, Mikko hakola hsa 184, konsta haukkala ssa 189, 
axel hiidenheimo hlas 164, Meeri kainulainen kaja 188, 
Miika karhu ssa 181, vihtori kasvala sasa 184, roosa ki-
ilavuo has 177, joni kiviniemi hsa 191, Matti korhola Ma 
186, Ekku korhola Ma 141, oskar kotala hsa 176, niko 
lahtinen hsa 156, Essi laksola khja 189, olli lempiäinen 
hahlo 185, daniel liewendahl ÅssF 197, tiitus luukkanen 
hlas 171, Erja lähetkangas haaas 193, veera Malm khja 
186, ville Moilanen Ma 161, Elli Männistö Puku 195, niilo 
naukkarinen Ma 191, juho-Pekka nurminen asas 157, 
tuomas olli lappja 182, sirja Perttamo soda 190, Eetu 
Pitkäjärvi ka193, julia Pohjola khja 175, nelli Pohjosaho 
karMas 178, tuomas ranttila ka 182, jeremias riutta 
hsa 163, niko räisänen soda 154, selina saarenpää 
haaas 198, anette sarastamo khja 168, Esa savola lapp-
ja 195, juho suomalainen ka 159, siiri suvanto Porkka 
173, valtteri tiiva k-64 159, reetta Wallin Puku 165, tiia 
Yliketola hsa 186 ja jesse Åhman soda 123. 

jOukkuetulOkset 8.3.

Ilmakivääri, 8-vuotiaat, istumatuki:
kulta: kauhavan ampujat (tuomas ranttila, Essi hakala, 
Eetu Pitkäjärvi), 
hopea: härmän seudun ampujat 2 (tiia Yliketola, jere-
mias riutta, Mikko hakola).
Pronssi: kauhajoen ampujat (anette sarastamo, julia 
Pohjola, veera Malm) ja sodankylän ampujat (sirja Pert-
tamo, niko räisänen, jesse Åhman).
alkukilpailu: 1) kauhajoen ampujat 9, 2) kauhavan am-
pujat 6, 3) sodankylän ampujat 6, 4) härmän seudun 
ampujat ii 6, 5) härmän seudun ampujat i 5.
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Ilmakivääri, 10-vuotiaat, istumatuki:
kulta: sodankylän ampujat (laura kuusela, ville Piekkari, 
assi sipola).
hopea: nokian seudun ampujat (Eetu toiminen, suvi an-
tikainen, aki koivu).
Pronssi: härmän seudun ampujat 1 (anna-Elisa Puk-
kinen, Ella-Maria Pukkinen, julia Mäki-ikola) ja kauha-
van ampujat (niklas Puuskamäki, aleksi hakala ja senni 
lauttamus).
alkukilpailu: 1) härmän seudun ampujat 14, 2) kauhavan 
ampujat 13, 3) nokian seudun ampujat 13, 4) Mäntsälän 
urheilijat 12, 5) sodankylän ampujat 12, 6) Mikkelin am-
pujat 12, 7) lappajärven ampujat 11, 8) raseborgs skyt-
tar 11, 9) härmän seudun ampujat iv 11, 10) Pieksämäen 
seudun ampujat i 9, 11) härmän seudun ampujat ii 9, 12) 
lappajärven ampujat i 9, 13) Pieksämäen seudun am-
pujat 2 9, 14) Punkalaitumen kunto 8, 15) hämeenlinnan 
ampumaseura 8, 16) kankaanpään ampujat 7, 17) kauha-
joen ampujat 7, 18) härmän seudun ampujat iii 5.
Ilmakivääri, 12-vuotiaat, vastapainotuki:
kulta: iMas (sofia Perttu, riina karhu, Marianne Palo).
hopea: khja (Petra Malm, johan Malm, niko ojaniemi).
Pronssi: kita (kalle nikulainen, inka havukainen, aleksi 
väkeväinen) ja Posa (kari kanerva, hanna Posio, Markus 
ruokamo).
alkukilpailu: 1) kiteen ampujat 7, 2) kauhajoen ampujat 
6, 3) Posion ampujat 6, 4) isonkyrön Metsästys- ja am-
pumaseura 4, 5) härmän seudun ampujat iii 3, 6) lappaj-
ärven ampujat i 3, 7) kauhavan ampujat ii 3, 8) härmän 
seudun ampujat ii 3, 9) Ålands sportskytteförening ii 2, 
10) kankaanpään ampujat 2, 11) härmän seudun ampu-
jat i 2, 12) Mäntsälän urheilijat 1, 13) kauhavan ampujat 
i 1, 14) lammin ampumaseura, 15) sodankylän ampujat, 
16) lappajärven ampujat.
Ilmakivääri, 14-vuotiaat, vastapainotuki: 
kulta: hämeenlinnan ampumaseura (saana tattari, Erika 
jänkä, katariina laine).
hopea: kauhavan ampujat (sara lauttamus, sanna la-
ger, tommi kamppila).
Pronssi: lappajärven ampujat (juho korpela, Maria 
ahde, antti jaakkola) ja kankaanpään ampujat (jone 
lång, janne Mäensivu, Milja köykkä).

alkukilpailu: 1) Ålands sportskytteförening 7; 2) kauhavan 
ampujat 7; 3) sodankylän ampujat 6, 4) härmän seudun 
ampujat i 5, 5) hämeenlinnan ampumaseura iv 4, 6) kan-
kaanpään ampujat iv 5, 7) kauhajoen ampujat 3, 8) lap-
pajärven ampujat 3, 9) härmän seudun ampujat ii 3, 10) 
turun seudun ampujat 1, 11) Punkalaitumen kunto 1, 12) 
turun seudun ampujat ii 1, 13) ivalon urheiluampujat.
Ilmapistooli, 8-vuotiaat, istumatuki:
kulta: lappajärven ampujat (Esa savola, niko vieruaho, 
tuomas olli)
hopea: Mikkelin ampujat (niilo naukkarinen, Ekku kor-
hola, Matti korhola).
Pronssi: härmän seudun ampujat (tiia Yliketola, jeremi-
as riutta, joni kiviniemi) ja sodankylän ampujat (jesse 
Åhman, niko räisänen, sirja Perttamo).
alkukilpailu: 1) lappajärven ampujat 5, 2) sodankylän 
ampujat 4, 3) kankaanpään ampuja 3, 4) härmän seudun 
ampujat 3, 5) isojoen urheilijat 2, 6) Mikkelin ampujat 1.
Ilmapistooli, 10-vuotiaas, istumatuki: 
kulta: lappajärven ampujat (henna olli, lauri jaakkola, 
toni vieruaho)
hopea: kauhavan ampujat (heidi sjöblom, aleksi hakala, 
niklas Puuskamäki).
Pronssi: Mikkelin ampujat (veera Pulkkinen, anni niska-
nen, Mika varjo) kankaanpään ampujat ii (joni okkola, 
ronja niemi, aleksi heikkilä).
alkukilpailu: 1) Mikkelin ampujat 11, 2) kankaanpään 
ampujat 1 11, 3) kankaanpään ampujat ii 9, 4) lappaj-
ärven ampujat 9, 5) sodankylän ampujat 9, 6) härmän 
seudun ampujat 8, 7) kauhavan ampujat 6, 8) isojoen 
urheilijat 3.
Ilmakivääri, 12-vuotiaat, hihnatuki:
kulta: tohmajärven urheilijat (jenni laakkonen, Miika 
jormanainen, oona koljonen).
hopea: Mikkelin ampujat i ( ville kirjavainen, lassi hy-
ötyläinen, roope venäläinen).
Pronssi: Mikkelin ampujat ii (sami kotilainen, valtteri 
Pulkkinen, janne Moilanen) ja Pieksämäen seudun ampu-
jat (jari kinnunen, aapeli vartiainen, Pietari Puronpää).
alkukilpailu: 1) tohmajärven urheilijat 12, 2) Pieksämäen 
seudun ampujat 9, 3) Mikkelin ampujat i 9, 4) Mikkelin 
ampujat ii 7.

Ilmakivääri, 14-vuotiaat, hihnatuki: 
kulta: Pieksämäen seudun ampujat (tea sikanen, Miki 
Ylönen, jouni ritvanen).
hopea: siilinjärven urheiluampujat (Eetu-ville rautiai-
nen, niki koistinen, atte lahti).
Pronssi: Mikkelin ampujat ii (aatu rahikainen, taneli 
ripatti, Eetu rahikainen) ja Mikkelin ampujat i (satu kor-
hola, annuriikka korhola, atte lempelto).
alkukilpailu: 1) Pieksämäen seudun ampujat 13, 2) si-
ilinjärven urheiluampujat 11, 3) Mikkelin ampujat i 10, 4) 
Mikkelin ampujat ii 8, 5) Mikkelin ampujat iii.
Ilmapistooli, 12-vuotiaat, vastapainotuki: 
kulta: kankaanpään ampujat (oskari Eloranta, jimi lång, 
Eemeli tuomikoski).
hopea: lappajärven ampujat 1 (laura olli, kaisa jaak-
kola, tuomas korpela).
Pronssi: kiteen ampujat (inka havukainen, aleksi väke-
väinen, kalle nikulainen) ja sodankylän ampujat (Essi 
anttila, atte kangas, tommi ojaniemi).
alkukilpailu: 1) Mikkelin ampujat 6, 2) sodankylän am-
pujat 6, 3) isojoen urheilijat 6, 4) turun seudun ampujat 
i 4, 5) kankaanpään ampujat 4, 6) lappajärven ampujat 
i 4, 7) kauhavan ampujat 3, 8) kiteen ampujat 3, 9) Po-
sion ampujat 3, 10) lammin ampumaseura 3, 11) turun 
seudun ampujat ii 3, 12) härmän seudun ampujat 3, 13) 
lehtimäen ampujat 2, 14) lappajärven ampujat ii 1.
Ilmapistooli, 14-vuotiaat, vastapainotuki: 
kulta: sodankylän ampujat (aleksi anttila, joonas ra-
utio, joonas kuusela).
hopea: lehtimäen ampujat (saara tallbacka, Mariella 
källi, Matias väliaho).
Pronssi: kankaanpään ampujat (jone lång, tuomas Pu-
karalammi, toni kujala) ja Mikkelin ampujat (satu kor-
hola, annuriikka korhola ja johanna hahl).
alkukilpailu: 1) seinäjoen seudun ampujat 9, 2) sodanky-
län ampujat 8, 3) Mikkelin ampujat 7, 4) lehtimäen ampu-
jat 7, 5) härmän seudun ampujat 5, 6) isojoen urheilijat 5, 
7) turun seudun ampujat i 3, 8) kankaanpään ampujat 3, 
9) turun seudun ampujat ii 2, 10) ivalon urheiluampujat.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Kultahippufinaali 
huhtikuussa 2010 
Turun Kupittaalla
Turun Seudun Ampujat järjestää historian 17. Kultahippufinaalin 

Turun Kupittaan urheiluhallissa 10.-11. huhtikuuta 2010. 
- Nuorisovaliokunta on hyväksynyt kilpailun ajankohdan siirty-

misen huhtikuulle. Kupittaalla on maaliskuussa yleisurheilutapah-
tumia, kertoo kilpailun johtaja Jarmo Engblom, joka toimi vuoden 
2006 SM-ilma-asekilpailun johtajana.

