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Puheenjohtaja Mikko Nordquist:
Vierumäellä nähdään hyvät EM-kilpailut
Ensi vuoden helmikuussa järjestettävien ilma-aseiden EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja Mikko Nordquist ei epäile hetkeäkään, etteikö Vierumäellä pystyttäisi viemään 
läpi hienot ja ikimuistoiset kilpailut.

Italian Bresciassa järjestettiin maaliskuussa vastaavat kilpailut valtavan kokoisessa 
messuhallissa, jossa oli jopa ylimääräistä tilaa. Nordquistin mukaan italialaiset selviytyivät 
kisaurakastaan hyvin, kun puhutaan itse kilpailuista. Aikatauluissa pysyttiin, mutta esimerkiksi 
palkintojenjaot olivat vähän mitä sattuu. 

Vierumäellä ei ole vastaavanlaista isoa ja yhtenäistä tilaa. Vierumäki Areenalla järjestetään 
ilmakiväärin ja -pistoolin peruskilpailut. Finaalit ammutaan sen lähellä sijaitsevassa 
vastaanottorakennuksessa/tennishallissa, jossa järjestetään myös liikkuvan maalin kilpailut.

– Joudumme siis erottamaan 
kisat kahteen eri halliin. Tämän  
asian on hyväksynyt tekninen 
delegaatti Kerstin Bodin. Kun  
henkilökuntamme ja organisaa-
tiomme on asiansa osaavaa 
ja rutinoitunutta väkeä, olen 
EM-kisojemme suhteen erittäin 
luottavainen, Nordquist sanoo.

– Ja ehkä on välillä hyvää 
vaihtelua, että kilpailut 
järjestetään eksoottisessa 
ja lumisessa ympäristössä. 
Vierumäellä urheillaan, syödään 
ja asutaan samassa paikassa eli 
se on hyvin tiivis ”paketti”, jossa 
kaikki sijaitsee periaatteessa 
kävelyetäisyydellä toisistaan.

lisää Brescian em-kilpailuista sivuilla 6-11  
ja Vierumäen EM-kilpailuista sivuilla 12-13.

EM2012-järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikko 
Nordquist keskusteli Brescian EM-kilpailuissa teknisen 
delegaatin Kerstin Bodinin kanssa Vierumäen kisoista.



 YHTEISTYÖSSÄ

Rikkaita ja kuninkaita,  
kuitenkin rakkaudesta lajiin 
Tämän vuoden kilpailukausi on nyt pyörähtänyt kunnolla liikkeelle. 
Maaliskuun alussa pidettiin ilma-aseiden EM-kilpailut mahtipontisesti 
Italian Bresciassa. Olosuhteet olivat hulppeat italialaiseen ja keskieu-
rooppalaiseen tyyliin. 

Paikalla oli tietysti itseoikeutettuna Euroopan ampumaurheiluliiton 
ESC:n puheenjohtaja Vladimir Lisin, joka juuri Forbesin listalla ylsi bil-
jonäärien listalla sijalle 14. Mukaansa hän oli kutsunut Espanjan kunin-
kaan Juan Carlosin.  Hienoa, että ampumaurheilua aletaan hyödyntää, 
sillä tarvitsemme puolestapuhujia. Todennäköisesti molemmat ovat 
myös Vierumäellä…

EM-kilpailuista maukkaimpina tuomisina, kuten jo tiedämme, oli 
Sami Heikkilän johdolla liikkuvasta maalista kaikenvärisiä EM-mitaleja 
roppakaupalla sekä Yli-Kiikan Marjon ilmakiväärin hopeamitali. Onnit-
telut vielä näin jälkikäteenkin kaikille mitalisteille!

Suurin osa ISSF-lajien maailmancup-kilpailuista käydään tänä 
vuonna Euroopan ulkopuolella eli Chilessä, Australiassa, Kiinassa ja 
USA:ssa. Kaudesta tulee haastava, ei yksin pitkien matkojen takia. 
Haulikkopuolella Satu Mäkelä-Nummela sijoittui hienosti ensimmäi-
sessä MC-kilpailussa viidenneksi. Tätä kirjoittaessani sain juuri tiedon 
Mira Suhosen kakkostilasta Sydneyn maailmancupissa. Avaukset ovat 
olleet urheilijoiltamme erinomaisia, ja suunta on oikea. Toivottavasti ke-
hitys jatkuu edelleen nousevana. 

Tosiasia on, että myös muualla on harjoiteltu kovaa ja että kilpailu on 
kiristynyt sekä taso noussut. Palkintosijoille ei helpolla päästä, mutta 
olen varma, että siellä nähdään jatkossakin myös suomalaisurheilijoita, 
jotka avaavat ovet Lontoon olympialaisiin. Euroopan viimeiset ampu-
malla saavutettavat paikat ratkotaan sitten Suomessa eli 14.-20.2.2012 
Vierumäellä järjestettävissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa. 

Siinä missä urheilijat valmistautuvat omiin suorituksiinsa, EM-kil-
pailujen järjestelyorganisaatio valmistautuu omaan suoritukseensa eli 
järjestämään erinomaiset kisat. Ne ovat sekä taloudellisesti että olo-
suhteiltaankin haastavat, sillä Vierumäelle osallistunee ennätysmäärä 
urheilijoita ja valmentajia lähes viidestäkymmenestä Euroopan maasta. 

Vaikka Vierumäki Areena onkin hyvä, käy se pieneksi kasvaneiden 
osallistujamäärien ja vaatimusten johdosta. Uskon myös saavamme 
uusia yhteistyökumppaneita, koska pystymme tarjoamaan niille hyvän 
vastineen niin näkyvyyden kautta kuin myös hyödyntämisen kautta – 
onhan Vierumäki siihen oiva paikka. 

Olen varma, että teemme erinomaiset kisat. Kantovoimamme ovat 
yhdessä tekeminen, osaaminen, lupsakka jämptiys, lämmin henki ja 
urheilijalähtöisyys. Teemme tapahtumasta yhden lippulaivoistamme.

Silmiinpistävää Bresciassa oli, että vain harva tavallinen seuraihmi-
nen oli löytänyt paikalle (seurasivatkohan netistä?). Tehdään me tässä 
poikkeus ja lähetänkin kutsun jo nyt kultahipuillemme ja tehoryhmäläi-
sille perheineen, valmentajille, ohjaajille, tuomareille ja koko seuravä-
elle osallistumaan ja seuraamaan Euroopan parhaita urheilijoitamme 
sekä kannustamaan omiamme. Osoitetaan maailman rikkaille ja kunin-
kaille, että rakastamme lajiamme!

Kungar och rika, av kärlek till idrottsgrenen
Årets tävlingssäsong är i full fart. I början av mars hölls EM-tävlingarna 
i luftvapen med pompa och ståt i Brescia i Italien. Förhållandena var i 
enlighet med italiensk och medeleuropeisk stil storartade.

På plats var självklart även Europeiska Skyttekonfederationens 
(ESC) ordförande Vladimir Lisin, som på Forbes nyaste lista över 
världens rikaste människor kom på plats 14. I sitt sällskap hade han 
Spaniens kung Juan Carlos. Det är fint att man börjar nyttja sportskyt-
tet, för vi behöver förespråkare. Sannolikt kommer båda två även till 
Vierumäki...

De läckraste souvenirerna från EM-tävlingarna var ju som bekant 
alla möjliga färgers EM-medaljer i rörligt mål under ledning av Sami 
Heikkilä samt Marjo Yli-Kiikkas silvermedalj i luftgevär. Jag vill ännu så 
här i efterskott gratulera alla medaljörer!

Största delen av världscuptävlingarna i ISSF:s idrottsgrenar utspelar 
sig i år utanför Europa, nämligen i Chile, Australien, Kina och USA. Det 
kommer att bli en utmanande säsong, och inte bara på grund av de 
långa resorna.

På hagelgevärsfronten placerade sig Satu Mäkelä-Nummela i den 
första MC-tävlingen fint på femte plats. I skrivandets stund har jag pre-
cis fått höra att Mira Suhonen kommit på andra plats i världscupen i 
Sydney. Våra skyttar har haft en utmärkt början och riktningen är rätt. 
Förhoppningsvis fortsätter trenden att gå uppåt. 

Faktum är att man även i andra länder har tränat hårt och att kon-
kurrensen har blivit hårdare och nivån stigit. Det är inte lätt att få en 
plats på prispodiet, men jag är säker på att där även i fortsättningen 
kommer att stå finska skyttar, som öppnar dörrarna till OS i London. 
Europas sista platser som fås på basen av skjutresultat avgörs sedan i 
Finland, dvs. på EM i luftvapen den 14-20.2.2012 i Vierumäki.

Medan idrottarna förbereder sig inför sina prestationer förbereder 
sig EM-tävlingarnas arrangörsorganisation inför sin prestation, dvs. 
arrangerandet av en högklassig tävling. Det blir utmanande, både 
ekonomiskt sett och vad gäller förhållandena, eftersom man väntar 
att antalet idrottare och tränare från nästan femtio europeiska länder i 
Vierumäki kommer att vara rekordstort.

Trots att Vierumäki Areena är bra, börjar den bli för liten för de allt 
större deltagarmängderna och kraven. Jag tror att vi kommer att få nya 
samarbetspartners då vi kan erbjuda dem synlighet och nyttjande – 
för det är ju Vierumäki ett ypperligt ställe. Jag är säker på att vi kommer 
att göra en högklassig tävling. Vår styrka baserar sig på gemensam 
verksamhet, kunnande, gemytlig korrekthet, varm anda och idrottaren 
i fokus. Vi gör evenemanget till ett av våra flaggskepp.

Iögonfallande i Brescia var att endast ett fåtal vanliga förenings-
medlemmar var närvarande (kanhända följde de med via nätet?). Låt 
oss här vara annorlunda: härmed bjuder jag nu alla våra Kultahippu- 
och Tehoryhmä-ungdomar med familjer, tränare, instruktörer, domare 
och alla föreningsmedlemmar att delta och följa med Europas främsta 
idrottare och heja på våra egna skyttar. Låt oss visa kungar och rikt folk 
i hela världen att vi älskar vår idrottsgren!

Pääkirjoitus / 
Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja / verksamhetsledare
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Teksti ja kuva: Lassi Palo

E
nsin Marjo Yli-Kiikka voitti ilmakiväärin EM-hopeaa Italian Bresciassa 
järjestetyissä kilpailuissa ja liikkuvan maalin pojat kahmivat mitaleja, sit-
ten haulikkoampujat olivat lähellä olympiapaikkoja Chilen maailman-
cupissa ja juuri tämän lehden mennessä painoon Mira Suhonen tähtäsi 

toiseksi Australian Sydneyssä järjestetyn maailmancupin ilmapistoolissa.
Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta on toimin-

nanjohtaja Risto Aarrekiven kanssa (ks. pääkirjoitus) samaa mieltä siitä, että 
avaukset ovat olleet urheilijoiltamme erinomaisia, ja suunta on oikea. Toivot-
tavasti kehitys jatkuu edelleen nousevana, he sanovat. (Muut Sydneyn maail-
mancupin tulokset eivät ehtineet tähän lehteen.)

Kuortaneen Kuntoa edustava Suhonen sijoittui upeasti hopealle naisten 
ilmapistoolissa Australian Sydneyssä järjestetyn Kansainvälisen ampumaur-
heiluliiton ISSF:n maailmancupin avauspäivänä 23. maaliskuuta. Kilpailun 
voitti Georgian Nino Salukvadze. Suhonen ampui tuloksen 484,0 (386+98,0), 
ja Salukvadzen voittotulos oli 485,5 (385+100,5). 

– Tämä oli paras sijoitukseni maailmancupissa! Olen erittäin tyytyväinen 
kilpailuun, Suhonen hehkutti heti kilpailun jälkeen.

– Peruskilpailu oli aikamoista puurtamista. Välillä oli tosi vaikeaa ja välillä 
tosi hauskaa ampua. Viimeisessä sarjassa meinasi puhti loppua, eikä sormi 
toiminut haluamallani tavalla ja jouduin ottamaan useita nostoja ennen kuin 
sain laukauksen lähtemään.

– Finaaliin oli hyvä fiilis lähteä, vaikka se jännitti todella paljon. Finaali-
sarjan aikana tuli paljon hyviä laukauksia, mutta joissakin laukauksissa pito 
venyi ja jyvä jäi alas ja siitä seurasi kolme ”kasin” arvoista laukausta. 

Salon Seudun Ampujien Karoliina Helle oli kilpailussa 52:s tuloksellaan 373. 
Salukvadze varmisti voitollaan paikan ensi vuonna Lontoossa järjestettä-

viin olympialaisiin. Ne ovat 42-vuotiaalle urheilijalle jo seitsemännet olym-
pialaiset.

EM-kilpailuissa Suhonen oli 23:s ja pettynyt kilpailuunsa. Hän ampui kol-
me ensimmäistä sarjaa hyvin (96+97+96), mutta viimeisessä ”kaikki repesi”.

– Oli kilpailussani paljon hyvääkin. Alku oli todella helppo, vaikka yleensä 
se takkuaa. Sitten ajatus vain katosi johonkin, ja kun tuli seiska, koko systeemi 

repesi siihen. En enää uskaltanut, eikä rohkeus riittänyt, viimeisessä sarjas-
saan 90 ampunut Suhonen sanoi.

Hänen tuloksensa oli lopulta 379. EM-finaaliin pääsi tuloksella 383. Syd-
neyssä finaaliin tarvittiin pistettä heikompi tulos. 

Sydneyn maailmancupin naisten ilmakiväärissä Marjo Yli-Kiikka sijoittui 
yhdeksänneksi. Aiemmin maaliskuussa EM-hopeaa voittaneen Isonkyrön 
Metsästys- ja Ampumaseuraa edustavan Yli-Kiikan tulos oli 397. Hänen val-
mistautumistaan haittasi keuhkoputkentulehdus, joka helpotti vasta muuta-
ma päivä ennen kilpailua. 

Hanna Etula oli cupin kuudestoista ammuttuaan tuloksen 395. Lahden 
Ampumaseuraa edustava Etula sai kisa-aseensa vasta kilpailua edeltävänä 
päivänä, koska kiväärilaukusta ei ollut muutamaan päivään mitään tietoa. 
Se oli kadonnut kaikista tiedostoista Heathrow´n lentokentän jälkeen, mutta 
loppu hyvin kaikki hyvin: 

Etulan aseet tulivat perille päivää ennen kilpailua. 
– Siellä ne olivat maanneet Lontoon kentällä viikon ajan, eikä kukaan ollut 

jaksanut nostaa niitä koneeseen, kertoi kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi.
– Marjo ampui Sydneyssä todella hienosti, vaikka oli tosi tukkoinen sai-

rautensa jäljiltä. Normaalia vähemmän oli napakymppejä, mutta hieno koko-
naisuus. Hannalta perussuoritus, tosi hyvää ampumista, Hirvi sanoi. 

– On hieno huomata, etteivät pienet vastoinkäymiset, flunssat ja aseiden 
katoaminen, vaikuta tällaisten ammattimaisesti urheilevien keskittymiseen 
millään lailla. Kun on halu harjoitella ja kilpailla, niin ei tarvitse kiukutella 
pikkuasioista!

LISää EM-KILPAILUISTA JA  
MAAILMANCUPEISTA SIVUILLA 6-11 JA 16.

mira
Mira

MarjoJATKOI SIITä mIhIn       JäI!

Kansainvälinen ampumaurheilukausi
On AlKAnuT SuOmAlAISITTAIn mAInIOSTI

Mira Suhonen tähtäsi toiseksi naisten ilmapistoolissa Sydneyssä 
järjestetyssä maailmancupissa. Kuvassa hän kilpailee Italian 
Bresciassa järjestetyissä EM-kilpailuissa 6. maaliskuuta.

>>
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M
arjo Yli-Kiikka voitti hopeaa naisten ilmakiväärissä ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa Italian Bresciassa maaliskuun 5. päivänä. Hän am-
pui tuloksen 501,2 (399+102,2) ja hävisi voittajalle, Saksan Sonja 
Pfeilschifterille 0,1 pistettä. Saksalaisen tulos oli 501,3 (399+102,3).

– Mahtava fiilis! Nyt uskaltaa jo ajatellakin jotain, Yli-Kiikka hymyili heti 
kilpailun jälkeen, kun hän otti vastaan onnitteluja Suomen joukkueen val-
mennusjohdolta ja kilpakumppaneiltaan.

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava ampuja sanoi, että kova 
työ palkittiin nyt.

– On tässä tahkottukin. Finaali ei jännittänyt niin paljon kuin etukäteen 
ajattelin. Nähtävästi se sopi 
minulle hyvin. Tosin alussa 
oli vähän puntinvipatusta, 
kesäkuussa 33 vuotta täyttävä 
Yli-Kiikka nauroi.

– Eikä kultamitalikaan 
kauas jäänyt. Mitalikamppailu 
oli tiukka. Hyvin heittäydyit 
lopussa, mutta se ei ihan riit-
tänyt, sanoi valmentaja Juha 
Hirvi antaessaan Yli-Kiikalle 
lämpimän halauksen.

EM-pronssia voitti Ukrai-
nan Darya Tykhova tuloksel-
la 501,0 (397+104,0).

Yli-Kiikan edellinen arvo-
kisamitali on vuodelta 2005, 
jolloin hän voitti Serbian Bel-
gradissa EM-hopeaa pienois-

kiväärin makuukisassa. Viime vuonna hän oli viidestoista MM-kilpailujen 
pienoiskiväärin asentokilpailussa ja jäi vain pisteen päähän finaalipaikasta. 
Vuonna 2008 järjestetyissä Pekingin olympialaisissa Yli-Kiikka oli vastaavas-
sa pienoiskiväärikisassa neljästoista.

”YkSI EläMäNI kISoISta”
Yli-Kiikan mukaan peruskilpailu oli yksi hänen ”elämänsä kisoistaan”. Sen 
sanon ihan suoraan, hän hymyili, kun kilpailusta oli kulunut pari tuntia.

– Se oli hyvää ammuntaa, reipasta, rytmikästä ja hyviä lähtöjä. Tuntuu, et-
tei ikinä ole ollut helpompaa ampua kymppejä putkeen. Se oli mallikelpoista 
kokonaisuudessaan, ja kyllä siitä oli mukava fiilis lähteä finaaliin.

Voitit siis EM-hopeaa pienimmällä mahdollisella erolla voittajaan. Miltä 
se tuntui?

– Oikein hopeiselta tuntui. En tiennyt kilpailun aikana tarkasti tilannetta, 
ja hopea maistuu juuri siltä miltä hopea maistuu eli todella hyvältä.

Yli-Kiikan mukaan finaali oli ”todella jännittävä”. Uusi finaalisysteemi esit-
telykierroksineen aiheutti hänen mukaansa jo jännitystä. 

– Mutta kyllä se siitä sitten lähti. Alkuun tuli pari haparoivaa ysiä, mutta 
kyllä se ”vanha diesel” lähti siitä sitten vauhtiin loppukisaan.

Mitä tämä saavutus eli EM-hopea sitten antaa tulevaisuutta ajatellen, kun 
tulevan vuoden aikana jaetaan paikkoja ensi vuonna järjestettäviin Lontoon 
olympialaisiin?

– Se antaa hirveästi itseluottamusta olympiapaikan hakemiseen Lontoo-
seen. Odottelenkin maailmancupeja, joissa jaetaan maapaikkoja. 
Niissä on sitten mahdollista saada uusia saavutuksia lisää, 
hän sanoi.

”kUUlUISaSSa flow-tIlaSSa”
EM-kisoja seuraavalla viikolla kokenut ja jo paljon 
menestystä saavuttanut Yli-Kiikka täsmensi, että 
kyseessä oli todellakin hänen elämänsä kilpailu: 
olympialaji, aikuisten sarja, henkilökohtainen kilpai-
lu ja oma arvokisaennätys.

– Hyvä luettelo. Siksi arvostan tämän mitalin kor-
keimmalle, hän sanoi.

Yli-Kiikka otaksui, että hän pääsi kilpailun ai-
kana ”siihen kuuluisaan flow-tilaan”, johon par-
haimmillaan pitäisikin päästä. Se ei kuitenkaan 
onnistu käskemällä käskien, ja Yli-Kiikka 
arvioikin tehneensä ennen kilpailua 
oikeita asioita, joita ei välttämättä 
voi kopioida tuleviin kisoihin.

– Kaikki natsasi, ja oli 
mukava tehdä töitä. Ei tar-
vinnut miettiä. Hyvää on 
myös se, että mitali tuli 
hyvällä ammunnalla, 
eikä muiden epäonnis-
tuttua. Kaikki ampui-
vat hyvin.

Viikko EM-kil-
pailujen jälkeen Yli-
Kiikka sijoittui toi-
seksi ilma-aseiden 
SM-kilpailuissa 
Vierumäellä Han-
na Etulan jälkeen. 
Vaikka mitalin 
väri ei SM-kisoissa 
muuttunut kultai-
seksi, ei Yli-Kiikka 
ollut lainkaan petty-
nyt, vaan sanoi saman kuin 
viikkoa aiemmin:

– En tälläkään kertaa hävin-
nyt huonolle, tuloksen 494,8 
(397+97,8) ampunut Yli-Kiikka 
sanoi.

– Peruskisa oli nyt ok, SM-fi-
naaliin ei sitä tarvittavaa ”puntin-
vipatusta” löytynyt, hän nauroi.

Tämän lehden ollessa painos-
sa Yli-Kiikka palasi Australian 

Ilma-aseiden EM >> Brescia 2011

Teksti ja kuvat: Lassi Palo

mArJO YlI-KIIKKA

Marjo Yli-Kiikan riemulla ei ollut rajoja, kun 
hän oli voittanut ilmakiväärin EM-hopeamitalin 
Italian Bresciassa maaliskuussa järjestetyissä 
kilpailuissa. Iloisuus ja tyytyväisyys paistoivat 
hänen kasvoiltaan vielä seuraavallakin viikolla. 

VOITTI EM-HOPEAA NAISTEN ILMAKIVääRISSä

”VANHA dIESEL” LäHTI ELäMäNSä VAUHTIIN
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Sydneystä, missä 
hän oli kaikkien 
lajien maailman-

cupissa.

JUhlINNaN 
kohtEENa

Viime syksynä Yli-Kii-
kalle myönnettiin Kan-

sainvälisen olympiakomite-
an (KOK) Olympic Solidarity 

-tuki. Tukea saavat urheilijat saavat 
KOK:lta 600 dollaria kuukaudessa 

valmennuskuluihinsa Lontoon olympia-
laisiin saakka. Lisäksi he saavat 5000 dollarin 

tuen karsintakilpailujen matkakustannuksiin.
Yli-Kiikan lisäksi tukea saa kuusi suomalaista 

urheilijaa.
Yli-Kiikka sanoi lokakuussa ilmestyneessä Urhei-

luampuja-lehdessä, että tuki on ”tärkeä ja helpottaa 
elämää, koska rahaa tuntuu menevän joka suuntaan”.

– Matkustuskustannuksia tulee, sillä olympiapaikan 
jahtaaminen on pääasia. Olen valmis menemään kisoi-
hin, vaikka ne olisivat kuinka kaukana tahansa. Tässä-
kin mielessä tuki tuli sopivasti, hän sanoi tuolloin.

Yli-Kiikka asuu ja tekee töitä Seinäjoella. Hän on yli-
tarkastaja Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osas-
tolla, missä hän tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä 
valtuussiirtoja eli käytännössä siirtää rahaa erilaisille 
hankkeille. Hänen oli mukava palata töihin kilpailua 
seuraavalla viikolla, kun työkaverit muistivat häntä kak-
kukahveilla. Kaksi päivää myöhemmin oli oman ampu-
maseuran juhlatilaisuus.

– Kakkua on siis syöty, ja juhlia voi monta päivää. Fii-
lis on edelleen hyvä! Ainoa huono puoli on lihomisvaa-
ra, kun kakkua tulee syötyä. Mutta se maistuu hyvältä, 
Yli-Kiikka sanoi.

Kuten kaikesta edellä olevasta voi päätellä, Yli-Kiikka 
on erittäin tyytyväinen mitaliinsa. Kerrottakoon vie-
lä se, kun hän mitalipäivänsä iltana katsoi yhteyksien 
takia pätkinyttä Urheiluruutua Yle Areenalta hotellis-
saan, oli hän hivenen kärsimätön.

– Oonks mä joku loppukevennys, hän nauroi, kun 
hänen haastatteluaan ei heti tullut.

Ja kun se lopulta tuli, jatkoi huumorintajuinen 
urheilija pilke silmäkulmassaan:

– No tulihan se ennen rallia!

Teksti: Nina Paloheimo    Kuva: Lassi Palo

heIKKIlän velJeSTen 
mAAIlmAnvAllOITuS
JATKUI EUROOPASSA

Kymppi-64:n Heikkilän veljeskolmikon alkuvuotta on ollut taas ilo katsoa. Ilma-
aseiden EM-kisoissa Bresciassa nähtiin koko Heikkilän kolmikko, ja menestys 

jatkui heti EM-kisojen jälkeen Vierumäen ilma-aseiden SM-kisoissa. 
Veljeksistä vanhin Tomi-Pekka Heikkilä siirtyi kauden alussa miesten sarjaan 

ja edusti Suomea myös ilma-aseiden EM-kisoissa Bresciassa ollen kolmastoista 
liikkuvan maalin normaalijuoksuissa ja kuudestoista sekajuoksuissa. Vaikka hän ei 
aivan tyytyväinen kisojen lopputulokseen ollutkaan, arvioi hän seuraavien kisojen 
olevan varmaan jo helpommat. 

Vierumäen SM-kisoissa Tomi-Pekka kisasi mm. vanhempien kilpakonkarien 
Krister Holmbergin ja Vesa Saviahteen kanssa ja sai pronssia liikkuvan maalin nor-
maali- ja sekajuoksuissa. Heikkilä on kiitellyt vanhempia kisakavereitaan ja valmen-
tajaansa saamastaan tuesta ja neuvoista.

– On hienoa, että olen saanut toimia yhteistyössä heidän kanssaan, Heikkilä ker-
toili tuntojaan jo viime kauden päätöstilaisuudessa. 

Tomi-Pekkaa kolme vuotta nuorempi Sami-veli kuuluu liikkuvan maalin nuorten 
kärkeen. Bresciassa 17-vuotias Sami pokkasi sekajuoksun henkilökohtaisen EM-
kullan ensimmäiseksi arvokisamitalikseen. Vaikka jännitys oli melkoinen, kulta 
napsahti kaulaan.

– Jouduin kisassa hokemaan itselleni, että ”rauhoitu rauhoitu”, eikä se meinannut 
oikein edes auttaa, Sami kertasi menestyksekästä kisaansa tuoreeltaan Bresciassa. 

Myös liikkuvan maalin joukkuekisat Italiassa olivat Kangasalla asuvien Heikki-
löiden ja Jani Suorannan juhlaa. Normaalijuoksuissa pojat ottivat EM-kultaa, seka-
juoksuissa pronssia. Tomi-Pekan siirtyessä yleiseen sarjaan Heikkilän veljeksistä 
nuorin, 15-vuotias Mika, on noussut vauhdilla joukkuekisaan mukaan. 

Vierumäen SM-kisoissa maaliskuun puolessa välissä Mika Heikkilä kertaili en-
simmäisiä arvokisakokemuksiaan. 

– Olihan se hieno asia, että tulosta tuli heti ensimmäisissä kisoissa. Kyllä kieltä-
mättä oli jännät paikat, mutta silti onnistuimme. 

Nuori ampuja aikoo treenata kevään tehokkaasti. Kesällä asevalikoimaan lisätään 
taas myös pienoiskivääri. Menestyksekäs harrastus ei kuitenkaan häiritse nuoren 
miehen koulunkäyntiä.

– Läksyt tulee tehtyä ensin ja sitten treenaamaan, Heikkilä muistuttaa joukkueka-
veri Jani Suorannan myönnellessä vieressä. 

Veljesten yhteinen harrastus on voimavara koko kolmikolle.  
– On iso asia, että meillä on hyvä porukka, jossa kaikki pystyvät tsemppaamaan 

toisiaan, veljeksistä vanhin eli Tomi-Pekka kiteyttää.

Sami Heikkilä (vas.), Mika Heikkilä ja Jani Suoranta 
voittivat kaksi EM-joukkuemitalia.

Marjo Yli-Kiikka 
oli yhtä hymyä 
voitettuaan 
EM-hopeamitalin 
Italian Bresciassa.
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Ilma-aseiden EM-kilpailujen tyttöjen ilmapistoolissa Sodankylän Am-
pujien Tiina Jänkälä oli ainoa suomalaisedustaja. Hän sijoittui kisassa 
20:nneksi ammuttuaan tuloksen 369 ja oli tyytyväinen suoritukseensa, 

vaikka ”muutama huono laukaus laski tasoa”.
– Tulokseni oli perustasoa. Kauden parhaani on 375. Tämä oli hyvä paikka 

ampua, ja kisasta jäi hyvä mieli. Olihan täällä paljon osanottajiakin (51), hän 
sanoi.

– EM-kisoista jäi hyvä mieli. On aina hyvä saada kokemusta isommista 
kilpailuista. Mitään negatiivista sanottavaa minulla ei ole. Olosuhteet olivat 
hienot, ja tilaa oli tarpeeksi, hän viittasi kilpailupaikkaan Fiera di Bresciaan, 
joka on iso messukeskus.

VIIMEINEN VUOSI JUNIOREISSA
Jänkälä, 19, kilpailee nyt viimeistä vuottaan junioreissa. Hän aloitti ampu-
maharrastuksen viisi- tai kuusivuotiaana, kun isä vei perheen kolme tyttöä 
kokeilemaan lajia. Aikuisten sarjaan siirryttäessä Jänkälä sanoo olevansa erit-
täin motivoitunut tekemään töitä.

– Kyllä tavoitteeni ovat korkealla. Pitää vain treenata, kehittää itseään ja 
tehdä kovasti töitä. Isosiskoni kokeilivat lajia, johon minä jäin ”koukkuun”. 
Eikä ole tullut sellaista tunnetta, että haluaisin lopettaa!

Jänkälä voitti ilmapistoolin N20-sarjan SM-kultaa viikko EM-kilpailujen jäl-
keen. Hänen peruskilpailunsa tulos oli 373, ja SM-finaalissa hän ampui 91,3.

– Seuraavaksi on vuorossa pieni tauko, jonka jälkeen alkaa ruutikausi. Va-
jaan vuoden kuluttua Vierumäellä järjestettävät ilma-aseiden EM-kilpailut 
ovat jo vähän mielessä.

Jänkälää kehutaan lahjakkaaksi nuoreksi ampujaksi, jonka rauhallisuus 
on myönteisellä tavalla silmiinpistävää. Hän tietää sen itsekin: hän ei jännitä 
kilpailuja niin, että se vaikuttaisi haitallisesti urheilusuoritukseen. Jos kilpailu 
menee huonosti, syy löytyy jostain muualta.

Jänkälä on nuorempana harrastanut hiihtoa, joka ei kuitenkaan häntä sä-
väyttänyt. Suunnistuksesta ja sählystä hän sen sijaan nauttii edelleen. Hän käy 
iltarasteilla sekä metsästää ja liikkuu muutenkin luonnossa. 

– Jos ampumaurheilu ei olisi näin mukavaa, pelaisin varmasti sählyä. Siinä 
menestyminen olisi ehkä vaatinut vähän räväkämpää luonnetta. Ampumaur-
heilu on parempaa, sillä olen niin rauhallinen tyyppi, hän hymyilee.

