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Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Hannu 
Haapaniemi (kesk.). Tapio Hänninen ja Anna-Kaisa 
Räsänen valittiin varapuheenjohtajiksi vuosiksi 2013-14.

Suomen ampumaurheiluliiton puheenjohtaja 
pia nybäck hahmotti liiton nykytilanteen uuden 
liittovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 
huhtikuun lopussa. hänen mukaansa liitto 
on tilanteessa, jossa sillä on isoja haasteita 
edessään. hän viittasi harrastajamääriin ja 
ulkopuolisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi 
lakeihin. lyhyellä tähtäimellä tärkein asia on 
talous.
– jos katsoo asioita positiivisin lasein, ei ole 
epäilystäkään siitä, etteikö hyvää tapaa toimia 
olisi jatkossakin. Meillä on hieno laji, jossa on 
pitkät perinteet. Meillä on hyvät eväät myös siinä 
mielessä, että kun lajia markkinoidaan, saamme 
varmasti uusia harrastajia.
– kaikkein tärkeintä kuitenkin on se, että 
keskitymme olennaiseen ja tärkeisiin asioihin. 
valitsemme ne ja viemme niitä täydellä teholla 
eteenpäin. jatko ja onnistuminen ovat kiinni siitä, 
miten töitä tehdään. olemme laajalle levinnyt laji, 
jossa on monenlaista lajikulttuuria. yhteistyön on 
oltava rakentavaa. keskitytään siis olennaiseen ja 
tehdään yhdessä! Meillä on oltava yksi yhteinen 
maali, kun on hankalia asioita ja kun meillä 
menee hyvin, puheenjohtaja linjasi.
liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 
2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. liiton kulut olivat noin 2,16 
miljoonaa euroa, ja tulos taipui toimintavuonna 
tappiolliseksi eli kokonaistulokseksi jäi 105 969 

euroa tappiota. ilma-aseiden eM-kilpailujen 
osalta tulos oli alijäämäinen 38 586 euroa. Muita 
syitä tuloksen kääntymiseen alijäämäiseksi olivat 
muun muassa lisenssitulojen ositus kahdelle 
vuodelle ja asianajajakulut.
– liiton taloutta ei valitettavasti pystytty 
vakauttamaan, vaikka säästöjä tehtiin runsaasti 
vuoden aikana. Säästöistä huolimatta kaikki 
toiminnallisesti tärkeät asiat pystyttiin hoitamaan 
kunnialla, toiminnanjohtaja risto aarrekivi totesi.
Suomalaiset ampumaurheilijat saavuttivat viime 
vuonna yhteensä 55 arvokisamitalia. 

Liittovaltuuston kokouksesta lisää sivulla 46.

”Yhdessä kohti yhteistä maalia”       teksti ja kuva: lassi palo



PERIkSI EI ANNETA
yhteiskunnassamme on menossa melkoisen raju myllerrys. rakenteita ja toimin-
tatapoja muutetaan. yritykset saneeraavat. Säädöksiä tiukennetaan. luetteloa 
voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. 

Muutostarve on kohdistunut myös ampumaurheiluun ja ampumaharrastuk-
seen yleensäkin. ratoihin kohdistunut paine on kasvanut. kauppa elää henkito-
reissaan, ja teollisuudessa mietitään valmistuksen siirtoja ulkomaille, jossa on 
helpompaa ja halvempaa. 

jääkiekon SM-finaaleissa kiinnittyi katseeni porin hallin kaukalon reunalla 
olleeseen sähköiseen mainostauluun, johon oli ilmestynyt uusi teksti tulipunai-
sin kirjaimin: ”periksi ei anneta.” teksti kiteytti erinomaisen hyvin monta asiaa: 
pienestä kaupungista voi kasvaa mestarikaupunki, seura on asettanut tavoitteen, 
josta ei haluta perääntyä, me uskomme unelmaamme.

Mainos oli kutsu ja tarkoitettu niin urheilijoille kuin myös katsojille paikan-
päällä ja tv-ruutujen ääressä.  Se oli yhteisen halun ja toiveen ilmaisu. ja siihen 
tartuttiin!

ampumaharrastuksessa ja -urheilussa valitsee jotenkin hiljainen apatian henki 
tällä hetkellä. lakien ja säädöksien tiukentamiset, ratatoimintoihin kohdistuvat 
vaatimukset ja aselupien monimutkaistuminen ovat ajaneet päät painuksiin.

nyt on aika nostaa ilmoille samainen kutsu: ”periksi ei anneta!”
jatkossa kaikki on kiinni lopulta meistä itsestämme. Mitä sitten voimme asias-

sa tehdä? paljonkin! Meidän on yhdessä – paikallisesti ja valtakunnallisestikin –  
alettava toimia vielä enemmän yhdessä. on luotava linjat ja tavoitteet millaiseksi 
tulevaisuuden haluamme ja millaisissa olosuhteissa haluamme harrastaa. ja jotta 
kauppa ei kuihtuisi, on aika vaihtaa vanha urheiluväline uuteen. jotta seurois-
sa olisi jäseniä, pyydä ja kutsu joku tuttavasi tai kaverisi mukaan kokeilemaan 
lajia seuraasi. aloitetaan seurassamme ampumaurheilukoulut lapsille ja uusille 
mukaan haluaville. Mennään yhdessä seuran radalle ja laitetaan paikat kuntoon. 
hankitaan uudet sähköiset taululaitteet. osallistutaan seuran kokouksiin ja kysy-
tään miten voimme auttaa. joku ottaa valmennuksen hanskaansa, joku ilmoitus-
hankinnan, jaetaan tehtäviä. pannaan hyvä kiertämään.

porin mainos ”periksi ei anneta” sytytti niin katsomon kuin koko kaupunginkin. 
kaupungintalon katollakin liehui patasydän-lippu. pieni osoitti sen, että jos oikein 
halutaan ja yhdessä tehdään, niin kaikki on mahdollista! 

urheilijoilla oli selvä tavoite, johon pyrittiin, ja mainosteksti oli selkeä viesti 
heille siitä, että koko halli, kaupunki ja kaikki haluavat kantaa kortensa kekoon ja 
tukea heitä unelman toteuttamisessa. Siitä tuli yhteinen unelma!

tässä urheiluampujan numerossa on useita juttuja, jotka kertovat uskallukses-
ta ja asioihin tarttumisesta. olkoot ne rohkaisuna meille kaikille: nyt on herättävä. 
olinpa seuran hallituksen jäsen, valmentaja, urheilija, harrastelija tai rivijäsen, on 
aika ottaa härkää sarvista ja tartuttava asioihin. periksi ei anneta! 

VI gER INTE EfTER
det sker som bäst en hel del förändringar i vårt samhälle. Strukturer och tillvägagångs-
sätt förnyas. företagen sanerar. lagen blir strängare. listan är näst intill oändlig.

Behovet av förändring har även nått sportskytte och hobbyskytte överlag. 
pressen mot banorna har ökat. affärsbranschen försöker hålla ut och industrin 
överväger att flytta sin produktion till länder där de får det lättare och billigare.

under fM-finalen i hockey fastnade min blick på en elektronisk reklamtavla 
vid hockeyrinken i Björneborg. tavlans nya, med eldröda bokstäver framförda 
meddelande lydde: ”periksi ei anneta” (vi ger inte efter).  den meningen sam-
manfattar bra många saker: en liten stad kan växa till en mästerskapsstad, en 
förening har en målsättning man inte vill backa ut ur, vi tror på vår dröm.

reklamen var en inbjudan avsedd för såväl idrottarna som för publiken både 
på plats och hemma framför tv-apparaterna. den gav uttryck för en gemensam 
vilja och ett gemensamt hopp. och den gick hem!