- Tässä vaiheessa voin vain luvata, että teemme kaikkemme jär-
jestääksemme yhtä hyvät kilpailut kuin 2006.

Jarmo Engblom tutustui Mikkelin Ampujien finaalijärjestelyihin 
henkilökohtaisen kilpailun päivänä lauantaina. Muistilehtiöön kertyi 
paljon hyviä käytäntöjä.

- Kupittaan urheiluhalliin meille tulee 60-paikkainen rata yläker-
taan. Lisäksi meillä on hallin alakerrassa 40-paikkainen rata. Olem-
me ajatelleet järjestää alakerrassa vanhimpien kultahippujen kilpai-
luja, koska he eivät enää tarvitse avustajaa. Yläkertaan saamme 
60-paikkaisen kaatuvien taulujen radan joukkuekilpailuun. Kun meil-
lä on enemmän ampumapaikkoja kuin Mikkelissä, kilpailupäivistä 
tulee tämänvuotista lyhyempiä, hän esittelee alustavia suunnitelmia.

- Nuorisotoiminnan avaintoimijapäivät on Turussa huhtikuun alus-
sa. Käymme sieltä hakemassa ideoita.

TSA:n keskeinen ajatus on Kupittaan urheiluhallin ison koon hyö-
dyntäminen. 

”Ehkä ilmapiiri rennompi”
Mikkelin Ampujien järjestämän Kultahippufinaalin 
ammunnanjohtajana toimi 18-vuotias Pia Vanhasel-
kä, joka on jo ehtinyt hankkia ensimmäisen luokan 
tuomarikortin. Hänen uransa ensimmäinen ammun-
nanjohtajuus sujui moitteetta.

- Minusta tuntuu, että Kultahippufinaalin tunnelma 
on muuttunut rennommaksi. Tosin tunne voi johtua 
siitä, etten ole enää ampujana mukana, arvioi Pia, 
joka muistelee kilpailleensa ilmakiväärillä ja pienois-
kiväärillä kolme neljä kertaa Kultahippufinaalissa.

- Kisojen järjestäminen on seurallekin yhteisöllis-
tä hommaa – mukavaa yhdessäoloa. Ilman suuria 
ongelmia olemme saaneet tänne niin paljon ihmisiä 
hommiin, että ehdimme pitämään kunnon ruokatau-
otkin.

Pia Vahvaselkä on yksi ampumaurheilun monitoimi-
joista. Hän on Mikkelin Ampujien johtokunnan ja Am-
pumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan jäsen.

”Vanhemmat kasvaneet”
Pieksämäen Seudun Ampujien Marko Matilainen toimi 
MA:n järjestämän Kultahippufinaalin teknisenä asian-
tuntijana 2009 ja 2008. Hän kiittää Kultahippufinaaliin 
vuosien myötä juurtunutta ilmapiiriä.

- Vanhemmat ovat kasvaneet. Nyt tämä on oikeasti 
lasten kilpailu eikä aikuisten välinen, hän arvioi vuosi-
kymmenen kokemuksella.

Vuodesta 2002 alkaen kisajärjestäjät ovat järjestä-
neet kaksi Kultahippufinaalia peräkkäin. Matilaisen 
mielestä käytäntö on hyvin toimiva.

- Tällaisen tapahtuman järjestäminen on iso show. 
Toisena vuotena järjestelyt sujuvat aina juohevammin.



kultahippufinaalit
Valtakunnallisia ilma-aseiden 
Kultahippufinaaleja on 
järjestetty vuodesta  
1994 lähtien.

1994 Pieksämäki
1995 Kankaanpää
1996 Pielavesi
1997 Rovaniemi
1998 Hämeenlinna
1999 Mäntsälä
2000 Kuortane
2001 Savonlinna
2002 Hämeenlinna
2003 Hämeenlinna
2004 Kuortane
2005 Kuortane 
2006 Ylihärmä
2007 Ylihärmä
2008 Mikkeli
2009 Mikkeli
2010 Turku
2011 Turku

Ylh. Marko Matilainen oli 
Kultahippufinaalin tekninen 
asiantuntija.

Vas. Pia Vahvaselkä 
toimi Kultahippufinaalin 
ammunnanjohtajana.
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maahantuoja:Kuvien aseet erikoisvarustein. Kiikari, jalat ja vaimentimet eivät sisälly hintaan.

Tarjoushinnat voimassa
sitoumuksetta 30.9.2009 asti.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

Tarjoushinnat voimassa
sitoumuksetta 30.9.2009 asti.

1770¤

755¤

595¤

695¤

Air Arms –tarvikkeet
• Hill –pumppu, h. 235¤

• S410 –äänenvaimennin h. 57¤

• 10 luodin varalipas 4,5 tai 5,5 mm, h. 39¤

  Field target kilpa-ase Air Arms EVO2
• Uusi, täysin säädettävä tukki!
• Lothar Walther –tarkkuuspiippu 485 mm
• teho: 16J
• säädettävä liipaisin

Ylivoimaista tarkkuutta hakevalle!kal. 4,5 mm

(4,5 mm)

• Katso tehoja!
  27J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm
• säädettävä teho 9,5J – 27J.
  Mahdollistaa sisäammunnan
  myös lyhyillä etäisyyksillä!

Air Arms S410
Tarkkuutta jopa 50 metrin etäisyyteen.

(4,5 tai 5,5 mm)
• säädettävä liipaisin
• pituus 1080 mm, paino 3,1 kg
• 10 luodin lipas

(Saatavana myös Thumb Hole –
tarkkuustukki)

tehonsäädin

painemittari2
1

21

      Air Arms TX200 Mk3
• Lothar Walther –tarkkuuspiippu
• tehokas: 21,6J/4,5 mm ja 22,85J/5,5 mm
• pituus 1050 mm, paino 4,2 kg

      Air Arms ProSport
• Lothar Walther –tarkkuuspiippu
• tehokas: 19,5J/4,5 mm ja 21,5J/5,5 mm
• säädettävä kullattu liipaisin
• pit. 1030 mm, paino 4,1 kg

Laadukas vipuviritteinen.

(4,5 tai 5,5 mm)

(4,5 tai 5,5 mm)

JSB ilma-aseluodit
Tarkkuutta pitkille
etäisyyksille!Vipuviritteisten ilmakiväärien aatelia.



Olavi Varoma In memoriam
Pitkä, ampumaurheilua rakastaneen miehen elämä on päättynyt. 
Toimittaja ja ampujaveli Olavi Varoma kuoli 18.3.2009 
Diakonissalaitoksen Hoivasairaalassa Helsingissä. Varoma oli 
kuollessaan 100-vuotias. Hän oli syntynyt 26.6.1908 Helsingissä.

Olavi Varoman ampumaharrastus alkoi isänperintönä jo 
1920-luvulla, toimittajan tehtävät 1935 Ajan Sanassa ja Ajan 
Suunnassa, missä hänen pääasiallisena tehtävänään oli hoitaa 
lehden ampuma- ja sotilasurheilun uutisointia. Helsingin 
Sanomien avustajana hän aloitti 1947 vapauduttuaan sodan jälkeen 
pääesikunnan tiliosaston toimistosihteerin tehtävistä. Juttuja 
ilmestyi myös Ampujainlehdessä, jonka päätoimittajana Varoma oli 
vuodet 1950 -1959. Tämän jälkeen hän siirtyi Helsingin Sanomien 
urheilutoimittajaksi. Tämä työrupeama kesti vuoteen 1974.

Noina aktiivisina vuosina Olavi Varoman nimi ja hahmo tuli 
tutuksi kaikille ammunnan harrastajille. Eikä yksistään Suomessa. 
Hänet tunnettiin laajalti ympäri urheiluammunnan maailmaa. 
Talvisin Varoma seurasi myös ampumahiihtoa. Tehtäviin Helsingin 
Sanomissa kuului lisäksi bridgepalstan pito. Innokas tämän 
korttipelin harrastaja myös käänsi bridgekirjallisuutta.

Ampujainlehteä Varoma oli avustanut jo vuodesta 1937. Tuolloin 
hän toimi myös Helsingissä järjestettyjen MM-ammuntojen 
järjestelytoimikunnan sihteerinä. Siitä alkaen hän kiersi lähes 
kaikki tärkeät ampumatapahtumat aina Lahdessa ja Hollolassa 
järjestettyihin vuoden 2002 maailmanmestaruuskisoihin asti.

Valpas reportteri seurasi tarkasti tapahtumia. Hän oli asiantunteva 
ja kannustava kirjoittaja. Moni nuori urheilija sai tuolloin rohkaisua 
ja intoa tekemisiinsä.

"Täällä olen kotonani. Parasta on, kun saan olla ampujien kanssa", 
hän sanoi Hollolassa tehdyssä lehtihaastattelussa. Ampumaurheilun 
parissa vietetty aika oli Olavi Varoman elämän keskeinen sisältö. Hän 
kasvatti myös lapsistaan ampujia. Heidän menestyksensä merkitsi 
Olaville paljon.

Oman ampujanuran parhaita saavutuksia olivat kaksi 
Suojeluskuntain kouluammuntamestaruutta sotilaskiväärillä 
sekä Suomen Metsästysyhdistyksen riveissä saavutetut kaksi 
joukkuekilpailun Suomen mestaruutta ja henkilökohtainen, 
pienoiskiväärillä voitettu hopea. Kärkipalkintoja Olavi ampui myös 
Pohjoismaisten pääkaupunkien mestaruuskisoissa. 