– Sähly on nyt jäänyt vähemmälle, koska Rovaniemeltä ei ole löytynyt sopi-
vaa porukkaa, hän viittaa muuttoonsa Sodankylästä uudelle paikkakunnalle.

PYöRäILLEN ROVANIEMELLä 
Jänkälä opiskelee ensimmäistä vuottaan fysioterapeutiksi Rovaniemellä. 
Opiskelu kestää kolme ja puoli vuotta. Jänkälälle ala on erittäin tuttu, sillä 
hänen äitinsä on myös fysioterapeutti.

– Olen alasta aina pitänyt, ja tiesin hyvin mihin ryhdyin, hän sanoo. 
– Asun nyt yksin, ja saan huolehtia kaikesta. Pyöräilen joka paikkaan – 

paitsi silloin kun pakkasta oli yli kolmekymmentä astetta. Tuolloin pyysin 
suosiolla kaverilta autokyytiä. Lapin Ampujien ja Rovaniemen Ampujien ja 
Metsäveikkojen radalle sekä kouluun on kumpaankin seitsemän kilometriä 
matkaa. Harjoitusolosuhteet ovat hyvät, Jänkälä kertoo.

Ampumaurheiluun hän ei ole 
vielä asettanut pitkän tähtäimen 
tavoitteita, vaikka motivoitunut 
onkin. Hän haluaa nostaa tasoaan 
ja katsoa pikkuhiljaa ”missä men-
nään”. 

– Taso on kova, ja siksi haluan 
tehdä töitä. Olen nyt päässyt maa-
joukkuetoimintaan mukaan, ki-
soihin ja leireille, ja saanut kunnon 
valmennusta. Esimerkiksi leireistä 
on ollut paljon hyötyä. Paula Viita-
saari tekee minulle ohjelmat. 

– Isoin työsarkani? Varmasti 
kaikkea pitää parantaa ja kehittää. 
Vaikka koulun penkillä joudun-
kin paljon istumaan, olen päässyt 
hyvin leireille ja kilpailuihin. Mat-
kavuorokausia kertyy, koska asun 
kaukana. Mutta kun on koko ikän-
sä ajan joutunut matkustelemaan, 
ei se tunnu pahalta.

Rauhallinen. Hillitty. Cool. 
Tiina Jänkälä myöntää, että 
luonnehdinnat hänestä ovat 
”tosi homma”. En turhia 
hötkyile, hän sanoo.

TIInA JänKälän
TAVOITTEET
KORKEALLA 

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo
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Micaela Qvarnströmiä odottavat uudet haasteet, jos 
kaikki sujuu niin kuin hän on suunnitellut. Lajinvaihto, 
opiskelujen aloittaminen ja muutto Helsinkiin – 
kiehtovan haastava urakka nuorelle naiselle.

Kahdeksantoistavuotias inkoolainen suhtautuu tulevaan maltillisesti ja 
odottaa rauhallisesti mitä tuleman pitää. Brescialaisen EM-kisahotellin 
sohvalla hän toisti hymyillen sanoja ”kiva juttu” ja ”hauska nähdä ja 

kokea uutta”. Hänen oli helppo hymyillä myös siksi, että hän sijoittui maalis-
kuussa Italian Bresciassa järjestettyjen ilma-aseiden EM-kilpailujen tyttöjen 
liikkuvan maalin normaalijuoksuissa hienosti kolmanneksi. 

Raseborgs Skyttar -seuraa edustava urheilija ampui tuloksen 348 (182+166). 
Sekajuoksuissa hän oli seitsemäs ammuttuaan tuloksen 346 (179+167).

– Aina haluan voittaa, mutta kolmaskin paikka on hyvä, hän myhäili heti 
kilpailun päätyttyä. 

– Tulos olisi voinut olla vähän parempi, mutta tyytyväinen olen.
Aina voi jossitella: jos Qvarnströmin tulos olisi ollut ”vähän parempi”, oli-

si hän voinut voittaa kirkkaammankin mitalin, sillä pronssi jäi vain kahden 
pisteen päähän.

EM-arVo läMMIttI MIEltä
Yön yli nukuttuaan pronssimitalisti Qvarnström sanoi, että mitali on hyvä, 
mutta ei ole tyytyväinen tulokseen. Kisajännitys vaikutti.

– Myönnän sen, hän sanoo.
Qvarnströmin mieltä lämmitti myös se, että tyttöjen kilpailulla oli nyt vi-

rallinen EM-arvo. Ennen Bresciaa hän oli osallistunut kaksi kertaa EM-kisoi-
hin, ja nyt vanhaa sanontaa mukaillen kolmas kerta toden sanoi. Kolmentois-
ta tytön kilpailussa kolmas sija eli pronssi olikin hieno saavutus.

Ammuntaa kahdeksan vuoden ajan harrastaneen Qvarnströmin moti-
vaatio on korkealla. Harrastus alkoi, kun isä vei pikkutytön ampumaurheilu-
leirille. Sieltä se alkoi, Qvarnström muistelee. Hänen perheeseensä kuuluvat 
isän lisäksi äiti ja kaksi vuotta nuorempi pikkusisko.

– Liikkuvaa maalia, ilmakivääriä, piekkaria… Neljän viiden vuoden ajan 
olen treenannut tosissani. Pari vuotta sitten aloin kokeilla haulikkoa. 

Qvarnströmiä kiehtovat ampumaurheilussa onnistumisen elämykset ja 
lajissa kehittyminen. Hänestä on myös mukava tutustua uusiin ihmisiin ja 
paikkoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Laji on vaikea, ja se vaatii 
paljon harjoittelua, hän sanoo.

”lUoNNollINEN laJIValINta”
Miksi sitten liikkuva maali? Qvarnströmin vastaus on lyhyen ytimekäs: 
Inkoossa on paljon sen lajin harrastajia, kuten esimerkiksi kokenut huip-
puampuja Krister Holmberg, joka edustaa samaa ampumaseuraa kuin 
Qvarnström. Qvarnström kutsuu liikkuvaa maalia ”Inkoon päälajiksi”.

– Lajivalintani oli siksikin aika luonnollinen, hän naurahtaa.
Qvarnström on kokeillut trap-ammuntaa, joka kiehtoo häntä entistä 

enemmän. Viime vuonna hän voitti N20-sarjan Suomen mestaruuden, ja nyt 
hän haluaa ”satsata” siihen.

– Se on paitsi hauskaa myös mukavaa vaihtelua. Ja se on tuntunut hyvältä. 
Katsotaan nyt, miten se jatkossa menee ja mihin rahkeeni riittävät. Motivoi-
tunut olen, ja tiedän, kuinka paljon haulikossakin pitää harjoitella, hän sanoo 
ja kertoo saaneensa erittäin hyvää valmennusta. 

Maaliskuun puolivälissä järjestetyissä ilma-aseiden SM-kilpailuissa Vieru-
mäellä Qvarnström kartutti mitalikokoelmaansa kahdella N20-sarjan Suo-
men mestaruudella (normaalijuoksut 268 ja sekajuoksut 356).

hElSINkIIN opISkElEMaaN?
Toukokuussa 19 vuotta täyttävä Qvarnström kirjoittaa tänä keväänä ylioppilaak-
si Karjaalla sijaitsevasta Karis-Billnäs Gymnasiumista. Valkolakin pitäisi tulla, 
Qvarnström sanoo. Kesän kynnyksellä odottavat pääsykokeet Helsingin yliopis-
toon, sillä hän haluaa päästä opiskelemaan agronomiksi Viikin kampukselle.

– Toivottavasti pääsen sisään. En tosin ole sen tyyppinen ihminen, että lu-
kisin hirveän paljon.

Kesätyötkin odottavat. Qvarnström ei vielä maaliskuussa tiennyt, mitä töi-
tä hän ryhtyy tekemään. Pari vaihtoehtoa on, mutta hän ei ole vielä tehnyt 
valintaansa. Missään tapauksessa hän ei aio lököillä koko kesää, koska nuori 
nainen kaikkien muiden tavoin tarvitsee rahaa.

Koko ikänsä ajan Inkoossa asunut Qvarnström on käynyt kerran tutustu-
massa Viikkiin, mahdolliseen tulevaan opinahjoonsa.

– Muutto Helsinkiin…? No, uusi juttu se sitten on. On aina hauska nähdä 
ja kokea uutta, hän sanoo. Rauhallisesti kuinkas muuten.

OPeTTAvAInen ArvOKISAdeBYYTTI
Ylivieskan Kuulan Henri Rutanen teki arvokisadebyyttinsä EM-Bresciassa. Hän oli 
miesten ilmapistoolissa 50:s (566). Heti kisojen jälkeen Rutanen kuvaili tunnel-
miaan positiiviseksi:
– Oli tosi mukava ja helppo ampua. Kilpailussa oli pari heikkoa hetkeä, mutta nii-
stä ei kannata välittää. Kokonaisuudesta jäi hyvä mieli, vaikka tulos oli vähän alle 
sen, mitä lähdin hakemaan (570). Nyt kävi näin, eikä minun tarvitse murjottaa, 
hän sanoi.
Heti Italian kisojen jälkeen Rutanen osallistui Vierumäellä ilmapistoolin SM-ki-
soihin, joissa sijoittui kolmanneksi. Mies totesi, etteivät arvokisat painaneet enää 
jaloissa. Muutoinkin hän analysoi Italian-reissua opettavaiseksi ja antoisaksi.
– Kisat eivät hermostuttaneet oikeastaan ollenkaan, mikä ihmetytti minua itse-

änikin. Seuraaviin arvokisoihin on nyt tietysti helpompi valmistautua. 
LVI-asentajana työskentelevän Rutasen kevääseen kuuluu treenausta ja töitä. Hän 
on ostanut kihlattunsa kanssa Ylivieskasta rivitalonpätkän, joten myös lähitule-
vaisuus vietetään Pohjois-Pohjanmaalla. 
– Täällä on kaikki mitä tarvitsen, joten en osaa haaveilla muutosta mihinkään. 
Elämme päivän kerrallaan niin ammunnan kuin muunkin tulevaisuuden kanssa. 
Ylivieskassa on myös hyvät harjoittelumahdollisuudet. Hän treenaa noin 2-3 kertaa 
viikossa ampumista ja käy salilla aktiivisesti. 
– Hyvä fyysinen kunto tukee kaikkea harjoittelua. Aiemmin harrastin paintballia aktii-
visesti, jopa kisattiinkin, mutta armeijan jälkeen se jäi. RumaQ oli seuramme nimi. 
Tulevista haasteista tietysti MM-kisat houkuttavat, mutta kuten todettua, ”päivä 
kerrallaan”, hän muistuttaa.

Teksti: Nina Paloheimo

mIcAelA QvArnSTrÖm
JA MUUTOSTEN VUOSI

Micaela Qvarnström oli tyytyväinen voittamaansa EM-pronssimitaliin.
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ILMAKIVääRI
Ilmakivääri 60 ls + 10 ls finaali, miehet: 1) Peter Sidi HUN 698,7 (596+102,7), 
2) Aleksandr Sokolov RUS 698,4 (595+103,4), 3) Niccolo Campriani ITA 697,5 
(596+101,5), 4) Pierre Edmond Piasecki FRA 697,2 (595+102,2), 5) Julian Justus GER 
696,6 (595+101,6), 6) Artur Aivazian UKR 695,7 (596+99,7), 7) Henri Häkkinen FIN 
695,2 (595+100,2), 8) Ole Magnus Bakken NOR 695,2 (596+99,2).
Joukkuekilpailu: 1) UKR 1780, 2) FRA 1779 / 139 sisäkymppiä, 3) HUN 1779 / 137.

Ilmakivääri 60 ls + 10 ls finaali, pojat: 1) Ilja Charheika BLR 694,8 (593+101,8), 
2) Ivan Yordanov BUL 694,4 (592+102,4), 3) Andreas Geuther GER 692,6 (592+100,6), 
4) Lars Walker GER 692,0 (590+102,0 / uusinta finaalipaikasta 49,9), 5) Alexander 
Bederke GER 692,0 (591+101,0), 6) Igor Cotra SRB 691,9 (591+100,9), 7) Rodrigo Gil 
ESP 691,4 (591+100,4), 8) Juho Kurki FIN 690,1 (590+100,1 / 50,5), … 39) Anton 
Aprelev FIN 580, … 44) Jaakko Björkbacka FIN 576.
Joukkuekilpailu: 1) GER 1773, 2) BLR 1765, 3) RUS 1763, … 11) FIN 1746.

Ilmakivääri 40 ls + 10 ls finaali, naiset: 1) Sonja Pfeilschifter GER 501,3 
(399+102,3), 2) Marjo Yli-Kiikka FIN 501,2 (399+102,2), 3) darya Tykhova UKR 
501,0 (397+104,0), 4) Stephanie Obermoser AUT 499,9 (397+102,9), 5) Katerina 
Emmons CZE 499,8 (397+102,8), 6) Barbara Lechner GER 499,1 (397+102,1), 7) Ivana 
Maksimovic SRB 498,7 (396+102,7), 8) Snjezana Pejcic CRO 498,4 (397+101,4), … 
21) Hanna Etula FIN 394, … 64) Pauliina Frilander FIN 384. 
Joukkuekilpailu: 1) GER 1192 (sivuaa EE:tä), 2) CRO 1186, 3) CZE 1184, … 11) FIN 1177.

Ilmakivääri 40 ls + finaali, tytöt: 1) Tanja Perec CRO 500,2 (397+103,2), 2) Valeria 
Sokolova RUS 498,9 (396+102,9), 3) Jennifer Olry FRA 498,6 (396+102,6), 4) Malin 
Westerheim NOR 497,7 (396+101,7), 5) Tanya Zviskova BUL 497,7 (397+100,7), 6) Lisa 
Ungerank AUT 497,0 (394+103,0), 7) Mariya Andreichikova RUS 496,1 (395+101,1), 8) 
Olga Golubtshenko UKR 494,6 (394+100,6), … 47) Marika Oikarinen FIN 389, … 56) 
Riikka Parviainen FIN 385, … 62) Elin Liewendahl 382. 
Joukkuekilpailu: 1) RUS 1184 (sivuaa EE:tä), 2) NOR 1181, 3) CZE 1180, … 18) 
Suomi 1156.

ILMAPISTOOLI
Ilmapistooli 60 ls + 10 ls finaali, miehet: 1) Frank dumoulin FRA 689,8 
(589+100,8), 2) Andrija Zlatic SRB 689,1 (588+101,1), 3) Oleg Omeltshuk UKR 686,4 
(586+100,4), 4) Juri dauhapolau BLR 686,1 (584+102,1), 5) Leonid Ekimov RUS 686,0 
(588+98,0), 6) Vladimir Isakov RUS 684,5 (583+101,5), 7) Norayr Bakhtamyan ARM 
682,2 (583+99,2), 8) Juraj Tuzinsky SVK 681,7 (582+99,7), … 16) Kai Jahnsson FIN 
579, … 36) Teemu Tiainen FIN 572, … 50) Henry Rutanen FIN 566.
Joukkuekilpailu: 1) RUS 1745, 2) BLR 1743, 3) SRB 1740, … 12) Suomi 1717.

Ilmapistooli 60 ls + finaali, pojat: 1) Nikolai Kilin RUS 682,0 (579+103,0), 2) 
Aliaksei Horbach BLR 676,1 (576+100,1, 3) Jindrich dubovy CZE 674,5 (576+98,5), 4) 
Stefan Cadjenovic  MNE 673,7 (574+99,7), 5) denys Kushnirov  UKR 672,5 (579+93,5, 
6) Abdullah Alimoglu Omer TUR  672,2 (572+100,2), 7) Tomasz Palamarz POL 669,6 
(574+95,6), 8) Ruslan Visloguzov  RUS 668,1 (571+97,1). 
Ilmapistooli 60 ls, joukkuekilpailu, pojat: 1) RUS 1721, 2) FRA 1698, 42 
sisäkymppiä, 3) BLR 1698, 41.

Ilmapistooli 40 ls + 10 ls finaali, naiset: 1) Celine Goberville FRA 485,8 
(389+96,8), 2) Viktoria Tshaika BLR 485,0 (388+97,0), 3) Olena Kostevitsh UKR 483,6 
(386+97,6), 4) Jasna Sekaric SRB 482,7 (384+98,7), 5) Krause Verdicchio GER 482,6 
(383+99,6), 6) Zorana Arunovic SRB 480,8 (383+97,8), 7) Bobana Velickovic SRB 479,5 
(383+96,5), 8) Katsiarina Krutshanok BLR 478,9 (383+95,9), … 23) Mira Suhonen FIN 
379, … 30) Karoliina Helle FIN 378, … 63) Anette Källi FIN 361. 
Joukkuekilpailu: 1) SRB 1150, 2) BLR 1148, 3) FRA 1141, … 13) FIN 1118.

Ilmapistooli 40 ls + 10 ls finaali, tytöt: 1) Joanna Tomala POL 479,0 (382+97,0), 
2) Cristina Munoz ESP 476,8 (381+95,8), 3) Adrienn Nemes HUN 476,4 (381+95,4), 
4) Marketa Krykorkova CZE 475,4 (375+100,4), 5) Karolina Baszen POL 474,3 
(378+96,3), 6) Nino Panchulidze GEO 472,9 (377+95,9), 7) Valentina Pereglin CRO 
470,8 (375+95,8), 8) Velislava dushanova BUL 468,8 (376+92,8), … 20) Tiina Jänkälä 
FIN 369.
Joukkuekilpailu: 1) POL 1126, 2) BUL 1114, 3) CRO 1113. 

LIIKKUVA MAALI 
liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut) + mitaliottelut, miehet:
Kultamitaliottelu: Vladislav Prianishnikov UKR – Miroslav Janus CZE 6-2
Pronssimitaliottelu: Bedrich Jonas CZE – Krister Holmberg FIN 6-4
Semifinaalit: Prianishnikov – Jonas 6-3, Janus – Holmberg 6-3

Peruskilpailu: 1) Bedrich Jonas CZE 579 (291+288), 2) Krister Holmberg FIN 578 

Ilma-aseiden EM >> Brescia 2011

henri häkkinen: ”eikun etiäpäin!”

henri Häkkinen sijoittui miesten ilmakiväärissä seitsemänneksi. 
Hänen tuloksensa tulos oli 695,2 (595+100,2). EM-kultaa voitti 

Unkarin Peter Sidi, jonka tulos oli 698,7 (596+102,7). 
– Jonkunhan se seitsemäskin on oltava. Muutama pykälä olisi 

ollut vara parantaa, ja se oli ihan omissa käsissä, Häkkinen sanoi.
– Peruskisan alku tuntui epätoivoiselta. Välillä tuntui, että piippu 

näyttää ihan väärään suuntaan. Se ei tuntunut vakuuttavalta. Yritin 
kaikennäköistä hieroskella, kunnes päätin 
yrittää fiiliksellä. Onneksi juju löytyi, ja lo-
pulta tuli ihan hyvä peruskisatulos, Häkki-
nen sanoi.

Sen jälkeen olikin vuorossa odottelua, sil-
lä pitkään vallitsi epätietoisuus siitä, ammu-
taanko neljän tuloksen 595 ampuneen mie-
hen kesken uusintaa finaalipaikasta vai ei. 
Tuloksen 596 ampunut Venäjän Denis So-
kolov hylättiin liian paksun alusvaatetuksen 
takia. Venäjä teki hylkäyksestä protestin, ja 
juryn jälkeen vetoomusjury käsitteli sitä pit-
kään. Päätöksen tekeminen kesti niin kau-
an, että finaalin alkua siirrettiin 35 minuutilla 
eteenpäin. Lopulta uusintaa ei ammuttu, ja 
Sokolovin hylkäyksen takia Venäjä menetti 
myös EM-joukkuekultamitalin.

Brescian EM-kisojen finaalien 
katsomoon mahtui tuhat katsojaa.

Tomi-Pekka Heikkilä (vas.) ja Jaakko 
Björkbacka kisoja seuraamassa.

IlmA-ASeIden
em-KIlPAIluT
Brescia, Italia 1.-7.3.

Kahdeksanneksi poikien ilmakiväärissä sijoittunut Juho Kurki sai lämpimät 
onnittelut kiväärilajien päävalmentajalta Juha Hirveltä.
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em-KIlPAIluJen mITAlITIlASTO
kUltaa hopEaa proNSSIa YhtEENSä

Venäjä 8 7 4 19
Ukraina 8 5 5 18
Saksa 3 3 6 12
Ranska 2 2 3 7
Suomi 2 2 3 7

Puola 2 - - 2
Valko-Venäjä 1 5 1 7
Tshekki 1 1 5 7
Kroatia 1 1 1 3
Serbia 1 1 1 3
Ruotsi 1 1 - 2
Slovakia 1 - - 1
Bulgaria - 2 - 2
Espanja - 1 - 1
Norja - 1 - 1

espanjan kuningas
vieraili ilma-aseiden EM-kilpailuissa

Espanjan kuningas Juan Carlos vieraili ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa päätöspäivänä. Häntä isännöi Euroopan 
ampuma-urheiluliiton (ESC) puheenjohtaja, venäläinen 
Vladimir Lisin.

Lisin esitteli kuninkaalle kilpailupaikan eli paikallisen 
ison messukeskuksen, Fiera di Brescian. Juan Carlos 
seurasi myös viimeisenä kilpailupäivänä järjestettyjä 
kisoja eli naisten ilmapistoolia ja miesten ilmakivääriä, 
jossa oli mukana Suomen Henri Häkkinen.

Juan Carlos on lahjoittanut aikuisten olympialajien 
voittajille henkilökohtaisen arvokkaan palkinnon. 

SuOmen mITAlIT
KulTAA

Sami heikkilä, poikien liikkuva maali/sekajuoksut
Suomi, poikien liikkuva maali/normaalijuoksut

hOPeAA
marjo Yli-Kiikka, naisten ilmakivääri
Sami heikkilä, poikien liikkuva maali/normaalijuoksut

PrOnSSIA
Jani Suoranta, poikien liikkuva maali/normaalijuoksut
micaela Qvarnström, tyttöjen liikkuva maali/normaalijuoksut
Suomi, poikien liikkuva maali/sekajuoksut

(292+286), 3) Miroslav Janus CZE 575 (296+279), 4) Vladislav Prianishnikov UKR 575 
(287+288), ... 13) Tomi-Pekka Heikkilä FIN 562 (283+279).
Joukkuekilpailu: 1) CZE 1704, 41 sisäkymppiä, 2) SWE 1704, 31, 3) UKR 1699.

liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut), pojat: 1) Vladlen Onopko UKR 
554 (275+279), 2) Sami Heikkilä FIN 550 (284+266), uusinta kakkossijasta 20, 3) 
Jani Suoranta 550 (279+271), 19, 4) Mathieu Maggi FRA 545 (282+263), 5) Robert 
Losekann GER 540 (275+265), 6) Mika Heikkilä FIN 539 (270+269).
Joukkuekilpailu: 1) FIN 1639, 2) RUS 1612, 3) GER 1585.

liikkuva maali, 40 ls (normaalijuoksut) + mitaliottelut, naiset:
Kultamitaliottelu: Galina Avramenko UKR  – Viktoria Rybovalova UKR 6-5
Pronssimitaliottelu: Irina Izmalkova RUS  – Olga Stepanova RUS 6-2
Semifinaalit: Rybovalova – Izmalkova 6-2, Avramenko – Stepanova 6-3

Peruskilpailu: 1) Irina Izmalkova RUS 377 (190+187), 2) Galina Avramenko UKR 372 
(183+189), 3) Olga Stepanova RUS 368 (188+180), 4) Viktoria Rybovalova UKR 363 
(181+182).
Joukkuekilpailu: 1) RUS 1104, 2) UKR 1094, 3) GER 1040.

liikkuva maali, 40 ls (normaalijuoksut), tytöt: 1) Mariaa Kramar UKR 360 
(182+178), 2) Natalie dols GER 350 (185+165), 3) Micaela Qvarnström FIN 348 
(182+166).
Joukkuekilpailu: 1) UKR 1044, 2) GER 1012, 3) RUS 959.

liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), miehet: 1) Peter Pelach SVK 387 
(191+196), 2) Mihail Azarenko RUS 386 (191+195), 3) Vladislav Prianishnikov UKR 383 
(192+191), … 14) Krister Holmberg FIN 373 (191+182), … 16) Tomi-Pekka Heikkilä 
FIN 369 (186+183).
Joukkuekilpailu: 1) SWE 1134, 2) RUS 1132, 3) CZE 1130.

liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), pojat: 1) Sami Heikkilä FIN 370, 2) Vladlen 
Onopko UKR 368 (184+184), 3) Ivan Serebjakov RUS 365 (182+183), … 9) Mika 
Heikkilä FIN 351 (175+176), … 14) Jani Suoranta FIN 335 (172+163).
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1082, 2) GER 1064, 3) FIN 1056. 

liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), naiset: 1) Irina Izmalkova RUS 381 (193+188), 
2) Olga Stepanova RUS 380 (190+190), 3) daniela Faust GER 377 (191+186).
Joukkuekilpailu: 1) RUS 1136, 2) UKR 1089, 3) GER 1089.

liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), tytöt: 1) Polina Barvinova UKR 371 
(184+187), 2) Mariaa Kramar UKR 354 (170+184), 3) Camille dubois FRA 353 
(179+174), … 7) Micaela Qvarnström FIN 346 (179+167).
Joukkuekilpailu: 1) UKR 1070, 2) RUS 1016, 3) GER 1011.

Häkkinen sanoi, ettei odottelu vaikuttanut häneen ”oikein miten-
kään”.  Eikä sekään, että finaalia saapui seuraamaan myös Espan-
jan kuningas Juan Carlos.

Häkkisen mukaan finaalissa ”meinasi olla hankalaa 
löytää” ampuma-asentoa, joka olisi tuntunut hyvältä. 
Eikä hän saanut finaaliin sellaista iskua, jota olisi halun-
nut. Se jäi vähän katseluksi eikä ollut aktiivista tekemis-
tä, hän luonnehti ja piti kisakokemusta opettavaisena 
tulevia kuukausia ajatellen ja viittasi olympiapaikkojen 

tavoitteluun Lontooseen 2012. 
– Sinänsä hyvä, että nyt 

joutui tekemään urakalla töitä 
ja funtsimaan. Eikun etiäpäin, 
hän sanoi.

Viikko EM-kisojen jälkeen 
Häkkinen voitti ilmakiväärin 
Y-sarjan Suomen mestaruuden tuloksella 
697,8 (593+104,8). Seuraavana päivänä 
hän lähti Australiaan kolmeksi viikoksi, sil-
lä Sydneyssä alkoi 21. maaliskuuta maa-
ilmancupin kilpailu. Kiireinen Häkkinen 
naurahtikin SM-viikonloppuna, että edeltä-
vällä viikolla hän ehti käydä töissä ”rentou-

tumassa”.

Teksti ja kuva: Lassi Palo
Henri Häkkinen odotteli rennosti tietoa 
siitä, ammuntaanko uusintaa vai ei.

EM-kilpailut käytiin 
hienoissa olosuhteissa.

Euroopan ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 
Vladimir Lisin (vas.) ja Espanjan kuningas Juan 
Carlos seuraamassa miesten ilmakiväärin finaalia.
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Ilma-aseiden EM-kilpailut järjestettiin Italian Bresciassa maaliskuus-
sa. Noin 200 000 asukkaan kaupungin iso messukeskus oli varattu 
kisoille, ja tilaa riitti vaikka muille jakaa. Suomen Ampumaurheilu-
liiton kahdeksan henkilön tarkkailijaryhmä olikin ällikällä lyöty, kun 
se astui ensimmäisen kerran messukeskukseen, valtavaan ja näyttä-
vään Fiera di Bresciaan.

Ällistyksestä toivuttuaan ryhmä teki viiden päivän ajan työtään ja havain-
tojaan, joiden perusteella jo nyt tiedetään, miten Vierumäki Areenalla järjes-
tettävät EM-kilpailut ensi vuoden helmikuussa tulevat olemaan ikimuistoiset 
ja korkeatasoiset.

– Me rakennamme nyt ”sateenkaaren”, jonka alle kootaan ne arvot, joilla 
luodaan kisoillemme malli ja fiilis. Tiedämme nyt millä lyömme italialaiset 
ja mitkä asiat ovat meille tärkeitä. Järjestämme lämminhenkiset ja kodikkaat 
kilpailut, urheilijat huomioon ottaen, linjaa Vierumäen EM-kilpailujen pää-
sihteeri, Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.

Yksi iso ero Brescian ja Vierumäen EM-kilpailuissa on se, että Bresciassa ei 
jaettu olympiapaikkoja Lontoon olympialaisiin 2012. Viimeiset olympiapai-
kat jaetaan Vierumäen kisoissa, jotka järjestetään 14.-20. helmikuuta. Paikko-
ja on tuolloin vielä jaossa neljä jokaisessa lajissa eli miesten ilmakiväärissä ja 
ilmapistoolissa sekä naisten ilmakiväärissä ja ilmapistoolissa. 

Lontoon olympialaiset ovat 27.7.-12.8.2012.

aVaINhENkIlöt ValIttU
Vierumäen EM-kisojen kilpailujen johtajana toimii Marko Leppä, joka 
myöntää, että ”puntti vähän tutisee” ja että ”henkilökohtaisella tasolla haaste 
on iso” – isompi kuin yksikään aiempi kilpailu, jossa hän on ollut johtajana 
mukana. Esimerkiksi viime syksynä hän toimi iso- ja vakiopistoolin Euroop-
pa cupin johtajana. 

– Kaikki muut kilpailut ovat olleet pieniä tämän tulevan rinnalla. EM-
kilpailut vaativat paljon työtä. Meillä on onneksi hyvä organisaatio tulossa 
eli olen erittäin luottavainen, että kaikki menee hyvin. Vastaan järjestelytoi-
mikunnan kanssa siitä, että Vierumäellä pidetään hyvät ja sujuvat kilpailut, 
joissa on kodikas tunnelma ja joista jää kaikille kisavieraille myönteinen mie-
likuva.

– Kun kilpailutilanne on ”päällä”, minun täytyy olla organisaation joutavin 
mies. Jos en ole, olen tehnyt jotain väärin vuoden ajan. Kiireinen vuosi on siis 
tulossa – kaiken muun ohella. Ensi syksynä palvelukseen astuu kova ikäluok-

ka, jolle on myös löydyttävä kosolti aikaa, Urheilukoulun luotilajien valmen-
tajana ja toimistoupseerina sekä Puolustusvoimien ja Ampumaurheiluliiton 
pistoolivalmentajana työskentelevä Leppä sanoo.

Leppä vastaa siis EM-kilpailujen kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, 
Aarrekivi kaikesta muusta. Aarrekivellä on apunaan Nina Paloheimo, joka on 
nimetty kisojen apulaispääsihteeriksi ja viestintävastaavaksi.

– On myös todettava se, ettei Bresciassa ollut havaittavissa sellaista perinteis-
tä ”italialaisuutta”, vaan pääosin kaikki sujui hyvin ja moitteitta. Parannettavaa 
tietysti löytyi, kun aloimme tarkastella tiettyjä yksityiskohtia, Leppä sanoo.

Tarkkailijaryhmä kävi läpi lentokenttävastaanotosta alkaen mainokset, 
opastukset, urheilijaloungen, varastot, asetarkastukset, radat, finaalit, katso-
morakennelmat ja kuljetukset. Bresciassa ei jouduttu tilojen kanssa ”tinki-
mään mistään”, ja ne oli Lepän mukaan sisustettu erittäin hyvin. 