Både inom hobby- och sportskytte råder i skrivande stund en sorts tyst 
apati. lagskärpningarna, kraven på banverksamheten och vapentillstånden 
som blivit mer komplicerade har fått oss att sloka med huvudet.

nu är det dags att lyfta fram samma inbjudan: ”vi ger inte efter!”
i fortsättningen kommer allt slutligen att hänga på oss själva. vad kan vi 

då göra åt saken? Mycket! vi måste tillsammans – både på lokal och riks-
omfattande nivå – börja samarbeta ännu mera. vi måste skapa riktlinjer och 
målsättningar för hur vi vill att vår framtid ska se ut och för under hurdana 
omständigheter vi vill utöva vår hobby. och för att inte handeln helt och hållet 
skulle sina är det dags att skaffa ny utrustning. för att se till att föreningarna 
har medlemmar, be någon av dina bekanta eller dina vänner följa med och 
pröva vår idrottsgren. låt oss inom vår förening grunda sportskytteskolor för 
barn och intresserade. låt oss tillsammans gå till föreningens bana och få den 
i skick. låt oss skaffa nya elektriska tavelsystem. låt oss delta i föreningens 
möten och fråga hur vi kan hjälpa. någon tar itu med träningen, någon annan 
med annonsförsäljningen. vi delar på uppgifterna. vi skickar det goda vidare.

reklamen i Björneborg, ”vi ger inte efter”, fick såväl publiken som hela 
staden att tända. ishockeyklubben ässäts flagga vajade till och med över 
stadshuset. en liten sak bevisade att om man verkligen vill och tillsammans 
gör saker, är allt möjligt.

idrottarna hade ett klart mål som de eftersträvade, och reklamtexten var 
ett tydligt meddelande riktat till dem: hela hallen, staden och alla ville hjälpa 
till och stödja dem i förverkligandet av deras dröm. den drömmen blev en 
gemensam dröm!

i det här numret av urheiluampuja finner ni flera artiklar som berättar om 
mod och om att ta itu med saker. Må de uppmuntra oss alla: det är dags att 
vakna. oberoende av om man är medlem av föreningens styrelse, tränare, 
idrottare, hobbyutövare eller bara en vanlig medlem, är det dags att ta tjuren 
vid hornen och ta itu med saker. vi ger inte efter!

PÄÄkIRJOITUS / 
 Risto Aarrekivi 
Suomen Ampumaurheiluiiton toiminnanjohtaja / Finska Sportskytteförbundets verksamhetsledare

YHTEISTYÖSSÄ
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N
yt kannattaa olla korvat ja silmät tarkkoina, sillä suomalaisen am-
pumaurheilun arvostetuilla konkareilla on asiaa. He puhuvat kun-
nioituksesta lajiamme ja kilpakumppaneita kohtaan sekä lajimme 
imagosta. Kyse on pukeutumisesta palkintojenjaossa.

Palkintokorokkeella ei aivan ”resupettereitä” ole näkynyt, mutta yleisesti 
ottaen pukeutumisessa on parantamisen varaa. Ampumaurheiluliiton kun-
niapuheenjohtaja Alpo Vehanen korostaa, että palkintojenjako on kilpailun 
huipentuma ja samalla ”näyteikkuna”.

– Kaikki muu alkaa olla kilpailuissa juhlavaa – paitsi draaman päähenki-
löt, kun he ottavat palkintonsa vastaan, hän sanoo.

Vehanen muistuttaa, että pukeutumisohjeet on kirjattu kansainvälisiin 
sääntöihin. Ampumaurheiluliiton alaisissa kilpailuissa pidetään ”suositel-
tavana”, että palkintojenjaossa kaikki joukkueen jäsenet pitävät samanlais-
ta seura-asua. 

Vehanen toivoo, että pukeutumisohjeet kirjattaisiin myös SAL:n sääntöihin.
– Kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan muutenkin. Tämänkin voisi ot-

taa käyttöön, ja asia olisi helppo korjata. Kyse on paljolti muutosvasta-
rinnan voittamisesta, koska nyt puhutaan mielestäni vanhasta totutusta 
tavasta. Jos asiaa ei nyt nosteta esiin eikä siihen nyt puututa, tapa jatkuu 
hamaan loppuun asti.

Vehanen on seurannut tilannetta ja kypsytellyt ajatuksiaan pitkään.
– Kymmenen vuoden ajan, hän arvioi.
– Hitaana satakuntalaisena sain vasta nyt sanottua asian julki, hän naurah-

ti Merikarvialla maaliskuussa järjestetyissä ilma-aseiden SM-kilpailuissa.
Entinen huippuampuja ja nykyinen kansainvälinen tuomari Maarit Lepo-

mäki on samaa mieltä Vehasen kanssa.
– Valitettavasti suomalaisilla on pukeutumisongelma kansainvälisillä-

kin kentillä. Ampujat eivät tunnu ymmärtävän mistä on kysymys. Tar-
koitus on, että ammuntaa pidetään urheiluna. Lisäksi urheilijat edustavat 
maataan. Toki myös liiton pitäisi huolehtia ja vaatia sääntöjen mukaista 
toimintaa, hän sanoo.

Lepomäki sanoo, että kansallisella tasolla on kyse vastaavasta asiasta. 
– Suomessakin joudumme taistelemaan paikasta urheilukentällä. Kuinka 

uskottava urheilija on venahtaneessa t-paidassa, villapaidassa ja kauhtuneis-
sa farkuissa palkintopallilla seistessään, hän kysyy.

Lepomäen mukaan olemme tainneet tottua siihen, että kukaan ”ulkopuo-
linen” ei tule katsomaan kilpailuamme. 

– Mutta kuitenkin haluaisimme saada kuvia mediaan! Seurojen on myös 
kiinnitettävä huomiota omaan näkyvyyteensä. Erilaisia seura-asuja on saata-
vissa vaikka minkälaisia. Nyt ne pitää saada myös ampujien päälle.  6

”kUNNIOITETAAN LAJIAMME
PUkEUTUMALLA PALkINTOJENJAOSSA SIISTISTI!”

h Haapajärven Ampumaseuran kolmoisvoitto Kultahippufinaalien ilmakiväärin 
12HT-sarjassa: 1) Riina Leskelä 200, 2) Jere Heinonen 199, 3) Riku Laitinen 199.

i Merikarvialla järjestettyjen ilma-aseiden SM-kilpailujen Y16-sarjan kolme parasta: 
Cristian Friman (ESF, vas.), Sebastian Långström (ESF) ja Mika Varjo (MA).

teksti ja kuvat: lassi palo
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Yrtinkankaan ratasuunnitelma.

ai Lampi ja Hannu Koverola pysähtyvät yhtäkkiä keskellä met-
sää, kapealla metsätiellä, tutkivat tien varteen pystytettyjä merk-
kejä, kääntyvät ympäri ja osoittavat käsillään tulosuuntaan.

– Tässä on ampumaradan kulma ja tuohon suuntaan ammu-
taan, he sanovat.

Ollaan Kouvolan lähellä Yrtinkankaan alueella, viisitoista ki-
lometriä Kouvolasta Mikkelin suuntaan. Pakettiauto on jätetty 
muutaman sadan metrin päähän. Ympärillä on vain metsää, 
mutta jos – ja toivottavasti kun – suunnitelmat toteutuvat, Yr-
tinkankaan alueelle rakennettava ampumaurheilukeskus tulee 
tarjoamaan paikan laadukkaalle ampumaharrastustoiminnalle. 

Lammen ja Koverolan usko hankkeeseen on vahva, vaikka 
sen edistäminen puhumattakaan lopullisesta ”läpimurrosta” ei-
vät ole olleet eivätkä ole helppoja.

– Paine ja halu uudelle ampumaradalle ovat kovia. Tämä on 
uniikkihanke ja hyvin tärkeä ennakkotapaus. Miten se tehdään 
vai tehdäänkö sitä lainkaan, miehet pohtivat.

He eivät maalaile ruusuista tulevaisuutta, vaan puhuvat realis-
tisesti ”pilottihankkeesta” teemalla nyt tai ei koskaan.

– Jos Yrtinkangas ei mene nyt läpi, meidän on mentävä minis-
terin luokse ja kysyttävä häneltä, voiko Suomeen enää rakentaa 
uusia ampumaratoja. Toivottavasti meidän ei tarvitse nostaa kä-
siämme pystyyn pitkäksi aikaa ja todeta, että radan rakentami-
nen on mahdotonta.

kOUVOLA AkTIIVISESTI MUkANA
Mistä oikein on kyse? Miksi Kouvolan Urheiluampujien (KUA) 
puheenjohtaja Kai Lampi ja Kouvolan kaupungin edunvalvonta-
päällikkö Hannu Koverola kävelevät keskellä metsää keväisenä 
aamupäivänä?

Siksi, että Yrtinkankaan alueelle suunniteltua ampumarata-
hanketta on viety eteenpäin kahdeksan vuoden ajan. Aktiivinen 
vaihe on kestänyt noin viisi vuotta, ja nyt on aika kertoa hank-
keen vaiheista Urheiluampuja-lehdelle.