Olavi Varoma oli Urheilutoimittajien liiton vanhin, kunnioitettu 
jäsen. Hän oli ollut aktiivisesti mukana ampumaurheilun järjestötoi-
minnassa ja jäsenenä lukuisten tähän urheiluun liittyvien julkaisujen 
toimituskunnissa. Ansioistaan hänelle myönnettiin muun muassa 
Kansainvälisen ampumaurheiluliiton kultainen ansiomerkki ja Suo-
men Ampumaurheiluliiton kultaviiri.

"Aikamoinen saavutus elää 100-vuotiaaksi. En olisi pikkupoikana us-
konut", hymähti viimekesäisen juhlapäivän sankari. Olavi säilytti tyylinsä 
ja elämänvireensä loppuun asti kuulon ja näön menetyksestä huolimatta.

Ampujat muistavat uutteran lehtimiehensä palvelukset lajille ja 
kunnioittavat hänen muistoaan.

    Pekka Kurkinen
    Ystävä ja ampujatoveri

Matti Haapalinna In memoriam
Yleisesikuntaeversti Matti Haapalinna kuoli 74-vuotiaana 10.2.2009 
Vihdin Nummelassa. Hän oli syntynyt 24.3.1934 Aurassa.

Matti Haapalinna oli pitkäaikainen, aktiivinen ja moni-
puolinen toimija Suomen Ampumaurheiluliitossa. Hän toimi 
liittohallituksen varapuheenjohtaja 1989-1992 sekä jäsenenä 1978-
1980 ja 1984-1985. Liittovaltuuston puheenjohtaja hän oli 1997-
1998 sekä jäsen 1981-1984, 1995-1996 ja 1999-2004.

Haapalinna työskenteli kilpailunjohtajana EM-kilpailuissa 
Lahdessa 1987 ja ilma-aseiden EM-kilpailuissa Tallinnassa 1998. 
Lisäksi hän toimi Ampumaurheiluliiton pistooli- sekä valmennus- 
ja koulutusjaostoissa ja valmennusvaliokunnassa.

Haapalinna oli erinomainen pistooliampuja. Hänen hallussaan 
oli aikanaan vuonna 1964 ammuttu isopistoolin Suomen ennätys 
587 pistettä. Hän voitti useita Suomen mestaruuksia isopistoolilla. 
CISM:n eli sotilaiden MM-kilpailuissa hän voitti mitalin 1966. 
Puolustusvoimien ja Upseerien Ampumayhdistyksen mestaruuksia 
hän ampui useita. Eläkkeelle siirryttyään ampumaharrastus jatkui 
ja muun muassa Nummi-Pusulan reservinupseerit sai innokkaan 
aktivoijan ja kouluttajan.

Viron itsenäistyttyä käynnistettiin suomalaisten ja virolaisten up-
seerien keskinäinen ampumakilpailu ja Haapalinna toimi loppuun 
saakka UAY:n joukkueen johtajana sekä Suomessa että Virossa. 
Hän oli Upseerien Ampumayhdistyksen varapuheenjohtajana 1975-
1995, minkä johdosta hänet on valittu yhdistyksen kunniajäseneksi.

Matti Haapalinna suoritti upseeritutkinnon Kadettikoulussa 
vuosina 1957-1959. Hänen palveluspaikkojaan olivat Viestirykment-
ti, Sähköteknillinen koulu, YKSP 2 Kyproksella, Pääesikunnan 
sähköteknillinen osasto ja viestiosasto. Päällikkönä, eli joukko-osas-
ton komentajana hän toimi Sähköteknillisessä koulussa ja Viesti-
koelaitoksessa ennen siirtymistään Pääesikunnan sähköteknillisen 
osaston päälliköksi. Tämä osasto muuttui sitten Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen elektroniikkaosastoksi. Yleisesikuntaeversti 
Matti Haapalinna siirtyi täysinpalvelleena reserviin vuonna 1994.

Ansioistaan Matti Haapalinna on palkittu liikuntakulttuurin 
ja urheilun kultaisella ansioristillä, Suomen Leijonan 
komentajamerkillä, Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen 
luokan ritariristillä, Sotilasansiomitalilla, Viestiristillä, 
Maanpuolustusmitalilla, YK-mitalilla ja Virka-ansiomerkillä.
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// AJANKOHTAISTA NUORISOTOIMINNASTA

HALLITUKSEN PääTöKSET 11.2.2009

Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen
11.2.2009 pidetyn kokouksen päätöksiä.

Urheilijasopimukset 2009. Hallitus päätti yksimielisesti, että niiden ur-
heilijoiden, jotka on valittu ilma-aseiden EM-kilpailuihin, on palautettava 
urheilijasopimus allekirjoitettuna liittoon ennen EM-kilpailuihin lähtöä.
Valmennusryhmien täydentäminen. Täydennettiin liiton valmen-
nusryhmiä. Ryhmät on päivitetty liiton nettisivuille.
Hallituksen jäsenten toimenkuvat.
Päätettiin seuraavat toimenkuvat:

Olli Nepponen: yhteiskunta- ja julkishallinto (sama)
Jukka-Pekka Alanen: lakiasiat (sama)
Pia Nybäck: valmennus/huippu-urheilu, VJR (sama)
Paavo Palokangas: viestintä (uusi)

Uudet Suomen ennätykset. Vahvistettiin uudet Suomen ennätyk-
set. Ennätykset on päivitetty liiton nettisivuille.
SM-kilpailuja 20. Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä SM-
kilpailuja vuonna 2009. Kilpailut on päivitetty liiton nettisivuille.
Sääntömuutos. Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä 
sääntömuutos koskien isopistoolin liipaisuvastusta. Liipaisuvastus 
muuttuu 1360g:sta 1000g:aan. Suomessa uudet pistoolin lajisään-
nöt astuvat voimaan 1.4.2009. Tämä muutos astuu voimaan heti.
Haulikkosäännöt ja kaikkien lajien tekniset säännöt. Hyväk-
syttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä haulikkosäännöt ja kaikkien 
lajien tekniset säännöt.Säännöt astuvat voimaan 1.4.2009.
Uusi seura. Myönnettiin liiton alustava jäsenyys Temppelikylän 
Ampujille. Alue Kaakkois-Suomi.
Eroava seura. Myönnettiin Multian Ampujille ero liiton jäsenyydestä.  
Kokousraportteja. Merkittiin hallitukselle tiedoksi Pekka Kuusis-
ton kokousraportit ESC:n ja ISSF:n kokouksista.
Kokousosallistumisia. Hyväksyttiin Jorma Riissasen matka Sak-
saan ympäristökokouksiin kokouksiin 11.-14.3.2009. Hyväksyttiin 
Timo Raution matka Brysseliin tutustumaan EU:n toimintaan 4.-
6.3.2009. Toiminnanjohtaja edustaa liittoa SLU:n ylimääräisessä 
kokouksessa 26.2.2009.

HALLITUKSEN PääTöKSET 12.3.2009

Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen
12.3.2009 pidetyn kokouksen päätöksiä.

Tilinpäätös. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin liiton tilinpäätös 2008. 
Tilinpäätöksen vahvistaa liittovaltuusto kevätkokouksessaan.
Kiväärin, pistoolin ja liikkuvan maalin säännöt. Hyväksyttiin 
otsikossa mainitut lajisäännöt. Säännöt astuvat voimaan 1.4.2009.
Mustaruudin EM-kilpailut 2011. Päätettiin, että mustaruutijaosto 
voi hakea järjestettäväkseen EM-kilpailuja vuodelle 2011.
ESC:n yleiskokous ja ympäristöseminaari 11-12.7.2009. 
Hallitus keskusteli alustavasti ESC:n kokouksesta, kokouksen 
henkilövalinnoista ja kilpailuhakemuksista. Asiasta päätetään 
seuraavassa kokouksessa.
Raportteja. Merkittiin hallitukselle tiedoksi valmennuksen johtajan 
raportti ilma-aseiden EM-kilpailuista Prahasta 2009.
Urheilutyönantajien jäsenyys. Päätettiin, että SAL liitty 
Urheilutyönantajat ry:n jäseneksi.
Ansioituneet henkilöt 2009. Päätettiin pyytää laji- ja 
aluejaostoilta esityksiä ansioituneista henkilöistä. Liiton 
tarkoituksena on jakaa liiton ansiomerkkejä sekä hakea Suomen 
Liikuntakulttuurin ansiomitaleja ja ristejä juhlavuoden kunniaksi.

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

n Askolan ampumatoiminnasta kertovassa jutussa ”1928, 1938, 1948, 
1958…” Mauri Piskulan, Erkki Huhtaniityn, Tauno Kupiaisen ja Erkki Mäkinie-
men syntymäaikojen vuosikymmenet olivat väärin Urheiluampuja 1/2009:n 
sivulla 35. Mauri Piskulan syntymäaika on 11.9.1918, Erkki Huhtaniityn 
13.10.1928, Tauno Kupiaisen 9.12.1938 ja Erkki Mäkiniemen 8.12.1948.

n Urheiluampujan 1/2009:n sivun kuvassa on kivääriampuja Ville 
Nokipii, joka edustaa Pohjois-Hämeen Ampujia.

* Matti Viitanen

Oikaisuja

HAE SINETTISEURAKSI 30.5. MENNESSä

Sinettiseuraksi haetaan toiminnan arvokkaan  
sisällön takia. Lähtökohtana on seuran oma halu 
kehittyä laadukasta nuorisotoimintaa tekeväksi 
seuraksi. Seurojen toiminta arvioidaan sinet-
tikriteerien osalta joka toinen vuosi. Sinetti-
seurastatuksesta kiinnostuneet, aktiiviset, 
nuorisotoimintaan panostavat seurat voivat 
ottaa yhteyttä Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja 
koulutuspäällikkö Timo Rautioon.

Sinettiseuraksi aikovien seurojen kanssa teh-
dään seuran kokonaisvaltainen kehittämissuunni-
telma, joka tähtää Sinettiseura-laatumerkin myön-
tämiseen seurasta riippuen 1-2 vuoden kuluessa prosessin 
alkamisesta. Sinettiseuraksi voi hakea vuosittain toukokuussa.

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

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

Hakumenettely
- Hakemuksen voi jättää vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
- Nykyiset Sinettiseurat tekevät hakemuksen aina Sinetin 
viimeisen voimassaolovuoden toukokuussa.
- Seura täyttää hakulomakkeen ja liittää siihen seuran 
toimintalinjan, toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen.