– Kuljetukset olivat hallin lisäksi kisojen toimivin osuus. Bussi myöhästyi 
vain kerran. Ase- ja varusvaraston tilat olivat laajat ja hyllyt hyvät, ja homma 
oli ammattilaisten käsissä, Lepän havainnoista voi poimia.

Italialaiset saivat Lepältä miinuksia muun muassa siitä, että järjestäjä ei ol-
lut varautunut täyttämään ilma-aseiden säiliöitä ja joutui tekemään paniikki-
ratkaisuja. Avajaisissa oli hänen mukaansa liian pitkiä puheita ja liian monta 
puhujaa, ja päätöspäivänä järjestetty banketti ”alkoi raakasti myöhässä, kuten 
nurmoolaasten hyökkäys talvisodassa”.

SUUNNItElMIEN pohJaNa 600 UrhEIlIJaa
Vierumäki Areenalla ammutaan ilmakiväärin ja -pistoolin peruskilpailut. Fi-
naalit ammutaan sen lähellä sijaitsevassa vastaanottorakennuksessa/tennis-
hallissa, jossa järjestetään myös liikkuvan maalin kilpailut. 

Lepän mukaan kisojen aikataulu mukailee Brescian aikataulua, mutta sil-
lä erolla, että harjoitukset ammutaan aamuisin ja kilpailut parhaaseen tv:n 
katseluaikaan. 

– Näin meillä on mahdollisuus tuoda lajin parhaat puolet esiin myös suu-
relle yleisölle. Myös peruskilpailun ja finaalin välinen aikaero on hiukan suu-
rempi johtuen siitä, että ne ammutaan eri rakennuksissa.

Bresciassa finaalit järjestettiin noin tuhannen katsojan hallissa, joka sijaitsi 
300 metriä pitkän messukeskuksen taaimmassa tilassa. Bresciassa oli muka-
na 550 urheilijaa, jotka edustivat 46 maata. Vierumäen kisojen suunnitelmi-
en pohjana on käytetty 600 urheilijaa, maiden määrä tulee olemaan suurin 
piirtein sama. Lähtökohtana on Lepän mukaan se, että Vierumäki Areenalle 

EM2012-organisaatio tietää  
millä italialaiset lyödään

TAVOITTEENA KOdIKKAAT JA 
LäMMINHENKISET KILPAILUT

Teksti: Lassi Palo   Kuvat: Lassi Palo, Nina Paloheimo ja Sirpa Papinaho

Ensi vuonna Vierumäellä järjestettävien 
ilma-aseiden EM-kilpailujen 
tarkkailijaryhmä meni hivenen 
mietteliääksi, kun se näki ensimmäisen 
kerran Italian Bresciassa järjestettyjen 
kilpailujen hulppeat olosuhteet. Brescian 
EM-kilpailujen aikana kokonaisuus 
kuitenkin hahmottui, ja jo nyt se tietää, 
miten italialaiset lyödään.Vierumäen EM-kilpailujen johtajaa Marko Leppää odottaa kiireinen vuosi.
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rakennetaan 90-paikkainen peruskilpailurata. Areenan kummallakin sei-
nustalla on siten 45 paikkaa.

– Niin sanotun ulkokivääriradan päälle eli Areenan ulkopuolelle raken-
namme ison lämmitettävän teltan, jonne tulevat urheilijalounget, ase- ja 
varusvarastot sekä mahdollisesti kahvio. Vaikka olosuhteet tullevat ole-
maan talvisen kylmät, kisat tulevat olemaan lämpimät, Leppä hymyilee.

Vierumäki Areena on kooltaan vain noin kolmannes Brescian messukes-
kuksesta. Siksi liikkuvan maalin kilpailut järjestetään eri rakennuksessa.

– Emme siis voi pohtia 90 paikan rakentamista kovinkaan monella ta-
valla, koska näytteilleasettajat vievät oman tilansa, ja ne haluavat olla siellä, 
missä pääosa ihmisistäkin on. Ja tällä ratkaisulla taataan se, että liikkuva 
maali voi kilpailla koko ajan finaalirakennuksessa, Leppä muistuttaa.

Eikä Leppä pidä ”negatiivisena asiana” sitä, ettei tilaa ole yhtä paljon 
käytettävissä kuin italialaisilla oli. Sanat kodikkuus, tunnelmaltaan tiiviit 
kilpailut ja kompakti tila toistuvat kisaorganisaatioon kuuluvien puheissa. 
Vierumäen etu Bresciaan verrattuna on myös se, ettei majoitusta eikä kul-
jetuksia tarvitse juurikaan erikseen miettiä: kisahotellina toimivasta Scan-
dicista on matkaa Areenalle vain pari sataa metriä. Vierumäen muutkin 
majoitustilat ovat kisojen käytössä.

– Ampumayhteisö voi tämän ansiosta viettää myös vapaa-aikaansa yh-
dessä, tutustua toisiinsa sekä elää viikon ajan lajin hengessä, Leppä sanoo.

Hän vakuuttaa, että myös ruokailu on Vierumäellä paremmin järjestet-
ty kuin Bresciassa.

VISUaalISEStI korkEataSoISta
Vierumäki Areenan vihreä perussävy säilyy EM-kisojen ajan. Kisojen 
visuaalisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota toisin kuin Bresciassa. 
Aarrekiven ja Lepän sanoin, Vierumäen kisat tulevat olemaan ulkonäöl-
lisesti korkeatasoisemmat. Esimerkiksi kaikki mainokset ja kyltit tulevat 
olemaan yhtenäiset, ja pienetkin yksityiskohdat hiotaan kuntoon. 

Myös tuomaristo ja toimitsijat viritetään EM-kisakuntoon. Tammikuun 
puolivälissä (12.-15.1.) on ”kenraaliharjoitus” eli ilma-aseiden SM-kilpai-
lut, joissa on sama miehitys ja naisitus kuin kuukautta myöhemmin järjes-
tettävissä EM-kisoissa. Lepän mukaan SM-kilpailuilla on iso merkitys. 

– Ainoa muutos SM- ja EM-kisojen välillä ovat seremoniat. Meillä on 
kuukausi aikaa tehdä muutoksia, jos sellaisiin on tarvetta.

EM-kisoja varten vuokrataan uusia laitteita, jotka alustavien kaavailujen 
mukaan myydään käytettyinä ampumaurheiluseuroille. Leppä perustelee 
mahdollista käytäntöä sillä, että näin saataisiin sähköistettyä suomalaisia 
ratoja ja vietyä suomalaista ampumaurheilua eteenpäin. 

Mahdollista on myös se, että liitto tekisi seurojen kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan liitto voisi jatkossa vuokrata laitteita, jotta laadukkaita kil-
pailuja voitaisiin järjestää Suomessa myös tulevaisuudessa.

EM-kisaorganisaatio suunnittelee tärkeitä tehtäviä esimerkiksi avajai-
siin myös kultahippuikäisille ampujille sekä Vierumäellä opiskeleville. 

EM2012-organisaation tarkkailijaryhmän havaintoja käsiteltiin ensim-
mäisen kerran ja tuoreeltaan ilma-aseiden SM-kilpailujen yhteydessä jär-
jestetyssä kokouksessa 11. maaliskuuta. Pari viikkoa myöhemmin Leppä 
oli laatinut alustavan kilpailuaikataulun.

– Mistään ei tingitä, ja homma on ammattilaisten käsissä, hän va-
kuuttaa.  u

hh	Ilma-aseiden EM-kilpailut järjestettiin valtavan kokoisessa messukeskuksessa.

h	Nina Paloheimo toimii EM2012-organisaatiossa apulaispääsihteerinä.

EM2012-järjestelytoimikunta
Mikko Nordquist, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Risto Aarrekivi, pääsihteeri
Nina Paloheimo, apulaispääsihteeri/viestintäpäällikkö
Marko Leppä, kilpailujen johtaja

Harri Marjala, kiväärilajien ammunnan johtaja
Alpo Vehanen, pistoolilajien ammunnan johtaja  
Jarmo Smura, liikkuvan maalin ammunnan johtaja

Pirjo Manninen, talouspäällikkö
Johanna Skyttä, majoituspäällikkö

Ilma-aseiden EM-kilpailut
Vierumäki 14.-20.2.2012

EM-kisaorganisaatio ryhmäkuvassa Berettan asetehtaan edessä: 
Risto Aarrekivi (vas.), Johanna Skyttä, Mikko Nordquist, Harri 

Marjala, Alpo Vehanen, Marko Leppä ja Jarmo Smura.
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Tilaa nyt kesäis

Meiltä kaikki tuotteet tapahtumiin, 
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mukit. 

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

Soita meille, niin kerromme lisää.

Sanser suunnittelee 
ja toteuttaa kaikki 
tuotteet seurallesi 
tai yhdistyksellesi 
tapahtumiin ja 
varojen keräykseen

SAL ilmoitus 2xA4.indd   2 1.3.2011   20:20:12

iset liikelahjat!

Ihanat kesäiset 
uutuudet ovat 

saapuneet!

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

puhelin 026 229 300, faksi 03 2255 442

SANSER PORI
Eteläpuisto 15, 28100 Pori

puhelin 026 229 100, faksi 026 229 299

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

puhelin 026 229 400, faksi 09 629 074

www.sanser.fi 

Lisätietoja ja tilaukset: Sanna Keivaara, puh. 040 525 0317, sanna.keivaara@sanser.fi 

SAL ilmoitus 2xA4.indd   3 1.3.2011   20:20:16



.

Tilaa nyt kesäis

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

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

Soita meille, niin kerromme lisää.

Sanser suunnittelee 
ja toteuttaa kaikki 
tuotteet seurallesi 
tai yhdistyksellesi 
tapahtumiin ja 
varojen keräykseen

SAL ilmoitus 2xA4.indd   2 1.3.2011   20:20:12

iset liikelahjat!

Ihanat kesäiset 
uutuudet ovat 

saapuneet!

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

puhelin 026 229 300, faksi 03 2255 442

SANSER PORI
Eteläpuisto 15, 28100 Pori

puhelin 026 229 100, faksi 026 229 299

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

puhelin 026 229 400, faksi 09 629 074

www.sanser.fi 

Lisätietoja ja tilaukset: Sanna Keivaara, puh. 040 525 0317, sanna.keivaara@sanser.fi 

SAL ilmoitus 2xA4.indd   3 1.3.2011   20:20:16



URHEILUAMPUJA 2/201116

miesten trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Oguzhan Tuzun TUR 145 
(123+22), 2) Pavel Gurkin RUS 143 (122+21), 3) Jesus Serrano ESP 143 (122+21), 
4) Francesco Amici SMR 143 (121+22), 3), 4), 5) Michael diamond AUS 143 
(122+21), 6) Massimo Fabbrizi ITA 142 (121+21), … 18) Ari Jokinen FIN118.

naisten trap, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Alessandra Perilli SRM 92 
(71+21), 2) Fatima Galvez ESP 91 (70+21), 3) Elena Tkach RUS 88 (70+18), 4) 
Nihan Kantarci TUR 87 (69+18), 5) Satu Mäkelä-Nummela FIN 86 (69+17), 6) 
Tatjana Barsuk RUS 86 (69+17), … 36) Noora Antikainen FIN 56 (21+17+18).

miesten skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Jan Sychra CZE 150 
(125+25), 2) Tore Brovold NOR 148 (124+24), 3) Ole Eilif Undseth NOR 147 
(123+24), 4) Alfredo Guillermo Torres CUB 147 (123+24), 5) Frank Thompson USA 

146 (123+23), 6) Anders Golding dEN 145 (123+22), … 17) Marko Kemppainen FIN 
122, … 42) Lauri Leskinen FIN 118, … 65) Heikki Meriluoto FIN 114.

naisten skeet, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1) Shan Zhang CHN 97 
(72+25), 2) Ning Wei CHN 96 (72+24), 3) Jaiden Grinnell USA 96 (72+24), 4) 
Elena Allen GBR 96 (73+23), 5) Kimberly Rhode Harryman USA 96 (72+24), 6) 
Chiara Cainero ITA 95 (72+23), … 14) Marjut Heinonen FIN 70 (24+23+23).

miesten 2-trap, 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali: 1) Vitali Fokeev RUS 194 
(148 ME+46), 2) Peter Wilson GBR 190 (142+48), 3) Joshua Richmond USA 189 
(143+46), 4) Marco Innocenti ITA 187 (143+44), 5) Francesco d´aniello ITA 184 
(142+42), 6) Roland Gerebics HUN 184 (143+41), … 36) Simo Köylinen FIN 130.

HauliKon MaailMancup, Conception, Chile 1.-7.3.

Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta pitää suoma-
laisten haulikkoampujien kauden ensimmäistä maailmancupia ”kokonai-

suutena hyvänä”. Se järjestettiin Chilen Concepcionissa 1.-7. maaliskuuta. 
– Avaus Chilessä ei ollut suinkaan huono, sillä olympiapaikat jäivät erittäin 

kovatasoisessa kilpailussa harmittavan lähelle, Karinkanta sanoo.
Esimerkiksi kolmen vuoden takainen Pekingin olympiavoittaja Satu Mä-

kelä-Nummela oli naisten trapissa viides, ja Ateenan olympiahopeamitalisti 
(2004) Marko Kemppainen oli ennen viimeistä sarjaa miesten skeetissä toise-
na. Hän sijoittui lopulta 17:nneksi ja sanoi, että se ”harmittaa todella paljon”. 

– Se oli hyvää ammuntaa, ja tekninen suoritus oli hyvällä mallilla. Viimei-
sessä sarjassa varmistelin turhaan vähän liikaa. Tulokseni oli minimi mitä 
täältä hain, pummit vain tulivat väärään päähän, Kemppainen kertoi heti 
kilpailun jälkeen.

Karinkanta haluaa nähdä asiat mieluummin positiivisina, ja siksi lisää vie-
lä sen, että Marjut Heinonen oli kiekon päässä olympiapaikasta Lontooseen 
2012. 

– Hän ampui parhaan kansainvälisen kilpailunsa, mutta finaaliin pääsemi-
nen vaati tuloksen 72, kun pitkäaikainen finaalikeskiarvo on 70. Ja miesten 
skeetissä sivuttiin maailmanennätystä, jollainen tehtiin kaksoistrapissa, Ka-
rinkanta selvittää kovan kisan taustoja.

”olympiapaikat jäivät Chilessä
 hArmITTAvAn lähelle”Teksti: Lassi Palo

Kuvat: Simo Köylinen

KARINKANTA:

– On tietysti todettava myös se, että huippuampujamme ovat niin rutinoi-
tuneita, että he eivät saa olla unessa, kun ensimmäinen kiekko lähtee, vaan 
heidän pitäisi olla heti valmiina. Eli heidän pitää olla jatkossa vielä valmiim-
pia ja tehdä asiat vielä vähän paremmin.

Tämän lehden mennessä painoon oli kauden toinen maailmancup käyn-
nissä Australian Sydneyssä. Suomella oli 23. maaliskuuta mennessä yksi 
paikka hankittuna Lontooseen Mira Suhosen Münchenin viime kesäisten 
MM-kilpailujen ilmapistoolin viidennellä sijalla. Karinkanta on aiemmin 
todennut, että Suomen tavoitteena on saada Lontoon olympialaisiin 8-9 am-
pumaurheilijaa.

Maanjäristykset 
ovat ravistelleet 
myös Chilen 
Concepcionia.

Kaksoistrapin erikoismies Simo Köylinen (oik.) Chilen 
maailmancupissa Unkarin Richard Bognarin (vas.), Ruotsin 
Håkan Dahlbyn ja Indonesian Ronjan Sodhin kanssa.
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Sm-joukkuekilpailujen parhaan tuloksen ampui Hanna Pitkänen, 
26, joka nappasi naisten ilmakiväärin Suomen ennätyksen Mar-
jo Yli-Kiikalta ja Hanna Etulalta (399). Kankaanpään Ampujien 

N-sarjan voittotulos 1178 sivusi aikaisempaa joukkueiden SE-tulosta.
– Alku oli pikkuisen hankala, kun silmässä oli jotenkin kuin kalvo päällä. 

Sain sen sitten silmiä räpsyttämällä pois. Sitten arvioin ampuneeni niin sano-
tusti rajoja, ja se vei paineet tuloksen teosta. Sen jälkeen pystyin keskittymään 
vain osaamiseeni ja tekemiseeni, ”Hopo” Pitkänen kertoi heti SE:n synnyttyä.

– Jalat alkoivat puutua lopussa, jouduin venkoilemaan ja rentouttamaan 
itseäni. Yritin keskittyä vain hyvän laukauksen tekemiseen. Saattoihan se olla 
”tsäkääkin”, virnuili Suomen ennätyksen uusi haltija.

– Ei se sitä ollut, vaan taitoa, korjasi kiväärin päävalmentaja Juha Hirvi 
heti perään.

– Tuntuu ihan uskomattomalta. Olen aina ajatellut, että täydet 400 pistettä 
ampuneet ovat jotenkin yli-ihmisiä, mutta sitten kun kuulin tuloksen, niin se 
tuntui aivan uskomattomalta. Että minä, ihan tavallinen Hanna pystyin sii-
hen. Ja näinhän se on, joskus kaikki loksahtaa vain kohdalleen, ikionnellinen 
Pitkänen hehkui.

Pitkänen ampui 31 sisäkymppiä, kolme jouduttiin tulkkaamaan, mutta tu-
los oli täydet 400, todisti juryn jäsen Mikko Taussi Pitkäsen huimaa suoritus-
ta. Muutama viikko uuden SE:n jälkeen Pitkänen sanoi, että ennätys ”tuntuu 
edelleen jotenkin uskomattomalta”. 

– On se kivaa! Eikä sitä oteta minulta pois. Keskityin vain hyvään suo-
ritukseen, ja minusta tuntui, että 398 tai 399 olisi riittänyt. Kun Taussi tuli 
onnittelemaan minua, ajattelin, että taulut on tulkattu väärin. Mutta kun niin 
ei sitten ollutkaan, minulla tuli kyyneleet silmiin, Pitkänen muistelee hienoa 
hetkeään.

”JULKISUUS TUO NäKYVYYTTä LAJILLE”
Uusi Suomen ennätys on vaatinut Pitkäseltä myös vähän ”venymistä”. Hän ei 
välttämättä pidä julkisuudesta, mutta on paitsi urheilijana myös valmenta-
jana ja Ampumaurheiluliiton liittovaltuutettuna ajatellut, että julkisuudessa 
esiintyminen tuo lajille näkyvyyttä.

– En voi sanoa toimittajille, että olkaa keskenänne, vaikka julkisuus ei oi-
kein ole minua varten, useita haastatteluja viimeksi kuluneiden viikkojen ai-
kana antanut Pitkänen sanoo.

Julkisuuden ansiosta – vai takia? – Pitkänen on jo tunnistettu kaupoissa eri 
tavalla kuin aikaisemmin, ja hänelle on kommentoitu lehtihaastatteluista.

Pitkänen asuu Paimiossa avomiehensä kanssa, mutta käy töissä Salossa, 
missä hän toimii kaupungin liikuntapalvelujen vs. tiedotussihteerinä. Hän 

vastaa muun muassa yksikön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Äitiysloma-
sijaisuus jatkuu ainakin ensi vuoden tammikuuhun asti.

Nuori nainen on monessa mukana, kuten aiemminkin. Pitkänen piti pit-
kään taukoa ammunnasta, koska liika oli liikaa muutama vuosi sitten. Hän 
loukkasi oikean polvensa laskettelurinteessä niin pahasti vuonna 2006, että 
se polvi jouduttiin leikkaamaan. Lopulta polven kuntouttaminen, opiskelut 
Turun ammattikorkeakoulussa, työssä käyminen ja opinnäytetyö pakottivat 
hänet miettimään, että jostain on luovuttava. 

– Siinä oli liikaa yhdelle ihmiselle, ja niin panin pillit pussiin eli otin tauon 
ampumisesta, koska polvi ei kuntoutunut sillä aikataululla kuin vuoden 2008 
olympialaisia ajatellen ajattelin. Niin opettelin elämään eri tavalla, mikä oli vaikea 
päätös. Puolen vuoden ajan mietin, mitä oikein tein ja teinkö elämäni virheen. 

Pitkänen sanookin niiden olleen ”suuria ajatuksia”, koska ampujana olemi-
nen oli hänen mukaansa ainoa asia, joka tavallaan nimitti häntä. Kun sitä ei 
enää ollut, oli kivuliasta kyseenalaistaa koko oma minä uudestaan, hän ker-
too. Kyse oli paljolti oman identiteetin uudelleen rakentamisesta.

Kokemus oli Pitkäsen mukaan hyvin kasvattava, koska hän oli peilannut 
tekemisiään vain ammunnan kautta. Onnekseen hänellä oli ympärillään tu-
kiverkosto, jota ilman hän ei välttämättä tietäisi missä hän nyt olisi. Pitkänen 
ymmärtää lajiliittojen rajalliset – eli käytännössä rahalliset – resurssit, mutta 
silti peräänkuuluttaa niiltä enemmän tukea uransa jo päättäneille urheilijoille.

– Myönnän, että minäkin vain ilmoitin kaikille, että ”se on nyt tässä”. Olin 
sellaisessa turbulenssissa, etten edes osannut pyytää apua ja hakea tukea, jota 
ehkä olisinkin saanut, Olympiakomitean ja Ampumaurheiluliiton maajouk-
kueringissä ollut ampuja sanoo.

PITKä TAUKO
Pitkänen kilpaili viimeisen kerran Bangkokissa järjestetyissä Universiadeissa 
elokuussa 2007 ennen kuin päätti aloittaa tauon. Viime vuonna hän osallistui 
muutamaan kilpailuun ja palasi nyt helmikuussa rytinällä julkisuuteen.

Hän käyttää vanhaa sanontaa ”kaikella on tarkoituksensa” ja myöntää sen 
kuulostavan hivenen tyhjältä, mutta vakuuttaa, että ainakin hänen kohdal-
laan se pitää täysin paikkansa.

Uuden tulemisen ja SE:n myötä muutkin ovat lähestyneet Pitkästä kuin 
toimittajat. Kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi keskusteli pitkään Pitkä-
sen kanssa Vierumäellä maaliskuussa järjestetyissä ilma-aseiden SM-kilpai-
luissa, missä Pitkänen sijoittui ilmakiväärissä viidenneksi tuloksella 489,3 
(388+101,3).

Hirvi haluaisi Pitkäsen mukaan muutamalle leirille ja kesäkuussa Saksan 
Münchenissä järjestettävään maailmancupiin. Hirvi on sitä mieltä, että Pit-

Teksti: Lassi Palo    Kuvat: Sirpa Papinaho ja Nina Paloheimo

Suomalaista
ampumahistoriaa tehnyt
hAnnA PITKänen
malttaa mielensä:

”hAluAn TOImIA nYT rAuhAllISeSTI JA ITSellenI”

Sm-2011

Kankaanpään Ampujia edustava Hanna Pitkänen 
ampui ensimmäisenä suomalaisnaisena täydet 
400 pistettä ilmakiväärillä Mikkelissä helmikuussa 
järjestetyissä ilmakiväärin ja -pistoolin joukkueiden 
SM-kilpailuissa. Tulos on uusi Suomen ennätys. 
Hän haluaa kuitenkin edetä rauhallisesti, eikä 
lupaa jatkosta juurikaan mitään.
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vierumäellä ilma-aseiden SM-kisoissa käytiin viimeisen kisapäivän viimeisessä lajis-
sa tiukka taisto Y20-sarjan ilmapistoolin toisesta ja kolmannesta sijasta. Viimeisten 

laukausten aikana taiston käänsi voitokseen Ivalon Urheiluampujien Miika Leppänoro. 
– Huomasin muutaman viimeisen laukauksen aikana, että eroa oli enää 0,1 pisteen 

verran, joten ampuminen helpottui osaltani selvästi, Leppänoro muistelee tiukkaa kisaa. 
Kevään ja tulevan suunnitelmat ovat Leppänoron osalta selvät. Pienen harjoittelutauon 

jälkeen alkaa lyhyeksi jäävä ruutiasekausi, sillä mies vaihtaa varusteensa armeijan har-
maisiin. Sitä ennen hän ehtii vielä viimeistellä rakennusalan opintonsa. Tulevaisuus on 
muutoin vielä hänen osaltaan auki

– Olisihan se kuitenkin hienoa päästä maailmalle Suomea ammunnassa edustamaan, 
pohjoisen poika kertoo. 

ruuTTI mOneSSA muKAnA
SM-pronssia Vierumäellä ottanut Elias Ruutti kiittelee kisojaan. 

– Ilma-aseiden puolella menestystä on viime vuosina tullut vähemmän, joten täytyy 
olla tyytyväinen tähän. Ruutiaseiden parissa enemmän kisaava Ruutti miettii. 

Kisan ykköseksi ampunutta Jarkko Järvenpäätä hän kiittelee ” aivan omassa luokassaan 
ampuvaksi mieheksi”.

– Vierumäki on ollut minulle muutoinkin haasteellinen paikka, sillä elektroniset taulut 
aiheuttavat sen, että alan laskea pisteitä kesken kisan, Ruutti naurahtaa.

SM-kisaviikonlopun jälkeen onkin alkanut uusi urakka, sillä Ruutti kirjoittaa kolme 
ainetta kevään ylioppilaskirjoituksissa. Kolme ainetta on kirjoitettu jo syksyllä hyvin tu-

loksin. Kirjoitustenkaan jälkeen ei vielä levätä, sillä tarkoituksena on päästä opiskelemaan 
Turun kauppakorkeakouluun vielä tulevana syksynä. 

– Mietin jonkin aikaa kauppakorkean ja oikiksen välillä, mutta perheessä on pitkä kaup-
pistausta ja taloustieteet tuntuvat itsellenikin omimmilta, hän pohtii. 

Aktiivinen Ruutti ehtii ammunnan lisäksi 
toimimaan monessa mukana. Entinen kilpa-
voimistelija toimii nykyisin voimistelun kilpa-
organisaatiossa sekä moottoripyöräseuransa 
hallituksessa. 

– Kyllä monenlainen harrastaminen tuo elä-
mään paljon. Näitä kokemuksia voi hyödyntää 
vielä pitkälle tulevaisuudessakin.

Ammunnan saralla Ruutti satsaa ruutiasei-
siin; niistä suurin osa viime vuosien menes-
tyksestäkin on tullut. Erityisesti olympiapistooli 
kuuluu kesän lajeihin. 

– Sain suoritettua luvat myös sovellettuun 
reserviläisammuntaan, joten tekemistä riittää 
kesällä, hän nauraa. 

Teksti: Nina Paloheimo
Kuva: Sirpa Papinaho

käsen kannattaisi lähteä ”haistelemaan ilmapiiriä”. Sen lisäksi reipas ja iloinen 
Pitkänen sopisi Hirven mukaan mainiosti pitämään joukkuehenkeä yllä.

Pitkänen suhtautuu kuitenkin varauksella maailmancupia koskeviin pu-
heisiin. 

– Olen varovainen sen suhteen mitä nyt puhun ja lupaan. Haluan tehdä 
tätä nyt rauhallisesti ja itselleni, ja pidän näistä ajatuksista nyt kiinni. Lähden 
leirille, mutta pidän ”takaoven” auki maailmancupin suhteen.

Hän voisi lähteä kisoihin hyvinkin ”fiilistelemään”, mikä voisi olla hyvä-
kin tapa toimia, mutta päättämättä vielä on, haluaako hän ampua tosissaan 
ja millä tasolla.

– Enemmän vain laukauksia ja työntekoa. Olen saanut tukea työpaikaltani 
ja lähipiiriltäni, mutta en halua mennä takapuoli edellä puuhun, rohkean sa-
navalmis Pitkänen sanoo.

Eli katsot rauhassa mitä tuleman pitää?
– Mitä sitä ihminen muuta tietää? Tekeminen ratkaisee, eikä oikotietä ole. 

Jos sellaisen keksisin, olisin rikas nainen, hän nauraa.
– Tavoitteita on hyvä olla, mutta jos en ole niitä aiemminkaan talvella aset-

tanut, en tee sitä tässäkään kohtaa. Pidän vain kiinni hyvästä tekemisestä.

KIIREITä RIITTää MYöS NYKYääN
Pitkäseltä meni lasketteluonnettomuudessa polven eturistiside poikki, ja 
polven kuntouttaminen kesti kauan. Eikä hän halua ottaa sen kanssa min-
käänlaisia riskejä. Kyse ei siis ole ajankäytöstä, kun hän sanoo ”ei” pienois-
kiväärille. 

– Polvi menee helposti uudestaan, ja ”piekkarissa” se on kovin kivulias. Pol-
viasennossa siihen koskee. Koska tarvitsen jalkojani vielä usean vuoden ajan, 
keskityn nyt ilmakivääriin. Siinäkin on työsarkaa ihan riittävästi.

Töitä on Pitkäsellä muuallakin. Siviilityönsä ja uudestaan alkaneen am-
muntansa lisäksi hän toimii muun muassa Lounais-Suomen alueella sekä 
alue- että tehoryhmävalmentajana. 

– Jostain pitää luopua, jos aion vielä treenata enemmän – ettei käy niin 
kuin joskus aikaisemmin, hän sanoo kokemuksistaan viisastuneena.

H Hanna Pitkänen on tehnyt näyttävän paluun ampumaurheilun huipulle 
ampumalla ilmakiväärillä ensimmäisenä suomalaisnaisena täydet 400 pistettä.

f	Kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi houkutteli Hanna Pitkästä  
kesäkuussa järjestettävään maailmancupiin mukaan Vierumäellä  
järjestetyissä ilma-aseiden SM-kilpailuissa.

”Kuolevaa toimintaa,
jos ei muutosta tule”
Hanna Pitkänen on huolestunut lajinsa tulevaisuudesta. Jos mitään ei tehdä eikä muu-
tosta nykyiseen saada aikaiseksi, ampumaurheilu on kuolevaa toimintaa, hän sanoo.

Pitkänen kuuluu Ampumaurheiluliiton Tulevaisuusryhmään, joka sai alkunsa 
viime syyskuussa Vierumäellä pidetyistä SAL:n tulevaisuuspäivistä. Ryhmässä on 
liiton edustajien lisäksi innostuneita seuratoimijoita, urheilijoita ja ampumakoulu-
jen vetäjiä sekä seurojen puheenjohtajia. 

Ryhmä on miettinyt asioita useaan otteeseen sekä testannut ajatuksia muun 
muassa lajiparlamentissa lokakuussa, SAL:n liittokokouksessa ja liittovaltuus-
tossa marraskuussa. 

Pitkänen kertoo esimerkin siitä missä mennään. Hän lähetti muutama viikko 
sitten Facebookin kautta kyselyn noin sadalle tutulleen, jotka ovat tai ovat olleet 
ampumaurheilussa mukana tavalla tai toisella. Kahdessa viikossa hän oli saanut 
kaksi vastausta.

– Tilanne on hälyttävä, Pitkänen sanoo.
Pari vuotta sitten hän – uutena tehoryhmävalmentajana – soitti kuuteen seu-

raan kysyäkseen, missä tehoryhmäikäiset harrastajat ovat. Neljässä niistä ei ollut 
sen ikäisiä harrastajia enää lainkaan.

– Tämä on kuolevaa touhua, jos ei muutosta saada aikaiseksi. Missä siis vika? 
Sitä tässä nyt yritetään selvittää. Vastaus on toisaalta olemassa ja toisaalta ei. 
Kun ampumaradalla asiaa kysytään, jokaisella on siihen vastaus. Sanoisin kui-
tenkin niin, että työkalut ovat hukassa, eikä tiedetä, miten vastaukseen päästään, 
Pitkänen sanoo.