KUA on olemassa toistaiseksi vain tätä ampumaratahanketta 
varten. Kouvolan seudulla toimii neljä ampumaseuraa, joissa on 
yhteensä 1276 jäsentä. Lisäksi kaupungin alueella on 69 metsäs-
tysseuraa ja näissä 4293 jäsentä. KUA on nyt yksi paikkakun-
nan isoimmista urheiluseuroista noin 250 jäsenellään. Uuden 
haulikkoradan perustamistarve todettiin Lammen mukaan jo 
1990-luvulla, ja selvitys radan perustamisedellytyksistä valmis-
tui vuonna 2005.

Ampumaradan perustaminen on taloudellisesti haastava teh-
tävä, mutta selvityksissä on osoitettu, että edellytykset hankkeen 
toteuttamiselle ovat olemassa. KUA tulee vastaamaan keskuk-
sen toiminnan käynnistämisestä ja myöhemmin ylläpitämises-
tä. Kouvolan kaupunki on ollut mukana suunnitelmissa, ja se 
on hankkinut 140 hehtaaria maata. Suunnitelmien ja selvitysten 
tekemiseen on käytetty noin 60 000 euroa. 

Koverolan mukaan kaupungin rahallinen panostus on pieni ja 
hanketta on valmisteltu talkoohengessä yhdessä seuran kanssa.  

– Olemme saaneet rahoituksesta Manner-Suomen maaseu-
tuohjelmasta 80 prosentin osuuden. Kaupungin rahoitusosuus 
on 10 prosenttia ja seuran saman verran.

Kaupunki ei sitoudu lainoihin, ja seura kantaa toiminnal-
lisen vastuun. 

Monet ampumaratahanketta sivusta seuranneet uskovat ra-
dan valmistuvan. Yksi syy on se, että Lampea arvostetaan ja 
hänen tavastaan toimia pidetään. Hän on toiminut KUA:n pu-
heenjohtajana sen perustamisesta eli vuodesta 2001 lähtien, ja 
hän oli vuosina 1997-2004 Suomen Ampumaurheiluliiton halli-
tuksessa ja haulikkolajien lajipäällikkönä vuoteen 2007 asti. La-
jituntemusta ja asiaosaamista hänellä on siis yllin kyllin.

Rahoituksen organisoineen Koverolan kanssa hän muodos-
taa asiansa osaavan ja pätevän kaksikon. Projektissa on ollut 
mukana useita muitakin henkilöitä, mutta nyt Lampi ja Kove-
rola toimivat puhemiehinä.

Koverola ei ole aktiivinen ampumaurheilun harrastaja. Hau-
likko hänellä on ja metsästyskorttikin, ja hän sanoo kuuntele-
vansa säännöllisesti ampumaurheilun ääniä kesämökillään.

TOIMINTA kESkITETÄÄN
Kun selvitykset käynnistettiin, ampumaratoja oli käytössä 33. 
Niissä oli kuusitoista haulikkorataa

Lakkautettuja ratoja on kaksitoista. Ratojen melualueella asui 
noin 5600 ihmistä. Melualue oli määritelty siten, että se ulottuu 
haulikkoradoilla kahden kilometrin etäisyydelle ampumapai-
kasta ja muilla radoilla puolentoista kilometrin etäisyydelle. 

Tehokkain keino vähentää melua on keskittää toimintaa, Lam-
pi sanoo. Uuden radan sijoituspaikaksi oli kuusi vaihtoehtoa, 
joista Yrtinkankaan alue osoittautui ylivoimaiseksi parhaaksi. Se 
on jo seutukaavassa ampumarata, ja se on seura- ja harrastustoi-
mintaan hyvin soveltuva paikka, Lampi ja Koverola sanovat.

– Oli haastavaa löytää alue, jossa ei ole asutusta kahden kilo-
metrin säteellä, ei avointa peltomaata, ei järviä eikä se ole poh-
javesialuetta. Lisäksi sinne oli oltava kohtuulliset tieyhteydet, 

teksti ja kuva: lassi palo

kOUVOLAN AMPUMA-
HARRASTUSkESkUS – 
NYT TAI EI kOSkAAN!

K
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Tuohon suuntaan 
ammutaan, 
Hannu Koverola 
(vas.) ja Kai 
Lampi näyttävät 
Yrtinkankaalla.

jotta harrastaminen olisi mielekästä. Maanomistajien oli myös 
suostuttava myymään alueita tätä tarkoitusta varten, Koverola 
kertaa vaiheita.

Lopulta Yrtinkangas osoittautui siis parhaaksi vaihtoehdoksi. 
Sen etuna on myös se, että se on maastollisesti vaihtelevaa, jonka 
ansiosta ampumarata voidaan ”istuttaa” sen sisään. Suunnitel-
masta on totta kai valitettu, koska parin sadan hehtaarin metsä-
alue on asukkaiden virkistyskäytössä ja sieltä on löytynyt arvok-
kaita ja suojeltuja luontokohteita, jotka vaativat poikkeusluvan.

Niinpä ampumaratahankkeen puuhamiehet ovat teettäneet 
lisä- ja meluselvityksiä, pitäneet kymmeniä ja kymmeniä kokouk-
sia, päivittäneet suunnitelmia – ja olleet kärsivällisiä. He ovat jopa 
vaihtaneet ampumaradan paikkaa, jotta meluarvot olisivat vielä-
kin pienemmät. Kustannuksia lisää merkittävästi se, että tästäkin 
huolimatta radalle aiotaan rakentaa 6-8 metriä korkea meluvalli.

– Perusasetelma on ollut haastava ja prosessi on pitkä. Läh-
tökohtamme on ollut se, että otamme erittäin tosissaan kaiken 
esille tulevan vastustuksen ja huomioimme vihreät arvot. Hy-
väksyttyyn lopulliseen tilanteeseen pitää päästä varmasti ja rataa 
pitää voida käyttää. Rata tulee olemaan monen asian kompro-
missi, Koverola sanoo.

Ampumaradalle oli alun perin piirretty kahdeksan rataa, 
mutta niitä on nyt kuusi. Ensimmäinen vaihe painottuu haulik-
kolajeihin. 

”HAASTAVAA TOIMINTAA”
Haulikkoradan rakentaminen on Lammen mukaan haastavaa 
toimintaa. Kustannusarvio uuden radan rakentamisesta ”neit-
seelliseen ympäristöön” on tällä hetkellä noin 700 000 euroa.

Koverola ja Lampi korostavat useaan otteeseen sitä, että met-
sästys ja ampumaurheilu ”kuuluvat alueen perinteeseen”. Kau-
pungin taloudellinen tilanne on kuitenkin sellainen, ettei se tule 
nykyistä enempää hankkeessa vastaan. 

Mutta kuten Lampi on todennut, kaupunki on tukenut han-
ketta jo nyt merkittävästi. KUA:n on hankittava rahoitus itse. 
Neuvottelut ovat Lammen mukaan edenneet myönteisesti. En-
sin pitää kuitenkin saada viimeisetkin ympäristökysymykset 
ratkaistua, hän painottaa. Uusi ympäristölupahakemus jätetään 
touko-kesäkuussa.

Lampi ja Koverola toivovat, että ne tahot, jotka ovat ampuma-
rataa vastustaneet, ymmärtäisivät, että rataa haluavat ovat ottaneet 
kaiken annetun palautteen tosissaan. Ennustaminen on aina vai-
keaa, mutta parhaassa tapauksessa Yrtinkankaalla päästään ra-
kennustöihin ensi vuonna. Varmaa on, ettei tämän vuoden aikana 
tapahdu sen suhteen ”mitään merkittävää”, miehet toteavat.

Koverolan mukaan on ampumaratoja, joiden ympäristövai-
kutukset ovat Yrtinkankaalle suunniteltua suuremmat. Uuden 
radan rakentamisen myötä noin tuhat ihmistä vapautuu melu-
alueilta, Lampi ”komppaa”.

– Jos Yrtinkankaan rata ei toteudu, sen tilalle tulee kymme-
nen sorakuopparataa, Lampi sanoo hivenen kärjistäen.

Miehet korostavat, että he ovat tekemässä ympäristötekoa, ja 
kaikki lähtee ympäristölaeista. 