Valintamenettely
- Nuorisovaliokunta arvioi sinettikriteereiden toteutumisen 
seurassa hakemuksen sekä liitteiden perusteella.
- Jos seura täyttää hakemuksen perusteella Sinettiseurakriteerit, 
niin SAL:n nuorisovaliokunnan edustaja ja SLU-alueen 
seurakehittäjä suorittavat auditoinnin.
- Auditointien jälkeen nuorisovaliokunta tekee SAL:n hallitukselle 
esityksen hyväksyttävistä Sinettiseuroista.

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

Lisätietoa Suomen Ampumaurheiluliiton nuorisotoiminnasta:
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuorisotoiminta/ tai
nuorisopäällikkö Timo Rautio, puhelin (09) 3481 2507 tai
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi.  Postiosoite:
Ampumaurheiluliitto, Timo Rautio, Radiokatu 20, 00093 SLU.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

// Tavarapörssi
Myydään anschütz 9003 s2 alu -ilmakivääri. uutta vastaava paineilma-
toiminen huippulaatua oleva kilpailmakivääri, jossa takuuta jäljellä, ammuttu 
muutama tuhat laukausta. aseessa anschützin 7020/20 sarjan kallistettavat 
diopterit, kovamuovinen laukku sekä tarvikkeet, jotka tulleet aseen mukana 
uutena, täyttöadapterit jne... hinta: 2200€.  ota yhteyttä: tapio koski / orimattila 
p. 0400-978 308 tai tapio.koski@kolumbus.fi.

Myydään Feinwerkbau 700 alu -ilmakivääri. kolme vuotta vanha. viimeiset 
kaksi vuotta ollut kaapissa ampumattomana.
ota yhteyttä: Mika Putkonen 044-3110449.

Myydään kivääriampujan ahg 133 -kengät, ahg lady -housut ja kurt thune 
-takki. kengät ja oikoraudat koko 38, 160€ ja ahg lady housut koko 42 110€; näi-
tä yksi talvi käytetty. vähän vanhempi mutta hyvä kurt thune takki koko 40l, 70€.
ota yhteyttä: jukka hiltunen/ Posa, 0500-295083, jukka.hiltunen@ppd.inet.fi.

Myydään puristeilmakivääri anschütz superair 2002. aseen olen ostanut 
uutena itselleni noin -95 vuonna. laukauksien realistinen lukumäärä on noin 
10 000 laukausta. ase pelannut luotettavasti ja korjauksia ei ole tarvinnut tehdä. 
säilytetty hyvin. kiikari+muut tähtäimet ei ole hinnassa mukana. hinta 750 €.
ota yhteyttä: Päivi heikkilä, keuruu, puh. 0400-548993 tai heikkilap@suomi24.fi. 

Ostetaan isopistooli. kakki merkit käyvät. Cal. 32. Paljon käytettykin käy.
ota yhteyttä: caj.gronholm@welho.com tai 0400-454213.

Ostetaan puristeilmakivääri ja takki, esimerkiksi Feinwerkbau 601 tai 602 
oik. mieluiten hihnakiskolla. lisäksi yhdessä tai erikseen kivääriampujan 
takki (kokoni on M;52 olen 182 cm/80 kg.). Edellisten kanssa yhdessä 
kivääriampujan vasen hansikas. ota yhteyttä: ahti puh. 0400-405 965.

Ostetaan vaihtopiippusarja .22 short sako 22-32 pistooliin. sarjanumeron 
pitää olla alle 800543. ota yhteyttä: 050 5448 337.

Ostetaan kiekonheitin. Elikkä olisi hakusessa akkukäyttöinen kiekonheitin 
ykköstrapiin. lievästi epäkuntoisetkin käy, kunhan on kohtuuden rajoissa 
korjattavissa ota yhteyttä: puavuor@netti.fi, 0408331531 j.turkki.

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.

95 VUOTTA
harri hietula k-64 7.5.

85 VUOTTA
jukka Mannonen hva 30.3.
kunto jortikka Pas 1.4.
reino kiviharju Pas 16.4.

80 VUOTTA
tenho kaislamo  sa 11.3.
Gustav rosenlew  sa 13.3.
Ensio lötjönen oMas 26.4.

75 VUOTTA
raini ketola sa 17.5.
jouko luoma nosa 18.6.

70 VUOTTA
Matti järvi hva 11.4.
veikko kasper k-64 17.4.
juhani salomaa P-ha 18.4.
risto niemelä nosa 18.4.
Pertti viljanen nosa 24.4.
tapio heinola P-ha 29.4.
reijo heino nosa 5.5.
arvo Pajunen tsa 19.5.
aulis ahonen k-64 30.5.
Mauri Elo sa 2.6.
Pertti heino has 3.6.
kai karlsson nora 3.6.
Matti Wallgren Pas 8.6.
alpo Moisio k-64 20.6.
antti Marjakangas Yva 27.6.

60 VUOTTA
jaakko toikka has 11.4.
kai virtala hva 16.4.
tapio riipinen oMas 17.4.
Eero ritanen P-ha 20.4.
raimo ojanen nosa 21.4.
Pekka valokari kuusa 22.4.
kari kisko oMas 24.4.
Martti halli kuusa 25.4.
timo keskitalo tsa 26.4.
Matti saarainen has 28.4.
kari nieminen Msa 1.5.
kari rahikainen Yva 1.5.
Pertti Puranen nosa 3.5.
raimo korvala oMas 5.5.
Esko törölä Pas 7.5.
tuulikki kaisko k-64 9.5.
Marjut saranen Msa 16.5.
Erkki kivisoja Pas 22.5.

outi siltaniemi k-uas 23.5.
riku huju sa 26.5.
arvo kuusinen oMas 2.6.
Martti järvensivu k-64 6.6.
Mikko Meurman k-64 7.6.
tuomo leander k-64 8.6.
olavi kivelä P-ha 8.6.
olavi kivelä nosa 8.6.
seppo kurtto kuusa 11.6.
Esa urhovaara  has 11.6.
Pekka soini  has 11.6.
Mauri siljanto alava 13.6.
jukka karppinen Msa 14.6.
juhani Paulakannas k-uas 16.6.
Pentti haapa k-64 25.6.

50 VUOTTA
Pasi tikkakoski oMas 11.4.
risto laine hva 14.4.
jouni Paavola P-ha 17.4.
Erkki Pitkänen kesa 17.4.
jarkko Pohjanen nosa 17.4.
jorma Marttiin kuusa 20.4.
jorma liikanen oMas 21.4.
Eero Marttila oMas 29.4.
Pekka heikkilä kuusa 29.4.
Petteri hyrylä Yva 3.5.
jukka nikkari tsa 3.5.
veijo heininen tsa 4.5.
Markku tanska has 6.5.
jyrki Ylenius tsa 12.5.
rainer junes  oMas 20.5.
jukka tiitinen P-ha 24.5.
kari väätäinen k-uas 27.5.
auvo helkala kuusa 2.6.
Matti kuismanen Pas 7.6.
ilkka toivonen k-64 22.6.
kai laikio P-ha 30.6.

 

Onneksi olkoon!

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

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

KASA-AMPUJIEN KILPAILUKALENTERI 2009

18.04. arctic Cup hv 100, 5x5, keitele, aluekilpailu + vka 
25.04. Palmisano hv 100m, 5x5, lohtaja, EM-karsinta + vka 
26.04. Palmisano hv 200m, 5x5, lohtaja, EM-karsinta + vka 
09-10.05. ruotsin mestaruuskisat hv 100&200m, Fredriksberg, ruotsi
16.05. sM  lv 100m, 5x5, iittala, EM-karsinta + vka 
17.05. sM  lv 200m, 5x5, iittala, EM-karsinta + vka
23.05. lapua Match ul 600m  3x10, lapua, aluekilpailu + vka 

06.06. sM hv 100m, 5x5, ahvenanmaa/Åland, EM-karsinta + vka
07.06. sM hv 200m, 5x5, ahvenanmaa/Åland, EM-karsinta + vka
13.06. keitele open hv 100m, 5x5, keitele, EM-karsinta+ vka 
14.06. sM ul 100m, 5x10, keitele, EM-karsinta+ vka 
18-27.06. MM-kisat, Pretoria, Etelä-afrikka 
23-26.07. ruotsin mestaruuskisat lv&hv 100&200m, Brattvall, ruotsi
01.08. rami Cup hv 100m, 5x5+kalen kisa, haapajärvi, aluekilpailu+vka
08.08. PM-kisat  hv 100m 5x5, lohtaja, EM-karsinta + vka 
09.08. PM-kisat  hv 200m 5x5, lohtaja, EM-karsinta + vka 
22.08. sM ul pistepiekkari 50m, iittala, vka 
23.08. sM ul piekkari 100m, 5x10, iittala, vka 
05.09. sM ul 600m,3x10, lapua, vka 
19.09. sM hv 300m 5x5, ska, lohtaja, EM-karsinta + vka 
20.09. sM ul 300m 3x10(hämäläisen muistokisa), ska, lohtaja, vka 



3.6. skeet 50 kiekkoa+finaali, skeet, a, B, C, avoin alueellinen, osh, oulunsalo
6.6. itä-suomen aM, kansallinen trap, aM, lva, leppävirta
7.6. itä-suomen aM, automaattitrap, aM, lva, leppävirta

6.-7.6. kasa-ammunnan sM, hv100m ja 200m 5x5, sM, ÅssF, ahvenanmaa
6.-7.6. jyväskylä skeet, skeet 125+fin. Y15, Y17, Y20, Y, n, Y55 ja Y65, 

Ennätyskelpoinen, ksa, laukaa
6.-7.6. karelia Match, 50 metrin kivääri, kaikki sarjat, Ennätyskelpoinen,  

ja, joensuu
6.-7.6. karelia Match, Pistoolilajit, Ennätyskelpoinen , kontu, kontiolahti
6.-7.6. taruksen Xiii mustaruutikilpailut, Mustaruuti, avoin alueellinen,  

Pjua, Padasjoki
6.-7.6. kevätkisa, kivääri ja pistooli, avoin alueellinen, ssa, seinäjoki
6.-7.6. Pienoiskiväärikilpailut, Pienoiskivääri makuu ja asennot, avoin 

alueellinen, ilma, ilmajoki
7.6. Pusula Pistol Match, Practical, pistooli, Pusula
9.6. kilpiammunta, avoin alueellinen, khja, kauhajoki

13.6. keitele open, hv 100m, 5x5, Ennätyskelpoinen, keams, keitele
14.6. kasa-ammunnan sM, ul 100m, 5x10, sM, keams, keitele