– Meidän on kuultava seuroja. Ei ole olemassa valmista sapluunaa, jonka avulla 
saavuttaisimme kultaa ja timantteja. Seuratasolla tarvitaan tietotaitoa ja tekijöitä, 
jotta toiminta olisi hyvää ja jotta ihmiset tulisivat mukaan. Ihmiset viihtyvät hyvän 
tekemisen parissa.

Pitkänen tietää hyvin myös sen, ettei ihmisiä saa kuormittaa liikaa. Eli tarvitaan 
se ”Mikko naapurista” vetämään harjoitukset, jos päävastuussa oleva on jostain 
syystä estynyt.

– Kukaan ei jaksa kauan, eikä harrastus saisi muuttua toiseksi työksi. Olisi 
myös osattava nähdä se, että ampumaurheilua pitäisi pystyä vain harrastamaan. 
Sen ei pidä olla pelkkää kilpatoimintaa.

KAKSIKYmPPISTen IlmAPISTOOlIn hOPeASTA KäYTIIn TIuKKA KISA

Y-20 sarjan SM-pronssia 
voittanut Elias Ruutti.
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Gisela Miettisellä riitti kiirettä Vierumäellä ilma-
aseiden SM-kisoissa maaliskuun puolessa 
välissä. Kahdeksantoistavuotias abiturientti 
osallistui pistoolin, kiväärin sekä liikkuvan maalin 
kilpailuihin ja varsin menestyksekkäästi. Kotiin 
viemisenä oli kolme SM-kultaa ja yksi pronssi 
kahdeksantoistavuotiaiden sarjassa.

Gisela Miettinen ei ole aivan tavallinen nuoren naisen alku. Energisyys 
ja iloisuus paistavat hänestä matkojen päähän, ja keskusteluista voi 
nopeasti päätellä olevansa tekemisissä hyvin määrätietoisen ja lahjak-

kaan ihmisen kanssa. 
Myös SM-viikonlopun monissa pöytäkeskusteluissa sivuttiin räiskyvää 

tyttöä. Niin Gisela itse kuin monet ammunnan asiantuntijatkin odottavat ty-
töltä tulevaisuudessa vielä paljon.

– En osaa oikein ottaa paineita odotuksista. Olen kuitenkin saanut jo ko-
kemusta ja rutiinia kisoista. Ja onhan se mukavaa huomata kehitystä omassa 
tasossa, hän miettii kysyttäessä odotuksista. 

– Parasta on kun saa sellaisen fiiliksen päälle, että kympit vain napsahtele-
vat perä perää, hän nauraa. 

MONIPUOLINEN LAJIVALIKOIMA
Ammuntaharrastuskaan ei mene ihan normaalien kaavojen mukaan. Mietti-
nen nimittäin harrastaa ammuntaa varsin monipuolisesti. Pistoolin, kiväärin 
ja liikkuvan maalin lisäksi hän kilpailee ja harjoittelee pienoiskiväärillä sekä 
pienoispistoolilla. Ainoastaan haulikko on jäänyt vieraammaksi. Menestystä-
kin on tullut kaikissa lajeissa kiitettävästi.

– Ilmakiväärin kultaa piti odottaa melkein neljä kautta, mutta tulihan se 
sieltä, Gisela hymyilee kisaurakan jälkeen Vierumäellä. 

Kaikista lajeista tällä hetkellä kuitenkin pienoiskivääri vie voiton. Kun pie-
noiskiväärin makuun on päästy, sitä on tullut harjoiteltua eniten. Viime kau-
den merkit antavat luvan jo odottaa kansainvälistäkin menestystä ja Serbiassa 
heinä-elokuussa järjestettäviin EM-kisoihin Miettinen lähteekin toiveikkaana.

– Kyllä kaikki lajit ja harjoittelu tukevat toisiaan. Nyt esimerkiksi ilmaki-
vääriharjoittelu ja kisaaminen antavat pohjaa ja apua pienoiskivääriin, Miet-
tinen pohtii monipuolista harrastustaan.

ENSIN YLIOPPILAAKSI JA SITTEN YLIOPISTOON
Kansainvälisessä lukiossa Kuopiossa opiskeleva Gisela Miettinen valmistau-
tuu määrätietoisesti myös toukokuussa alkaviin ylioppilaskirjoituksiin. Kou-
lunsa hän on suorittanut pääosin englannin kielellä, mistä hän uskoo olevan 
hyötyä tulevaisuudessa.

Kisamatkoja ja leirejä aktiiviselle urheilijalle kertyy paljon, mikä tarkoittaa 
poissaoloja koulusta. Tämän kevään abiturientti ei kuitenkaan jää kisamatko-
jen takia opiskeluissaan jälkeen. Tulevaisuuden suunnitelmien vuoksi koulu 
on hoidettava hyvin. 

Tarkoituksena on nimittäin pyrkiä opiskelemaan eläinlääketieteitä, mut-
ta heti kirjoitusten jälkeen hän kuitenkin valitsee teknillisen korkeakoulun, 
koska eläinlääketieteellisen pääsykokeisiin lukeminen jää liian vähälle kir-
joitusten jälkeen. 

– Teknillinenkin puoli kiinnostaa paljon, matematiikkaan ja fysiikkaan 
satsaava Miettinen kertoo. 

– Jos Otaniemeen pääsen, niin sitten voin rauhassa miettiä tulevaisuuden suun-
nitelmia tarkemmin. Mutta kyllä Helsinki näyttää todennäköiseltä asuinpaikalta.

 Jos opiskelupaikka jäisi jostain syystä saamatta, on varasuunnitelma ole-
massa. Miettinen laskee viettäneensä jo ainakin viisi kesää isänsä pitämän 
eläinlääkäripraktiikan vastaanottoapulaisena. 

KOKO PERHEEN HARRASTUS
Miettisen viisihenkisestä perheestä neljä harrastaa ammuntaa. Giselan lisäksi 
veljet Anton ja Stefan kilpailevat myös aktiivisesti, isäkin vielä jonkun verran 
pistoolissa. Nykyisin kuitenkin isä toimii enemmän avustajana mm. kisakul-
jetusten kanssa ja äiti kuuluu kodinhoitojoukkoihin. 

Haastattelun aikana Gisela vilkuilee ilmakiväärialueelle, jossa veli Anton 
kisaa. Samalla hän jännittää veljensä Stefanin ehtimistä kisapaikalle, sillä tä-
män kisaurakka alkaa iltapäivällä. Veli ehtii paikalle ajoissa ja sijoittuu viiden-
neksi ilmapistoolissa Y18-sarjassa. Anton sijoittuu kymmenenneksi ilmaki-
väärissä Y20-sarjassa.

Veljien kanssa ei ole juurikaan keskinäistä kisaa, ainakaan normaalia sisa-
rusnaljailua enempää. Yhteiset kisareissutkin ovat vähentyneet, kun veli An-
ton on armeijassa ja Gisela pystyy juuri ajokortin suoritettuaan liikkumaan 
kisapaikoille itsekseenkin. Mutta nähdäänkö koko Miettisen sisarusparvi 
maailman kärjessä tulevaisuudessa? 

– No jos emme vielä Lontoon olympialaisissa ihan kärkeen ehdi, niin on-
han pian jo vuosien 2016 ja 2020 olympialaiset edessä.  Kyllä minä näen Ste-
fanin varmasti maailman kärjessä ja Antonin myös. Mutta jos ei poikia, niin 
minut ainakin, Gisela miettii hymyillen. 

Pistetään tämä nyt sitten siihen sisarusnaljailun piikkiin. 

Miettisen ampujaperheen tyttö
AIKOO meneSTYä

Gisela Miettinen tuuletti yhtä kolmesta  
kultamitalistaan Vierumäen SM-kilpailuissa.

Sm-2011

Teksti: Nina Paloheimo
Kuva: Sirpa Papinaho
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Teksti: Nina Paloheimo
Kuva: Sirpa Papinaho

poliisien Ampumaseuran Teemu Tiaisella on jo yli kaksikymmentä 
vuotta ampumaharrastusta takanaan. Kipinän harrastukseen hän on 
saanut nuorena miehenalkuna isoveljeltään ja -siskoltaan. 

Pistoolilla ampuva mies on voittanut poikien ilmapistoolin maailmanmesta-
ruuden Barcelonassa vuonna 1998, ja aikuisten sarjoissa Tiainen on saavutta-
nut ilmapistoolissa kaksi Suomen mestaruutta ja vapaapistoolilla toiset kaksi. 

Arvokisoja Tiainen on käynyt reilun kymmenen kisan verran. Viimeksi 
arvokisat käytiin Italiassa, jossa ilma-aseiden Euroopan mestaruuskisoissa 
Tiainen jäi ilmapistoolissa sijalle 36, eikä ollut tyytyväinen. Alun epävarmuus 
pudotti sijoitusta liikaa.

– Tulos ei ole juhlittava, hän totesi heti kisojen jälkeen Bresciassa.
Pian EM-kisojen jälkeen Tiainen nappasi kuitenkin Vierumäellä Suomen 

mestaruuden ilmapistoolissa jättäen toiseksi seurakaverinsa Kaj Jahnssonin. 
Ilmapistoolin tulos 580 jäi Suomen ilma-asekauden viimeiseksi, sillä kevät 
jatkuu vapaapistoolin kanssa sekä maailmancupeissa ilmapistoolilla.

 
harraStUS VaI aMMattI?
Teemu Tiaisenkin mielessä siintää ensi vuoden huipputapahtuma, Lontoon 
olympialaiset. Sitä ennen on olympiapaikka lunastettava tulevista maailman-
cupin kisoista tai viimeistään Suomessa ensi vuoden helmikuussa järjestet-
tävissä ilma-aseiden Euroopan mestaruuskisoista. Aikaa harjoittelulle pitäisi 
löytyä riittävästi.

– Olympialaisissa menestymistä varten pitäisi voida harjoitella vuosi vä-
hintään puolipäiväisesti, kuten mitä tahansa olympialajia varten. Ongelma on 
taas siinä, että palkkaa ei harrastuksesta makseta ennen menestystä, Tiainen 
pohtii monen urheilijan uralle koituvaa ongelmaa.

Vaikka menestystä on tullut kiitettävästi, Tiainen korostaa, että kyseessä on 
juuri harrastus eikä ammatti, koska ammatista maksetaan palkkaa. Ja harras-
tusta jatketaan niin kauan kuin se on kivaa. 

Tulevaisuudesta puhuttaessa Tiainen toteaa, että ampuminen on hieno laji 
siinäkin mielessä, että sitä voi harrastaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

– Hienoa ampumisessa on se, että jokaisessa kisassa voi haastaa itsensä 
yhä uudelleen. Fyysisen puolen lisäksi ammunnassa korostuu myös mentaa-
lipuoli. Koko paketti tekee tästä mielekästä.

– Ampuminen jatkuu niin kauan kuin homma tuntuu hyvälle ja miksipä 
se ei jatkossakin tuntuisi, Tiainen päättää. 

MoNIpUolISta harJoIttElUa pääStä VarpaISIIN
Imatralla syntynyt, nykyisin Espoossa perheensä kanssa asuva Tiainen on 
pohjakoulutukseltaan fysioterapeutti, jonka jälkeen hän on kouluttautunut 
johtotehtäviin. Nykyisin hän työskentelee johtavana konsulttina suorahaku-
firmassa. Muita harrastuksia ammunnan lisäksi hän ei juuri ehdi harrasta-
maan, sillä aika vaimon ja tyttären kanssa voittaa muut puuhat. 

Treeniviikkoon kuuluu monipuolista harjoittelua, ja kertoja voi olla vii-
destä yli kymmeneen kertaan viikossa. Erityisesti leiriviikoilla treenimää-
rät kasvavat luonnollisesti korkeiksi. Harjoittelu ei ole pelkkää ampumista, 
vaan lisäksi pakettiin kuuluu monipuolinen yleiskunnon ylläpito. Pistoo-
liammunnassa korostuu olennaisesti myös tasapainoharjoittelu, sillä lajis-
sa ei ole esimerkiksi kivääriammunnassa käytettäviä erikoisvalmisteisia 
ampuma-asuja. 

– Aseen on pysyttävä laukaisuhetkellä paikallaan, joten asentoa ylläpitä-
vien lihasten hallinta on erittäin tärkeää, sekä sen yhdistäminen liipaisinsor-
men rauhalliseen puristukseen, Tiainen miettii. 

Vahvaa keskittymistä vaativa laji edellyttää myös henkisen puolen tree-
nausta. Tiainen tekee mielikuvaharjoituksia ja rentouttamisharjoituksia 
säännöllisesti. Kisoissa on kohdistettava kaikki ajatukset suoritukseen; mieli 
ei saisi harhailla muualla. Keskittymiskeinot ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, 

Tiainen korostaa. Osa ampujista esimerkiksi kuuntelee musiikkia, osa kes-
kittyy muutoin.

hUIppU-UrhEIlUrYhMältä  
koNkrEEttISIa toIMENpItEItä
Uusi ampuma-aselaki on tuonut ammuntaharrastuksenkin jälleen julki-
suuteen, niin hyvässä kuin pahassakin. Tiainen ei halua lähteä arvioimaan 
harrastuksen tämän hetkistä tilaa Suomessa yleisesti, koska kokee urheilijana 
katsovansa sitä vain omasta näkökulmastaan. Urheilijana hän ei näe olevansa 
sellaisella näköalapaikalla kuin esimerkiksi seura-aktiivit. 

Nuorten tehoryhmävalmennustoimintaa 
Tiainen kiittelee. 

– Aikanaan juniorina meidän 
harjoittelumme kumpusi vain 
omasta motivaatiosta. Hienoa, 
että näin voidaan tukea nuorten 
harrastusta eteenpäin yhteisölli-
syyden ja kaveriporukan avulla.

Huippu-urheilun muutos-
ryhmän tuloksia Tiainen odottaa 
mielenkiinnolla. Muutosryhmästä 
tosin uupuu nykyajan menestyvä 
huippu-urheilija, ja haasteita var-
masti riittää muutoinkin. Hän heit-
tää työryhmälle toivomuksen, ettei 
työ jäisi pelkästään juttelutasolle, vaan 
ryhmästä tulisi konkreettisia toimenpi-
teitä urheilijoiden ja koko huippu-urhei-
lukentän hyväksi.

Teemu Tiaisen ampumaharrastus
KeSTää nIIn KAuAn KuIn On KIvAA

Teemu Tiainen voitti ilmapistoolin SM-kultaa 
Vierumäellä maaliskuun 13.päivänä.
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B resciassa järjestettyjen ilma-aseiden 
EM-kisojen aikana Suomen EM-kilpai-
lun 2012 järjestelytoimikunnalla tarjou-

tui mahdollisuus vierailla maineikkaan italialaisen 
asevalmistajan Berettan tehtaassa, Gardonen kyläs-
sä, Bresciassa. Aamucappucinojen jälkeen ryhmä 
jalkautui tehdasalueelle, joka poikkesi stereotyyp-
pisestä tehdasmiljööstä kauniine rakennuksineen 
sekä puutarhoineen Val Trompian laaksossa.

Kyseistä Val Trompian laaksoa kutsutaan ny-
kyisin leikkisästi aseteollisuuden Silicon Valleyksi, 
sillä asevalmistuksen taito on joidenkin lähteiden 
mukaan syntynyt tuossa laaksossa jo paljon ennen 
tuliaseiden keksimistä, lähes kaksi vuosituhatta 
sitten. Kauniin laakson läpi kulkee Mella-joki, joka 
on mahdollistanut vesivoiman käytön jo varhai-
siin koneistettuihin tuotantoihin. 

Oppaamme kertoo, että tehtaan 800 työnteki-
jästä suurin osa on kylänasukkaita. Kylä henkii 
monella tapaa Berettan läsnäoloa, eikä ihme, sillä 
asetuotanto ja tehdas ovat sijainneet aikojen alusta 
kylässä samalla paikalla. Myöhemmin tehdaskier-
roksella kuulemme, että jylhien vuorien sisällä on 
Berettan asetehtaan testiradat. 

Maailman vanhin asevalmistaja
Berettan sukutarina on maailman pitkäkestoisin 
ja menestyksekkäin perhedynastia. Se on toimi-
nut jo viidentoista sukupolven ajan. Beretta ei ole 
pelkästään maailman vanhin asevalmistaja, se on 
myös maailman vanhin teollinen yritys. Berettan 
tiedetty historia ulottuu satojen vuosien taakse 
aina 1400-luvulle ja ensimmäiset dokumentoinnit 
teollisesta valmistuksesta ovat jo vuodelta 1526.

Berettan suvun ensimmäinen tunnettu suurmies 
Bartolomeo aloitti asetuotannon Val Trompian 
laaksossa 1500-luvun alkupuolella. Seuraava mer-
kittävä suvun ja tehtaan johtaja oli Pietro (1771-
1853), jonka aikakautena Beretta laajeni vauhdilla. 
Pietron muistomerkki sijaitsee aivan tehtaan lähet-
tyvillä ja tehdas, Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta 
S.p.a, lienee nimetty hänen mukaansa. 

Pietron pojat Giuseppe ja Pietro veivät tehtaan kan-

sainväliseen tietoisuuteen ja toivat modernin tekniikan 
asetehtaaseen. Suvussa on tuotettu myös muita tuottei-
ta, mutta aseita Berettan suku on tuottanut aina.

Berettan menestystarinaa pidetään hyvänä esi-
merkkinä alati kehittyvästä ja innovoivasta liike-
toiminnasta. Lähes puolen vuosituhannen historia 
ja kokemus on pystytty yhdistämään uusiutuvaan 
ja ajan hengessä kulkevaan liiketoimintaan. Teh-
taalla on otettu käyttöön ennakkoluulottomasti 
uutta teknologiaa perinteitä arvostaen. Siinä arvel-
laan olevan syy siihen, miksi Beretta on yhä yksi 
maailman johtavia asevalmistajia.

Tänä päivänä Berettaa johtavat Ugo Gussalli 
Beretta ja hänen poikansa Pietro ja Franco.

Opas tuntee tehtaan  
kuin omat taskunsa
Suomalaisten vierailulla isäntänä toimi tehtaasta 
eläkkeelle pari vuotta sitten jäänyt työntekijä Paulo 
Santoni. Paulolla on takanaan neljänkymmenen vuo-
den työhistoria Berettan tehtaalla. Hän kertoo, että 
on sydämeltään aina berettalainen. Hän pohtii pitkää 
työsuhdettaan tehtaaseen ja toteaa, että työpaikan li-
säksi berettalaisuus on elämänmuoto ja perhe. 

– Työnantajana Beretta on todella hyvä. Siksi 
työntekijät yleensä tekevät koko työuransa teh-
taassa. Meistä pidetään hyvää huolta – vielä eläk-
keelläkin, Paulo kiittelee työnantajaansa. 

Berettan omistajasuku ei ole ainoa, jossa työtä 
jatketaan sukupolvesta toiseen. Paulo toteaa, että 

myös työntekijöiden parissa työ tehtaassa kulkee 
sukupolvelta toiselle. 

– Isoisäni työskenteli tehtaassa neljäkymmentä 
vuotta, isäni neljäkymmentäneljä ja minä neljä-
kymmentä, hän kertaa omaa sukuhistoriaansa. 

Paulo harmittelee, että lapsettomana hänen suku-
haaransa ja työhistoriansa tehtaassa päättyy häneen, 
mutta muistuttaa, että hänen veljellään on kaksi las-
ta, jotka jatkavat tehtaassa myös tulevaisuudessa. 

Vierailuryhmiä opastaa myös muutama muu 
paikallinen opas. Paulo pahoittelee, että hänen eng-
lanninkielen taidossaan on parantamisen varaa, 
mutta muistuttaa, että hän jos kuka tuntee tehtaan 
kuin omat taskunsa. Paulo kertoo tekevänsä vieras-
kierroksia vähintään muutaman kuukaudessa. 

Yksityiskokoelmassa yli 1500 asetta
Vieraskierroksen alussa ryhmä johdateltiin teh-
dasalueella sijaitsevaan asemuseoon. Museossa 
on Berettan suvun asekokoelma, josta löytyy yli 
1500 asetta eri aikakausilta. Kaikki aseet eivät ole 
Berettan tuottamia, vaan aseita on tuotu ympäri 
maailman ja monien tarinat ovat mielenkiintoisia 
yksityiskohtia varhaishistorian merkittävistä tapah-
tumista. Aseiden kokonaisarvoa voi vain arvailla. 

– Vaikka tunnen kokoelman todella hyvin, ai-
van kaikkien aseiden alkuperää ja historiaa en mi-
näkään tiedä, hymyilee Paulo.

Museorakennus rakennettiin jo vuonna 1887, 
ja se toimi aina 1960 vuoteen saakka myyntitila-

On selvä syynsä sille, miksi Berettat eivät ole kärsineet noususta rikkauksiin ja paluusta köyhyyteen vuosisatojen 
kuluessa. Me olemme selviytyneet, koska olemme aina asuneet Gadonen kylässä, olemme olleet tiiviissä 
suhteessa sen ihmisiin. Olemme työskennelleet alalla, jota me rakastamme… Meitä eivät ole häirinneet kiivaan 
kaupunkielämän ilmiöt, me olemme keskittyneet vain yhteen asiaan: aseiden valmistukseen. 

– Dr Pier Giuseppe Beretta, 1988 (vapaa suomennus, Nina Paloheimo)

 Beretta
– Viidentoista sukupolven perhedynastia

Teksti: Nina Paloheimo   Kuvat: Nina Paloheimo ja Risto Aarrekivi

Berettan tehdas sijaitsee Gardonen kylässä Bresciassa. 
Tehdasalue poikkeaa perinteisestä tehdasmiljööstä kauniine 

rakennuksineen ja puutarhoineen Val Trompian laaksossa.
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na. Huoneessa on vieraillut niin kuninkaallisia 
kuin muitakin vieraiden valtioiden päämiehiä ja 
nimekkäitä henkilöitä. Vuonna 1906 tehty ikkuna 
Berettan suvun tunnuksin on historiallinen merk-
kipaalu jo itsessään. 

Vuonna 1960 Berettan suku päätti tehdä myyn-
titilasta heidän yksityisen kokoelmansa säilytys-
tilan ja museon. Kokoelma jakaantuu neljään eri 
osioon: metsästysaseisiin, sotilasaseisiin, pistoo-
leihin sekä erilaisiin historiallisiin aseisiin. Aseet 
sijaitsevat näyttelyhuoneessa lasikaapeissa. 

Museon aseisiin tutustuttiin lähes kaksi tun-
tia, ja Paulon tarinoita aseista ja niiden tarinoista 
kuunneltiin tarkasti. Vierailijajoukossa mukana 
olleen Jarmo Smuran monipuolinen ja laaja ase-
tuntemus antoi vierailijoille vielä ylimääräisen op-
pitunnin aseiden valmistuksesta ja historiasta. 

Koneistettu tuotanto  
ei syrjäytä käsityötä 
Parin tunnin tehdaskierros antoi vierailijoille 
kattavan kuvan siitä, miten aseita valmistetaan 
nykyaikaisesti italialaisella Berettan tehtaalla. Al-
kuaikojen käsityönä tehdystä tuotannosta on siir-
rytty jokaisen asetuotannon kehitysvaiheen kär-
jessä nykyaikaiseen ja tehokkaaseen tuotantoon 
Nykyään tehdasalueen kokonaispinta-ala on lähes 
108 000 neliömetriä kun se vielä 1900-luvun alus-
sa oli kymmenen tuhatta. 

Tehdaskierros kulkee tehdashallista toiseen aina 
yhden tuotantovaiheen vaihtuessa seuraavaan. 
Paulo kertoo, että viime vuosituhannen puolivä-
lissä tehtaalla oli yli 3000 työntekijää, mutta tuo-
tannon automatisoituessa ja tekniikan kehittyessä 
työntekijöiden määrä on vähentynyt Gardonen 
tehtaalla noin kahdeksaansataan.  Tehtaan työnte-
kijöistä suurin osa asuu kylässä, ja vain muutamat 
kulkevat pidemmän matkan päästä Bresciasta tai 
muualta lähialueelta. 

Paulo kuitenkin muistuttaa useaan kertaan, 
että tehtaalla on säilytetty myös käsityönä tehtyä 
tuotantoa. Hän korostaa, että automaatiolla tehdyt 
aseet ovat virheettömiä ja tasalaatuisia ja vain se 
mahdollistaa aseen osien sujuvan ja nopean vaih-
tamisen tarvittaessa. Erityisesti sotilaspuolella 
aseiden tuottaminen on juuri tästä syystä tehtävä 
samalla muotilla. 

– Käsintehdyillä aseilla on oma persoonansa. 
Ne tehdään usein ampujan toivomusten mukai-
seksi ja ampujan persoonallisia toiveita toteuttaen, 
Paulo toteaa. 

– Se on taidetta, hän hymyilee. 
Varsinkin metsästysaseita tehdään yhä myös 

käsin.
Hän muistelee, että yksi kalleimmista käsinteh-

dyistä aseista maksoi jopa 80 000 euroa. Sen pienim-
mätkin osat valmistettiin erillisinä ja omina osinaan. 

Koneistettu ja automatisoitu tuotanto pyörii 
tehtaalla myös illat ja viikonloput.  Paulo arvioi, 
että tehtaalta lähtee päivän aikana keskimäärin 
120 kivääriä ja reilut 300 pistoolia ja toiset 300 
automaattiasetta. Aseet tehdään lähes kokonaan 
Gardonen tehtaalla. Joitakin käsintehtyjä materi-
aaleja, kuten puuosia tehdään muun muassa Gar-
da-järven läheisyydessä. 

Paulo kertoo ylpeänä myös Berettan tuottei-
den laadusta ja laadun tarkkailusta. Jokainen ase 
sarjanumeroidaan ja jokainen ase käy tiukan laa-
dunvalvontaprosessin läpi ennen kuin aseet läh-
tevät tehtaalta matkaan. Mikäli jossain tuotannon 
vaiheessa tuotteessa havaitaan virhe, se palautuu 
takaisin tuotantoon. 

Nykyisin Berettan tuotantoa on jo useissa mais-
sa, ja niiden kokonaisliikevaihto oli vuonna 2009 
jo 144 miljoonaa euroa. Suuri osa Berettan koko-
naistuotannosta on kilpa- ja harrasteaseita ja niistä 
75 prosenttia viedään yli sataan maahan. 

Rajoja kokeiltu myös muilla aloilla
Berettan tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muas-
sa Italian poliisi- ja puolustusvoimat, mutta myös 
monien muiden maiden poliisi- ja puolustus-
voimat. Suurin menestystarina löytyy kuitenkin 
Pohjois-Amerikasta, missä sekä puolustusvoimat 
että valtion poliisivoimat alkoivat käyttää Berettaa 
vuonna 1985. Pian tämän jälkeen myös Ranska 
teki vastaavan ratkaisun. 

Berettaa käytetään menestyksekkäästi myös 
ampumaurheiluun, johon suurin osa tehtaan ase-
tuotannosta suuntautuukin. Berettan aseet ovat 
moninkertaisia olympiavoittajia. Ensimmäinen 
olympiakultamitali saavutettiin Melbournes-
sa 1956, jonka jälkeen voittokulku on ollut vain 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kullan 
värinen. Beretta kehuukin olevansa menestynein 
asetuottaja kansainvälisissä kisoissa. 

Tällä hetkellä Beretta on erikoistunut asetuo-
tannon lisäksi muun muassa ampumaharrastuk-
seen liittyviin vaatteisiin sekä asusteisiin. Vaate- ja 
varustemyynti keskittyy Euroopan lisäksi Pohjois-
Amerikkaan.

Beretta on kunnostautunut historiansa aikana 
myös muilla tuotannon aloilla. Matkalla museo-
kierrokselta tehtaalle vierailijat pysähtyvät ihaile-
maan upeannäköisiä kolmepyöräisiä ”avoautoja”. 
Opas Paulo kertoo kuulijoille, että viime vuositu-
hannella Berettan suku päätyi kokeilemaan siipi-
ään myös autobisneksessä. Kyseiset kulkuvälineet 
ovatkin Messerschmitthin ohjaamokuomuja, jois-
ta ehdittiin tekemään noin 3000 kappaletta autoja 
ennen kuin Berettan suvulle esitettiin kaino toi-
vomus, ettei se lähtisi kilpailemaan tällä liiketoi-
minnan saralla. Paulo Santoni nauraa ja kertoo, 
että tuotanto lakkasi siihen. Muistona tästä tari-
nasta Messerschmitthit komeilevat ansaitsemal-
laan museopaikalla. 

Lähes viiden tunnin vierailu Berettan tehtaalla 
päättyy turvatarkastukseen ja muistojen vaih-
tamiseen puolin ja toisin. Paulon rinnalla koko 
kierroksen ajan kulkenut lupsakan näköinen mies 
pyytää ottamaan heistä vielä kuvan. Eräs seuru-
eesta huomaa, että lupsakan miehen takin sisällä 
vilahtaa aivan aito oma Beretta. Seurue on saanut 
tehdä kierroksensa siis turvallisessa seurassa. Piet-
ro Berettan muistomerkki on vierailumme aikana 
kukitettu näyttävästi.  u

Lähteet: 
Opas Paulo Santoni
www.beretta.com 
Wilson. R.L: The World of Beretta  
– An International Legend (2000)

j	Kuvassa Berettan puoliautomaattipistooleja 30-luvulta 
aina nykypäivään saakka. Ylhäällä oikeassa yläkulmassa 
kaksi kullattua pistoolia, joissa norsunluukahvat. Kullatut 
aseet ovat yleensä lahjoja arabimaiden kuninkaallisille. 
Keskellä kotelon kanssa sarjatuliversio eli konepistooli.

h	Lukkomekanismit syntyvät käsityönä.

k	Neljäkymmentä vuotta tehtaassa työskennellyt Paulo 
tuntee tehtaan ja museon kuin omat taskunsa.
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helsingissä maaliskuussa pidetty Ampumaradat ja viranomaisohjauksen 
tulevaisuuden näkymät -seminaari esitteli uuden ohjeistuksen ampuma-

ratojen ympäristöluvan hakemiseen ja lupapäätösten yhdenmukaistamiseen.  
Vuosi sitten pidetyssä ympäristösuojelua ja kaavoitusta koskevassa semi-

naarissa ilmaistiin ympäristöministeriölle toive luoda malli, jolla ympäris-
töluvan haku- ja päätösprosessia yksinkertaistetaan. Lupakäytännöissä on 
ollut epäselvyyttä niin luvan hakijoilla kuin lupien myöntäjilläkin. Erilaiset 
käsitykset ovat luoneet pahimmillaan myös epäjohdonmukaista toimintaa.  

Suomessa on noin puoli miljoonaa ammunnan harrastajaa sekä kuusisa-
taa ampumarataa. Ampumaharrastajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Siksi 
myös ympäristölupia valvovia viranomaisia ja uusia lupia hakevia on suuri 
määrä. Yhteinen käytäntö ja malli ovat kuitenkin puuttuneet.

Ympäristöministeriö otti ampumaharrastajien toiveesta kopin, ja nyt noin 
vuosi työryhmän asettamisen jälkeen ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Hannele Pokka avasi seminaarin, jossa Ampy-työryhmän raportti esiteltiin.

– Vuosi sitten meille esitettiin toive mallista. Nyt meillä on ilo esitellä työn 
tulos. On kaikkien etu selkeyttää yhteistä pelikenttää, jotta ampujat voivat 
keskittyä harrastukseensa ja lupaviranomaisilla on selkeät periaatteet lupa-
harkintaan, Pokka totesi. 