– Ympäristöteon tekeminen on joskus vaikeaa, Lampi nau-
rahtaa.

Mutkikkaan ja paikoin vaikeasti kuljettavan polun päässä on 
epäilemättä näky haulikkoammuntaan keskittyvästä kansainvä-
lisen tason urheilukeskuksesta, mutta siitä ei vielä haluta puhua. 
Eikä vielä ole sellaisten puheiden aikakaan.

Eikä mikään ihme. Palataan kävellen pientä metsätietä pitkin 
pakettiautolle. Aurinko sulattaa lunta, ja pakettiauto on paikoin 
juuttua upottavan märkään tiehen. Ei ole kuitenkaan vaikea 
”nähdä” metsän keskellä ampumarataa – niin taitavasti ja värik-
käästi Lampi ja Koverola sitä kuvailevat.

Jos veikata pitää, Yrtinkankaalla ammutaan tulevaisuudessa 
eikä Kouvolasta tarvitse lähteä ministerin luokse Helsinkiin.  6
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A
siat etenivät lopulta vauhdikkaasti. Suomen Ampumaur-
heiluliiton hallitus valitsi Per-Ole Lindellin valmennuk-
sen johtajaksi maaliskuun puolivälissä pitämässään 
kokouksessa, valinta julkistettiin puolitoista viikkoa 

myöhemmin Helsingissä Valo-talossa pidetyssä tiedotustilaisuu-
dessa ja Lindell aloitti tehtävässään huhtikuun 1. päivänä.

Lindellin sopimus on mallia 1+3 vuotta.
– Olen erittäin motivoitunut ja innostunut uudesta tehtäväs-

täni, Lindell sanoi heti nimityksensä jälkeen.
Nykyään espoolainen Lindell, 54, on koulutukseltaan liikun-

tatieteiden maisteri (Jyväskylän yliopisto 1986). Hän on toi-
minut aiemmin muun muassa Hiihtoliiton huoltopäällikkönä 
(1998-2006) ja maastohiihdon lajijohtajana (2006-09) sekä Am-
pumahiihtoliiton huoltopäällikkönä (2009-10) ja valmennuksen 
ja kilpailutoiminnan johtajana (2010-12).

Nimityksensä yhteydessä kuvaili ajatuksiaan seuraavasti: ”On 
hienoa aloittaa minulle uuden lajin parissa, tarttua haasteisiin ja 
saada tilaisuus työskennellä isossa, hyvin johdetussa ja aktiivi-

sessa organisaatiossa. Vaikka ampumaurheilun lajiosaamista mi-
nulta puuttuukin, niin huippu-urheilun edistämiselle ja tulosten 
tekemiselle on lajista riippumatta yhteistä se, että perusasioiden ja 
onnistumisia mahdollistavien rakenteiden on oltava kunnossa.”

– Mielenkiintoista on myös se, että ampumaurheilussa on 
useita lajiryhmiä. Niiden vaatima tiimityö on minulle erityisen 
mieluisaa, sillä työskentelen mieluummin ryhmässä kuin yksin, 
Lindell sanoi.

Huhtikuun aikana hän tapasi tutustui liiton toimistoon, tapasi 
useita valmentajia ja kävi kaksi kertaa kivääriampujien leirillä. 
Häneltä on toivottu enemmän lajien välistä yhteistyötä sekä ta-
paamisia muiden lajiryhmien urheilijoiden kanssa. 

Lindell on urheilijoiden kanssa sitä mieltä, että esimerkik-
si arvokilpailuissa ampumaurheilijoiden pitäisi olla nykyistä 
enemmän yhtä joukkuetta ja iloittava jokaisesta suorituksesta – 
ei siis vain oman lajinsa, vaan kaikkien lajien. 

– Lajien välistä yhteistyötä ei ole vaikea lisätä. Se on hyvä 
aloittaa nuorista. Yhteistyöstä saa urheilullisesti paljon, ja se an-
taa laajempaa näkemystä ja ymmärrystä omaan tekemiseen. Se 
lähtee valmentajista, koska he organisoivat toimintaa. Tällainen 
muutos ei vaadi isoja toimenpiteitä, vaan enemmänkin tahtoa ja 
asennemuutosta, Lindell sanoo.

”MAAJOUkkUETOIMINTA HYVISSÄ kÄSISSÄ”
Ensimmäisen kuukautensa aikana Lindell on tavannut Ampu-
maurheiluliiton päätoimiset valmentajat – paitsi pistoolilajien 
saksalaisen päävalmentajan Matthias Hahnin, joka lopettaa teh-

teksti ja kuva: lassi palo

Per-Ole Lindell Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajaksi

”YHdESSÄ TEkEMINEN TUO VOIMAA!”
Per-Ole Lindell tietää jo, mitä useat ampumaurheilijat 

haluavat ja kaipaavat: nykyistä enemmän lajien välistä 
yhteistyötä ja tapaamisia muiden lajien urheilijoiden 
kanssa. Lindell aikoo vastata toiveisiin, sillä hän on 

vahvasti sitä mieltä, että yhdessä tekeminen tuo voimaa.
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tävässään toukokuun lopussa järjestettävän Münchenin maail-
mancupin jälkeen.

Maajoukkuetoiminta on Lindellin arvion mukaan hyvissä 
käsissä. Esimerkiksi skeetin päävalmentajaa Peeter Päkkiä 
Lindell luonnehtii ”tyypilliseksi maailmaa kiertäneeksi huip-
puvalmentajaksi”.

– Päkk on tosi ammattilainen, joka tietää miten toimia ja 
tietää lajin vaatimustason. Miten sitten tietämys siirretään 
alemmille tasoille? Pistoolin tilanne on hivenen huolestuttava 
tulevan valmentajavaihdoksen takia.

Keskusteluissa on noussut esille se, että suunnitelmallisuut-
ta ja ohjelmia tulisi olla nykyistä enemmän. Myös palautetta 
kaivataan puolin ja toisin. 

– Jos haluamme ottaa askeleita kohti maailman huippua, 
valmentajien täytyy tietää mitä urheilijat tekevät. Ilman tark-
kaa tietoa ei muutosta voi viedä eteenpäin. 

Lindellin arvion mukaan maajoukkueurheilijat ovat sitou-
tuneita tekemään töitä. Toki tässäkin on aina parantamisen 
varaa, hän muistuttaa.

– Eikä vain laatua parantamalla, vaan lisäämällä määrää 
äärimmäisyyksiin asti, jos olympiamitalin haluaa voittaa. Val-
mentajat varmasti tietävät, mitä maailmalla tehdään ja mitä lajit 
vaativat. Oikomalla ei ole voitettu yhtään olympiamitalia, vaan 
erittäin kovalla työllä, vaikka huippuyksilöistä puhutaankin.

Haulikkolajeissa suomalaiset olosuhteet eivät ole parhaat 
mahdolliset, mutta Lindellin mukaan on vain rakennettava 
sellaiset tavat toimia, jotta urheilija voi keskittyä urheiluun.

– Tämän ei tarvitse koskea kahtakymmentä urheilijaa per 
laji, vaan riittää, kun parhaille annetaan tällainen mahdol-
lisuus. Heidän pitää tietysti olla sitoutuneita ja tehdä kovaa 
työtä. Moni käy urheilun rinnalla töissä. Ehkä tämä sopii joi-
hinkin tapauksiin, mutta ihan huipputasolla ei enää.

”YLI-JASkARIN APU ARVOkASTA”
Ampumaurheiluliiton puheenjohtajan Pia Nybäckin mukaan 
Lindellillä on laaja kokemus huippu-urheilusta sekä näyttöjä 
huippu-urheilussa toimivien asiantuntijatiimien johtamisesta. 

– Hänellä on myös selkeä näkemys valmennusjärjestelmän 
kehittämisestä ja ammattivalmentajien osaamisen tehokkaas-
ta hyödyntämisestä, paljon kokemusta arvokilpailuista ja nii-
hin valmistautumisesta (muun muassa viidet olympialaiset) 
sekä aito kiinnostus ja innostus kehittää suomalaista ampu-
maurheilua, Nybäck sanoo.

Lindell sanoo, että Ampumaurheiluliitto on hyvässä tilanteessa. 
– Perusasiat on hoidettu hyvin. Liitto on lähtenyt mukaan 

myös huippu-urheilun muutokseen, eli siinäkin mielessä ol-
laan hyvällä tiellä.