13.-14.6. sM kansallinen trap, kansallinen trap, ikäkausi, sM, MkMs, Mäntsälä
13.-14.6. oulu GP (MM-/EM-näyttök.), ranking, skeet, Ennätyskelpoinen,  

osh, oulunsalo
13.-14.6. Mööpeli skeet - kansallinen trap, skeet ja trap, avoin alueellinen,  

kura, kurikka
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Toukokuu 2009

Kouvolan kesä 16.-17.5.2009
kouvolan Metsästys- ja ampumaseura ja 
kuusankosken ampujat järjestävät kilpailut:
Paikka: tyrrin ampumakeskus, kouvola
kilpailu on nuorten EM-näyttökilpailu kivääri- ja pistoolilajeissa ja ennätyskelpoinen 
vain nuortensarjoissa.
lajit lauantaina 16.5.2009
- kivääri: 3x40, Y, (Y20 nuorten näyttökilpailu), 
- kivääri: 3x20, (n20 nuorten näyttökilpailu)
- pistooli: pienois-, urheilu- ja isopistooli ja tukisarjat t12 ja t14 (urheilupistooli 
n20 ja Y20 EM näyttökilpailu)
lajit sunnuntaina 17.5.2009
- kivääri: 60 ls makuu, ja tukisarjat t12 ja t14 (Y20 ja n20 nuorten näyttökilpailu) 
tarvittaessa ii erää
- pistooli: vapaa-, vakio- ja olympiapistooli (Y20 EM näyttökilpailu)
sarjat: Y16, Y18, Y20, Y, Y50, Y60, Y70, n16, n18, n20, n, n50, 12t ja 14t
Osanottomaksut:
3x20 17,00 eur, makuu 17,00 eur, 3x40 25,00 eur, tukisarjat 10 eur, muut 15,00 eur. 
Maksut maksetaan kouMas:n tilille oP kouvola tili n:o 575001-2151825.
Paikan päällä maksettuna yllä mainittu hinta lisättynä 2,00 eur/laji.
Ilmoittautumiset: 30.4.2009 mennessä seuroittain
mail: ilkka.toikka@netti.fi . Eräluettelot sähköpostitse.
tiedustelut: ilkka toikka puh 040-5432005 tai sähköpostitse

Tervetuloa!
kouMas & kuusa

POLAR GRAND PRIX 2009
Euroopan haulikkocupkilpailun osakilpailu
haulikon kansainvälinen kilpailu, rankingkilpailu,
MM- ja EM-näyttökilpailu.

lahden ampumaseura ry kutsuu ampujia hollolan hälvälässä 22.-24.5.2009 
järjestettäviin kilpailuihin alla mainitun ohjelman mukaisissa lajeissa ja sarjoissa. 
kilpailut alkavat joka päivä kello 10.

Kaksoistrap 150+F  y, y55, y20 22.5.
Trap 125+F  y, y55, y20, y17, y15 23.-24.5.
Trap 75+F  n, n20 23.5.
Skeet 125+F  y, y55, y20, y17, y15 23.-24.5.
Skeet 75+F  n, n20 23.5.
huomioi sarja Y55 cupkilpailun sääntöjen mukainen. Cuplopputuloksiin 
huomioidaan kaksi parasta tulosta viidestä. Cupin voittajat sijat 1-3 rahapalkinnot.
harjoittelu mahdollista 20.5. klo 12-18 (kaksoistrap) ja 22.5. klo 12-18 (trap ja 
skeet). helatorstaina 21.5. ei harjoituksia.
maksut: henkilökohtainen 60 €, joukkue 25 €, n-trap ja n-skeet 45€.
jälki-ilmoittautumisesta 5€ lisämaksu. maksetaan kilpailupaikalla.
Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä osoitteella lahden ampumaseura ry, 
vuorikatu 3 B, 15110 lahti tai haulikko@lahdenampumaseura.fi.
internet: http://www.lahdenampumaseura.fi/ ampuma ajat, tulokset.
majoitus: Majoitusta voi tiedustella merkillä ”Polar GP” p. 03-339 3911 tai 
osoitteista  http://www.nexthotels.fi ja salpaus@nexthotels.fi.
tarjoushinnat: 66 €/1hh, 74 €/2hh ja 87 €/3hh.
tiedustelut: tiistaisin ja torstaisin klo 17.00- 20.30 välisenä aikana
03-7807199 tai heikki keskitalo 0500-354029

HYVäT PALKINNOT
Tervetuloa!
las haulikkojaosto

Mustaruutiammunnan SM-kilpailut 2009
oriveden ampujat järjestää mustaruutiammunnan sM-kilpailut
Orivedellä 27 - 28.6.2009, Loilon ampumaradalla.

lajit: kilpailussa ammutaan kaikki suomessa hyväksytyt MlaiC:n lajit
kilpailumaksut: haulikko 15€ / laji, muut lajit 15€ / ensimmäinen laji, seuraavat 
10€ / laji ja joukkue 25€.
Maksut suoritetaan 15.5.2009 mennessä tilille: 531100-42159.
Ilmoittautuminen: 15.5.2009 mennessä: veli-Pekka karvinen,
alakartanonkija 1 C 16, 02360 Espoo, veli-pekka.karvinen@biofellows.com.
joukkueilmoittautumiset suoritetaan radalla ennen lajin alkua.

oriveden ampujat toivottaa kaikki mustaruutiampujat
tervetulleiksi Orivedelle!

Kesäkuu 2009

XXXIII Karelia Match 6-7.6.2009
joensuun ampujat järjestää ennätyskelpoisen XXXiii karelia Matchin 
6-7.6.2009 onttolan radalla.

sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: kaikki sal:n sarjat, issF:n 
lajien EM-katsastus.
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
50m kivääri, eräluettelot julkaistaan noin viikkoa ennen kilpailuja osoitteessa,
www.joensuunampujat.fi.
Ilmoittautumiset seuroittain 22.5.2009 mennessä sähköpostilla:
km2009@elisanet.fi.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: 3x40ls=30€, muut lajit 20€. osallistumismaksut 
maksettava tilille, 577036-22452 29.5.2009 mennessä. Paikan päällä maksettaessa 
osanottomaksut korotettuna 5 eurolla.
jälki-ilmoittautuneita otetaan jos eriin mahtuu.
kilpailun johtaja Mikko Puhakka,
ammunnan johtaja Martti lehtiö sekä ta Matti kauppinen.
tiedottaja veli-Pekka niiranen, 050-5845 580, vp.niiranen@pp.inet.fi.
seuran nettisivujen osoite www.joensuunampujat.fi
Opastus: opasteet kuopion- ja lappeenrannantieltä.
kilpailun ravintola: kanttiini. ruokaa, kahvia ja pikku purtavaa.

Joensuun Ampujat



4.7. Pohjanmaan aM, skeet, aM, kura, kurikka hyv. aluejaostossa
4.7. Pohjanmaan aM (kauhava 300), aM, ka, kauhava

4.-5.7. sM automaattitrap, automaattitrap, ikäkausisarjat, sM, kP-v kaustinen
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XLIV KARSTULAN KV. AMPUMAVIIKKO
27.6.-4.7.2009
LAJIT
kiväärilajit:1.Pienoiskivääri 60 ls makuu,  2. 3 x 20 ls, 3. ilmakivääri 40 ls
Pistoolilajit: 4. ilmapistooli 40 ls, 5. Pienois-/urheilupistooli 30 + 30 ls, 6. 
vapaapistooli 60 ls, 7. vakiopistooli 3 x 20 ls,  11. isopistooli 30 + 30 ls, 12. 
olympiapistooli 60 ls, 20. Pika-ammunta 3 x 20 ls. 
Haulikkolajit: 8. 1-trap 100 k,  9. skeet 100 k, 10.  autotrap 100 k
kultahippusarjat:  ilma-aseet it8, it10, vt12, vt14, Pienoiskivääri makuu 
vt14, vt12, Pienoispistooli vt14, vt12. kultahippulajeissa myös aloittelijasarja 
a11-14. kaikki lajit suoritetaan uusintakilpailuna siten, että suorituksensa saa 
uusia niin monesti kuin ratatilat sen sallivat. Paras tulos jaksolta huomioidaan 
jaksokilpailussa ja paras tulos viikolta huomioidaan viikon Paras –kilpailussa.  
Pika-ammunta suoritetaan ennen pistooli-lajien aamueriä ti 30.6. ja to 2.7.
uutta! ampumaviikon aikana on mahdollisuus kokeilla myös ilma-
olympiapistooliammuntaa (la 27.6 - la 4.7 klo 14-17.30 ilma-aseradalla)
kilpailujaksot: i jakso = la 27.- ti 30.6,  ii jakso = ke 1.- la 4.7.2009.  
PäivittäinEn aMPuMa-aika klo 9.00 – 20.00, poikkeuksena to 2.7, jolloin ammunta 
päättyy jo klo 18. lauantaina 4.7.kaikki lajit  valmistuvat viimeistään klo 18.00.
Ampumaviikon sarjat: y (lajit 1-12, 20), y20 (lajit 1-6, 8-10), y18 (lajit 1, 
3-4, 8), y16 (lajit 1-5), y50 (lajit 1-10, 12), y60 (lajit 1-6, 8-10), y70 (lajit 1, 
3-5, 8-10), n (lajit 1-9), n20 (lajit 1-5)  ja tukisarjat kuten edellä mainittu 
Osallistumismaksut: 
kivääri/Pistooli:  tuki 5,5 euroa / nuoret 7,5 euroa / muut 9,5 euroa.
sarjakortit (5 kpl): tuki 22 euroa / nuoret 32 euroa / muut 42 euroa
haulikko: nuoret 18 euroa / muut 20 euroa.  
sarjakortit (3 kpl) nuoret  45 euroa/ muut 55 euroa
tapahtumat: avajaiset lauantaina 27.6.klo 9.00. jaksojen 
palkintojenjakotilaisuudet ovat tiistaina 30.6 klo 20.00 ja lauantaina 4.7 klo 19.00. 
torstaina 2.7 klo 20.00 ampujainil-ta ravintola nättijussissa.  
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei ole. ilmoittautuminen tapahtuu 
ampumaradan kansliaan päivittäin klo 8.30 – 18.00.
tiedustelut: lisätietoja http://karmas.karstula.fi, jenni Päivinen p. 050 381 5917, 
fax. (014) 461 012, e-mail: jenni.paivinen@karstulanseutu.fi .
ampumaradan kanslia 040- 523 4401 (ampumaviikon aikana)