Yhteinen tahtotila on, että ratojen määrää tulisi tiivistää erityisesti tiheään 
asutulla seuduilla ja muodostaa ampumaurheilukeskuksia. Näillä turvat-
taisiin hallittu ympäristönsuojelu, saavutettaisiin järkevä kustannustaso ja 
mahdollistettaisiin monipuolinen kilpailutoiminta ja ampumaharrastuksen 
saatavuus. 

”nYKYAIKAISTA vAIKuTTAmISTA”
Seminaarin yksi pääjärjestäjätahoista eli Ampumafoorumin puheenjohtaja, 
Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi totesi, että 
Helsinki, Espoo ja Vantaa voisivat ottaa esimerkkiä ja aloittaa yhteistyön 
uudenmallisen keskuksen aikaansaamisesta.  Aarrekivi kuitenkin muistutti 
samalla, että harvaanasutuilla alueilla radat ovat hyvin tärkeitä harjoittelun 
ja eettisen metsästyksen kannalta. 

– Olisi kestämätöntä, että metsästäjä tai urheilija lähtisi lähes kylmiltään 
kilpailu- tai metsästyskauteen.

Myös Aarrekivi kiitteli tehtyä yhteistyötä.
– Tällä hetkellä tuntuu hyvälle seistä tässä salissa. Yhteistyömme on toi-

minut nyt horisontaalisesti yhdessä toimimalla eikä ylhäältä alaspäin johta-
malla. Tämä on nykyaikaista vaikuttamista, Aarrekivi totesi,

Pokka väläytti myös mahdollisuutta vähentää raskasta hallintoprosessia 
luomalla pienemmille radoille toimialakohtainen normi ja siirtyä suurelta 
osin rekisteröitymismenetelmään, kaikkein pienimpien ehkä vain ilmoi-
tusmenetelmään. Vain isoimmat radat laitettaisiin luvan alle. Aarrekivi soi 
ajatukselle täydet viisi tähteä ja toivoi, että normeja kirjoitettaessa otettaisiin 
myös ampumaharrastajien ääni huomioon.

rAPOrTTI lAuSunTOKIerrOKSelle
Aarrekivi lämmitteli tervehdyksessään keskustelua esittämällä ampujien 
keskuudesta toiveen, että lupahakemuksissa ja lupien harkinnassa käytettäi-
siin maalaisjärkeä puolin ja toisin.

– Uusia ratoja ei kukaan rakenna asumisympäristön läheisyyteen, ja toi-
vomus olisi, että kaavoittajat ottaisivat jo olemassa olevat radat huomioon 
uusia kaavaehdotuksia esittäessään.

Ampy-työryhmän raportti on tehty kaikkia asiaa koskettaneiden sidos-
ryhmien tuella, ja se lähtee seminaarin jälkeen laajalle lausuntokierrokselle. 
Ampuma-aselainsäädäntö tulee voimaan kaksivaiheisesti, joista kiireellinen 
ensimmäinen osio on jo hyväksytty. Se astuu voimaan 13. kesäkuuta. 

Ampumarataa koskeva lainsäädäntö, kakkosvaihe, on valmistelun alla, 
mutta päätöksen tekee nyt valittava eduskunta. 

Koko seminaaripäivän tuhti tietopaketti alustuksineen löytyy 
Ampumaharrastusfoorumin www-sivuilta: www.ampumaharrastusfoorumi.fi

AMPUMARATOJEN LUPAKäYTäNNöILLE
hAeTAAn YhTeISYmmärrYSTä

HUIPPUTULOKSIIN!

www.ukpallas. 

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

Teksti ja kuvat: Nina Paloheimo

Seminaarin paneelikeskusteluun 
osallistuivat muun muassa 
johtava asiantuntija Sara Kajander 
Puolustushallinnon rakennuslaitokselta 
(vas.), Ampumaurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, YM 
Ari Saarinen Ympäristöministeriöstä 
ja projektipäällikkö Mika Lehtonen 
sisäasiainministeriöstä.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Hannele Pokka, Ampumaurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi (keskellä) 
ja seminaarin puheenjohtaja, professori 
Jorma Riissanen.





KOHTI LONTOOTA

vammaisammunnassa 600 pisteen ampujia on nykyään niin paljon, että 
silläkin tuloksella voi jäädä ulos finaalista. Sen ja korvien välin mer-
kityksen tietää myös Ateenan vuoden 2004 paralympiavoittaja Minna 

Leinonen, joka jahtaa yhtenä Suomelle maapaikkaa Lontoon paralympialai-
siin ensi vuonna.

– 600 pisteen ampujia on tullut tosi paljon lisää. Ateenassa ja Pekingissä 
heitä oli vielä kolme, nyt MM-kisoissa jo kymmenen. Finaalien taso on men-
nyt kovaksi. Pitää olla henkisestikin rautaa. Pitää olla täysin sopiva lataus, ei 
liiallinen, Leinonen sanoo.

Jyväskyläläisampuja myöntää vaativansa itseltään liikaa, kun pitäisi vaan 
”uskaltaa antaa itsensä osata ampua”. Siksi ei yllätä, että huippu-urheilijaa 
harmittaa SM-kisojen tulos 598.

– En voi olla tyytyväinen kahteen yhdeksikköön. Positiivisessa mielessä 
pitää itseään ruoskia”, Leinonen nauraa.

Kilpailussa on taisteltava henkistä herpaantumista vastaan. Kansainvälis-
ten kisojen tuoma kokemus auttaa 29-vuotiasta ampujaa.

– Lisäksi pitää tuntea itsensä hyvin. Pitää tietää, miten juuri minä pystyn 
tekemään hyvän suorituksen. Kyllä henkistä puolta pystyy treenaamaan 
mentaaliharjoituksilla.

Säädöt löYtYIVät VaIVattoMaStI
Erityisen innoissaan Leinonen on myös uudesta työvälineestään, uudesta 
aseestaan. Säädöt löytyivät vaivattomasti. Iloinen asia on myös aiempaa pie-
nempi, S-koon, liipasinkäden kahva, joka sopii käteen erinomaisesti.

– Ase toimii erinomaisesti, minulla on täysi luottamus aseeseeni. En-
simmäiset 600 pisteen suorituksetkin olen jo ampunut kilpailussa. Ase on 
suunniteltu jousituelta ampumiseen. Tukin alaosa on tasainen, mikä auttaa 
jousitukea asettumaan suoraan. Ase pysyy tasaisesti. Siinä on myös enem-
män säätömahdollisuuksia kuin aiemmassa aseessani, Leinonen kertoo in-
noissaan. 

Uutta työvälinettään Leinonen odotti syksyllä niin hartaasti, että kuvasi 
Paralympiakomitean nettisivujen blogissaan joulun tulleen, kun ase saapui.

– Ampumaintoni ei ole koskaan laantunut, mutta nyt se tuntuu olevan 
nousemassa uuteen kukoistukseensa. Kiitos siitä uudelle silmäterälleni – ki-
väärille, jonka kanssa olen valmis uusiin haasteisiin, Leinonen marraskuun 
lopussa blogissaan jatkoi.

Ampujana hän haluaa kehittyä koko ajan. Tuorein ilonaihe on ollut moni-
en ampujien käyttämä tietokoneohjelma, jossa omalta koneelta voi osumiaan 
tutkia ja analysoida.

– Se on sellaista uutta hyvää mielenkiintoista harjoittelua.

MoNIpUolISta fYYSIStä harJoIttElUa
Fyysiselläkin puolella Leinonen on tehnyt kovasti töitä, että edellytykset 
huippuonnistumiselle olisivat myös sillä puolella kunnossa. Kolmeen viikoit-
taiseen fysioterapiakertaan sisältyy kahdesti kuivajumppaa ja venytyksiä sekä 
yksi allastreeni. Sen lisäksi Leinonen ehtii paljon muutakin:

– Omalla vuorolla käyn altaassa kerran viikossa. Lisäksi seison, nyrkkeilen, 
käsipyöräilen puolesta tunnista 1,5 tuntiin, teen venytyksiä ja puristusvoimaa 
kehittäviä liikkeitä pallolla, Leinonen kertoo monipuolisesta harjoittelus-
taan.

Koko ajan koveneva kilpailu tarkoittaa myös sitä, että Leinoselle ja muille 
suomalaisampujille paralympiapaikkakin on jo kova saavutus. Jos hyvin käy, 
Lontoossa nähdään useampikin suomalaisampuja. Leinoselle paralympia-
paikka on unelma, jonka eteen hän tekee kovasti töitä.

– Meitä motivoidaan entisestään, luodaan periksiantamatonta, huippu-
urheilijalle kuuluvaa mielentilaa. Lontoo valmistautuu upeaan tapahtumaan. 
Sinne todella kannattaa pyrkiä. Silmäni katsovat kuvia nälkäisinä, korvani 
ahmivat tietoa ja kannustavia sanoja”, Leinonen kirjoitti tammikuussa Para-
lympiakomitean Kohti Lontoota -blogissa.

Unelmaa kohti edettäessä seuraava tärkeä etappi on maailmancup Espan-
jassa 4.-8. toukokuuta. Kansainvälisen kilpailukauden ja maapaikkajahdin 
lähestyessä Leinonen toteaa Lontoosta levollisesti:

– Toivon, että pääsen. Toivon, että olen ollut sen arvoinen. Se on suuri 
unelma.  u

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuvat: Kimmo Mustonen

Uuden työvälineen kanssa
KOhTI unelmAA

Minna Leinonen on 
Ateenan vuoden 2004 
paralympiavoittaja.
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”600 pIStEttä pItää olla 
kaIkIlla taVoIttEENa”

Suomen vammaisampujilla on edessään erikoinen kilpailukausi. 
Toukokuussa ja lokakuussa ovat tärkeät maailmancupin kilpai-

lut, kun ensin Espanjan Alicantessa ja myöhemmin Yhdysvaltain 
Fort Benningissä jaetaan voittajille suoria maapaikkoja Lontoon 
paralympialaisiin 2012. 

Siinä välissä ei kansainvälisesti olekaan oikeastaan mitään, kun 
EM-kilpailut jouduttiin toisen kerran peräkkäin perumaan. Tilanne 
harmittaa Ampumaurheiluliitossa vammaisammunnan kehitys-
päällikkönä toimivaa Pirjo Peltolaa.

– EM-kisojen peruuntuminen on todella harmittava juttu. Nyt toi-
mintaa harjoittelun osalta täytyy muutenkin katsoa eri lailla, sillä 
lokakuu on normaalisti ollut meille siirtymäaikaa, Peltola sanoo.

Suoria maapaikkoja saa vielä Sydneyn maailmancupissa, mutta 
sinne suomalaiset eivät näillä näkyminen ole lähdössä. Ammunta 
on ollut suomalaisittain kesäparalympialaisten vahva laji. Vaikka 
suoria paikkoja ei Alicantesta tai Fort Benningistä tulisikaan, tilan-
ne ei ole toivoton.

– Olisihan se positiivinen asia, jos suora maapaikka tulisi Alican-

tessa. Vaikka emme saisikaan yhtään suoria maapaikkoja, saam-
me ainakin yhden paikan tulosrajoja ampuneiden listan kautta. 
Joukkue tulee kuitenkin jäämään pieneksi, Peltola ennakoi.

odottaVa tIlaNNE 
Suomalaisten osalta tilanne on toukokuun lähestyessä odottava.

– Tilanne näyttää kohtuulliselta. Kyllä meidän koko nelikolla pi-
tää 600 pistettä olla tavoitteena, Peltola sanoo toiveikkaana.

Vammaisammunnan suomalainen tulevaisuus näyttää valoisal-
ta, vaikka seuraava rypäs onkin vasta 12–15-vuotiaita. Heistä on 
vielä Rio de Janeiron 2016 paralympialaisiinkin liian aikaista odot-
taa uusia menestyjiä, mutta toiminta on hyvällä tiellä.

– Aiomme perustaa nuortenkin ryhmän. Valmentajakoulutuksen 
myötä seuroissa alkaa tietämys nousta. Sitä kautta toimintaa on 
mahdollista saada kestävälle pohjalle. Vaikka messutapahtumat 
ja muut sellaiset ovat tärkeitä, tärkeämpää ja kestävämpää on kui-
tenkin seuroissa tehtävä työ, Peltola sanoo.

Erityisen aktiivisia seuroja vammaisammunnan saralla ovat vii-
me aikoina olleet Turun Seudun Ampujat, Mäntsälän Urheilijat ja 
Poliisien Ampumaseura.

Teksti: Heidi Lehikoinen

j	Veikko Palsamäki on yksi Lontooseen 
 paikkaa havitteleva suomalaisampuja.

f	Pirjo Peltola antaa ohjeita Minna Leinoselle.

Kotisivumme: www.asetalo.fi  • E-mail: asetalo@asetalo.fi 
LIIKKEEMME AVOINNA MA-PE 9.00-17.00, LA 10.00-13.00
MAAHANTUONTI-, TUKKU-, POSTI- JA VÄHITTÄISMYYNTILIIKE

PL 32, 34801 VIRRAT. Puh. (03) 4755 371, fax (03) 4753 151

AMPUJILLE JA SEUROILLE
Niin seuroille kuin suoraan ampujillekin edulliset mutta tarkat ja 
toimivat Hämmerli ja Röhm ilma-aseet!!

Hämmerli AR20FT tarkkuusilma
kivääri 4,5mm kertalaukaus, 300 bar ilmasäiliöllä,
säätötukki, 7,5J, kokopituus 1009mm.      790,00

Nyt saatavana myös Hämmerli CR20S tarkkuusilmakivääriä 88g CO2
säiliöllä, paino 4550g,  kokopituus 1142mm, säätötukki   590,00

Röhm ilmapistooleita, heti varastosta mm.
Röhm Trainer kal 4,5 mm, ilmapistooli .
7,5 joulea, 8 luodin lipas, pituus 280mm, paino 1100g.    590,00

Röhm Twinmaster Action 4,5 mm ilmapistooli .
7,5 Joulea,  8 luodin lipas, pituus 325mm, paino 910g.  390,00

Englantilaiset, laadukkaat HULL ratapatruunat mm.
Sovereign Fitasc kal 12, 28g sporting patruunat 
Sovereign kal 12, 24g ratapatruunat
Comp X kal 12, kal 12 ratapatruunat, myös 21g

Trust edulliset haulikon patruunat
Trap/Skeet kal 12/70 24g haulikoko 7 1/2 (2,4mm) tai 9 (2,00mm)
Sporting  kal 12/70 28g haulikoko 7 1/2 (2,4mm)
Myös kal 16 ja 20 ratapatruunat.
Pyydä tarjousta isommista eristä kauppiaaltasi tai meiltä!

Kysy tuotteistamme kauppiaaltasi tai meiltä tai vieraile sivuillamme 
www.asetalo.fi .
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Tekstit ja kuvat: Matti Erkkilä

H
annu Uronen, 34, saavutti 23-vuotiaana Orimattilassa vuonna 1999 
miesten kaksoistrapin Suomen mestaruuden. Nuorten sarjan mesta-
ruuteen lohjalainen laukoi kolmesti. Hän kuului viiden vuoden ajan 
haulikkolajin Suomen maajoukkueeseen, mutta harjoitusmahdolli-

suudet alkoivat heiketä. 
Helsingin ja Turun välinen moottoritie linjattiin Urosen kotiradan päälle, 

ja ampumakeskuksen käyttö lakkautettiin vuonna 2001. Samalla käytännössä 
katkaistiin Urosen harjoittelumahdollisuudet ja haulikkoampujan ura.

Onneksi Urosen isällä oli jo silloin Lohjan Ase ja Osa-aseliike Lohjan 
Nummenkylässä. Siellä nuorukaista kiinnostivat haulikkojen lisäksi toimin-
ta-ammunta-aseet. Nummi-Pusulassa oli Mansikkakuopan ampumarata, 
jossa practical- ja siluettiampujat harjoittelivat ja kilpailivat. 

Reserviläistoiminnan SRA-ammuntojen kautta Uronen vaihtoi haulikon 
practical-aseisiin. Hän liittyi Big Bore Club -seuraan, ja hänet valittiin pian 
jopa seuran puheenjohtajaksi. Hän toimikin BBC:n puheenjohtajana Yhdys-
valtoihin muuttamiseensa saakka.

Mansikkakuoppa oli kaivettu pohjavesialueelle; siksi Urosella oli edessään 
muutaman vuoden jälkeen toinen häätö.

USa practical-aMMUnnan MeKKa
– Kun Anne sai työkutsun Yhdysvalloista, tajusin, että edessäni oli kaksi suur-
ta mahdollisuutta: kehittyä sekä ampujana että ammatissani. 

PrAcTIcAl-AmmunnAn SYnTY
Practical-ammunta sai alkunsa Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Kansainvälisen toiminnan voidaan katsoa alkaneen niin ikään Yhdysval-

loissa vuonna 1976, jolloin perustettiin lajin kattojärjestö IPSC (International Practical Shooting Confederation). 
Suomeen laji tuli 1970-luvulla, ja Practical liittyi osaksi Suomen Ampujainliittoa vuonna 1990.
Lajia hallinnoi nykyään Yhdysvalloissa USPSA (United States Practical Shooting Association), joka on kansainvälisen lajiliiton IPSC:n 

jäsen. USPSA:lla on lähes 20 000 jäsentä. Vaikka USPSA on kansainvälisen lajiliiton jäsen, Yhdysvaltain kisoissa noudatettavat säännöt 
poikkeavat hieman kattojärjestön säännöistä. Erot ovat kuitenkin pieniä. Suurimmat erot liittyvät varusteisiin, joten ampumasuoritukset 
ovat käytännössä luonteeltaan samanlaisia. Pieniä filosofisia erojakin toki löytyy: Yhdysvalloissa korostetaan usein huippunopeita suo-
rituksia kun taas Euroopassa kilpailut ovat usein enemmän tarkkuuspainotteisia.

ASe JA OSAllA OmAAKIn TuOTAnTOA
Lohjan Ase ja Osa Ky on lohjalainen asealan yritys, joka on perustettu vuonna 1992. Se myy asealaan liittyviä tuotteita, uusia ja käytet-
tyjä. Yrityksellä on myös omaa tuotantoa. AR-15 tyyppisten aseiden kanssa Ase ja Osa on työskennellyt vuodesta 1993.

Jokainen Uronen Precision -kivääri valmistetaan Suomessa yksilöllisesti käsityönä, asiakkaan toivomusten mukaisesti. Jokaiselle 
aseelle myönnetään lisäksi tarkkuustakuu. Jo vakiovarustelu on varsin kattava, sillä aseesta löytyvät muun muassa laadukas laukais-
ukoneisto sekä säädettävä kaasuportti. Ideana on, että ase on kilpailukykyinen, kun siihen lisätään lajisääntöjen sääntelemät osat 
(tähtäin/tähtäimet, suujarru ja mahdollinen bipodi).

– Tällä hetkellä valmistamme Suomessa muun muassa kivääriemme ylä- ja alarungon, kaasuportit ja suujarrut. Kehitämme jatkuvasti 
uusia Uronen Precision -tuotteita, tällä hetkellä kehitystyön alla on laukaisukoneisto ja etutähtäin, Hannu Uronen selvittää.

Uronen Precision -tuotteita on myyty eniten Suomessa. Lisäksi tuotteita on viety Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Viroon, Venäjälle, Ka-
nadaan ja Yhdysvaltoihin.

Sattuma ja ratojen sulkeminen veivät…
HannU Uronen läHti YHdYSvaltoiHin

turun moottoritie nielaisi lohjalaisten haulikkoradan. 
Naapurikunnan eli Nummi-pusulan Mansikkakuopan rata 
oli kaivettu pohjavesialueella. onneksi hannu Urosen 
anne-vaimo sai vuonna 2009 määräaikaisen työpaikan 
Yhdysvalloista. Se turvasi ja paransi pariskunnan yhteisen 
harrastuksen jatkumisen – jopa voimakkaan kehittymisen.

Hannu Uronen esittelee Ase ja Osan valmistamaa itselataavaa 
kertatulikivääriä. Aseen nimi on Uronen Precision UR-15. 
Asetta käytetään SRA- ja practical-ammunnassa.
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Uronen oli tiiviisti mukana isänsä perustamassa asealan yrityksessä. Ase ja 
Osalle avautui uusia mahdollisuuksia viennissä, tuonnissa ja asesepän toimessa.

– Sain Coloradossa nopeasti ystäviä practical-ammunnan parista. He ovat-
kin auttaneet minua todella monin tavoin. Nyt tiedän, että menestyäkseen 
kilpa-ampujana lajista pitää tulla elämäntapa. Kaiken minkä teen, on liityttä-
vä tavalla tai toisella harrastukseeni. Toisaalta, practical-ammunnassa oppi-
mani asiat auttavat minua myös normaalielämässä ja erityisesti työssäni.

Yhdysvalloissa monen elämäntehtävänä on kiertää practical-kisoja. Silti 
vain harvat pystyvät elättämään itsensä kilpa-ampujina. Palkinnot eivät elätä, 
mutta muutamia kymmeniä ampujia on onnistanut. He ovat päässeet suosit-
tujen tuotteiden mannekiineiksi ja saavat tuotevalmistajilta palkan. Heidän 
työnään on kantaa asuissaan mainoksia ja menestyä kisoissa.

Uronen hankkii tulonsa yritystoiminnasta isänsä kanssa. Toisena harras-
tuksen tarvitsemana tulonlähteenä ovat yhteistyösopimukset coloradolaisten 
Rick Herbert Firearms´n sekä Henning´s Shopin kanssa. Lisäksi Uronen na-
puttaa tekstiä Rekyyli-lehteen amerikkalaisista uutuuksista.

Varusteiden saatavuus on Yhdysvalloissa helppoa. Hintataso on suunnil-
leen samaa luokkaa – ruuti on paljon halvempaa, mutta esimerkiksi nallit 
ovat hieman kalliimpia kuin Suomessa.

Harva on Grand MaSter – Uronen on
Practical-ampujat luokitellaan Yhdysvalloissa kuuteen portaaseen. Ylin luo-
kitus on Grand Master (GM). Tästä alaspäin mentäessä seuraava luokitus on 
Master (M), jonka jälkeen tulevat A-, B-, C- ja D -luokat. Urosen vaimo Anne 
on saavuttanut B-luokituksen. GM-tittelin on suomalaisista saavuttanut vain 
Hannu Uronen.

Uronen kiipesi huipulle todella rivakasti, kahdeksassa kuukaudessa. 
Hän harjoitteli kahdesti päivässä, sai hyvää valmennusapua ystäviltään ja 
itseoppineena aseseppänä huolellinen piti aina varustuksensa huippuvi-
reessä. Mansikkakuopan lukemattomat treenit olivat antaneet tiivistyneen 
harjoittelun tarvitseman kestävän pohjan.

– Uskoisin, että ainakin Matti Manni ja Vesa Jumppanen voisivat yltää 
täällä Grand Master -luokkaan. Suomessa on lukuisia hyviä ampujia, mutta 
uskon Vesan ja Matin omaavan ampumataitonsa lisäksi kovaan harjoitteluun 

tarvittavan asenteen. Vesa on kilpaillut USA:ssa ja sijoittui kerran hienosti 
kuudenneksi isossa kilpailussa. Kiväärin practical-miehistä haluaisin nähdä 
Yhdysvalloissa kilpailemassa Euroopan mestaruuksiin yltäneet Raine Pelto-
kosken ja Isto Hyyryläisen.

Uronen kehuu ampumaharrastuksen olosuhteita Coloradon alueella. Sää 
on lempeä, seuroja on paljon, ja siksi kilpailuja riittää ja ne järjestetään hyvin 
erilaisilla radoilla.

– Seuraan tarkasti uudistuvan aselain loppuvaiheet ja tulevia kevään vaale-
ja. Sitten pohdimme mahdollista paluuta Suomeen tai jäämistä Yhdysvaltoi-
hin, Uronen selvittää perheen tulevaisuutta. 

– Paljon riippuu siitä, millaisiksi urheiluammunnan harrastusolosuhteet 
Suomessa lähivuosina muodostuvat.  u

Hannu Uronen ehti kaksoistrapissa kilpailla monesti niin 
kansainvälisillä kuin kotimaisillakin radoilla.
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– uusi mallivuosi ei tuonut merkittävää
Jos IWA 2011:stä pitäisi etsiä kaksi silmiinpistävintä tuoteryhmää, niin kumpikin 
niistä liittyy paremminkin metsästykseen kuin ISSF-disipliinin lajeihin. Ne olisivat 
turkkilaiset aseet ja kiinalainen optiikka. Molemmissa uusia merkkejä ja brändejä 

tuntuu syntyvän kuin sieniä sateella. Toki ISSF/SAL-ampujaakin kiinnostavia tuotteita 
oli esillä, mutta veret seisauttavia uutuuksia ei näkynyt. Seuraavassa hajahuomioita.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Valmistajat, Matti Erkkilä, Pekka Suuronen

Caesar Guerini (Italia)
on uudehko haulikonvalmistaja, jonka perusta-
jalla on tavan mukaan pitkä työrupeama ja koke-
mus toisen valmistajan palveluksessa. Guerini on 
ollut ärhäkkäästi liikkeellä sekä Euroopassa että 
eritoten USA:ssa. Se on ostanut osuuden Fabar-
mista ja kertoo, että Guerini ja Fabarm yhdessä 
muodostavat Italian toiseksi suurimman haulik-
komahdin. Se ykkönen on tietysti Beretta.

Guerini hakee jalansijaa sekä rata- että met-
sästyshaulikoissa, keskihintaluokassa ja siitä 
ylöspäin. Tämän lehden ilmestyessä ensimmäiset 
Guerini-haulikot rupeavat olemaan maahantuoja 
Hjorthin varastossa.

Huomioni kiinnittyi näppärään piippujen li-
säpainojärjestelmään, joka liittyy Guerinin DTS 
-ratahaulikoihin. Pelkin näppivoimin keskikis-
koon voidaan liittää 60, 80 ja 100 g lisäpainoja. 
Painopistettä voidaan nopeasti siirrellä pituus-
suunnassa sekä myös oikean ja vasemman puo-
len välillä.

DTS-haulikoissa on tähtäinkiskon säätömeka-
nismi, jolla voidaan säädellä osumakeskeispistettä.

www.caesarguerini.it 

MTs (Venäjä)
eli MC on haulikkomerkki, joka saavutti Neu-
vostoliiton aikoina menestystä haulikkoradoilla. 

Line, alapuolella Sport Line ja Field Line. Kaik-
kiaan erilaisia 22 LR-patruunoita löytyy RWS:ltä 
suuri määrä, ja onpa ohjelmassa vielä 22 Short- ja 
22 Long- kaliiperitkin.

RWS tarjoaa tarkkuuspatruunoita myös pitem-
män matkan ampujille. 308 Win. Target Eliten 
luvataan käyvän hyvin 300 metriin saakka, Target 
Elite Plussan aina 1000 metriin.

www.rws-ammunition.com  

Olimp (Venäjä)
Koverapohjaisilla Olimp-22 -patruunoilla voitet-
tiin takavuosina olympialaisten kultamitali, mutta 
toisen merkin alla. Tämä joskus "Klimovskina" 
tunnettu patruunabrändi hävisi Neuvostoliiton 
hajottua takavasemmalle, mutta oli nyt esillä 
IWA:ssa kuudella laadulla: Olimp-R (paras laatu, 
luvataan alle 11 mm käynti), Olimp-Line, Olimp-
Hunting sekä sitten kolmea laatua talvipatruunaa 
(Olimp-Bi, Olimp-Nord ja Olimp-Winter).

Valitettavasti vain maailman ohuin kirja on "20 
vuotta Venäjän patruunateollisuuden tiedottamis-
ta". Ainakaan tälle lehtimiehelle ei herunut pikku-
ruista lehdykkää enempää tietoja saatavuudesta, 
hinnoista tms. Valmistaja toimii Klimovskissa ja 
nimi on vapaasti käännettynä "Federaation Tiede- 
ja Tuotantokeskus".

www.tsniitochmash.ru 

MTs:n haulikoita oli esillä IWA:ssa. Valmistaja 
sijaitsee edelleen Tulassa, mutta nimi on Venäjän 
myötä vaihtunut nimihirviöksi KBP Instrument 
Design Bureau Subsidiary TsKIB SOO. 

Esillä oli haulikko MTs7-12S, joka on sekä 
päällisin puolin että numeroiden valossa melko 
tavanomainen 12/70 -väljyyden haulikko. Sitä saa 
versioina trap, skeet, sporting ja metsästys. Vain 
sportingissa on vaihtosupistimet. 

Ase ei näyttänyt mitenkään erityisen "fiiniltä". 
Pitkällisen maanittelun jälkeen esittelijät suostuivat 
piirtämään esitteeseen käsin hinnan: 5600 euroa. 
Ylenpalttisesta myynti- ja markkinointi-innosta ei 
yrityksen messuesittelijöitä voi ainakaan syyttää.

www.tulaskib.ru 

RWS (Saksa)
on kuulunut vuodesta 2002 sveitsiläiseen RUAG-
konserniin, mutta patruunat kääritään kokoon 
Saksassa. RWS oli näyttelyssä kotikentällään, sillä 
tehdas sijaitsee Nürnbergin naapurikaupungissa 
Fürthissä, on sijainnut jo yli sadan vuoden ajan. 

RWS esitteli uuden mietorekyylisen patruunan 
.22 LR Pistol Match SR (SR niin kuin Soft Recoil). 
Miedomman rekyylin lisäksi luvataan pienentynyt-
tä suuliekkiä. Lähtö 130 mm testipiipun suusta 260 
m/s. Patruuna kuuluu Profesional Line -sarjaan.

RWS:llä on Professionalin yläpuolella Premium 

1. 2. 3.
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toimittaja Lontoon 2012 olympialaisiin. LaPorte oli 
toimittaja mm. myös vuoden 2008 olympialaisiin 
(Peking), 2004 (Ateena)ja 1980 (Moskova).

www.laporte.biz 

Morini (Sveitsi)
on kehittänyt paineilmapistooleihin uudentyyp-
pisen mittarin. Se on digitaalinen, ja siihen on 
sisällytetty mikrosirutekniikan mahdollistamia 
sovelluksia. Mittari kertoo säiliön paineen digi-
taalisesti, mutta se ilmoittaa myös jäljellä olevien 
kelvollisten laukausten määrän. Morinin mittari 
tekee säiliön lämpötilakorjauksen, koska sillä on 
huomattava vaikutus laukausten määrään.

Anschütz (Saksa) 
on palaamassa keskussytytteisiin kivääreihin ja met-
sästysasemarkkinoille. Uusi toimitusjohtaja Jochen 
Anschütz sanoi suoraan, että sukupolven vaihtuessa 
(Dieter Anschütz jäi eläkkeelle vuonna 2008) tulee 
myös uusia ajatuksia. 22 LR- kiväärimalleissa 1907 
ja 1913 uutuutena oli ainoastaan väri. Aseita kutsu-
taan Orangeiksi (appelsiini), ja niitä valmistetaan 
rajoitettu erä ainoastaan tämän vuoden aikana.