Kimmo Yli-Jaskari nimitettiin vuodenvaihteessa tarkkuus-
lajien lajiryhmävastaavaksi, kun Suomen Olympiakomitean 
huippu-urheiluyksikkö otti vastuun huippu-urheilun muu-
tostyön etenemisestä. Yksi Yli-Jaskarille kuuluvista lajeista on 
ampumaurheilu. 

Työn tuloksia ei vielä tietenkään ole nähtävissä, mutta Lin-
dellin mukaan apu on arvokasta.

– Teemme koko ajan yhteistyötä emmekä vain raportoi te-
kemisistämme. Kimmo on aiemmin ollut SAL:n organisaati-
ossa, joten hän tietää ja tuntee lajin erittäin hyvin.

SAL:n strategian mukaisena tavoitteena on olla pysyvästi 
kahdeksan parhaan maan joukossa maailmassa. Lindell ei pidä 
sitä mitenkään ylimitoitettuna tavoitteena, vaikka minuut-
tiakaan ei ole hukattavissa: Rio de Janeiron kesäolympialaiset 
järjestetään jo vuonna 2016 ja ensimmäinen vuosi menee aina 
perehtymiseen, suunnitteluun ja asioiden alulle panemiseen. 

Lindellin vastuulle tulevat urheilijat nuorten tehoryhmistä 
olympiaurheilijoihin asti. 

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

Tarkka, luotettava ja helppo-
käyttöinen. Tekee ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Tutustu myös muihin ammunnan-
harjoittelutuotteisiimme nettisivuillamme.

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

www.noptel.fi

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

– Ampumaurheilussa on hyviä urheilijoita, jotka pys-
tyvät menestymään kovalla tasolla. Lajilla on myös pitkät 
perinteet ja monia esikuvia. Positiivista on myös, että ur-
heilijoita on eri puolilta Suomea, hyvää toimintaa on useilla 
paikkakunnilla ja huipulla on eri-ikäisiä ja eri elämäntilan-
teissa olevia urheilijoita, Lindell viittaa kivääriampuja Juho 
Kurkeen, 21, ja Pekingin olympiavoittajaan, trap-ampuja 
Satu Mäkelä-Nummelaan. Kurki sijoittui maaliskuun alussa 
ilma-aseiden EM-kilpailuissa ilmakiväärissä hienosti kol-
manneksi.

Suomalaiset ampumaurheilijat saavuttivat Sydneyn (2000), 
Ateenan (2004) ja Pekingin (2008) olympialaisissa kussakin 
vähintään yhden mitalin. Mitali tuli myös Sydneyn ja Atee-
nan paralympialaisissa. Viime kesänä Lontoon olympialaisis-
sa parhaat sijoitukset olivat Mäkelä-Nummelan seitsemäs sija 
trapissa ja Kai Jahnssonin kahdeksas sija ilmapistoolissa. Rio 
de Janeirossa tavoitteena on palata mitalikantaan. 

– Se on realistinen tavoite, vaikka kilpailu on kovaa ja moni 
muukin mitaleja tavoittelee. Asiat on tehtävä oikein, jotta ta-
voitteeseen päästään, Lindell sanoo.

– Matkan varrella on välitavoitteita, ja niissä pitää menestyä 
myös. Menestyminen olympialaisissa ei ole sattumaa.

Lindell on päässyt toimintaan sisään niin hyvin kuin se 
kuukauden aikana on ollut mahdollista. 

– Eri maailmancupin kisamatkoille osallistuminen on vielä 
auki, mutta talvilajista siirtyminen kesälajin pariin tarkoitta-
nee henkilökohtaisella tasolla sitä, että ehkä eniten tarvitse-
mani työvaate ei enää olekaan toppatakki, hän naurahtaa.  

Toppatakkia kuitenkin vielä tarvitaan. Sen Lindell huomasi 
Inkoon ampumaradalla huhtikuun lopussa, kun tuuli kovaa ja 
vettä vihmoi.  6

Yhteistyöstä saa urheilullisesti paljon, ja se antaa laajempaa 
näkemystä ja ymmärrystä omaan tekemiseen, Per-Ole Lindell sanoo.
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 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm

 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 
 » saatavana myös vasenkätisenä

 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  
 » Beavertail-etutukki
 » säädettävä poskipakka

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg
 » saatavana myös tehtaan 
perusversio 2.860€

 » säädettävä kisko ja poskipakka
 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko, 
korkeus säädettävissä 
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm 
 » Paino: 3,85 kg 
 » Aseeseen saatavilla 
DTS-lisävarusteita 
(Dynamic Tuning System) 

  Saatavana myös Trap-versiona.

Summit Impact 
Sporting -malliin on 
mahdollista hankkia 
DTS-lisävarusteita. 
Lisävarusteet voidaan 
asentaa helposti itse.

Laadukas aselaukku ja erilliset samettiset 
suojapussit sisältyvät toimituksiin.

   DTS Kinetic Balancer vähentää 
rekyyliä, mukana tulevien painojen 
avulla voidaan säätää aseen tasapai-
noa. DTS Kinetic Balancer asenne-
taan tukin sisälle. 

   DTS Balancer -painoilla säädel-
lään aseen tasapainoa liikuttamalla 
painoja piipun suuntaisesti. 
DTS Balancerit asennettaan piippujen 
ventiloituun välikiskoon.

Temper Sporting -haulikko
Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap-versiona. 

Summit Sporting Custom -haulikko
Sporting-ase, joka ei ole umpiruma. 

Summit Black Impact DTS Sporting -haulikko
Kun rata-ampujana haet sitä pientä ylimääräistä etua.

 Kun perinteikäs
  laatu ja uusin  
 teknologia koh-
tasivat, aseteollisuuden 
sydämessä Bresciassa, 
syntyi Caesar Guerini. 

Nyt premium-luokan 
Caesar Guerinit saata-
vana myös Suomessa.

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.190€

hinta 3.200€

hinta 3.990€

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u
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es

ar
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uerini

15 vuoden 
ta
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u
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-lisävarusteet:

Caesar Guerinin haulikoissa on erittäin hienot ja aina 
käsityönä viimeistellyt kaiverrukset. Kaiverrukset tule-
vat erityisesti edukseen sivulevyllisissä malleissa. Caesar 
Guerini sivulevyhaulikoissa ei ole kaiverrusta häiritseviä 
tappeja tai ruuveja.

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen 
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedet-
täessä. 
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti sää-
dettävissä.

Caesar Guerinin PitStop-huolto-ohjelma tarjoaa Trap-, 
Skeet- ja Sporting-rata-ammuntahaulikoille yhden 
ilmaisen huollon maahantuojalla kahden vuoden aikana 
ostopäivästä.
Caesar Guerinin 15 vuoden takuu koskee aseen metalli-

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaaduk-
kaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla. 
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet opti-
moivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttu-
mista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa 
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke 
-vaihtosupistajajärjestelmä. 

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

KAUDEN UUTUUS

Ascent
Sporting
Kysy lisää Guerini-

kauppiaalta.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2013 asti.

Tanskan Odensessa järjestettiin helmi-maalis-
kuussa ilma-aseiden EM-kilpailut. Ne ammut-
tiin vuoden alussa kansainvälisesti voimaan 

tulleilla säännöillä. Lepän mukaan kilpailun ku-
luessa huomasi selvästi, että sääntökirjat olivat 
jääneet monelta joukkueelta hankkimatta – tai 
ainakaan niihin ei ollut perehdytty. Sääntöjen lai-
minlyönti johtikin muun muassa mitalin menettä-
miseen poikien ilmakiväärissä. 

Myöhemmin tänä vuonna Suomessa voimaan 
tulleissa säännöissä ovat varsinkin finaalisäännöt 
muuttuneet rajusti. Leppä ei ole vielä päässyt seu-
raamaan tai johtamaan ruutiaseiden finaaleja, jo-
ten hän ei puutu niihin tässä yhteydessä.

Ilma-aseiden finaaleihin hän sen sijaan sanoo 
olevansa erittäin tyytyväinen. 