Tervetuloa Karstulaan!
toivottaa karMas

Kesäkuu 2009

38. Matin Kisat 27.-28.6.200
Mikkelin Ampujat järjestää ennätyskelpoiset  
38. Matin Kisat 27.-28.6.2009.

kilpailupaikka: kyrönpellon ampumarata, Mikkeli.
sarjat: kaikki sal:n sarjat, myös tukisarjat. järjestäjä saattaa käyttää sääntöjen 
mukaista oikeuttaan yhdistää sarjoja, mikäli johonkin sarjaan ilmoittautuu 
vähemmän, kuin neljä kilpailijaa. lopullinen päätös kilpailun sarjajaosta tehdään 
eräluettelon laatimisen yhteydessä.
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
lauantaina 27.6. lajit ovat: 50 m kivääri 3x40, 50 m pistooli, olympiapistooli, 
vakiopistooli ja tukisarjojen pienoispistooli.
sunnuntaina 28.6. lajit ovat: 50 m kivääri makuu, 50 m kivääri 3x20 pienoispistooli, 
urheilupistooli, isopistooli.
Finaalit: ammutaan yleisessä sarjassa 50 m pistoolissa ja olympiapistoolissa, 50 m 
kiväärissä 60 ls makuulta, Y-ja Y20-sarjassa, 50 m kiväärissä 3x40 ls sekä naisten 
sarjan urheilupistoolissa.
eräluettelo on nähtävissä Ma:n nettisivuilla noin viikkoa ennen kilpailuja. 
Eräluettelo lähetetään seuroille (1 kpl / seura), mikäli seura sitä ilmoittautumisen 
yhteydessä pyytää. Ma:n nettisivun osoite on www.mikkelinampujat.com 
Ilmoittautumiset 13.6. mennessä kirjallisesti osoitteella: jaakko Puisto 
rinnetie 4, 52100 anttola tai sähköpostiosoitteella: jaakko.puisto@pp.inet.fi. 
kilpailuihin voi ilmoittautua myös sähköisesti Ma:n nettisivun kautta siellä olevien 
ohjeiden mukaisesti. sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista virallisen 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Osallistumismaksut ovat seuraavat: 50 m kivääri 3x40 ls (Y ja Y20) 30 €, muut 
lajit 20 € ja nuoret 15 € sekä tukisarjat 10 €. Maksetaan kilpailupaikalla, on myös 
mahdollista maksaa ennakkoon Mikkelin ampujien tilille nro 226518-4503 nordea 
pankkiin (kuitti mukaan).
jälki-ilmoittautuminen: Mikäli normaalin ilmoittautumisen jälkeen erissä on 
tilaa otetaan jälki-ilmoittautuneita. jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksu on 5 € 
edellä mainittuja suurempi.
kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
jaakko Puisto, tauno tuhkanen (kiväärilajit), jouko seppänen (pistoolilajit), ta: 
antero Puisto (Mu).
tiedottaja: jaakko Puisto 040 717 3704 
seuran nettisivujen osoite www.mikkelinampujat.com 
Opastus kilpailupaikalle: Ma:n kotisivuilla karttalinkki. 

kilpailujen aikana kyrönpirtissä on kanttiini (aarrekammio), josta saa ruokaa, 
kahvia, virvokkeita ym.

Mikkelin Ampujat

Heinäkuu 2009

SM-pistoolilajit, ikämiehet ja naiset,
24.-26.7.2009
keski-suomen ampujat järjestää ikämiesten ja –naisten sM-pistoolilajit 
rajamäen ampumaradalla laukaassa.

sarjat: n50, Y50, Y60, Y70.
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
PE 24.7. olympiapistooli, la 25.7 50M-pistooli ja isopistooli,
su 26.7.pienois/urheilupistooli ja vakiopistooli.
Ilmoittautuminen: 26.6. mennessä sähköpostilla pistoolism2009@veevee.info. 
Osallistumismaksu: 20€ laji ja joukkue 25€ maksu keski-suomen ampujien 
tilille oP 529002-480687 ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ei jälki-ilmoittautumista.
kilpailunjohtaja Markku uusitalo,
ammunnan johtaja hannu räsänen, ta jarmo smura .
tiedottaja hannu räsänen 0400 664 919 tai keskisuomenampujat@nic.fi.
Opastus kilpailupaikalle. jyväskylästä laukaan tietä.
kilpailun ravintola: kanttiini majalla entiseen tapaan.

Keski-Suomen Ampujat

13.-14.6. aluemestaruus, ruutiaseet, aM, alueet
21.6. Pertin juhannus-skeet / aM skeet 75 kiekkoa+fin., Y15, Y17, Y20, n, 

Y55, Y65 ja joukkue, avoin alueellinen ja aM, ia
24.6. skeet 50 kiekkoa+finaali, skeet, a, B ja C, avoin alueellinen, osh, 

oulunsalo
27.-28.6. länsirannikon pistoolikisat, 50m pistooli, olympia-, pienois-, urheilu- ja 

vakiopistooli, Y16, Y18, Y20, Y, Y50, Y60, Y70, n16, n18, n20, n50 
avoin alueellinen, sa, Pori

27.-28.6. sako-Beretta GP, skeet, trap, Y15, Y17, Y20, Y, Y50, Y60, Y70, n20 ja n, 
Ennätyskelpoinen, P-ha, lempäälä

27.-28.6. sM siluetti 2009 (EM-karsinta), .22 / rP / joukkueet, sM, ls&Pk, 
asikkala

28.6. Pohjanmaan aM, kaksoistrap, aM, YMs, Ylistaro



4.-5.7. salon kisat, kiv. Pist. haul. ja rm, Ennätyskelpoinen, sasa, halikko
4.7. skeet 75+finaali, skeet, a, B ja C, avoin alueellinen, osh, oulunsalo

4.-5.7. sM compak, Compac, kaikki sarjat, sM, ssG, sipoo Myönnetty 9.9.2008
5.7. XXi turku CC-Cup, Practical, loimaa

11.-12.7. lapua Match, kivääri, pistooli ja haulikko, avoin alueellinen, lsa, lapua 
hyv. aluejaostossa

11.-12.7. Pohjolakiekko, trap, Ennätyskelpoinen, osu, orimattila
12.7. nastatuplat , kaksoistrap, Ennätyskelpoinen, osu, orimattila
12.7. Pistoolikunkku iX, vapaa-, ja ilmapistooli, yhteistulos, avoin alueellinen, 

lsa, lapua
12.7. viii Black Powder Warkaus, Mustaruuti, avoin alueellinen, varka, joroinen
12.7. Wasa Match, Practical, vaasa
15.7. skeet 50 kiekkoa+finaali, skeet, avoin alueellinen, osh, oulunsalo
16.7. Pienoiskiväärikilpailu, Pienoiskivääri, avoin alueellinen, kalMY, kalajoki

17.-19.7. 35. luhangan kisat, avoin alueellinen, luha,
18.-19.7. säkylä GP, 50m ja 300m kiväärilajit, avoin alueellinen, säsa, säkylä
18.-19.7. sM kaksoistrap, kaikki sarjat, sM, osu, orimattila

19.7. Pienoiskiväärikilpailu, Pienoiskivääri makuu ja asentokilpailu, avoin 
alueellinen, tmsa, toholampi

22.7. skeet 50 kiekkoa+finaali, skeet, a, B ja C, avoin alueellinen, osh, 
oulunsalo

23.-26.7. Practical pistooliluokkien sM, Practical, pistooli, sM, sua, 
suomussalmi

30.7.-2.8. sM kivääri 50m , Y, n ja nuoret, sM, ja, joensuu Myönnetty 9.9.2008
31.7.-2.8. sM riistamaali, 50m liikkuva maali nj.+sj., hirvi kl ja pl. Y18, Y20, Y, n20 

ja n, sM, Msa, vilppula
1.8. Elokuun kilpailu, kivääri ja pistooli, avoin alueellinen, nu, nivala
1.8. rami cup & kalen kisa, kasa-ammunta 100m 5x5, avoin alueellinen, 

haaas, haapajärvi
1.-2.8. sM trap, Y, sM, las, hollola Myönnetty 9.9.2008
1.-2.8. sM skeet, skeet, Y, sM, P-ha, lempäälä
7.-9.8. sM pistooli, Y, n , sM, ksa, laukaa

8.8. ruuti kultahippufinaali, Pienoiskivääri ja -pistooli t12, t14, lasten 
kilpailu, soda, sodankylä

8.8. kyyhky Compak, avoin alueellinen, Ea, Evijärvi
8.-9.8. sM trap, trap, ikäkausi, sM, ssG, sipoo
8.-9.8. sM skeet, ikäkausi, sM, osu, orimattila
8.-9.8. sM riistamaali, 50m ja 100m liik.maali, ikämiehet, sM, koE, koski tl
8.-9.8. kasa-ammunnan PM, hv-100 + hv-200, PM, lMs, lohtaja

12.8. skeet 50 kiekkoa+finaali, skeet, a, B ja C, avoin alueellinen, osh, 
oulunsalo

15.8. Mustikkavuorenkisa, Pienoiskivääri makuu ja asennot,  
avoin alueellinen, alava, alavus

15.-16.8. Finlandia open sporting, sporting, Y, Y55, Y65, Y20 ja n, 
Ennätyskelpoinen , ssG, sipoo Myönnetty 29.10.2008

15.-16.8. sM automaattitrap, automaattitrap, Y-sarja, sM, kP-v, kaustinen
16.8. iii loimaa Practical, Practical, haulikko, loimaa

22.-23.8. kasa-ammunnan sM, ul pistepiekkari 50m 2x25, ul piekkari 100m 
5x10, sM, iittala

22.8. Elokuunkisa, kivääri ja pistooli, avoin alueellinen, ssa, seinäjoki
23.8. kalevi juoperin muistokisat, kansallinen trap,  

avoin alueellinen, kP-v, kaustinen
23.8. tsa:n XXii mustaruutikisat, Mustaruutilajit,  

Ennätyskelpoinen, tsa, loimaa
25.-26.8. olavi joutsalon muistokilpailu, Pien.kiväärilajit, pienois- ja vakiopistooli, 

sal:n sarjat, avoin alueellinen, jja, jalasjärvi
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Näiden kilpailujen kutsut löydät Ampumaurheilunetistä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/

50 metrin kiväärilajien SM-kilpailu
30.7.-2.8.2009
joensuun ampujat järjestää 50 metrin kiväärilajien Y-, n- ja nuorten 
sarjojen sM-kilpailun 30.7.-2.8.2009 onttolan radalla.

sarjat: Y,n ja nuoret
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
50m kiväärilajit. Eräluettelot julkaistaan osoitteessa www.joensuunampujat.fi 
23.7.2009 mennessä.
ilmoittautumiset sähköpostitse seuroittain osoitteeseen, sm2009@elisanet.fi 
1.7.2009 mennessä. Ei jälki-ilmottautumisia.
Osallistumismaksu: 3x40ls=30€, muut lajit 20€. joukkueet 25€.
kilpailun johtaja Mikko Puhakka, ammunnan johtajat Martti lehtiö, Eino 
Mäkinen ja kari Puustinen sekä ta Matti kauppinen.
tiedottaja: veli-Pekka niiranen, 050-5845 580, vp.niiranen@pp.inet.fi.
Opastus kilpailupaikalle: opasteet kuopion- ja lappeenrannantieltä.
kilpailun ravintola: kanttiini. ruokaa, kahvia ja pikku purtavaa.