Ampumahiihdossa Anschütz rulettaa edelleen. 
"Tähän mennessä kauden 2010-11 kilpailuissa 
aseemme ovat vieneet kaikki mitalit", Jochen An-
schütz toteaa tyytyväisenä. "Markkinaosuutemme 
ampumahiihdossa on 97 prosenttia.”

www.anschuetz-sport.com 

Gehmann (Saksa)
esitteli pienikokoisen uutuuden, jonka merkitys 
on toimitusjohtaja Markus Gehmannin (äidin 
puolelta suomalainen) mukaan sitäkin suurempi. 
Kyseessä on suodatin, S60 Gehmann Superfilter 
MicroSight. Pikkuruinen laite kiinnitetään diopte-

rin eteen takatähtäimeen. Tässä on oltava M9,5 x 
1 kierre (useimmissa on juuri tämä). Valmistajan 
mukaan laite terävöittää ihmissilmän kykyä nähdä 
tarkkana sekä etutähtäin että maali. Laitteessa ei 
ole lainkaan suurennosta, joten se on Gehmannin 
mukaan yksiselitteisesti ISSF-laillinen. 

www.gehmann.com 

LaPorte (Ranska)
on vuonna 1927 perustettu kiekkojen ja heitinten 
valmistaja. Se toimii edelleen perheyrityksenä. Pre-
sidentti Jean-Michel LaPorte kertoi solmineensa 
kaksi viikkoa sitten sopimuksen, jossa LaPorte on 
yksinoikeudella auktorisoitu kiekkojen ja heitinten 

4.
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1. Mika Hjorth Caesar Guerinin osastolla. 
Kädessä on monipuolinen DTS Trap.

2. Anschütz kokeilee appelsiinin väriä kiväärissä. 
Veljekset Jochen (vas.) ja Uwe Anschütz johtavat yritystä.

3. Markus Gehmann pitää vasemmassa kädessään pikkuruista 
supersuodatinta, joka terävöittää kiväärin tähtäinkuvaa.

4. Pardinin vientipäällikkö Alberto Trincia esittelee  
pienen pientä sähkölaukaisumoduulia.

5. Lindenin magneettisauva kerää haulikonhylsyt  
tehokkaasti ja selkää säästäen.

6. LaPortea pidetään Euroopan johtavana nimenä kiekoissa 
ja heittimissä. Ranskalaista perheyritystä johtaa Jean-Michel 
LaPorte (oik.), Frédéric LaPorte toimii vientipäällikkönä.

7. Uwe Anschütz kertoo toimittajalle  
uudesta EVOTop- ampuma-asusta.
8. Sveitsiläisen Morinin omistaja Francesco Repich 
lämmittää kädessään paineilmasäiliötä ja demonstroi,  
miten pienestä säiliön paine nousee.
9. Pehmytrekyylinen .22 LR pistoolinpatruuna  
oli RWS:n vuoden uutuus.
10. Steyr Sportin markkinointipäällikkö Frauke Umdasch 
(oik.) ja Manuela Weinzerl esittelevät kenttäammuntaan 
tarkoitettua LG110 FT- paineilmakivääriä.
11. Cav. Renato Gamba pitää käsissään Lontoon 
olympialaisten muistohaulikkoa. Vain 50 kpl valmistetaan.
12. Gehmannin mukaan uusi Microsight supersuodatin auttaa 
näkemään sekä etummaisen rengasjyvän että maalin terävänä.
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Mittari voidaan jälkiasentaa Morinin säiliöihin, ja 
se on vakiona uusissa säiliöissä. Toistaiseksi Morini 
ei aio valmistaa adaptereita muiden merkkien säili-
öihin, vaan se haluaa pitää uutuusarvon itsellään.

www.morini.ch 

Renato Gamba (Italia)
on perinteikäs haulikonvalmistaja. Cav. (=paro-
ni) Renato Gamba itse on vanha kiekkokonkari 
(nyt 71-vuotias) ja poika Enrico jatkaa jalanjäljillä. 
Olympialaisten kunniaksi Gamba valmistaa vain 50 
kappaletta erikoismallia Daytona Trap -haulikosta. 
Ase on käsityönä valmistettu perinteinen 12/70 
haulikko kiinteillä supistuksilla. Supistusasteet, ku-
ten moni muukin asia tässä haulikossa, ovat "osta-
jan valinnan mukaan". Hinta alkaen 25 000 euroa.

www.renatogamba.it 

Ase Utra (Joensuu)
oli esillä maahantuojansa Hoffmannin osastolla. 
Toimitusjohtaja Kari Hirvonen oli tyytyväinen 
siitä, että Saksassa ruvetaan pikkuhiljaa ymmärtä-
mään äänenvaimentimen työsuojelullinen merki-
tys. Erilaiset viranomaiset, joiden on suhteellisen 
helppoa saada lupa äänenvaimentimen käyttöön, 
ovat olleet melko innokkaasti ostoksilla.

Suomen tulevaan tilanteeseen, jossa äänenvai-
mentimesta kaavaillaan aseen osaa sarjanume-
roineen lupineen päivineen, Hirvonen suhtautuu 
tyynesti. "Katsotaan nyt se asetusteksti ensin. Eikä 
sarjanumerointi meitä haittaa, sillä vaimentimem-
me ovat jo nyt olleet sarjanumeroituja. Asekauppi-
aan kirjanpidon viennit saattavat tosin lisääntyä."

www.aseutra.fi 

Linden Leisure (Britannia)
on kävelysauvojen ja kenttätuolien valmistaja. Se 
esitteli magneettisauvan, jolla voidaan kerätä hyl-
syjä ampumaradalta. Sauvan kerrottiin nappaavan 
hylsyt jopa kahden metrin päästä ja keräävän ker-
ralla jopa 50 haulikonhylsyä. Ne voidaan pyyh-
käistä sauvan päästä roskikseen.

Luonnollisestikaan magneetti ei nappaa luoti-
patruunoiden messinkihylsyihin. Vaan amerik-
kalainen Hornady esitteli jo teräshylsyisiä pat-
ruunoita, ja itäisessä naapurimaassa sellaisia on 
valmistettu maailman sivu.

www.lindenleisure.co.uk 

Grünig & Elmiger (Sveitsi)
esitteli uusvanhan peräjärjestelmän Return. Tämä 
monipuolisesti säädettävä perä on vakiona Racer 22 
LR -kiväärissä, mutta sitä myydään myös erikseen.

Pari vuotta sitten esitellystä Racer-kivääristä on 

tehty evoluutioversio RS III. Siinä on mm. piden-
netty tähtäinlinja (VLV Racer) ja puhdistuspuikon 
ohjain on uusi. Tukki on alumiinia ja lukon suojus 
hiilikuitua.

www.gruenel.ch 

CZ (Tshekki)
esitteli vaihtopiippuisen 455-kiväärin, jossa kalii-
perit vaihtuvat 17 HMR:n, 22 LR:n ja 22 WMR:n 
välillä. Myös peukaloreikäinen laminaattitukki sa-
maan aseeseen oli uutta. Keskisytytteisissä kivää-
reissä CZ550 -sarjassa nähtiin tosimiesten kalii-
pereita: 404 Jeffery, 416 Rigby, 458 Win. Mag., 458 
Lott, 500 Jeffery ja 505 Gibbs. 

Haulikkopuolella vanha tunnettu haulikko-
merkki CZ toisti päivän säveltä. Se ostaa nyt hau-
likkonsa turkkilaiselta Hûglulta, omaa valmistetta 
ei luettelossa ollut. Konkurssiin mennyt Brno on 
otettu CZ:n suojiin. Sen haulikot, kaksoisluodikot, 
taittopiippukiväärit ja yhdistelmäaseet sentään 
valmistetaan vielä Brnossa, Tshekin tasavallassa. 

www.czub.cz 

Pardini (Italia)
kertoi uusitusta sähkölaukaisujärjestelmästä, joka 
voidaan jälkiasentaa sellaisiin vanhempiin Pardi-
ni-pistooleihin, joissa on sähkölaukaisu. Tämä on 
asesepän työtä, joka on Suomessa annettu tampe-
relaiselle Pirkan Aseelle.

Sähkölaukaisu on keskusteltu asia. Pardinin 
vientipäällikkö Alberto Trincian mielipide on, että 
sähkölaukaisusta on etua olympia-ammunnassa 
(rapid fire), mutta vakiopistoolissa mekaaninen 
laukaisu saattaa olla parempi.

www.pardini.it 

Steyr Sport (Itävalta)
on muuttanut nimensä edellä olevaan muotoon. 
"Waffen" halutaan unohtaa, koska sanalla on Kes-
ki-Euroopassa huono karma. Yritys haluaa kertoa, 
että sen tuotteet ovat urheiluvälineitä eikä aseita.

Uutuustuote on paineilmakivääri LG110 FT 
Field Target -ammuntaan. Toimitukset alkavat 
heinäkuussa 2011. 

www.steyr-sport.com 

1. Harri Laaksonen tekee kiväärit ”räätälintyönä”.  
Tilaaja voi käydä parikin kertaa katsomassa työn etenemistä.

2. Messuilla oli kesyjä haukkoja ja pöllöjä. Linnut  
viihtyivät hyvin emäntiensä huomassa. Mikäs ettei!

3. Benellin pääjohtaja Luigi Moretti pitää lehdistötilaisuutta 
uuden A.R.G.O. Endurance kiväärin ensiesittelyssä.

4. Ase Utran Kari Hirvonen raivaa ennakkoluuloja ja  
laillisia esteitä äänenvaimenninten tieltä Saksassa.

1.

2.

3.

4.
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metsästyksen ja asealan IWA-messut ovat 
edelleen voimissaan. Vain kauppiaille ja 
ammattiväelle suunnattu tapahtuma in-

nosti 35 220 (viime vuonna 32 214) vierasta yli 
sadasta maasta keväiseen Saksan Nürnbergiin 
maaliskuun puolivälissä. 

Näytteilleasettajia oli 1166 (1141). Osastot oli 
pakattu tiiviisti seitsemään halliin 63 320 (62 000) 
neliömetriä vievään tilaan. Kaikki tunnusluvut 
olivat uusia ennätyksiä. Kymmenkunta suomalai-
sosastoa oli mukana Euroopan suurimmassa met-
sästys- ja asealan tapahtumassa.

Suuria uutuuksia ei asetuotannossa kilpa-am-
pujalle löytynyt, mutta pieniä parannuksia toki. 
Ensi vuoden IWA:ssa (9.-12.3.) uutuuksia lienee 
enemmän, sillä tuotevalmistajat haluavat urhei-
lijain tapaan olla ”huippukunnossa” Lontoossa 
olympiavuonna 2012.

Perazzi yllätti esittelemällä päällekkäispiippui-
sen kaksoiskiväärin. Yhtiön presidentti Mauro Pe-
razzi kertoi olevansa intohimoinen metsästäjä, ja 
hän päätti valmistuttaa itselleen haulikkotehtaal-
laan kiväärin! Ase sai suuren huomion messuilla. 
Erikoistilauksesta voi parikymmentä onnellista 
vuosittain saada itselleen vastaavan aseen – tuke-
vaan hintaan. Mauro Perazzi ei aio rakentaa suuria 
määriä näitä kivääreitä, vaan ne jäävät asemaail-
man harvinaisuuksiksi. 

Nammo Lapualla oli jälleen yksi komeimmista 
osastoista. Messuhenkilöstön määrässäkään ei ol-
lut nuukailtu. Yhtiö kertoo tavoitteekseen olla par-
haan patruunan valmistaja. Monella sektorilla se 
sitä jo onkin. Esimerkkeinä voidaan mainita vaik-
ka ampumahiihto, kasa-ammunta (komponentit 
ja erityisesti hylsyt), isopistooli. Lisäksi kaliiperin 
22 LR-patruunat kelpaavat sellaisten huippujen 
työvälineiksi kuin Sonja Pfeilschifter, Charlotte Ja-
cobsen, Petr Sidi ja SAL:n edustusampujat. 

Ohessa on eräiden asealan kotimaisten maa-
hantuojien ja valmistajien mietteitä kaupankäyn-
nistään ja markkinanäkemyksistään tänä vuonna.

Urheilutukku Hjorth
Hjorth on hankkinut uusiksi edustuksikseen mm. 
laadukkaat italialaiset Cesar Guerini -haulikot ja 
harrastaja-ampujille ja metsästäjille suunnatun 
ruotsalaisen Redring-haulikkotähtäimen. Tampe-
relaisyhtiön tuotevalikoimassa on paljon urhei-
luampujaa kiinnostavia tuotteita: Winchester- ja 
Miroku-haulikot,  Anschütz -aseet, Saga-, Fede-
ral-, Eley- ja Winchester-partruunat, JSB-ilma-
aseluodit, Leupold-optiikka, Air Arms- ja BSA-il-
ma-aseet. Tuotevalikoimassa on tarvikkeita myös 
jälleenlataamiseen ja aseiden huoltoon. 

Leupold julkisti messuilla paljon uutuuksia. 
mm. VX-R -sarjan kiikarit, jotka on varustettu va-
laistuilla ristikoilla ja suunniteltu Euroopan mark-
kinoille, lisäksi Leupold esitteli uudet RCX-riistka-
merat, joissa on 8 ja 10 megapikselin kennot.

Air Arms esitteli uuden TWICE-paineilma-
kiväärin, joka on varustettu kahdella paineilma-

säiliöllä. Muista uutuuksista 
mainittakoon Moving Rangen 
Home Trainer 3000 -ilmaki-
väärirata, joka sijoittuu Hjort-
hin mukaan houkuttelevaan 
hintaluokkaan tuoden tällä 
tavalla liikkuvat ilmakivää-
rimaalit laajemman yleisön 
käyttöön. 

– Uuden aselain toimeen-
pano saattaa vaikuttaa vuoden 
myyntiimme. Toivommekin 
mahdollisimman selkeitä oh-
jeistuksia kuluttajille ja kau-
palle, jotta vältytään väärin-
käsityksiltä. Uudet tuotteet ja 

edustukset yhdessä 130-vuotisjuhlavuoden kanssa 
piristävät varmasti kaupankäyntiämme markki-
nointipäällikkö Mika Hjorth uskoo.

Yhtiö on messujen säännöllinen vieras. Mika 
Hjorth harmittelee sitä, että uutuuksia joudutaan 
usein odottamaan ennen kuin ne saadaan kaupan 
hyllyille asti.

Noptel Oy
Noptel Oy ei tänä vuonna tarjoile uutuustuotteita am-
pujille, mutta normaalit ohjelmapäivitykset NOS- oh-
jelmaan tehdään. Yhtiö keskittyy pääosin sotilaspuo-
len uusien tuotteiden kehittämiseen. Näitä tuotteita 
voi toki käyttää ruutiaseiden kanssa jossain määrin 
tietyissä urheiluammuntaan liittyvissä lajeissa.

– Päätuotteemme ammunnan harrastajalle on 
edelleen  ST-2000 Sport -ammunnanharjoittelu-
laite, joka on saanut aika paljon menestystä vienti-
markkinoilla viime vuosina. Kilpailuhan on kova, 
ja monessa maassa emme pysty kilpailemaan 
hinnalla halpalaitteiden kanssa, mutta Noptel ST-
2000 Sportin yksinkertaisuus, käytön helppous, 
luotettavuus ja erinomainen ampumasuorituksen 
analyysi ovat houkutelleet käyttäjiä laitteen han-
kintaan yhä enemmän markkinointipäällikkö 
Matti Tervaskanto tähdentää.

– Tälle vuodelle odotamme edelleen hyvää me-
nestystä myös urheiluammunnan saralla niin kuin 

olemme saavuttaneet sotilas- ja poliisiammunnas-
sa. Keskitymme päämarkkinoillemme, mukaan 
lukien Suomi, ja yritämme edustajaverkostomme 
kautta saada pidettyä riittävän markkinaosuuden 
ja jopa hieman kasvatettua sitä.

Noptel oli aikoinaan kantava voima Suomen yh-
teisosastoa ylläpidettäessä IWA-messuilla. Osasto 
kutistui, oululaisyritys oli lopulta osastolla yksin, 
eikä se ole viime vuosina ollut IWA:ssa.

– Olemme keskittyneet muihin tapahtumiin ja 
muihin erityyppisiin tapoihin markkinoida tuot-
teitamme urheiluampujille ja muille asiakasryh-
mille, Matti Tervaskanto kertoo.

NorDis Oy
NorDis Oy tuo tänä vuonna markkinoille usei-
ta uutuuksia. Toimitusjohtaja Marko Ala-Ketola 
mainitsee erityisesti Raufoss-turvakaapit, jälleen-
lataustarvikkeet, Bergara Apex ja Apex-light -ki-
väärit ja Sabatin uuden rihlakkomallin Forest Op-
towood. Feinwerkbaun kiväärit ja pistoolit ovat jo 
pitkään olleet NorDiksen tuontituotteita.

– Kaupunkiasuntojen tilat asettavat usein vaa-
timuksia perinteisille asekaapeille. Raufoss Am-
munisjonsfabrikker AS on tuonut markkinoille 
uudenlaisen ajatuksen ase- tai turvakaapeista. Nii-
den muotoilu on edelläkävijä kaappirintamalla, ja 
se vastaa vaativankin asiakkaan toiveita. 

Kaapit ovat siroja SIS-standardoituja, valmistet-
tu mm. 4 mm teräksestä ja ovat vaikeasti murretta-
vissa. Ne vievät tilaa vain 14-, 20-, tai 40 litraa. 

Kaapit ovat turvakaappeja, joihin mahtuu hel-
posti kodin arvoesineitä, kuten korut, asiakirjat, ja 
myös aseiden lukot ja käsiaseet. 

iWa VOIMISSAAN
asealan vaikeuksista huolimatta

1. Mauro Perazzi yllätti IWA:ssa esittelemällä päällekkäis-
piippuisen kaksoiskiväärin. Tunnettu haulikkotehdas 
valmistaa myös kivääreitä. Tuotekehitys ei päättyne tähän.

2. Nordis Oy:n toimitusjohtaja Marko Ala-Ketola  
sanoi yhtiön maahantuovan useita uusia tuotteita.

Teksti ja kuvat Matti Erkkilä

1.

2.
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1. 2.

3. 4.

1. Pertti Huhtelaa huolettavat asemyyntiä koskevat 
vaikeudet, vaikka hän myy patruunoita ja luoteja,  
joiden kauppa on käynyt kohtuullisesti.

2. Sako Oy vietti 1.4. 90-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi 
valmistettiin tehokas 85 XL Safari Grade -metsästyskivääri. 
Kuvassa myyntipäällikkö Kim Juutilainen esittelee toista 
uutuutta. Beretan A400 Action (metsästysase) ja A400 Xcel (rata-
ase) ovat saaneet pistooliperään upotetun laukausten laskurin. 

3. Walther-merkkiset ilmakiväärit ja -pistoolit ovat  
valmiit Lontoon olympiakisoihin. Ne esiteltiin jo  
viime kesänä Münchenin MM-kisoissa.

4. Päivi Karppinen Oulun Työstökeskuksesta esitteli  
messuilla SAK Ulltra Alfa -vaimenninta ja asesepän meisseliä.

Nordic Distribution Oy, NorDis,  tuo jälleenlataa-
jille täydellisen valikoiman jälleenlataustarvikkeita.  
SmartReloader -valikoimia täydentävät nyt Reddin-
gin jälleenlataustarvikkeet. NorDis tarjoaa kaikki 
jälleenlataukseen liittyvät tarvikkeet ja komponentit, 
kun tuotteistoon kuuluvat myös Vihtavuoren ruuti, 
Lapuan hylsyt ja luodit sekä Zenith-nallit. 

Apex-kertalaukauskivääressa Ala-Ketola kiin-
nittää huomiota niiden tarkkaan suunnitteluun, 
teknisiin yksityiskohtiin ja erinomaiseen muotoi-
luun. Kaikki Apex-kiväärit ovat vaihtokaliiperisia 
ja maahantuojan mukaan äärimmäisen tarkkoja. 

Forest Optowood on Sabatin uusi rihlakkomal-
li. Vapaasti kelluva luotipiippu on korkeus- ja si-
vuttaissuuntaisella osumapisteen säädöllä. Aseessa 
on 2-liipaisiminen laukaisukoneisto käsivirityk-
sellä (handspanner), ja tukissa Sabatin kehittämä 
"optowood" puun pintakäsittely antaa näyttävän 
lopputuloksen aseen viimeistelystä. 

Teuvo Louhisola 
OyBenelli on uudistanut ruutipistoolit vuodelle 
2011. MP90S sarjan pistoolia on paranneltu enti-
sestään. Molemmat kaliiberit, .22 lr. sekä .32 wc., 
ovat saaneet uudistetun ulkoasun sekä parannet-
tuja säätömahdollisuuksia esimerkiksi laukaisus-
sa. Aseiden suositushinnat ovat: MP90S Word Cup 
kal. .22 L.R  1734 e ja MP90S World Cup kal. .32 
W.C 1915 e. Pistoolit saapuvat varastoon keväällä. 

SAL:n ampumaurheilijoille yhtiö tarjoaa mm. 
Benelli MP90S pistoolit kaliiberissa .22 lr. ja .32 wc., 
sekä Kite ilmapistoolit. Haulikkojen valikoimasta 
löytyy malleja esimerkiksi practical-ammuntaan.

Toimitusjohtaja Nina Holmberg harmittelee 
aselain uudistuksen mukanaan tuomia ristirii-
taisia ajatuksia ampumaurheilun tulevaisuudesta 
Suomessa. Uusille ampujille lajin aloittaminen ja 
harrastaminen saattavat olla haasteellista. 

Markkinointipäällikkö Tommi Toivonen odottaa 
aselain jarrutuksesta huolimatta tuloksekasta vuotta. 

HW-Company
Kokkolalainen HW-Company on tunkeutunut vä-
kevästi SAL:n  lajien tarvikkeiden maahantuojaksi. 
Sen tuotevalikoimassa ovat mm. Waltherin kilpa-
seet, joista uutuuksina ovat LP400-ilmapistooli ja 
LG400- ilmakivääri. Tuttuja ovat myös Fabarm-
ratahaulikot Clever Mirage, Tunet ja Fiocchin  
patruunat, Laporte savikiekot ja kiekon heittimet.

– Fabarm-haulikot ja -kiväärit edustavat uutta 
maahantuontiamme, samoin Birchwoodin aseen-
hoidon tuotteet, Esko Erkkilä kertoo.

Yhtiön edustama Zamberlan-kenkämallisto 
laajenee kahdella uudella mallilla, Didriksonsin 
metsästysvaatteiden mallisto on uusiutunut täy-
sin. Myyntiin tulee lisäksi mm. HW-Hunt -tuote-
merkkisiä asereppuja ja asepusseja. 

– Tuotevalikoimamme on laaja. Odotukset tälle 
kaudelle ovat positiiviset johtuen uusista tuotteista 
ja vahvoista, tunnetuista tuotemerkeistä.

Pirkan Ase
Pirkan Aseen Harri Laaksonen esitteli värikkäät 
kiväärin lukot. Pintakarkaisumenetelmä ei ole 
pelkästään näkökysymys, vaan se tekee lukosta 
entistä kovapintaisemman. Kirjokarkaisua varten 
kiväärit joutuvat tekemään matkan Saksaan, sillä 
Suomessa kyseistä käsittelyä ei tehdä.

Laaksonen oli tyytyväinen messujen antiin. 
Suoravetolukkoista Lynx-kivääriä kävi tutkimassa 
aiempaa useampi messuvieras.

Tamperelaisyhtiön tuotanto syntyy lähinnä 
tilauksista. Moni asiakas käy parikin kertaa tar-
kastamassa laatukalunsa valmistuksen etenemistä. 
Laaksonen puhuukin ”räätälöintityöstä”.

– Kotimaassa myyntimme on pysynyt samalla 
vuositasolla. Haemme kasvua ulkomailta. Siksi 
IWA on tärkeä markkinapaikka meille. On jär-
kevää jo lainsäädännön vaihtelujen vuoksi käydä 
kauppaa useaan maahan, Laaksonen selvitti.

Sako Oy
Sako OY:n kiinnostavimmat uutuudet urheiluam-
pujille ovat varmasti uudet päällekkäispiippuiset 
ratahaulikot Beretta Silver Pigeon I Sporting ja 
Beretta Prevail I Sporting. Kolmas kilpa-ampujia 
kiinnostava uutuus on puoliautomaattinen rata-
käyttöön tarkoitettu Beretta A400 Xcel. 

– Keskeiset tuotteemme ampumaurheilijoille ovat 
Beretan haulikot, Tikka T3 Sporter ja Beretta Sport 
ampujanvaatteet ja -varusteet, sanoo Kim Juutilainen.

Sako Oy täyttää tänä vuonna 90 vuotta, joten 
yhtiö viettää juhlavuotta. Vuodesta odotetaan 
mielenkiintoista ja totutusta poikkeavaa.

– Niin Sako Oy kuin Beretta tuovat markkinoil-
le jälleen kerran lukuisan määrän uutuuksia, jotka 
varmasti kiinnostavat ampujia. Sako Oy tulee jäl-
leen tänä vuonna näkymään ja olemaan mukana 
tärkeimmissä ampumakilpailuissa. Järjestämme 
myös yhdessä Sako First Class -kauppiaiden kans-
sa esittelypäiviä ympäri Suomen heti keväästä 
lähtien. Osa näistä pidetään ampumaradoilla, jon-
ne kuluttajat voivat ilmaiseksi tulla kokeilemaan 
tuotteitamme. Messuilla olemme mukana Oulussa 
ja Jyväskylässä, Juutilainen kutsuu.

Heikki Taipalus Ky
Heikki Taipalus Ky on keskittynyt lähinnä ISSF:n eli 
Kansainvälisen ampumaurheiluliiton sääntöjen mu-
kaisiin ilma-aseisiin sekä pienoiskivääri- ja pistooli-
lajien aseisiin ja varusteisiin poisluettuna vaatetus.

Taipalus ei ollut tänä vuonna IWA:ssa, vaik-
ka kauhajokelainen tuo Suomeen useita kilpa-
ampujan aseita ja tarvikkeita. Steyr-ilma-aseet, 
Match Guns -ilma-aseet ja vapaapistoolit, Morinin 
kahvat ja aseet, Nill-kahvat ja H&N-luuodit sekä 
VFG-aseenpuhdistusvälineet.

Taipalusta kismittää muuttumassa oleva aselaki 
asetuksineen. Hän sanoo lain asettavan kilpa-ampujat 
aseineen kuuluviksi vaaralliseen kastiin. Todellisuu-
dessa kilpa-aseet ovat tihutöissä epäkäytännöllisiä.

Urheilu & Kalastus Oy
Toimitusjohtaja Pertti Huhtelaa huolestutti mes-
suilla asekaupan taantuma, joka on laskenut asei-
den myyntiä. 

Patruunoiden myynti on ollut vakaata, ja sillä 
sektorilla hän uskoo tasaisen kehityksen jatkuvan 
myös tänä vuonna.

Yhtiö tuo Suomeen mm. RWS-ilma-aseluoteja 
ja .22 patruunoita. Haulikkopatruunoissa se edus-
taa italialaista RC:tä ja 300m kiväärilajeissa Norma 
6mm BR -ratapatruunaa sekä laajaa valikoimaa 
Norman metsästyspatruunoita ja sille puolelle si-
joittuivat yhtiön IWAn uutuudet.

– Minä tapaan messuilla päämieheni ja myös 
kotimaisia asiakkaita, vaikka varsinaiset kaupat 
tehdään vasta Suomessa, Huhtela selvitti.
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vaihtoehdon niille, jotka vaativat hylsyltään paljon.
6 mm GB542 6,8 g / 105 gr. HPBT SCENARL on 

kauden hitti ja ykkösvalinta 300 m tarkkuusam-
muntaan ja muihin keskipitkän matkan tarkkuus-
lajeihin. Kuten jo alussa kävi ilmi, intohimomme 
pyörii eniten tarkkuutta vaativissa lajeissa, ja us-
komme vahvasti, että tulevaisuutemme on myös 
siellä. Lapua työskentelee ja kehittää tuotteitaan 
läheisessä yhteistyössä huippuampujien kanssa, 
heidän ehdoillaan ja vaatimuksillaan sekä pyrkii 
kaikilla tuoteinnovaatioillaan venyttämään kaulaa 
kilpailijoihinsa.

Lapua kehitti useita voittoja ottaneen ja ennä-
tyksiä tehtailleen Scenar-luodin 1980-luvun puo-
livälissä. Scenar-luodin .30 kaliiperisella versiolla 
ammuttiin ensimmäisenä maailmassa 300 m am-
munnassa lyömätön 600/600 tulos vuonna 1990, 
ja sen jälkeen sama tulos on ammuttu myös 6 mm 
ja 6,5 mm Scenar-luodeilla.

Vaikka olemme todistaneet, että Scenar-luodilla 
pystytään täydellisyyteen, aloitimme tuotekehitys-
projektin, jonka tarkoituksena on nostaa kaikkien 
Scenar-luotien suorituskyky uudelle tasolle.

Ensimmäinen ScenarL-perheen jäsen 6 mm 
GB542 edustaa uusinta luotiteknologiaamme, jon-
ka sisältö ei rajoitu pelkästään luodin ulkoasuun 
tai ballistisiin ominaisuuksiin, vaan taustalta löytyy 
innovaatioita ja uusia ratkaisuja aina raaka-aine-
tasolta lopullisiin luodin valmistusmenetelmiin 
sekä mittatarkkaan laadunvalvontaan saakka.

Pienemmät painonvaihtelutoleranssit, tiukem-
mat vaatimukset vaipan paksuuden yhteneväisyy-
delle ja entistä vaativammat spesifikaatiot niin vaip-
pakupille, lyijylangalle ja luotivaipan valmistukselle 
kuin myös lyijysydämen ja vaipan yhteensovittami-
selle sekä luodin lopulliselle muodolle luovat perus-
taa koko Lapua-brändin tulevaisuudelle.

Tämä ”sisäkympin tappaja” on oiva valinta 
kaikkeen kilpa-ammuntaan. Se palvelee niin ISSF-
, CISM-, BR- ja siluettilajeja kuin myös Pohjois-
Amerikan päässä vaikuttavia F-Class-, High Power 
Accross- ja muita keskipitkän matkan ampujia.

 
Lapua ballistiikka- 
ohjelma kännykkään
Aseen, optiikan ja patruunan täydellisen yhteenso-
vittamiseen tarjoamme kaikille ampujille ja metsäs-

täjille ilmaisen ulkoballistiikkaohjelman, jonka voi 
ladata kännykkäänsä Lapuan kotisivuilta.

Kun jo reilun vuoden ajan Lapuan tarjoamal-
la Lapua Quick Target Unlimited -ohjelmalla on 
voinut kotioloissa laskea ulkoballistiikkaa, tehdä 
luotivertailua ja tulostaa lentoratataulukoita, niin 
nyt Lapua Ballistics -ohjelmalla saadaan sama 
tarkkuus kulkemaan taskussa kenttäolosuhteisiin.

Lapua Ballistics -ohjelman sisältö perustuu 
tarkkoihin Doppler-tutkalla mitattuihin todel-
lisiin lentorata-arvoihin eikä ns. laskennallisiin 
likiarvoihin. Ohjelmaa voi hyväksikäyttää pit-
känmatkan tarkkuusammunnasta aina metsäs-
tystilanteisiin saakka. Toimiakseen ohjelma vaati 
puhelimelta Java-tuen, joka löytyy kaikista tämän 
päivän Nokia-, Ericsson- ym. -matkapuhelimista.

Tarkkuuden lisäksi yksi toimintamme kulmaki-
vistä on läheinen suhde ampujiin. Jatkuvan kans-
sakäymisen tuloksena keräämme ja kartoitamme 
ampujien palautteet ja ideat, jotka pyrimme jalos-
tamaan eteenpäin fyysisiksi tuotteiksi ja tuoteo-
minaisuuksiksi. Tuoteuutuuksien lisäksi olemme 
vuodelle 2011 päivittäneet muutamia olemassa 
olevia tuotteitamme lisäämällä niihin sekä ampu-
jien että metsästäjien haluamia ominaisuuksia ja 
sekä suorituskykyä parantavia asioita.