– Kun menin seuraamaan Lontoossa olympia-
laisten naisten ilmapistoolin niin sanottua vanhaa 
finaalia, tuli perässäni englantilainen perhe, joka ei 
ollut koskaan nähnyt ampumakilpailuja. Perhe oli 
onnistunut ostamaan finaaliliput, ja se kyselikin 
innoissaan, mitä finaalissa tapahtuu. Kun muiste-
len Lontoon finaalia, en voi olla vakuuttunut, että 
perhe tiesi, kuka missäkin vaiheessa johti kilpailua 
tai kenellä oli ”saumaa” mitaleille. Uusien finaalien 
myötä tuokin ongelma on poistunut, Leppä toteaa.

– Myös lajista tietämätön pääsee mukaan jän-
nittämään, kun väki pikkuhiljaa viivalla harvenee. 
Jotkut ovat surkutelleet sitä, että kaikki ampujat 
aloittavat nollilta. Kotimaan kisoissa voi tulevai-
suudessa olla suuriakin eroja ampumapaikkojen A 
ja H välillä, koska taso kaikissa lajeissa ei ole ta-
sainen, mutta kansainvälisesti täytyy olla riittävän 
hyvä, että pääsee finaaliin ja siellä sitten pitää osata 
ampua tarkasti.

– Uusilla säännöillä nimenomaan tarkkuus tu-
lee korostumaan. Meidän pitää vain muuttaa omaa 
asennettamme niin, että meillä on kaksi erillistä 
kilpailua eli peruskilpailu ja finaalikilpailu. Eihän 

muissakaan urheilulajeissa esimerkiksi välierissä 
juostut ajat ole mitään, kun loppukilpailu käydään.

Samaa mieltä on kiväärilajien päävalmentaja 
Juha Hirvi, joka kuuluu ISSF:n hallitukseen.

– Ne ovat eri kilpailuja, ja on jopa mahdollista, 
että joskus finaali käydään eri päivänä kuin pe-
ruskilpailu. Kilpailuissa saattaa olla vaikka kaksi 
finaalipäivää, Hirvi sanoo.

OLYMPIAPERHEESEEN HALUTAAN
Leppä on tyytyväinen Kansainvälisen ampumaur-
heiluliiton (ISSF) toimintaan ja rohkeuteen. 

– Tiedän, että olympiapistooli oli muutama vuo-
si sitten lajina asemassa, jossa sitä ei olisi Lontoossa 
ammuttu, jos sen finaalisääntöjä ei olisi muutettu. 
Liitto reagoi uusimalla finaalisäännöt täysin, kuten 
nytkin on muiden olympialajien kohdalla tehty. 

Leppä muistuttaa, että jatkuvasti syntyy uusia 
lajeja, jotka ovat valmiit tekemään kaikkensa pääs-
täkseen olympiaperheeseen. 

– Jos näitä muutoksia ei olisi tehty, voisimme 
nyt olla painijoiden paikalla taistelemassa putoa-
misesta – sen sijaan, että ampumaurheilu on nyt 
yksi Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) 
ydinlajeista. 

– Me emme voi tänä päivänä olla uusiutumatta 
ja vaatia kilpailutoimintaa toteutettavan vanhoilla 
säännöillä. On erittäin tärkeää, että meillä nou-
datetaan ISSF:n sääntöjä SAL:n lisäyksin. Näin 
varmistetaan, että kaikilla halukkailla on mahdol-
lisuus ottaa osaa kansainväliseen kilpailutoimin-
taan, kuten muissakin maissa tehdään.

MITÄ EM-kILPAILUISSA TAPAHTUI? 
Leppä toimi Odensen EM-kilpailuissa pistoolilaji-
en juryn jäsenenä ja oli vastuullisena juryn jäse-
nenä miesten ilmapistoolifinaalissa. Suurimmat 
ongelmat niin kivääri- kuin pistoolilajeissakin 
liittyivät uusittuihin turvallisuussääntöihin. Kun 

ampuja ei ammu, on hänen käytettävä piipussaan 
aseen tyhjäksi osoittavaa turvalippua (safety flag). 
Tätä sääntöä vaadittiin noudatettavan niin, että jos 
ampuja poistuu ampumapaikalta vaikka istumaan, 
oli tämä piipun molemmista päistä ulos tuleva 
kirkkaanvärinen nauha aseteltava paikalleen. Jos 
ampuja lepuutti kättään, ampumapaikalla seisten, 
ei tätä tarvinnut aseeseen laittaa. Tämän sääntö-
kohdan rikkominen johti useisiin varoituksiin. 

Toinen haasteita tuova sääntöuudistus on Lepän 
mukaan sääntö, ettei ampumapöytä ylitä metriä 
mahdollisen ampumakäden lepuuttajana toimi-
van asesalkun kanssa. 

– EM-kisoissa ampumapöytä oli 71 senttiä, jo-
ten korkeampikin aselaukku sopi pöydälle, mutta 
ongelmia syntyi finaalissa, jossa pöytä oli saman-
korkuinen, mutta finaalisäännöt eivät salli mitään 
laukkua tai koteloa asetettavan pöydälle. Serbialai-
nen naisampuja oli ratkaissut asian niin, että hä-
nellä oli noin 15-senttinen kolmihaarainen kame-
ran jalka, jonka päällä oli säädettävä levy, joka oli 
asetettu viistoon kulmaan. Tämä oli sallittu.

Leppä kertoo, että kisoissa on vieläkin tiettyjä 
maita, joiden ampujia eikä valmentajia tunnu 
liikuttavan kilpailun aikaista valmentamista 
koskeva vanha sääntö, vaan he huutelevat oh-
jeita ampujille kesken ammunnan tai naksautte-
levat sormiaan, jolloin ampuja kääntää päätään 
valmentajan suuntaan. 

– Kun puutuin aisaan antamalla muutaman 
varoituksen, saivat kaikki ampujat tehdä kilpai-
lusuorituksensa rauhassa. Laillinenkin keino on 
olemassa, jos vain viitsii vaivautua.

MITALIN MENETYS
Leppä toimi poikien ilmapistoolifinaalin avustava-
na juryn jäsenenä. Kaksi urheilijaa saapui finaalin 
ilmoittautumispaikalle yli viisi minuuttia myöhäs-
sä. Rangaistukseksi myöhästymisestä kummalta-
kin ampujalta vähennettiin kaksi pistettä heidän 
ensimmäisen kilpailulaukauksensa arvosta. Mol-
dovan Andrei Alferin putosi finaalista seitsemän-
tenä, mutta Latvian Emils Vasermanis ylsi neljän-
neksi jääden 0,3 pistettä pronssista, jonka hän olisi 
vähintään saavuttanut ilman myöhästymistä. 

– Vaikka säännöt muuttuvat, on erittäin tärke-
ää, että urheilijat ja valmentajat ovat hyvin perillä 
säännöistä, varsinkin niiden muutoksista. Selvästi 
näki, ettei Italian huipputarkka ilmakivääriampuja 
Niccolo Campriani ollut harjoitellut uutta finaalia, 
Leppä sanoo. 

Campriani ampui peruskilpailussa 631,2 pistet-
tä, mutta taipui finaalissa kuudenneksi. Hän ampui 
finaalin kahdentoista laukauksen aikana viisi ysiä 
enemmän kuin 60 laukauksen peruskilpailussa.

– Monille uudet säännöt voivat olla vaikeita 
murrosvaiheessa, kun he miettivät, onko tällainen 
kilpailu mielekäs vai ei. Ampuisivat vain, koska 
yksi laukaus on ihan samanlainen kuin ennen. 
Mikään ei siinä suhteessa ole muuttunut, Hirvi 
muistuttaa.  6

URHEILIJOIdEN JA VALMENTAJIEN HYVÄ TUNTEA SÄÄNNÖT
UUdET SÄÄNNÖT TUOMARIN SILMIN          kuva: lassi palo

Ampumaurheilun 
kansainvälinen tuomari 
Marko Leppä on 
tyytyväinen Kansainvälisen 
ampumaurheiluliiton 
(ISSF) toimintaan ja 
rohkeuteen. Me emme 
voi tänä päivänä olla 
uusiutumatta ja vaatia 
kilpailutoimintaa 
toteutettavan vanhoilla 
säännöillä, hän sanoo.
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 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm

 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 
 » saatavana myös vasenkätisenä

 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  
 » Beavertail-etutukki
 » säädettävä poskipakka

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg
 » saatavana myös tehtaan 
perusversio 2.860€

 » säädettävä kisko ja poskipakka
 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko, 
korkeus säädettävissä 
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm 
 » Paino: 3,85 kg 
 » Aseeseen saatavilla 
DTS-lisävarusteita 
(Dynamic Tuning System) 

  Saatavana myös Trap-versiona.