Joensuun Ampujat

Elokuu 2009

SM-pistoolilajit Y- ja N-sarjat 7. -9.8.2009
keski-suomen ampujat järjestää Y- ja n-sarjojen sM-pistoolilajit 7. 
-9.8.2009 rajamäen ampumaradalla laukaassa.

sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset:
Y ja n ja invalidiampujien sarjat.
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
PE 7.8. olympiapistooli, la 8.8. 50M-pistooli ja vakiopistooli  
sekä su 9.8. pienois/urheilupistooli ja isopistooli.
Ilmoittautumiset 10.7. mennessä pstoolism2009@veevee.info 
ilmoittautumisen yhteydessä 2008 tai 2009 ao. lajissa ammuttu tulos (kansallinen- 
tai am-kilpailu).
Osallistumismaksu: 20€/laji ja joukkue 25€ maksu ilmoittautumisen yhteydessä 
keski-suomen ampujat ry:n tilille 529002-480687.
Ei jälki-ilmoittautumista.
kilpailunjohtaja Markku uusitalo, 
ammunnan johtaja hannu räsänen, ta jarmo smura.
tiedottaja hannu räsänen 0400 664 919 tai keskisuomenampujat@nic.fi.
Opastus kilpailupaikalle. jyväskylästä laukaantietä.
kilpailun ravintola: kanttiini majalla entiseen tapaan.

Keski-Suomen Ampujat

25-26.7.2009 Sportingin SM-kilpailu
oulaisten ampujat järjestää sportingin sM-kilpailun
oulaisten ampumaradalla 25.-26.7.2009

sarjat: Y20, Y, Y55, Y65, n ja liikuntavammaisten sarjat.
kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja vähintään toisen luokan 
tuomarikortti!
eräluettelot lähetetään sähköpostilla viikkoa ennen kisaa. 
Ilmoittautumiset s-postilla viimeistään 10.7.2009 (myös joukkueet):
korhonen leena, sähköposti: puuh67@gmail.com
Osallistumismaksu 70 € ja joukkuemaksu 25 € maksetaan oulaisten 
ampumaratayhdistyksen tilille nordea 110530-102802.
jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 5 €.
kilpailun johtaja vesa rajaniemi ja tekninen asiantuntija Martti konttinen.
tiedottaja korhonen leena, puuh67@gmail.com 
Opastus kilpailupaikalle oulaisten ampumarata, hietalantie 91, honkamaja.
Harjoittelumahdollisuus Perjantaina 24.7.2009 16.00-20.00

Oulaisten Ampujat



URHEILUAMPUJA 2/200944

// KILPAILUKUTSUJA

XXVI
OHjelmA:
lauantaina 27.6. alkaen klo 10.
trap 75 kiekkoa Y, Y15, Y17, Y20, Y50 ja Y60
skeet 75 kiekkoa Y, Y15, Y17, Y20, Y50 ja Y60
skeet 75 kiekkoa + finaali n, n20, Y70
trap 75 kiekkoa + finaali n, n20, Y70

sunnuntaina 28.6. alkaen klo 10.
trap 50 kiekkoa + finaali Y, Y15, Y17, Y20, Y50, Y60
skeet 50 kiekkoa + finaali Y, Y15, Y17, Y20, Y50, Y60
Joukkuekilpailu seurajoukkueille  
Y-sarjassa 3-miehisin joukkuein.

KILPAILU ON RANKING-KILPAILU.

OsAllIstujAmääRät:
kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet ampujat 
pyritään ottamaan kilpailuun mukaan.

IlmOIttAutumInen jA 
kIlPAIlumAksut SEUROIttAIn 
vIImeIstään 15.6.2009
ilmoittautuminen sal:n haulikkojaoston  
ilmoittautumiskaavakkeella osoitteella: 
P-HA / Haulikkokerho
PL 32, 33961 PIRKKALA
tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi

kIlPAIlumAksut:
Nordea Pirkkala, P-HA 
Haulikkokerhon tili 232618-11893
Viesti: SAKO GP / ampujan nimi ja laji 

kIlPAIlumAksut:
Henkilökohtainen N, N20 ja Y70 30 €, 
muut 45 €. Joukkuemaksu 20 €.

Jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €.
 

PAlkInnOt:
sAkO-BeRettA  
GRAnd PRIX- palkintoina mm. aseita.

HARjOItusmAHdOllIsuus:
26.6. klo 12-19
harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa.

tIedustelut:
Ampuma-aikataulut ovat 24.6 alkaen 
kotisivuillamme: pha.sporttisaitti.com

SAKO-BERETTA asehuoltoauto on paikalla kilpailupäivinä.
kaikkia BErEtta, sako ja tikka aseita huolletaan                         

mAjOItus:
Majoituksen kilpailijat hoitavat itse.

sCandiC rosEndahlissa
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä sako-Beretta, 
tarjoushinta 80 €. 2 heng. huone.
huoneet varattava 15.6. mennessä
puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, 
rosendahl@scandichotels.com

Pohjois-Hämeen Ampujat ry. 
Haulikkokerho

Toivotamme Haulikkoampujat 
Tervetulleiksi Kokkovuoreen!

XXvi sako-BErEtta

GRAnD pRIX
kansainvÄlinEn haulikkokilPailu

kokkovuorEn aMPuMaraDalla 27.6 - 28.6.2009
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palVEluhakEMiStO

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!
Liikkeemme laajoista valikoimista löydätte 
urheiluammunnan aseet, kuten pienoispistoolit, isopistoolit, 
pienoiskiväärit  sekä  kilpailuhaulikot laadukkaista merkeistä.

Tarvikkeina löytyvät ampujan takit, housut, kengät, 
käsineet, hihnat, alusasut, ampumamatot, nilkkatyynyt, 
ratakaukoputket, tähtäimet, perälevyt, ym.

Panosvalikoimamme kattaa kaikki tunnetuimmat merkit.

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

9
PUHTAITA OSUMIA
HYVÄSSÄ SEURASSA
90 VUOTTA
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Efter att resultaten har sammanställts kan vi konstatera 
att resultatnivån var rätt hög i vissa klasser och flera 
nya förbundsrekord, både individuellt som i lag, såg 

dagens ljus. På juniorsidan var deltagarantalet också var 
glädjande stort, närmare hälften av hela startfältet! Klassin-
delningen för juniorerna har ändrats och nya klasser är A16 
och A!8, där förstås de bästa resultaten noteras som nya 
rekord. Här är några av de nya rekord som förbättrats:

Som bästa resultat i tävlingarna kan Ålands Sportskytteför-
enings Elin Liewendahls 392p i D16 klassen på gevär räk-
nas. Hon belönades även med ett extra hederspris för detta. 
I D klassen på gevär noterade också Laura Sandholm från 
Kyrkslätts Skytteförening goda 392p och nytt SFSM rekord. 
Petra Liljeberg förbättrade rekordet i D18 till 388p 

Aklassen på gevär vanns av Carl-Johan Bergman NSK, 
före Kim Lundström RS och Andreas Virtanen ÅSSF.

Bröderna Kenneth och Lawrence Mariani-Cerati från 
ESF tog första och andra plats i pistol A klass, med Raimo Laine 
från RS som trea.

I A60 klassen på pistol förbättrade Närpes Skytteklubbs Per-
Erik Gammelgård rekordet till goda 381p

luFtGeväR
ss8 1) Erik valkamo ksF 191, 2) daniel liewendahl ÅssF 184.
ss10 1) rasmus lagerström rs 196, 2) Martin nyholm rs 195 (13nap10), 3) kasper 
nyberg rs 195 (12nap10), 4) Cristian Friman EsF 195, 5) linnea abrahamsson ÅssF 
192, 6) Felix sigg nsk 192, 7) William riddar nsk
lag ss10 1) raseborgs skyttar 586. 
nyb.11-14 1) riku trapnowski EsF 198, 2) olli Mäkinen vs-va 189 3) joe Eriksson 
BsPa 168.
ms12 1) Maria liewendahl ÅssF 169, 2) Elin abrahamsson ÅssF 165, 3) sebastian 
långström ksF 165, 4) karolina Ekholm rs 161, 5) kim storm nsk 160, 6) Max Matts-
son ÅssF 157, 7) jonathan Eriksson nsk 139
lag ms12 1) Ålands sportskytteförening 491.
ms14 1) leo jansson ÅssF 278, 2) ossian råtts nsk 275, 3) jesse Peurasaari EsF 
272, 4) otto ranta EsF 257, 5) Cecilia nyholm rs 255, 6) sofie Grönroos ksF 246, 7 
jesper kalberg nsk 216, 8) Björn Friman EsF 210.
lag ms14 1) Esbo skytteförening 739.
d16 1) Elin liewendahl ÅssF 392 SFSMrek, 2) katarina långström ksF 383, 3) viktoria 
Biström rs 345, 4) Minttu ojanen BsPa 274.
d18 1) Petra liljeberg ksF 388 SFSMrek, 2) alexandra dufvelin ksF 364, 3) Erika duf-
velin ksF 363, 4) jenni Munukka EsF 305.
lag d18 1) kyrkslätt skytteförening 1115 SFSMrek.
d20 1) Cindy dufvelin ksF 361.
d 1) laura sandholm ksF 392 SFSMrek, 2) Petra liljeberg ksF 380, 3) nina Poikonen 
vs-va 377, 4) alexandra dufvelin ksF 376, 5) Erika dufvelin ksF 372, 6) Cindy dufvelin 
ksF 365, 7) kristina nordlund ÅssF 362.
lag d 1) kyrkslätt skytteförening i 1155 SFSMrek, 2) kyrkslätt skytteförening ii 1113.
A16 1) jens rudnäs rs 385 SFSMrek, 2) daniel Ekholm rs 383, 3) Matias nordberg ÅssF 
381, 4) joni stenström rs 369, 5) kenny råtts nsk 357, 6) albin Berglund rs 356.
lag A16 1) raseborgs skyttar 1137 SFSMrek.
A18 1) andreas virtanen ÅssF 580 SFSMrek, 2) robin stenström rs 579, 3) anton aprelev 
rs 570, 4) daniel Broman rs 568, 5) kenny råtts nsk 357, 6) jan liljeberg ksF 515.