Yksi urheiluammunnassa eniten käytetyistä ka-
liipereista on .223 Rem. Tehdasladatun patruunan 
lisäksi meillä on jo vuosia ollut tarjolla kotilataa-
jille .224 GB501 4,5 g / 69 gr. HPBT Scenar -luoti, 
joka on nyt korvattu parannetulla tuotteella. Ko-
ventuneen kilpailuasetelman sekä palautteen an-
siosta päätimme kehittää GB501:lle seuraajan, ja 
sen paikan tuotepaletissamme on ottanut ballisti-
sesti suorituskykyisempi ja tarkempi .224 GB541 
4,5 g / 69 gr. HPBT Scenar. Tällä uutuudella pys-
tymme tarjoamaan suorituskykyä keskipitkille 
ampumamatkoille. USA:n valtavien .223 Rem 
markkinoiden lisäksi GB541 löytää kannattajansa 
niissä ampumalajeissa, joissa luodilta vaaditaan 
suorituskykyä ja käyntiä sadan metrin matkoilta 
aina 300 m ja jopa 600 m saakka.

Nammo Lapua:
1. SAL:n urheiluampujia kiinnostavat uutuutenne 
tai tuotevalikoimanne muutokset vuonna 2011?

Meidän toimintaideamme on suunnattu palvele-
maan urheiluammuntaa ja erityisesti sen eniten tark-
kuutta vaativia lajeja. Tuomme tämän keskeisimmän 
asiamme esille myös Lapua-brändin tunnuslauseessa: 
”Passion for Precision – Intohimona tarkkuus.”

Olemme asettaneet itsellemme toimintaohjeen 
olla markkinajohtaja tarkkuusammunnassa. Tä-
män velvoittamana emme vain voi seurata sivusta 
kilpailijoidemme tekemisiä vaan meidän täytyy 
luoda koko ajan uutta, olla innovatiivisia ja aset-
taa tälle teollisuuden saralle sellaisia ”standardeja”, 
joihin kilpailijamme eivät omilla teknisillä ratkai-
suillaan ylety.

Toimimme vuosisykleissä, ja 
vuodelle 2011 esittelemme 
uutuuksina seuraavat tuotteet
.260 Rem. hylsy, joka tulee täydentämään 6,5 
mm:n jälleenlatauskomponenttiemme match-
laatuluokan hylsyvalikoimaa. Markkinoilta on 
puuttunut tämän kaliiperin selkeä suunnannäyt-
täjä ja sen vuoksi ampujat ovat laatua hakiessaan 
muokanneet tarvitsemansa hylsyn laajentamalla 
Lapuan .243 Win. 6,5 mm (6,72 mm / .264) luodin 
edellyttämään halkaisijaan.

Tällä uutukaisella Lapua täyttää olemassa olleen 
markkinaraon ja vankistaa asemaansa arvostet-
tuna kiväärihylsyn valmistajana. Vaikka näemme, 
että tämän hylsyn päämarkkina-alue on USA:ssa, 
niin siitä huolimatta sillä on sanansa sanottavana 
ainakin suomalaisessa ja eurooppalaisessa siluetti-
ammunnassa, sillä suhteellisen kevyt rekyyli, tark-
kuuspotentiaali ja riittävä energia takaavat onnis-
tuneet pudotukset.

Lapua ja monet muutkin luotivalmistajat tar-
joavat laajan valikoiman 6,5 mm tarkkuusluoteja 
ladattavaksi tähän hylsyyn, ja huolimatta kaliipe-
rin voittolistasta ampumakilpailuissa sen käyttö ei 
kuitenkaan rajoitu pelkästään urheiluammuntaan. 
Oikea luotityyppi ladattuna harkittuun nopeuteen 
ja tämä kaliiperi tarjoavat ratkaisuja linnustuksesta 
aina hirvenmetsästykseen saakka. 

Metallurginen ja tuotantotekninen osaaminen 
sekä yhdenmukaisuus yhdessä jälleenladattavuuden 
kanssa tekevät tästä Lapuan hylsystä merkittävän 

Nammo Lapua rynnii menestyksekkäästi kilpa-
ammunnassa. IWA-messuilla oli hyvää työtä 
tehnyt tuotekehittelyryhmä: tuotekehitysinsinööri 
Tommi Tuuri (vas.), tuotetestaaja Jari Seppänen, 
tuotekehityspäällikkö Pekka Lintula ja 
tuotekehitysinsinööri Janne Pohjoispää. 
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Tarjolla ainutlaatuinen Sport-viikonloppu 13-19-vuotiaille nuorille.
Your Move Suurtapahtuma on vuoden 2011 suurin liikuntatapahtuma Suomessa.  

Your Move Suurtapahtuma Helsingissä 27.5.–29.5.2011 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  

www.yourmove.fi/suurtapahtuma

Yhteistyössä

Your Move Suurtapahtuma kutsuu urheiluseurojen 
13–19-vuotiaat nuoret urheilemaan, kokeilemaan uusia lajeja ja kokemaan ainutkertaisia elämyksiä 27.–29.5.2011. 
Tapahtumapaikkana toimii Helsingin Olympiastadionin ympäristö. 

Ohjelmassa mm. 
• Ominaisuus- ja elämäntapatestit  
• SporttiFoorumi, jossa tietoa ravinnosta, levosta, lihashuollosta, harjoittelusta sekä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. 
• Erilaisia toimintaratoja, esimerkiksi nopeutta ja ketteryyttä vaativa Turbomove-rata.
• Lajien kokeilumahdollisuuksia uusilla ja monipuolisilla tavoilla. 
• Huippubändejä, liikunta- ja tanssiesityksiä. 
• Mahdollisuus tavata huippu-urheilijoita.

GB541 luoti on suunniteltu käytettäväksi urhei-
luammuntaan yleisesti käytettävistä .223 Rem. ka-
liiperisista aseista löytyvillä 1-9” ja sitä jyrkemmillä 
rihlauksilla.

Aikaisemmin tuotevalikoimassamme oli kaksi 
puolivaippatyyppistä metsästysluotia kaliiperissa 
.224, jotka olivat saatavissa jälleenlatausluoteina 
sekä tehdaslatauksissa .222 Rem ja .223 Rem pat-
ruunoihin ladattuina. Halusimme yhdistää molem-
pien luotien parhaat ominaisuudet ja lisätä paket-
tiin tämän päivän luodin suunnittelun tietotaidon 
ja designin, jonka tuloksena valikoimassamme on 
nyt uusi .224 kaliiperinen E539 3,6 g / 55 gr. SP 
-luoti, joka .222 Rem. ja .223 Rem. kaliiperien li-
säksi käytettävissä myös muihin samaa luodin lä-
pimittaa käyttäviin patruunoihin.

 
2.  Mitkä ovat keskeiset SAL:n   
ampumaurheilijoita koskevat tuotteenne?
Lapua tarjoaa yhdessä Vihtavuoren kanssa laajan 
tuotepaletin niin suomalaisten, eurooppalaisten 
kuin koko maailman huippuampujien käyttöön.

Tässä yhteydessä ei ole ehkä järkevää tuoda 
yksityiskohtaisesti esille yksittäisiä tuotteita, kos-
ka urheiluammunnassa huipputasolla käytettäviä 
tuotteita on valikoimassamme useita kymmeniä. 
Haluan korostaa ja tuoda esille Lapuaa brändinä ja 
valmistajana, joka tarjoaa huipputarkkoja ratkaisu-
ja 25 m pistooliammunasta 50 m piekkarilajeihin 
ja siitä edelleen lyhyiden matkojen eli 100-300 m 
eriampumalajien läpi keskipitkille, pitkille ja ultra-
pitkille matkoille.

Valveutuneet SAL:n urheiluampujat tuntevat 
ja tunnistavat Lapuan.22 LR tuotteet niin pistoo-
li- kuin kivääriammuntaan. 25 m pistooliammun-
nan .32 S&W -patruunat, ennätyksiä tehtailleet 6 
mm BR ja 6,5x47 Lapua kaliiperit 300 m lajeihin, 
.220 Russian hylsyt 100 m ja 200 m sekä .308 Win 
Palma ja muut suurempitilavuuksiset hylsyt pitem-
mille etäisyyksille kasa-ammunnassa; kestävyyttä, 
jälleenladattavuutta ja tarkkuutta omaavat .223 
Rem hylsyt ja .224 luodit practicalin ja muiden 
toiminnallisten ammuntalajien vauhdikkaaseen 
menoon sekä laaja luoti- ja hylsyvalikoima siluet-
tiampujien tarpeisiin. 

Metallisten patruunakomponenttien lisäksi Lapua 
tarjoaa ja suosittelee kaikkiin lajeihin ja sovelluksiin 
ajoaineeksi Vihtavuoren jälleenlatausruuteja, jonka 
mukana tarjoamme valikoiman jälleenlataustietoa.

Lapualta löytyy oma .22 LR-, luoti-, hylsy- ja 
patruunatuotanto saman katon ja brändin alta. 
Fyysisten tuotteiden lisäksi haluamme tarjo-
ta urheiluampujille myös erilaisia ammunta- ja 
metsästysharrastusta tukevia asioita ja palveluita 
kuten esimerkiksi uuden Lapua Ballistics -kän-
nykkäsovelluksen ja tunnetun Vihtavuoren lataus-
oppaan turvalliseen ja oikeaan jälleenlataukseen. 
Uusin ja päivitetty versio oppaasta löytyy netti-
sivuiltamme.

Korostan myös tarjoamiamme .22 LR testiase-
mapalveluita Lapualla ja Schönebeckissä, ja jopa 
hieman patistaa ampujia käyttämään niitä hyväk-
seen. Tällä patruunan ja pienoiskiväärin yhteenso-
vittamisella saadaan harrastukseen sijoitetulle pää-

omalle hyvä korko, ja ennen kaikkea sillä löydetään 
se patruuna-ase -kombinaatio, jolla ampujan on 
mahdollista siivota palkintopöydästä ”kirkkaim-
mat lusikat” itselleen.

 
3. Yrityksenne odotukset  
ja ajatukset vuodesta 2011?
Edessä on jälleen työntäyteinen vuosi. Tuoteke-
hitys työskentelee jo vuoden 2012 uutuuksien ja 
tuotepaletin kimpussa, tuotanto tyydyttää täysillä 
markkinoiden tarpeita ja myynti sekä markki-
nointi käyvät jatkuvaa keskustelua markkinoiden, 
ampujien, metsästäjien ja eri sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2011 uutuuksille on ladattu kovat odo-
tusarvot, jotka haluamme pitää ja lunastaa. Alan 
kilpailijat on lyötävä joka päivä yhä paremmilla 
tuotteilla, yhtiön omistajien odotukset sijoittamal-
leen pääomalle on täytettävä ja ennen kaikkea lu-
nastettava ampujien meille asettamat odotukset ja 
vaatimukset.

Kiertokulku odotuksineen on vuosi toisensa 
jälkeen suurin piirtein sama, mutta Lapua haluaa 
tehostaa ja vauhdittaa toimintaansa joka vuosi. 
Tällä toiminnalla tuotamme markkinoiden par-
haat tuotteet palveluineen, kasvatamme eroa kil-
pailijoihin ja yhdessä ampujien kanssa valtaamme 
podiumilla korkeimman paikan niin kansallisissa 
kuin kansainvälisissäkin kilpailuissa.  u
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Ampumaurheiluliiton maaliskuussa järjestämä 
valmentajien jatkokoulutuspäivä sai erittäin 
myönteisen vastaanoton. Osanottajat toivoivat 
kuin yhdestä suusta vastaavantyyppisiä 
koulutustilaisuuksia järjestettävän vaihtelevilla 
teemoilla pari kertaa vuodessa.

Suomen Ampumaurheiluliiton järjestämillä valmentajien jatkokoulutus-
päivillä maaliskuun 19. päivänä Vierumäellä oli hyvä ja aktiivinen osal-

listujajoukko. Kaikkiaan "Ampujan harjoittelu – tie parempiin tuloksiin" 
-päiville kokoontui 25 valmentajaa. 

Päivän pääteemoina olivat ampujan fyysinen harjoittelu ja testaus. Kurs-
silaiset pääsivät kokeilemaan keskivartaloon kohdistuvia harjoitteita myös 
käytännössä Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajan Jari Karinkan-
nan ja kiväärin nuorten olympiavalmentajan Pasi Wedmanin johtamana. 

Tilaisuuden avannut Karinkanta muistutti hyvän fyysisen kunnon mer-
kityksestä ampujan kehittymisessä. Hän esitteli myös tulevaa SAL:n työka-
lua "Urheilijan polkua" kurssilaisille. SAL:n urheilijan polku valmistuu tänä 
keväänä ja on heti valmistuttuaan käytettävissä valmentajakunnan ja kent-
täväen työkaluna.

Wedman alusti ampujan fyysisistä testeistä ja monipuolisesta harjoittelusta. 
– Pitää harjoitella, jotta jaksaa harjoitella, hän muistutti.
Ennen lounasta kurssilaiset osallistuivat Karinkannan ja Wedmanin oh-

jaamiin keskivartalojumppaan ja kuntosaliharjoitteluun. Kaikkiaan kolmi-
senkymmentä liikettä käytiin johdetusti läpi.

Nuorten olympiaryhmän kivääriampuja Anton Aprelev kertoi mukavan 
leppoisasti, kuinka hänen harjoittelussaan fyysisen kunnon paraneminen 
on kokonaisuudessaan kehittänyt häntä ampujana. Harjoittelu on muuten-
kin kehittynyt erityisesti kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Apre-
levin laukaisumäärät ovat olleet 20 000-25 000:n luokkaa kauden aikana. 
Aprelevin kertoessa tuntemuksistaan ja harjoittelunsa edistymisestä hän sai 
osakseen oikean kysymystulvan. Kuulijat halusivat tietää nuoren miehen 
harjoittelun pienimmistäkin yksityiskohdista.

Päivän päätteeksi keskityttiin ampujan psyykkisiin tekijöihin ja näiden 
valtaviin kehittymisen mahdollisuuksiin, kun psykologi Sampo Kettunen 
kertoi kilpailujännityksestä ja sen kanssa tutuksi tulemisesta teemalla ”Mikä 
estää sinua olemasta omalla tasollasi?”  

Valmentajan jatkokoulutuspäivät Vierumäellä
Yhteinen toive: lisää samanlaisia tilaisuuksia!

Ampumaurheiluviikko on seurojen valtakunnallinen voimannäytös, jonka 
aikana tarjotaan suurelle yleisölle myönteisiä elämyksiä ja asiallista tietoa 
urheiluammunnasta. Viikon aikana seurat järjestävät lajiesittelytapahtumia 

kotipaikkakunnallaan. Mitä enemmän seuroja on mukana, niin sitä 
laajempaa näkyvyyttä saamme, ja sitä useammalle ihmiselle voimme 
tarjota myönteisiä elämyksiä ja asiallista tietoa urheiluammunnasta. 

Tällainen voimanosoitus on mahdollista vain, jos keskitämme tapahtumat 
samalle viikolle. Liitto tukee seuroja valtakunnallisella tiedottamisella ja 

markkinoinnilla ja tarjoaa lisäksi seuroille lajiesittelymateriaalia.

Lue lisää: www.ampumaurheiluliitto.fi/alueet_ja_seurat/ampumaurheiluviikko
Lisätietoja: Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheilulitto.fi tai 09 3481 2507

AMPUMA
URHEILU

VIIKKO
23.–29.5.2011

VIIKON AIKANA OSOITAMME KUKIN OMALLA PANOKSELLAMME, ETTÄ URHEILU-
AMMUNTA ON HIENO HARRASTUS! ONHAN SINUN SEURASI MUKANA?

Kettunen todellakin sai kuulijat ajatuksiin ja miettimään psyykeen merki-
tystä tämän päivän huippu-urheilun tuloksen tekemisessä. Kettusen teema 
avasi vilkkaan keskustelun kurssipäivän päätteeksi.

Tilaisuuden päättyessä innokkaat kurssilaiset toivoivatkin kuin yhdestä 
suusta vastaavantyyppisiä koulutustilaisuuksia järjestettävän vaihtelevilla 
teemoilla pari kertaa vuodessa.

Osanottajien joukossa oli ilahduttavasti myös muutamia aktiivisia teho-
ryhmän ja nuorten maajoukkueen urheilijoita. Kurssilaisia oli kivääristä, pis-
toolista, practicalista, skeetistä, trapista ja 2-trapista.  u

Teksti ja kuvat: Timo Rautio Valmentajapäivän osanottajat ryhmäkuvassa.

Pakarat saavat kyytiä tehokkaassa jumpassa: 
Juhani Forsman (oik.), Otto Mäkelä ja Henri Sorvo.

Psykologi Sampo 
Kettunen on 
toiminut jo kuuden 
vuoden ajan SAL:n 
ampujien henkisenä 
valmentajana.
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Miksi harrastat ammuntaa? Se on kivaa, 
ja se on mukava harrastus.

Mikä on tavoitteesi? Hyvät tulokset ja 
kilpailumenestys.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Haastellisuus ja uudet ennätykset. 

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan? 
Kärsivällinen, rauhallinen ja ahkera 
harjoittelemaan.

Mikä on unelmasi? Olla olympiavoittaja ;D

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Kannustava, reilu, mukava ja osaa opettaa.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Satu Mäkelä-Nummela.

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa? Erilaisia 
liikuntatapahtumia!

Tekniikka vai tahto? Tekniikka.

Mikä on lempihedelmäsi? Omena.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Ilves.

Mikä on mukavin kouluaine?
Liikunta ja kemia.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

lempivärisi? Oranssi ja turkoosi.

paras elokuva? Titanic. 

Mikä sinusta tulee isona? Eläinlääkäri.

Kuka olet? Saara Tallbacka.

Mistä olet kotoisin? Alajärveltä.

Kuinka vanha olet? Neljätoista vuotta.

Mitä seuraa edustat? Lehtimäen Ampujia.

Kuinka kauan olet harrastanut 
ammuntaa? Syksystä 2008 lähtien.

Mikä on lajisi? Pistooli.

Kuka toimii valmentajanasi?
Isäni ja seuran ohjaajat.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Lukeminen ja lenkkeily koiran kanssa. 

Miten aloitit ammunnan?
Luin paikallislehdestä seuran järjestämästä 
ampumakoulusta ja lähdin, mielenkiinnosta, 
kokeilemaan. 

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen ja sosiaalinen, (persoonallinen 
tyyppi) =D

Revolverihaastattelussa >
Saara Tallbacka
Lehtimäen AmpujAt (LehA)

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai motto. 

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Kaksi mummoa meni marjaan mutta toinen ei 

mahtunutkaan! Terveisiä kaikille! :)

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
Kuva: Timo Rautio

totuus...

Lapsen

Saara Tallbacka jari-matti tallbacka
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toisen-
     lainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-vanhempien suusta
Kuva: Timo Rautio

jari-matti tallbacka

Laulun sanat > Jari-MaTTi Tallbacka
Lehtimäen AmpujAt (LehA)

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Nähdä lapsen/nuoren 
onnistumisen ilo.

Entä haasteellisinta? Uskon ”valaminen” 
epäonnistumisien jälkeen.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Liikunnallista 
yhdessäoloa.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Tärkeää muun muassa 
lievittämään jännitystä ja auttamaan 
keskittymisessä.

Kuka on hienoin urheilija, jonka tiedät? 
Heikki Ikola.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Tarjota mahdollisuus 
ampumaurheilun harrastamiseen nuorille 
sekä vanhemmille ampujille.

BONUSRAITA
mikä on onnellisen elämän avain?
Löytää jokaisesta päivästä  
jotakin positiivista!

INTRO
Kuka olet? Jari-Matti Tallbacka.

Mistä olet kotoisin? Alajärveltä.

Mikä on urheilutaustasi?
Ei ole varsinaista urheilutaustaa, 
harrastuksena metsästys.

Miten olet päätynyt ohjaamaan 
ja valmentamaan? Tyttären 
ampumaharrastuksen myötä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Pitkäjännitteisyys ja rauhallisuus.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Hyvä, menestys kansainvälisissä 
kilpailuissa.

Mikä on Sal:n alueesi (pohjanmaa) 
ampumaurheilun tila? Hyvä, paljon 
potentiaalisia ”tulevaisuuden tähtiä”.

Mikä on suomalaisen pistooliammunnan 
tila? Nouseva uusien harrastajien myötä.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Pitää yllä ja tukea tyttäreni mielenkiintoa 

lajia kohtaan.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Yhdeksän.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Tärkeä. Vanhemmat ovat 
olleet kiitettävästi mukana.

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Nuori Suomi -sinetti vuonna 1993.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Kilpailujen järjestäminen, jäsenmaksut ja 
sponsoritoiminta.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Mahdollisuus erilaisten 
harrastusten kokeilemiseen ”omansa” 
löytämiseksi.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on? Hyvät. Ilma-
aserata Pilkka sekä Järvi-Pohjanmaan 
ampumarata.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Hyvä. Uusia 
ampumakoululaisia tulee joka vuosi lisää.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Rohkaiseva ja kannustava.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIAOnneksi  Olkoon!
95 vuOTTA
Eskolin Vilho PAS 16.4.
   
80 vuOTTA
Laulajainen Veikko OMAS 2.1.
Soltin Helmer NoSA 13.4.
TuominenTaisto TSA 15.4.
Kyntäjä Jaakko YA 17.5.    
Stenberg Timo TSA 30.5.
Kielo Anssi TSA 22.6.

75 vuOTTA
Nikku Taisto ESA 13.5.
Mikkola Eero TSA 22.5.
Silvan Tuomo TSA 5.6.
RautioSeppo KuusA 10.6.

70 vuOTTA
Rantanen Jorma TSA 2.4.
ManninenPertti PiekSA 15.4.
Rossi Ilpo TSA 17.4.
Oja Pasi OMAS 18.4.
Hallgren Per-Erik ESF 19.4.
Jokela Pekka K-UAS 19.4.
Perälä Erkki AlavA 20.4.
Salminen Aarto SA 3.5.
Virtanen Pentti SäSA 11.5.
Nieminen Heimo KuusA 12.5.
Venho Jorma K-UAS 12.5.
Sysimiilu Ilkka HVA 15.5.
Siekkinen Heimo KuusA 17.5.
Lähteinen Ilkka MSA 17.5.
Ropo Matti HVA 20.5.
Hämäläinen Kosti KuusA 21.5.
Hakalin Pekka OMAS 22.5.
Lehtinen Seppo KuusA 25.5.
Eränummi Juhani PAS 28.5.
Mattila Jorma NoSA 10.6.

60 vuOTTA
Asikainen Markku HVA 21.4.
Kuutti Erkki SUA 4.5. 
Virtanen Esa SA 6.5.
Kärkkäinen Markku OMAS 7.5.

Lajunen Ulf K-UAS 13.5.
Mansner Johan SA 17.5.
Rikkinen Hannu KuusA 18.5.
Hilonen Eero NorA 19.5.
Tuhkanen Auvo TSA 20.5.
Pajarinen Kari PAS 24.5.
Suominen Hannu NoSA 24.5.
Nurminen Risto OMAS 3.6.
Koskinen Irmeli TSA 3.6.
Partiainen Klaus KuusA 4.6.
Anttila Lasse AlavA 7.6.
Partanen Jorma PAS 11.6.
Kuvaja Pasi OMAS 22.6.
Hokkanen Markku HVA 23.6.
Röppänen Jorma SäSA 25.6.
Röppänen Jorma TSA 25.6.
Uusi-Rantala Voitto SA 1.7.
Janhunen Ritva KuusA 2.7.

50 vuOTTA
Ranta Jari PHC 8.3.
Vuorinen Pentti KuusA 11.4.
Koivuniemi Pertti NoSA 20.4.
Bergman Raoul ESF 24.4.
Sairanen Markku K-UAS 25.4.
Paattimäki Hari SA 27.4.
Järviö Hannu TSA 9.5.
Myllymäki Juitzi NoSA 11.5.
Isolehto Eija NoSA 12.5.
Piilola Pauli SA 16.5.
Lukka Juhani SA 23.5.
Karte Tommi KuusA 25.5.
Hopeavuori Jukka HVA 26.5.
Reinikainen Jari HVA 28.5.
Korhonen Tero NoSA 30.5.
Tarvonen Timo TSA 1.6.
Leppälä Jyrki AlavA 2.6.
Kärppälä Ilkka TSA 13.6.
Väisänen Pekka  OMAS 16.6.
Mäntylä Jukka SA 18.6.
Räsänen Jukka PAS 24.6.
Lehtimäki Timo SA 25.6.
Matinlauri Tapani OMAS 28.6.
Havana Seppo OMAS 8.7.

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

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

Onneksi Olkoon

aMpUJIEN kYMppI-Golf 25.7.
 
Ampujien Kymppi-golf järjestetään tulevana kesänä 
Siuntiossa Pickala Golf Clubin kentällä läntisellä 
Uudellamaalla 25. heinäkuuta. 

Varsinainen kilpailukutsu julkaistaan toukokuussa netissä 
ja heinäkuussa ilmestyvässä Urheiluampuja-lehdessä.

Pickalassa Kymppi-golfin yhteyshenkilönä on Tapani 
Lyytinen (040 7473190).

// Tavarapörssi

myydään ammunnan harjoittelulaite SCATT Professional. Täydellinen paketti, 
sisältää kannettavan tietokoneen (949 e) ilman kannettavaa. Nyt koko paketti 
vain 749 €. Lisäksi Feinwerkbau PT 70 -ilmakivääri alumiinitukilla, sääd. diopteri 
ja Macin free position perälaite (239 €) + muita varusteita. Hyväkuntoinen ja 
tarkka suoraan kilpakäytöstä 1150 €. Kurt Thunen sin/valk takki, vuoden vanha 
160 cm + hanska XS 175 €. Yhdessä tai erikseen. Tee tarjous. Kuvia s-postilla 
pyydettäessä. Ota yhteyttä: Mika Toiminen 040 8692986, toiminen@luukku.com
myydään ampujan asu (Kurt Thune), takki ja housut. Housut: musta-valko-
keltaiset, koko n. 170. Käytetyt mutta siistit ja hyväkuntoiset! H. 150 €. Takki: 
musta-valko-keltainen. Koko 42, vastaa ”normaalikoossa” n. 38. Käytetty 
mutta siisti ja hyväkuntoinen. H. 150 €. Myydään yhdessä tai erikseen. Puku 
nähtävissä Ylihärmässä tai Seinäjoella. Kuvia s-postilla.
Ota yhteyttä: Anna, annar0904@gmail.com tai 050 542 5589
myydään kahva (Morini, pistooli 162E), M-koko, käytetty.
Ota yhteyttä: Jaana Kivinummi 040 728 8017, jaana.kivinummi@netti.fi
myydään kahva (Morini, 162E), uusi s-koko.
Ota yhteyttä: Jaana Kivinummi 040 728 8017, jaana.kivinummi@netti.fi
myydään pienoistykki Quuma LK1. Pienoistykki laivakanuunan lavetilla, cal 
22,5mm. CIP tarkastettu ja erittäin hyväkuntoinen (ammuttu 5 laukausta). Kysy 
lisätietoja ja kuvia! Hinta 1100 euroa.
Ota yhteyttä: Kai Gylling 040 582 5889, kai.gylling@gmail.com
myydään kertatulipistooli ja revolveri Heckler & Koch ja Smith & Wesson, 
USP 9 mm x 19 itselataava (pistooli) ja 686-6 (rosteri), .357 MAG (revolveri). 
Heckler & Koch pistoolin mukana 2 piippua, äänenvaimennin, 3 lipasta, 
patruunoita, h. 1100 €. Smith & Wesson revolverin h. 1200 €. Molemmat aseet 
lähes uusia. Ota yhteyttä: 050 374 7609 tai kari.hyrkas@edu.hel.fi

Ostetaan  vapaapistooli Sako Finnmaster, hyväkuntoinen.
Ota yhteyttä: 050 309 4451
Ostetaan  revolveri TOZ 36, hyväkuntoinen. Ota yhteyttä: 050 309 4451
Ostetaan  ilmapistooli Walther LP 53, hyväkuntoinen. Ota yhteyttä: 050 309 4451
Ostetaan  Noptel-harjoittelukivääriksi käytetty edullinen ilmakivääri.
Laukaisun oltava mahdollinen ilman pi-säiliötä/-täyttöä.
Tarjoukset: keusa@keusa.fi. Lisätietoja 050 436 3379
Ostetaan  toimiva hyväkuntoinen skeet heitin/heittimet (2kpl).
Ota yhteyttä: Juho Ylijoki 0500 662 344 tai  juho.ylijoki@gmail.com
Ostetaan  Tampereen asepajan, Karibu yms. luodikko, suoravetoinen,  
kaliiperi 5.7 sekä toimiva ja hyväkuntoinen.
Ota yhteyttä: Reima Ketola, reimaketola@hotmail.com, 0440 931 161

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

Jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. Jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella Suomen Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU. 
Julkaisemme Urheiluampuja-lehdessä ja Ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa Ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.
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Muutama aika sitten haulikkolajien sarjajakoa muutettiin tavalla, joka herätti kritiikkiä am-
pujien keskuudessa. Syntyneen keskustelun tuloksena tehtiin erittäin onnistunut muutos, 
jossa Y70-sarja palautettiin käyttöön ja uutena sarjana lisättiin Y15-sarja. 

Tämä toi kilpailuihin takaisin sekä ns. vanhat veteraanit että ilahduttavasti nuoria ampu-
jia aloittamaan kilpailutoimintaansa, kun heillä on nyt tasavertainen kilpailuasetelma, joka 
vastaa heidän biologista ja psyykkistä kehitystasoaan.

Haulikkokilpailuiden nykyinen sarjajako ikämiessarjoissa on koettu ampujien keskuu-
dessa kuitenkin edelleen epätarkoituksenmukaiseksi. Nyt käytössä oleva sarjajako asettaa 
ampujat epätasa-arvoiseen asemaan sekä vähentää kilpailutoimintaan osallistumisen mie-
lekkyyttä ja aktiviteettia. 

Käytännössä monissa merkittävissä kilpailuissa onkin jatkuvasti noudatettu ns. vanhaa sar-
jajakoa (Y50, Y60 ja Y70) ja näin on saatu ampujia osallistumaan kilpailuihin innostuneesti. 
Samalla ko. kilpailuita ei kuitenkaan ole voitu järjestää ennätyskelpoisina näissä sarjoissa.

Näkisin, että sarjajaon tulee perustua vain ja ainoastaan ihmisessä tapahtuvan biolo-
gisen vanhenemisen keskimääräiseen aikatauluun. Ihmisen biologinen vanheneminen 
tapahtuu keskimäärin siten, että ammunnassa tarvittavat ominaisuudet heikkenevät noin 
45 vuoden iästä alkaen merkittävästi ja näiden muutosten nopeus kiihtyy ikävuosien 55-60 
jälkeen. Tasapuolisen kilpailuasetelman kannalta ns. vanha sarjajako (Y50, Y60 ja Y70) 
palveli kilpailutoimintaa hyvin, mitä nykyinen käytäntö ei puolestaan lainkaan tee. 

Muissa ISSF:n alaisissa lajiryhmissä ikämiessarjat järjestetään juuri sarjoissa Y50, Y60 
ja Y70, ja näin haulikkoampujat ovat eriarvoisessa asemassa muiden lajien harrastajiin 
nähden. Sarjajaosta trapin, skeetin ja kaksoistrapin kilpailuissa on keskusteltu vuosien 

2009 ja 2010 lajiparlamenteissa. Kummallakin kerralla osanottajien enemmistö on kannat-
tanut paluuta pitkään käytössä olleeseen sarjajakoon (Y50, Y60, Y70) ikämiessarjoissa..