Summit Impact 
Sporting -malliin on 
mahdollista hankkia 
DTS-lisävarusteita. 
Lisävarusteet voidaan 
asentaa helposti itse.

Laadukas aselaukku ja erilliset samettiset 
suojapussit sisältyvät toimituksiin.

   DTS Kinetic Balancer vähentää 
rekyyliä, mukana tulevien painojen 
avulla voidaan säätää aseen tasapai-
noa. DTS Kinetic Balancer asenne-
taan tukin sisälle. 

   DTS Balancer -painoilla säädel-
lään aseen tasapainoa liikuttamalla 
painoja piipun suuntaisesti. 
DTS Balancerit asennettaan piippujen 
ventiloituun välikiskoon.

Temper Sporting -haulikko
Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap-versiona. 

Summit Sporting Custom -haulikko
Sporting-ase, joka ei ole umpiruma. 

Summit Black Impact DTS Sporting -haulikko
Kun rata-ampujana haet sitä pientä ylimääräistä etua.

 Kun perinteikäs
  laatu ja uusin  
 teknologia koh-
tasivat, aseteollisuuden 
sydämessä Bresciassa, 
syntyi Caesar Guerini. 

Nyt premium-luokan 
Caesar Guerinit saata-
vana myös Suomessa.

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.190€

hinta 3.200€

hinta 3.990€

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u

Ca
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-lisävarusteet:

Caesar Guerinin haulikoissa on erittäin hienot ja aina 
käsityönä viimeistellyt kaiverrukset. Kaiverrukset tule-
vat erityisesti edukseen sivulevyllisissä malleissa. Caesar 
Guerini sivulevyhaulikoissa ei ole kaiverrusta häiritseviä 
tappeja tai ruuveja.

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen 
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedet-
täessä. 
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti sää-
dettävissä.

Caesar Guerinin PitStop-huolto-ohjelma tarjoaa Trap-, 
Skeet- ja Sporting-rata-ammuntahaulikoille yhden 
ilmaisen huollon maahantuojalla kahden vuoden aikana 
ostopäivästä.
Caesar Guerinin 15 vuoden takuu koskee aseen metalli-

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaaduk-
kaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla. 
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet opti-
moivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttu-
mista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa 
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke 
-vaihtosupistajajärjestelmä. 

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

KAUDEN UUTUUS

Ascent
Sporting
Kysy lisää Guerini-

kauppiaalta.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2013 asti.
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noin 20 kySyMyStä
kiväärivalMentaja
MIkkO MATTILALLE

Näin sanoo kiväärivalmentaja Mikko Mattila, 60. 
Hän vastaa Urheiluampuja-lehden noin 20 kysymykseen.

Mattila asuu Myllykoskella, ja hän toimii turvallisuuspäällikkönä UPM 
Myllykosken paperitehtaalla. 
1. Uusi olympiadi on alkanut, ja Rio de Janeiron olympialaisiin on 
runsaat kolme vuotta aikaa. Miten luonnehdit edellistä, Lontooseen 
päättynyttä olympiadia?

Suoraan sanoen kyllä harmitti, kun emme saaneet miesedustajaa kivää-
riammunnassa kisoihin. Henri Häkkisen olisi edellisten kisojen mitalistina 
pitänyt päästä puolustamaan mitaliaan. Siellä tuli hyviä suorituksia, mutta 
tällä kertaa mitali jäi puuttumaan, joka tietysti oli tavoite. Ammunnassa, ku-
ten muussakin huippu-urheilussa, kaikki on pienestä kiinni. Emme kuiten-
kaan jää sitä murehtimaan, vaan katsomme luottavaisena tulevaisuuteen. 
2. Entä mitkä ovat näkymät Rio de Janeiroon suomalaisten 
ampumaurheilijoiden osalta?

Toivon tietysti usean urheilijan saavan maapaikan ja sitten onnistuvan 
itse päätapahtumassa. Kyllähän mahdollisuuksia on, kunhan urheilijat 
säilyvät terveinä ja keskittyvät harjoittelussa oleellisiin asioihin.  
3. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät asiat, joihin pitää keskittyä, 
kun kisat koko ajan lähestyvät ja ensi vuonna jaetaan jo ensimmäiset 
olympiapaikat?

Tämän kauden aikana tulee harjoitella paljon, mutta kuitenkin samalla 
tarkkaillen ja kehittämällä taitoa sekä suorituksen puhtautta. Näin välty-
tään negatiivisten taitojen ja ajatusmallien vahvistamiselta, joiden seu-
rauksena kehitys pysähtyy ja tulokset voivat jopa laskea. Kovien harjoitus-
jaksojen jälkeinen aktiivinen lepoaika on myös suunniteltava huolellisesti, 
jotta se palvelee palautumista ja kokonaisuutta tehokkaasti.

Erityisesti mielen hyvinvointiin ja positiivisen vireen saamiseen sekä 
ylläpitämiseen voisi ehkä tehdä yksilökohtaisen suunnitelman perustu-
en jokaisen omiin lähtökohtiin. Mielellä on mahtava voima, ja sieltä ne 
puuttuvat itsevarmuuden ja hyvänolon tunteet tiukassa paikassa ovat esiin 
kaivettavissa.
4. Ampumaurheiluliitolla on nyt uusi valmennuksen johtaja, kun 
Per-Ole Lindell aloitti työt huhtikuun alussa. Millaisena näet hänen 
asemansa ja roolinsa?

Hänen asemansa on erittäin tärkeä ja merkityksellinen. Hän johtaa val-
mennustoimintaa, ja se on suhdetoimintojen hoitamista eri suuntiin ja ta-

soilla. Se on jatkuvaa edellytysten luomista, jotta valmentajat ja urheilijat 
voivat keskittyä oleellisiin tehtäviinsä. Tulokset ja menestys ovat mittarei-
ta, jolla tämän toiminnan onnistuminen myöhemmin mitataan.
5. Kiväärilajeihin tehtiin puolitoista vuotta sitten Urheilijan polku. 
Mitä siitä ajattelet ja miten se on ”jalkautunut”?

Se on konkreettinen ja kirjoitettu selvitys siitä, mitä tämä toiminta on 
tavoiteltaessa pitkäjänteisesti uralla eteenpäin kohti huipputuloksia ja sitä 
kautta menestystä maailman huipulla. Se myös antaa ohjeita niistä am-
muntaan liittyvistä asioista, joista tulee huolehtia ja jotka tukevat urheilijaa 
sekä valmentajaa urheilijan polulla sen eri vaiheissa. Meillä on muutama 
urheilija, jotka ovat ottaneet oppia tuosta ja toimivat sen suuntaisesti. He 
ovat sitoutuneita, ja heidän toimintaansa on tuettava kaikin mahdollisin 
keinoin niin seura-, alue-, maajoukkue- kuin olympiatasollakin.
6. Maaliskuun alussa Juho Kurki tähtäsi ilmakiväärin EM-pronssia 
Tanskan Odensessa. Millaisia ajatuksia saavutus herätti?

Minussa se herätti ilon tunteita, koska Juho on oivaltanut tämä hienon 
lajin olemuksen: taidon ja mielen tasapainon. Hän on harjoitellut nousu-
johteisesti ja tunnollisesti oikein sekä on käsitykseni mukaan myös ”sinut” 
mielensä kanssa, jolloin tällainen onnistuminen on mahdollinen. 
7. Sinulla on pitkä kokemus ampumaurheilusta ja kiväärilajeista. 
Millaista on ollut toimia lajin parissa urheilijana ja valmentajana, 
muun muassa läheisessä yhteistyössä Juha Hirven kanssa?

Urheilijan tausta antaa syvyyttä asioihin ja auttaa analyysin teossa, kun 
pohditaan lajin olennaisia asioita eli lyhyesti puhutaan samaa kieltä sa-
masta asiasta niin, että ne myös tarkoittavat samaa asiaa molemmille. 

Juhan kanssa toiminta on ollut yhdessä kasvamista, kunnia ja myös elä-
mää rikastuttava kokemus, jollaista ei voi ostaa rahalla. Se on keskinäis-
tä luottamusta, toisen kuuntelemista, kunnioittamista, elämistä elämän 
myötä- ja vastoinkäymisissä. Se on kuin koko elämä ja tietysti myös jon-
kinlainen parisuhde, joka toimii tai ei toimi. Meillä se toimi.
8. Mitkä ovat parhaat muistosi lajin parista tähän mennessä?