lag A18 1) raseborgs skyttar 1717 SFSMrek.
A20 1) Bo liljeberg ksF 573, 2) hannu sipponen ksF 546.
lag A20 1) kyrkslätt skytteförening 1634.
A 1) Carl –johan Bergman nsk 589, 2) kim lundström rs 587, 3) andreas virtanen ÅssF 
580, 4) robin stenström rs 576, 5) anton aprelev rs 574, 6) joni stenström rs 565,
lag A 1) raseborgs skyttar 1715, 2) raseborgs skyttar 1699, 3) kyrkslätt skyttefören-
ing 1640, 4) vasa skyttar-vaasan ampujat 1635
A50 1) Christer sandholm ksF 378, 2) ilmo kinnunen rs 371, Christer Fred vs-va 353
lag A50 1) raseborgs skyttar 1086, 2) vasa skyttar-vaasan ampujat
A60 1) kauko kaartinen rs 370, 2) torolf nieminen BsPa 368, 3) ralf Westerlund rs 
359, 4) Pekka herlevi vs-va 359, 5) Christer lassus rs 356.
A70 1) arto Pihlava vs-va 353 SFSMrek

luFtPIstOl
ss10 1) Cristian Friman EsF 183.   ms12 1) Björn Friman EsF 128.
ms14 1) jens rudnäs rs 259.
d16 1) therese lindgren rs 358 SFSMrek, 2) Elena sjöström BsPa 282.
d 1) tarja kuuri EsF 377, 2) Cecilia lund ÅssF 357, 3) nina Moilanen EsF 355, 4) irene 
rönn-olander BsPa 320, 5) susan skata vs-va 309
lag d 1) Esbo skytteförening 1098.
d50 1) Päivi Mariani-Cerati EsF 366.
A16 1) oskar lindblad rs 302 SFSMrek, 2) rasmus himmelroos rs 287.
lag A16 1) raseborgs skyttar 947 SFSMrek.
A18 1) tobias lindgren rs 530 SFSMrek
A 1) kenneth Mariani-Cerati rs 562, 2) Fredrik Blomqvist ÅssF 554, 3) tapio oksanen EsF 
546, 4) jan nyberg rs 546, 5) Mikael johansson ÅssF 545, 6) ari Ponsiluoma vs-va 539
lag A 1) raseborgs skyttar 1638, 2) Esbo skytteförening 1583.
A50 1) kenneth Mariani-Cerati rs 374,  2) lawrence Mariani-Cerati rs 369, 3) raimo laine 
rs 363, 4) Bernt Björkqvist vs-va 357, 5) Christer Fred vs-va 348, 6) hannu hildén rs 326 
lag A50 1) raseborgs skyttar 1106, 2) Ålands sportskytteförening 1062, 3) vasa 
skyttar-vaasan ampujat 1030, 4) raseborgs skyttar 999.
A60 1) Per-Erik Gammelgård nsk 381 SFSMrek, 2) Bengt kamis vs-va 363, 3) Maunu 
väyrynen ÅssF 360, 4) rune karlsson ÅssF 356, 5) ulf Fagerström rs 346, 6) kristian 
norrdahl ÅssF 346
A70 1) Bernt lidholm rs 327, 2) rolf stenbäck EsF 293.

SFSM på luftvapen i Borgå och Vasa

Fyra duktiga KSF damskyttar på gevär: Laura, Petra,  
Alexandra och Erika (foto Håkan Mansner)

Stödskyttarna tog tre guld i Kultahippufinalen
Elin och Maria Liewendahl och Christian Friman tog alla guld i sina klasser i Kultahippufinalen 
i S.t Mickel. I tävlingarna deltog ca 350 ungdomar från hela landet.  I MVS14 noterade Elin Lie-
wendahl från ÅSSF fina 294p på gevär. Hon var sju poäng före tvåan Sara Lauttamus från KA. I 
MVS12 segrade systern Maria Liewendahl med 187p. 

I klass MVS12 tog ESF:s Cristian Friman hand om guldet med fulla 200p. Överlag fina fram-
gångar för våra unga SFS skyttar.

Elin vann övertygande i Kultahippufinalen. Bilden är från SFSM där Elin mottagit hederspriset 
för bästa resultat.   (foto Håkan Mansner)
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Svenska Finlands
Skytteförbund SFS r.f.
Postadress Jack Wuorinen, Karisvägen 30, 10300 Karis
Telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@dnainternet.net
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi

Tävlingen arrangerades i Ingå av RS viltmålssektion och ett trettiotal 
skyttar ställde upp i vardera disciplinen. Micaela Qvarnström från 
RS sköt nytt rekord i D20 och resultaten för Adam Jansson från 
ÅSSF i nya A16 klassen noteras vardera som nya förbundsrekord. 
RS lag i A klassen förbättrade rekordet i normallopp till 1702p.

BlAndlOPP
Akl 1) krister holmberg rs 383, 2) tarmo koskela BsPa 373, 3) staffan holmström rs 372, 
4) henrik holmberg rs 366, 5) niklas hyvärinen rs 363, 6) ted holmström ÅssF 351
d20 1) Micaela Qvarnström rs 358 SFSMrek
A16 1) adam jansson ÅssF 264 SFSMrek
A50 1) Bertel holmström rs 331, 2) rene antell ssG 326, 3) tryggve henriksson rs 
263, 4) Peter stjernberg ssG 249
A60 1) jouko Mutka rs 324, 2) anders holmberg rs 319, 3) ralf lindholm ÅssF 314, 4) 
håkan Mansner ssG 313, 5) Erkki Mäkiniemi BsPa 312, 6) Bror skogster BsPa 310
A70 1) Boris stjernberg BsPa 251, 2) jens harberg ÅssF 244, 3) tauno kupiainen 
BsPa 210

lAG
Akl 1) rs 1121, 2) ÅssF 943, 
A50 1) rs 974, 2) ssG 949, 3) ÅssF 814, 4) ssG 784, 5) BsPa 773

nORmAllOPP
Akl 1) krister holmberg rs 576, 2) staffan holmström rs 571,  3) tarmo koskela BsPa 557, 

Juniorlandskamp på luftvapen fallande tavlor mellan 
Sverige, Danmark och Finland

4) henrik holmberg rs 553, 5) niklas hyvärinen rs 540, 6) jan Malmberg ÅssF 531
A20 1) Micaela Qvarnström rs 356 SFSMrek
A16 1) adam jansson ÅssF 339 SFSMrek
A50 1) Bertel holmström rs 328, 2) rene antell ssG 316, 3) tryggve henriksson rs 
280 4) Peter stjernberg ssG 247
A60 1) anders holmberg rs 329, 2) Bror skogster BsPa 315, 3) håkan Mansner BsPa 315, 
4) ralf lindholm ÅssF 304, 5) thorolf stjernberg ssG 299, 6) sven holmberg rs 293
A70 1) tauno kupiainen BsPa 276, 2) jens harberg ÅssF 260, 3) Boris stjernberg 
BsPa 242

lAG
Akl 1) rs 1702 SFSMrek, 2) ÅssF 1400
A50 1) ssG 946, 2) rs 937, 3) ÅssF 833, 4) BsPa 808, 5) ssG 797.

SFSM på 10m rörligt mål i Ingå

T 
ävlingen, där Finland varit med sedan 2005, avgjordes nu i 
Helsingör i Danmark och varje land ställde upp fyra ungdo-

mar både på gevär och på pistol. På gevär var samtliga skyttar 
från SFS föreningar och här var Anton Aprelev från RS bäst av 
våra skyttar och kom på en delad tredje plats. De övriga på gevär 
var Elin Liewendahl och Andreas Virtanen från ÅSSF och Petra 
Liljeberg från KSF. 

I pistol, där Finland lag var med för första gången, deltog The-

rese och Tobias Lindgren och Rasmus Himmelroos, alla från RS 
samt Eemeli Annala från PorkkA. 

Man tävlade också i lag och på gevär var Finlands lag bara 
en poäng från silverplats. Sveriges lag vann på 99p, Danmark 
var tvåa på 95p och Finlands lag då bara ett poäng efter på 94. 
Motsvarande poäng på pistol var Sverige 70p, Danmark 65 och 
Finland 51p. Individuellt placerade sig Tobias Lindgren på en fin 
femte plats.

Här är de nordiska lagen 
på samma bild. Våra skyttar 

står längst till vänster.



Valitse parhaat merkit rata-ammuntaan. 
Baschieri & Pellagri haulikonpatruunoilla on ammuttu mm. 

8-Olympiakultaa, 2 kultamitalia Peging 2008 naisten Skeet ja Trap.

FABARM haulikot Skeet, Trap ja Sporting ammuntaan.

Varmista laadulla!

FABARM AXIS 12 Sporting

B&P urheilupatruunat 
Competition ONE 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 
Competition ONE 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5
F2 Sub Sound 12/67 24 g No: 9,5-7,5
F2 Legend 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5
F2 Legend 20/70 24 g No: 9,5-8-7,5
F2 Legend 20/70 28 g No: 9,5-8-7,5
F2 Mach 24 Olympic 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5
F2 Mach 24 Olympic 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5
F2 Flash Olympic 12/70 24 g No: 8-7,5-7
F2 Flash Olympic 12/70 28 g No: 8-7,5
Sporting&Compac 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5
F2 Sporting Hi-Velo 12/70 28 g No: 7,5-7

UUTUUS Olympiakultaa

Myymälä: Syrjäläntie 24, 01840 Klaukkala
Puh. (09) 879 7452, faksi (09) 879 7453
Avoinna: ma-pe 10.00-18.00
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LAADUN TUNTIJA