Esitän pohdittavaksi entisen sarjajaon käyttöön ottamista mahdollisimman pian, toisin 
sanoen kaudeksi 2012. Tämä käytäntö olisi siten yhteensopiva myös nykyisen kansain-
välisen käytännön kanssa ESC:n alaisissa haulikkolajeissa ja samalla lisäisi tasa-arvoa 
haulikko- ja luotilajien harrastajien välillä.

Käsitykseni mukaan sarjajakoasiasta on tarkoitus järjestää mielipidekysely ampujien 
keskuudessa. Tässä kyselyssä pitäisi mielestäni kartoittaa myös muiden kuin jo nyt ikä-
miessarjoissa kilpailevien käsityksiä. Tällä tarkoitan tulevia ikämiesampujia. Kysely pitäisi 
ulottaa mahdollisimman laajalle ja julkaista vaikka liiton sivuilla, ja yhtenä kysyttävänä 
asiana tulisi olla vastaajan ikä.

Toinen asia on ennätyskelpoisten kilpailuiden sarjajako nuorten sarjoissa. Maassamme 
järjestetään vain vähän ennätyskelpoisia kilpailuja, joissa on mukana kaikki nuorten sarjat. 
Näin on varsinkin trapissa.  Mikään ei ole varmaan suurempi elämys nuorelle harrastajalle 
kuin ampua Suomen ennätys. Nyt näitä mahdollisuuksia on tarjolla todella vähän. Ennä-
tyskelpoisissa kilpailuissa olisi erittäin tärkeää järjestää kilpailu kaikissa nuorten sarjoissa. 
Uskon tämän tuovan uusia kilpailijoita nimenomaan nuorimpien kilpailijoiden sarjoihin.

Seppo Mahlamäki
puheenjohtaja 
Siilinjärven Urheiluampujat ry

mIelIPIde

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

paUlIINa frIlaNdEr
Vuoden 2010 opiskelijaurheilija
Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on palkinnut kivääriampuja Pauliina Frilanderin 
Vuoden 2010 opiskelijaurheilijana. Frilander voitti viime syyskuussa opiskelijoi-
den ampumaurheilun MM-kisoissa Puolan Wroclawissa naisten pienoiskiväärin 
makuuasentokilpailun. Kultaa tuli hänen kauden parhaalla tuloksellaan 593.
– Kilpailu meni minulta todella hyvin. Heti suorituksen jälkeen oli sellainen 
tunne, vaikken tiennytkään vielä voittaneeni. Olen harvoin ollut niin tyytyväinen 
kilpailun jälkeen kuin tuolloin olin, valinnastaan myös yllättynyt Frilander kertoi 
OLL:n 87-vuotispäiväkahveilla helmikuussa.
– Tämä tuntuu tosi hienolta. Ja hienoa on saada nimi heti hänen jälkeensä, 
Frilander hymyili osoittaessaan taitoluistelija Kiira Korven nimeä hienossa po-
kaalissa vuoden 2009 opiskelijaurheilijana.
Frilander ei ole varma osallistuuko hän elokuussa Kiinan Shenzenissä järjestet-
täviin kesäuniversiadeihin.
– Se kyllä kuuluu suunnitelmiini näillä näkymin, mutta pitää katsoa miten valin-
nat Serbian Belgradissa järjestettäviin EM-kilpailuihin menevät, hän sanoi.
Frilander, 22, opiskelee Tampereen yliopistossa monikielistä viestintää ja kään-
nöstieteitä sekä saksan kieltä. 
Vuoden opiskelijaurheilija on valittu vuodesta 2002 lähtien. Valinnassa paino-
tetaan menestystä korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisissä arvokilpailuissa 
(universiadit ja opiskelijoiden MM-kisat), opiskelun ja urheilun onnistunutta 
yhteensovittamista sekä muuta urheilullista menestystä. 
Vuonna 2006 vuoden opiskelijaurheilijaksi nimettiin Viivi Koivu, joka voitti kul-
taa ilmakiväärikilpailussa 
opiskelijoiden kansainvälisissä ammuntakisoissa.
Opiskelijoiden MM-kisat ovat kansainvälisen opiskelijaurheiluliiton FISU:n 
alaisia tapahtumia. Kisoja järjestetään joka toinen vuosi lajeissa, jotka eivät 
kuulu universiadien vakituiseen lajiohjelmaan. Viime vuonna opiskelijoiden 
maailmanmestaruuksista kilpailtiin 27 lajissa. Suomalaisia oli mukana kah-
deksassa lajissa. Suomi saavutti yhteensä yhdeksän mitalia neljässä lajissa, 
jotka olivat salibandy, suunnistus, jousiammunta ja ampumaurheilu.
Osallistumisoikeus opiskelijoiden MM-kisoihin on 17–28-vuotiailla korkeakou-
luopiskelijoilla. Suomalaisurheilijoiden osallistumisesta opiskelijoiden MM-
kisoihin vastaa Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) yhdessä lajiliittojen kanssa.

Sarjajako ISSF:n alaisissa haulikkolajeissa
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hanki-skeet 2.4.
Kilpailun nimi: Hanki-skeet Matti Loukon muistokilpailu
Kilpailupäivä: 2.4.2011
Kilpailun järjestäjä: Ylistaron Metsästysseura ry
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Alue: Pohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Ylistaron Järvirannan ampumaurheilukeskus
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Sarjat ABC
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Skeet
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 
Ilmoittautuminen paikan päällä 2.4.2011
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Aikuiset 25 euroa, nuoret 20 euroa.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: -
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: Kari Louko
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Kari Louko, p. 044 541 7333, kari.louko@netikka.fi 
Seuran nettisivujen osoite: www.ylistaronmetsastysseura.fi
Opastus kilpailupaikalle: Seuran sivulta löytyy tarkempi selostus ampumaradalle.

hanki-trap 3.4.
Kilpailun nimi: Hanki-trap Matti Loukon muistokilpailu 
Kilpailupäivä: Su 3.4.2011 klo.10.00
Kilpailun järjestäjä: Ylistaron Metsästysseura ry
Kilpailun luokitus: Avoin alueellinen kilpailu
Alue: Pohjanmaan alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Ylistaron Järvirannan ampumaurheilukeskus
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Sarjat ABC
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: I-Trap 75+finaali
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautuminen 
paikan päällä 3.4.2011 klo 9.45 mennessä.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Aikuiset 25 euroa, nuoret 20 euroa.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: -
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: Kari Louko
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten: Kari Louko, 
p. 044 541 7333, kari.louko@netikka.fi
Seuran nettisivujen osoite: www.ylistaronmetsastysseura.fi
Opastus kilpailupaikalle: Seuran sivulta löytyvät tarkemmat tiedot ja ajo-ohjeet 
ampumaradalle.

euro-compak 16.-17.4.
Kilpailun nimi: Euro-compak
Kilpailupäivät: 16.-17.4.2011
Kilpailun järjestäjä: Satakunnan ampujat ry 
Kilpailun luokitus: Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: Lounais-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Katinkurun ampurata, Pinomäentie 224, 28540 Pori
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y-17, Y-20, Y, N, Y-55, Y-65
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Compak-sporting 
150 kiekkoa, kahden päivän kisa. Eräluettelot julkaistaan viikkoa ennen kotisivuilla 
http://satakunnanampujat.sporttisaitti.com
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: Ilmoittautuminen 
viimeistään 3.4.2011 jimhen80@gmail.com
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Osallistumismaksu 60 e.
Tilinumero: SA/Skeet LSOP Pori 570002-278994
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Jälki-ilmoittautuminen 5 e.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: Kilpailun 
johtaja Hannu Willman, ammunnan johtajat Jussi Mäki-Hokkonen, Kai Hämäläinen
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Maarit Lepomäki 040 5041612
Seuran nettisivujen osoite: http://satakunnanampujat.sporttisaitti.com
harjoittelumahdollisuus: Harjoittelu pe klo 15-19.

nasta GP 7.-8.5. 
Kilpailun nimi: Nasta GP 2011, Skeet, Ranking
Kilpailupäivät: 7.-8.5.2011
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään Metsästysampujat ry, HyMa
Kilpailun luokitus: Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu
Alue: Etelä-Suomen alue
Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Hyvinkään Ampumaurheilukeskus, Kaidanpäätie 236, Hyvinkää
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y15, Y17, Y20, Y, Y55, Y65, Y70, N20, N
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Skeet 125 k + finaali. Naiset 75 k + finaali. Naiset ampuvat sunnuntaina 8.5. 
Eräluettelot netissä 4.5. lähtien osoitteessa www.hyma-ry.fi
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
Ilmoittautumiset viimeistään 2.5.2011 mennessä sähköpostilla info@hyma-ry.fi
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Osallistumismaksu = 55,00 e, naiset 75 k + finaali 38,00 e, 
joukkue 25,00 e naiset ja yleinen, maksetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Jälki-ilmoittautumisia otetaan rajoitetusti.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
Tekninen asiantuntija Hannu Haapaniemi, kilpailun johtaja Hanna-Leena Wejberg.
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Kari Sankala 040 5294 895.
Seuran nettisivujen osoite: www.hyma-ry.fi
harjoittelumahdollisuus: tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-20.00 sekä perjantaina 
6.5. klo 16.30-20.00.
Kilpailun ravintola: Kisaravintola on käytettävissä.
majoitus: Rantasipi Hyvinkää.

Polar Grand Prix 2011 10.-12.6.
Euroopan haulikko-cupkilpailun osakilpailu, haulikon kv, ranking, MM/EM näyttökilpailu.
Lahden Ampumaseura ry kutsuu ampujia Hollolan Hälvälässä 10.-12.6.2011 
järjestettäviin kilpailuihin alla mainitun ohjelman mukaisissa lajeissa ja sarjoissa. 
Kilpailut alkavat joka päivä kello 10.00.
2-trap 150+f Y, Y20    10.6.
trap 125+f Y, Y65, Y55, Y50, Y20, Y17, Y15 11.-12.6.
trap 75+f  N, N20    11.6.
Skeet 125+f Y, Y65, Y55, Y50, Y20, Y17, Y15 11.-12.6.
Skeet 75+f N, N20    11.6.
Sarja Y50 on Eurooppa cup -kilpailun sääntöjen mukainen. Cupin lopputuloksiin 
huomioidaan kaksi parasta tulosta viidestä. Sarjassa Y50 ei ole finaalia. Cupin 
voittajille rahapalkinnot (sijat 1-3).

Samassa kilpailussa 9- ja 80-vuotias
Harvoin voidaan tarjota urheilulaji, jossa voi samaan kilpailuun osallistua 9- ja 
80-vuotias. Näin kuitenkin tapahtui helmikuussa, jolloin hotelli Ellivuoressa järjes-
tettiin ilmaolympiapistoolin SM-kisojen esikilpailut ja Suomen Veteraaniampujien 
mestaruuskilpailut. 

Kahdeksankymmentävuotias Timo Unkila ampui 236 pistettä 60 laukauksen 
kilpailussa ja yhdeksänvuotias Iikka Syrjä 435 pistettä.

Kilpailuissa nähtiin yhteensä 135 suoritusta kahtena päivänä.
Kuvassa Iikka Ja Timo ovat harjoittelemassa Pohjois-Hämeen ampujien 

kotiradalla Tampereella.    Kuva: Toni Alho
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Olkoon!

viralliset harjoitukset: 2-trap 9.6. klo 12.00-18.00, trap ja skeet 10.6. klo 12.00-
18.00. Avoimet harjoitukset 7.-9.6. klo 13.00-19.00.
Kilpailunjohtaja: Heikki Keskitalo, TA: Guy Finnberg
maksut: Henkilökohtainen 65 e, joukkue 25 e, N trap ja skeet 50 e.
Jälki-ilmoittautumisesta 5 e lisämaksu. maksetaan kilpailupaikalla.
Ilmoittautuminen: 31.5. mennessä osoitteella haulikko@lahdenampumaseura.fi, 
internet: www.lahdenampumaseura.fi/  ampuma ajat, tulokset
huom! Ilmoittautuessa Y50-sarjaan osallistujan tulee ilmoittaa syntymävuosi.
majoitus: Majoitusta voi tiedustella merkillä ”Polar GP”
www.scandichotels.fi tai www.cumulus.fi
Tiedustelut: Heikki Keskitalo 0500 354029 
tai kilpailutoimisto/Merja Wallin 040 5189764.

46. KArSTulAn Kv. AmPumAvIIKKO 2.-9.7.2011
Aika: 2.-9.7.2011
lajit: Kiväärilajit:1) Pienoiskivääri 60 ls makuu, 2) 3 x 20 ls, 3) Ilmakivääri 40/60 ls
Pistoolilajit: 4) Ilmapistooli 40/60 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/sotilasammunta 3x20 ls (.22 ja .32 cal) 
Haulikkolajit: 8) k-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. 
Kilpailujaksot: I jakso = la 2.-5.7., II jakso = ke 6.- 9.7. Päivittäinen ampuma-
aika klo 9-20. Haulikkolajeissa ampuma-aika klo 9-18. Lauantaina 9.7. kaikki lajit 
valmistuvat viimeistään klo 18. Pika-ammunta/sotilasammunta ammutaan ti 5.7. ja 
to 7.7. klo 9 alkaen.
Ampumaviikon sarjat: Y (lajit 1-12, 20), Y20 (lajit 1-12), Y18 (lajit 1, 3-4, 8), Y16 
(lajit 1-5)  ,Y50 (lajit 1-12)  ,Y60 (lajit 1-12) ,Y70 (lajit 1, 3-5, 8-10)  ,n (lajit 1-9) , 
n20 (lajit 1-5)  ja tukisarjat kuten edellä mainittu. 
Osallistumismaksut: Kivääri/Pistooli: tuki 6,00 euroa / nuoret 8,00 euroa  / muut 
10,00 euroa. Sarjakortit (5): tuki 25 euroa / nuoret 35 euroa/   muut 45 euroa
Haulikko: nuoret 20 euroa / muut 22 euroa.  Sarjakortit (3) nuoret 50 euroa/ muut 60 euroa
Tapahtumat: Avajaiset ovat lauantaina 2.7. klo 9. Jaksojen palkintojenjakotilaisuudet 
ovat tiistaina 5.7. klo 20 ja lauantaina 9.7 klo 19. To 7.7. klo 20 Ampujainilta Ravintola 
NättiJussissa.  
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei ole. Ilmoittautuminen tapahtuu 
ampumaradan kansliaan päivittäin klo 8.30-18.
Tiedustelut: Lisätietoja www.karmasry.fi,
Jenni Päivinen 050 542 4550, jenni.paivinen@gmail.com

hämeen Aluemestaruuskilpailut 6.8.
Kilpailun nimi: Hämeen Aluemestaruuskilpailut, 300 metrin kiväärilajit
Kilpailupäivä: 6.8.2011 klo 10.00 vapaakiväärilajit, klo 14.00 vakiokiväärilajit
Kilpailun järjestäjä: Sysmän Sisu (SySi)
Kilpailun luokitus: Alueen mestaruuskilpailu
Alue: Hämeen alue   Kilpailuluvan myöntäjä: Alue
Kilpailupaikka: Sysmän Sisu (SySi)
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: N24, N, Y20, Y24, Y, Y50, Y60, Y70. 
Kilpailu järjestetään yhteistoiminnassa Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailujen kanssa.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Vapaakivääri 30 ls makuu (Y50, Y60, Y70) - 20 ensimmäistä laukausta otetaan 
asentokilpailuun); Vapaakivääri 60 ls makuu (Y24, Y, N24, N) - 20 ensimmäistä 
laukausta otetaan asentokilpailuun); Vapaakivääri 3x20 ls (Y24, Y, N24, N, Y50, Y60, 
Y70); Vakiokivääri 30 ls makuu (Y20, Y50, Y60, Y70) - 20 ensimmäistä laukausta 
otetaan asentokilpailuun); Vakiokivääri 3x20 ls (Y20, Y24, Y, Y50, Y60, Y70) 
(Joukkuekilpailut lajeittain/sarjoittain)
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: 30.7.2011 mennessä 
Juha Haavisto Hennala rak 4 as 6, 15700 Lahti, juha.haavisto2@luukku.com ;
Jarmo Järvelä Paimenpolku 3, 16600 Järvelä, jarmo.jarvela@phnet.fi
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: Henkilökohtainen: sarja Y24-Y ja N24-N 60 ls 20 e/
laji, yhdistelmäkilpailu M60 + 3x20 ls 37 e. Sarja Y20 ja Y50-Y70 30 ls 15 e /laji, 
yhdistelmäkilpailu M30 + 3x20 ls 32 e. Joukkueet 19 e/joukkue. Maksetaan radalla 
ilmoittautuessa.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Mahdolliset jälki-ilmoittautumiset 

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

suoraan kilpailun johtajalle, 0400 479317. Jälki-ilmoittautumiset otetaan huomioon 
ratakapasiteetin salliessa.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: 
kilpailun johtaja Juha Haavisto
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Juha Haavisto 0400 479317, Jarmo Järvelä 040 5534276.
Opastus kilpailupaikalle: http://kartat.eniro.fi tai oikotie.fi ja paikkahakuun 
Ampumaradantie, Hollola.

6.-7.8. Sm-skeet yleinen / SSG:n 50-v. juhlakilpailu
Kilpailun nimi: SM-skeet, yleinen / SSG:n 50-vuotisjuhlakilpailu
Kilpailupäivät: 6-7.8.2011
Kilpailun järjestäjä: Sibbo Skyttegille rf.
Kilpailun luokitus: SM-kilpailu
Alue: Etelä-Suomen alue   Kilpailuluvan myöntäjä: Kilpailuvaliokunta
Kilpailupaikka: Sipoon keskusampumarata
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: Y-sarja
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Skeet 75k alk.10.00 Skeet 50k + fin alk.10.00 Eräluettelot kotisivuilla 1.8.2011.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: SSG:n kotisivujen 
kautta. www.ssg-shooting.fi/haulikko/kilpailut, viimeistään 23.7.2011.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: maksu 50 e, joukkue 25 e. Maksut maksetaan radalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: Vajaat erät täytetään.
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija:
Kj Alf Sjöblom, Ta Ismo Peltola
Tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Tuomo Valkeapää 0400 922611
Seuran nettisivujen osoite: www.ssg-shooting.fi
Opastus kilpailupaikalle: Sipoo Ampumaradantie 105
harjoittelumahdollisuus: perjantaina 5.8. klo 14-19.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus: Sauna ja suihkutilat käytössä.
Kilpailun ravintola: Buffetti. 
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XXVIII
OhJelmA:
lauantaina 2.7. alkaen klo 10:00
Trap 75 k. Y,Y15, Y17,Y20, Y50,Y60, Y70 
Skeet 75 k. Y,Y15, Y17,Y20, Y50,Y60,Y70 
Skeet 75 k + finaali N,N20 
Trap 75 k + finaali N,N20

Sunnuntaina  3.7. alkaen klo 10:00
Trap 50k +finY,Y15,Y17,Y20,Y50,Y60,Y70
Skeet 50k +finY,Y15,Y17,Y20,Y50,Y60,Y70 

Joukkuekilpailut seurajoukkueille  
Y-sarjassa 3-miehisin joukkuein.

OSAllISTuJAmääräT:
Kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet ampujat 
pyritään ottamaan kilpailuun mukaan. Ampujamäärän rajoitukset 
mahdollisia.

IlmOITTAuTumInen JA 
KIlPAIlumAKSuT SeUroittain 
vIImeISTään 20.6.2011
Ilmoittautuminen SAL:n haulikkojaoston  
ilmoittautumiskaavakkeella osoitteella: 
P-hA/haulikkokerho
pl 32, 33961 pIrkkala
Tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi

kIlpaIlUMakSUt Nordea pirkkala P-hA haulikkokerho
tili 232618-11893,
viesti: SAKO GP / ampujan nimi, seura, laji ja sarja

KIlPAIlumAKSuT:
henkilökohtainen n ja n20  30 €, 
muut 45 € ja  joukkue 20 €.
Jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €
(jos jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa)

PAlKInnOT:

Sako-BErEtta GraNd prIX -
palkintoina mm. aseita ja optiikkaa

hArJOITuSmAhdOllISuuS:

1.7.  klo 12.00-19.00

Harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa. 

TIeduSTeluT:
Ampuma-aikataulut ovat 29.6 alkaen kotisivuillamme:
pha.sporttisaitti.com

SAKO-BereTTA asehuoltoauto on paikalla kilpailupäivinä.
Kaikkia BErEtta, Sako ja tIkka aseita huolletaan                         

mAJOITuS:
Majoituksen hoitavat kilpailijat itse.

SCANdIC ROSENdAHLISSA
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä Sako-Beretta, 
tarjoushinta 82 €. 2 heng. huone.
Huoneet varattava 20.6. mennessä
puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, 
E-mail: rosendahl@scandichotels.com

Pohjois-hämeen Ampujat ry. 
haulikkokerho

XXvIII SAKO-BereTTA

Grand priX
HAULIKKOKILPAILU

KOKKOVUOREN AMPUMARAdALLA 2.7 - 3.7.2011kokkoVUorEN aMpUMaradalla 2.7 - 3.7.2011
HaUliKKoKilpailU

TOIvOTAmme hAulIKKOAmPuJAT 
TerveTulleIKSI KOKKOvuOreen!



PALVELUHAKEMISTO

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

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi

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

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

hAnnA eTulAn matka kohti 
lontoon 2012 olympialaisia

Mika Ahola 044 584 5435
www.hirvishooting.fi

Ammattiapua
napakymppeihin

Kivääriin tehokas keveä 
äänenvaimentaja

alkaen 90 €
Teleskooppiset 

tehovaimentajat 150 €
Asennus 60 €

www.ouluntyostokeskus.com

040-5085833, 08-3113133

Ampumaurheilun säännöt ja oppaat 
kätevästi verkkokaupasta >>

www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

www.sporttikauppa.com/
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PeTrA, erIKA Och AleXAndrA SKöT REKORd I LAG FM
Tre lagguld, ett lagsilver och två lagbrons 

var SFS föreningarnas strålande medalj-
saldo i årets upplaga av lag FM tävlingarna. 
När därtill KSF D20 lag satte nytt finländskt 
rekord var framgången fullständig  

Således noterades nytt finländskt lag-
rekord på luftgevär i D20 med 1163p för 
KSF skyttarna Erika Dufvelin med 384p, 
Alexandra Dufvelin 396p och Petra Lilje-
berg 383p.

I KSF´s andra guldlag i A18 sköt Jan Lilje-
berg 537, Sebastian Långström 573 och Ka-
tarina Långström 593 sammanlagt 1703p. 
Det tredje lagguldet i A16 med 1107p togs av 
de unga ESF skyttarna Jesse Peurasaari 379, 
Björn Friman 370 och Cristian Friman 358. 
Silver togs av KSF i Dkl med laget Alexandra 
Dufvelin, Petra Liljeberg och Katarina Lång-
ström med 1176p bara 2p från gällande FR. 
Brons i lag togs av ÅSSF´s  A24 lag med 
Andreas Virtanen, Tom Mattsson och Elin 
Liewendahl med 1732p.  Brons tog även 
RS A18 lag med Daniel Ekholm, Max Wes-
terlund och Joni Stenström med 1685p 
I A klassen tog RS skyttarna en hedersam sjät-
te placering med Kim Lundström, Joni Sten-
ström och Johan Fagerström i laget.

1. FM rekordskyttarna Petra, Erika  
och Alexeandra.

2. ESF A16 lag: Jesse, Christian och  
Björn tog även de guld i lag.

3. FM i lag tog också KSF´s Jan,  
Sebastian och Katarina.

nOrmAllOPP
A16 1) Adam Jansson ÅSSF 457 SFSMrek, 2) Theo Wasström  RS 412,  
3) Frans Sontag  RS 342, 4) Robin Salomaa  RS 319
A70 1) Jens Harberg ÅSSF 235 
A60 1) Jouko Mutka RS 354, 2) Anders Holmberg RS 302, 3) Ralf Lindholm ÅSSF 281
A50 1) Bertel Holmström RS 315
Akl 1) Niklas Hyvärinen RS 564, 2) Henrik Holmberg  RS 540,  
3) Jouni Sonntag  BSPA 525 4) Ted Holmström  ÅSSF 521
lag A16 1) RS 1073 SFSMrek, A50 1) RS 971

BlAndlOPP
A16 1) Adam Jansson ÅSSF 328 SFSMrek, 2) Theo Wasström RS 269,  
3) Frans Sontag RS 223, 4) Robon Salomaa RS 199
A70 1) Jens Harberg  ÅSSF 205
A60 1) Jouko Mutka RS 355, 2) Anders Holmberg  RS 307, 3) Ralf Lindholm ÅSSF 270 
A50 1) Bertel Holmström 317
Akl 1) Niklas Hyvärinen  RS 379, 2) Henrik Holmberg RS 359,  
3) Ted Holmström ÅSSF 340 4) Jouni Sonntag  BSPA 330
lag Akl 1) ÅSSF 938,  A50 1) RS 979
A16 1) RS 691 SFSMrek, 

Både Jouko och Niklas tog dubbelsegrar  på rörligt mål.

SFSm På 10m rÖrlIGT mål, 4.3. 2011 PÅ BREdMO, ÅLANd

1.

2. 3.
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Förrän ordförande Teddy Berg-
qvist öppnade årets första sty-

relsemöte, gratulerade och uppvak-
tade han styrelsemedlemmen Boris 
Stjernberg som nyligen fyllt 75 år

Vid mötet valdes G-P. Björkqvist 
till viceordförande, och ytterom sty-
relsen valdes Jack Wuorinen till kas-
sör, sekreterare/verksamhetsledare.

Petteri Björkqvist (gevär) valdes 
till ordförande för tävlingsutskottet 
och med där sitter: Erik Söderholm 

Södra delens mästerskap på luftgevär och -pistol sköts i Ekenäs 
med RS som arrangör och Norra delens tävling arrangerades av 

VS-VA i Vasa. ÅSSF arrangersde 10m rörligt på Åland. Sammanlagt 
11 nya SFSM rekord noterades i tävlingarna

reSulTAT 10m luFTPISTOl
A klass: 1) Jan Nyberg RS 561, 2) Lawrence Mariani-Cerati RS 552, 3) Paavo Pekkanen ESF 
546, 4) Raimo Laine RS 546, 5) Thomas Ågren VS-VA 542, 6) Yrjö Munukka ESF 518
A20:1) Tobias Lindgren RS 536
A18: 1) Oskar Lindblad RS 499 A16: 1) Björn Friman ESF 321 SFSmrek.
dkl:  1) Cecilia Lund ÅSSF 367, 2) Anna Björkqvist VS-VA 360
d18: 1) Therese Lindgren RS 361 SFSmrek.
MVS14: 1)Björn Friman ESF 264 MVS12: 1) Christian Friman 168
A50: 1) Kenneth Mariani-Cerati RS 370, 2) Tapio Oksanen ESF 365, 3) Bernt Björk-
qvist VS-VA 359, 4) Raimo Laine RS 348, 5) Christer Fred VS-VA 329
d50: 1) Päivi Mariani-Cerati ESF 362
A60: 1) Per-Erik Gammelgård NSK 382 SFSmrek, 2) Lawrence Mariani-Cerati RS 
363, 3) Bengt Kamis VS-VA 361, 4) Kristian Norrdahl ÅSSF 356, 5) Armas Andersson 
RS 351, 6) Mauno Väyrynen ÅSSF 343
A70: 1) Ulf Fagerström RS 350, 2) Rune Karlsson ÅSSF 344

luFTGevär 
S10 1) Axel Grönholm RS 196, 2) Viktor Nyberg RS 195, 3) Jukka-Pekka Jokinen KSF 169
MVS12 1) Rasmus Lagerström RS 180, 2) Linnea Abrahamsson ÅSSF 170, 3) Martin 
Nyholm RS 166, 4) Artur Planting RS 152
MVS12 Lag 1) RS 498 
MVS14 1) Christian Friman ESF 286, 2) Sebastian Långström KSF 282, 3) Max Matt-
son ÅSSF 278, 4) Elin Abrahamsson ÅSSF 275, 5) Marcus Tötterman KSF 269, 6) 
Martin Holmberg RS 258
11-14 NB 1) Benjamin Blåfield ESF 183
d16 1) Elin Abrahamsson ÅSSF 351, 2) Cecilia Nyholm RS 346, 3) Karolina Ekholm RS 
340, 4) Sofie Grönroos KSF 337, 5) Minna Eriksson VS-VA 271
d18 1) Katarina Långström KSF 386
d20 1) Alexandra dufvelin KSF 386, 2) Petra Liljeberg KSF 383, 3) Erika dufvelin KSF 380 
d20 Lag 1).KSF 1149 
d 1) Katarina Långström KSF 391, 2) Alexandra dufvelin KSF 385, 3) Petra Liljeberg 
KSF 83, 4) Erika dufvelin KSF 382
d Lag 1) KSF 1158 SFSmrek 
A16 1) Christian Friman ESF 384, 2) Mathias Nordberg ÅSSF 377, 3) Sebastian Lång-
ström KSF 370, 4) Björn Friman ESF 346
A18 1) daniel Ekholm RS 575, 2).Joni Stenström RS 570, 3) Max Westerlund RS 547, 4) 
Jan Liljeberg KSF 532     A18 Lag 1) RS1692 
A20 1) Anton Aprelev RS 588 SFSmrek 2).Robin Stenström RS 580 3) Andreas Vir-
tanen ÅSSF 578 
A24 1) Tom Mattson ÅSSF 579 SFSmrek 2).Bo Liljeberg KSF 547
Akl 1) Joni Röman RS 581 2) Robin Stenström RS 579 3) Kim Lundström RS 574 4) Carl 

Johan Bergman NSK 571 5) Bo Liljeberg KSF571 6) Andreas Virtanen ÅSSF 569
A Lag 1)  RS 1734 2) ÅSSF 1703 3) VS-VA 1595 
A50 1) Carl Johan Bergman NSK 386 SFSmrek 2) Tom Eklund RS 334 3) Lennart 
Långström KSF 331 4) Christer Fred VS-VA 309
A50 Lag 1) RS 1063 
A60 1) Gustav Strömbäck SkB 368 2) Ilmo Kinnunen RS 365 3) Ralf Westerlund RS 
353 4) Christer Lassus RS 340
A70 1) Kauko Kaartinen RS 364 SFSmrek 2) Arto PihlavaVS-VA 326

SFS mäSTerSKAP På luFTGevär, -PISTOl Och 10m rÖrl. mål
26-27. 02. OCH 5.3. 2011

Glada pistolskyttarna Päivi Mariani-Cerati och Cecilia Lund

(viltmål), Mikael Friman (pistol), Alf Sjöblom (hagel) och Christer Las-
sus (ungdomsskytte). Christer Lassus är sammankallare till bevä-
ringskampen, och Petteri Björkqvist handhar juniorlandskampen i 
Sverige och  Stockholmslänskampen.

Boris Stjernberg uppvaktas med 
anledning av 75 års dagen.

SFS KOnSTITuerAnde mÖTe

SFSM Anton sköt nytt SFSM rekord på gevär

Svenska Finlands 
Sportskytteförbund.r.f (SFS)
Postadress Jack Wuorinen, Karisvägen 30, 10300 Karis
Telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi



www.sakosuomi.fi

Now the dream of a lifetime 
can come true.

Klassinen päällekkäispiippuinen metsästyshaulikko, 
jonka hopeanväriseksi viimeistellyssä lukon kehyksessä 
on hienostunut kaiverrus. Erinomainen yleishaulikko 
hienolla pähkinäpuisella tukilla.