Niitä on tietysti paljon. Muutamat omat onnistumiset, mutta ehkäpä 
päällimmäisenä on Juhan olympiahopeaan johtaneen ammunnan seuraa-
minen paikan päällä sekä sitten onnistuminen finaalissa, jolloin ”pala nousi 
kurkkuun”. Se tuntui tosi hyvältä, kun kova ja pitkä työ tuotti tulosta.

teksti ja kuvat: lassi palo 

TAIdON JA MIELEN 
TASAPAINO
”Säilytä usko onnistumiseen, opi nauttimaan 
ammunnasta. Mieli ja keho oppivat koko ajan, 
ja onnistumiset kannustavat oppimaan lisää.”
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Kotisivumme: www.asetalo.�  • E-mail: asetalo@asetalo.fi 
LIIKKEEMME AVOINNA MA�PE 9.00�17.00, LA KLO 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
Hämmerli Ar20FT 5,5mm /16J ilman kiikaria .... 790,00
Saatavana myös Hämmerli CR20S tarkkuusilmakivääriä 88g CO2
säiliöllä, paino 4,5kg, pit. 1142mm, säätötukki, teho 7,5J tai 16J  ....590,00

Röhm ilmapistooleita:
Röhm Twinmaster Competitor ....480,00 
Kal 4,5mm. Sormiuritettu kahva, 
8 luodin lipas, 200 bar säiliö, 
2-toiminen laukaisu, paino 1122g.
Punapistetähtäin, pituus 340 mm.  

Röhm Twinmaster Trainer  .............590,00
12g Co2 kapseleilla toimiva harjoitusase.
4,5mm luoti, 8 luodin lipas, muotoiltu
laminaattikahva. Pituus 280mm, paino 1,1kg.

Röhm Twinmaster Match kilpa-ase. .... 790,00
Muotoiltu pähkinäpuukahva, lisäpainotanko. 200 bar säiliö, 
pituus 414mm, paino 1117g.

Kysy tuotteistamme kauppiaaltasi tai meiltä
tai vieraile sivuillamme www.asetalo.� .
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9. Kerro jokin värikäs ja hauska tapahtuma!
Vuonna 1978 Mikkelin Siekkilässä järjestettiin SM-kilpailut. Olin ampu-

massa piekkarilla 60 ls makuukisaa. Olin edellisenä iltana puhdistanut Lei-
jona-pienoiskiväärin piipun erittäin huolellisesti ja ehkä jättänyt sinne hie-
man aseöljyä. Ammuin kokeita alkuun, tuli ysejä ja kaseja muttei kymppejä. 
Ajattelin, että ammun lisää, kyllä se kohta osuu. Ei osunut. Jatkoin kokeita, 
ja tuska alkoi nousta. Aika kului. Tunsin tuskan hien nousevan – ei osunut. 
Jatkoin. Kun 40 ls kokeita oli ammuttu, lippalakki oli ihan märkä, samoin 
selkä. Huomasin, että on helpompi ampua hyvin kuin huonosti. Kun olin 
ampunut 42 ls, osuin kymppiin ja kolmella seuraavalla laukauksella myös. 
Kiireesti kilpataulu esiin ja kisa käyntiin, koska aika oli jo tiukalla. Muistini 
mukaan sain 593 pistettä ja olin kolmas – siis ensimmäinen makuun SM-
mitalini. Se oli palkitseva mutta myös opettava tapahtuma.
10. Mitkä ovat tärkeimmät vinkkisi nuorille ampumaurheilijoille?

Tulisi miettiä ja selvittää oma ”tarve, halu ja tahto”, joka siivittää hom-
maa tämän hienon lajin parissa.

Jos tämä selviää, nuori on vahvoilla ja suhteuttaa oman tekemisensä 
määrän ja ajankäytön lajin hyväksi.

Mikäli tahtoo edetä uralla, on oltava valmis pitkäjänteiseen sekä kovaan 
harjoitteluun. Ei pidä lannistua, vaikkei aina menisikään ihan suunnitelmi-
en ja haaveiden mukaan. Joskus oikeudenmukaisuuskin joutuu koetukselle, 
mutta uusia kisoja tulee, uusia valintoja tehdään ja mahdollisuuksia tulee 
aina vaan lisää, kunhan keskittyy oleelliseen eli hyvään ja laadukkaaseen har-
joitteluun. Säilytä usko onnistumiseen, opi nauttimaan ammunnasta. Mieli 
ja keho oppivat koko ajan, ja onnistumiset kannustavat oppimaan lisää.
11. Pasi Wedman sanoi edellisessä Urheiluampujassa, että ilon 
ja nautinnon ansiosta moni asia lopulta onnistuu. Oletko hänen 
kanssaan samaa mieltä?

Kyllä, näinkin voi asian ilmaista pelkistetysti. Lisäisin tuohon vielä 
sitkeyden.
12. Suomessa on nuoria ja lahjakkaita kivääriampujia. Oletko 
tyytyväinen tilanteeseen vai pitäisikö joitain muutoksia tehdä?

Kehittyminen ammunnan tiellä on haasteellista ja vaatii paljon osaa-
mista sekä ajankäyttöä. Suomessa on toimivia seuravalmentajia ohjaa-
massa ampumakouluja. Seurojen muu valmennustyö jäänee aika pinnal-
liseksi, eivätkä koululaisten ja opiskelijoiden harjoittelumäärät ja laatu ole 
välttämättä aina oikealla tasolla. Koulujärjestelmä ei tue riittävästi am-
munnan todellisia tarpeita harjoittelussa ja ajankäytössä.

Pitäisi voida harjoitella aamulla, ja niissä pitäisi olla valmentajia muka-
na (ovat töissä jossain muualla).
13. Miten luonnehdit kiväärilajien valmennustiimiä, sen valmentajia 
ja tekemistä?

Tehoryhmätoiminnassa valmentajat pyrkivät valmentamaan yhteis-
työssä nuoria ja heidän valmiuksiaan pyrkimyksissä seuraavalle tasolle. 
Käsitykseni mukaan tehoryhmä palvelee nuorta hänen urallaan kohti 
maajoukkuetta. Jos tämä vaihe ohitetaan, jotain jää puuttumaan ja kehitys 
saattaa pysähtyä ainakin hetkeksi, koska oletus on, että maajoukkueeseen 
tullessa asioita jo osataan ja on harjoiteltu tarpeeksi.
14. Entä kiväärilajien tilanne Suomessa, miten sitä luonnehdit?

No, parempikin se voisi olla. Pohja on tosi suppea ja kunnolla harjoit-
televien määrä on pieni. Jos yksi paljon ja hyvin harjoitellut on kipeä tai 
lopettaa, ei ole heti vastaavaa korvaamaan. Pohjan tulisi olla laajempi, jot-
ta kilpailu edustuspaikoista olisi todellista. 
15. Millaisena pidät suorituspaikkoja nuoria ajatellen?

Suurin osa on vanhanaikaisia. Nykynuori katsoo asioita eri silmin ja 
vaatii ajan seuraamista. 

Suorituspaikkojen tulisi olla siistejä, ja sähköistettyjä laitejärjestelmiä 
tulisi olla enemmän käytössä.
16. Millaisin ajatuksin olet seurannut huippu-urheilun muutosryhmän 
loppuraportin saamaa palautetta?

Perisuomalainen kateushan sieltä on ollut esille, joka on ollut sotkea hy-
vän asian. Odotukset olivat ehkä kovat ja sen piti antaa ratkaisu kaikkeen, 
mutta näinhän se ei ole. Se on huippu-urheilun muutostyön loppuraportti, 
joka on pintahipaisu prosessista ja sen tuloksista.
17. Mitä mieltä olet ryhmän johtopäätöksistä ja tulevaisuudesta?

Juna on laitettu liikkeelle. Katsotaan rauhassa, mihin polttoaine riittää ja 
ovatko ratapihojen vaihteet oikeissa asennoissa vai meneekö tehty työ sivu-
raiteille. Toivotaan, että tehty panostus johtaa johonkin ”hyvään”.
18. Kimmo Yli-Jaskari on aloittanut työt ampumaurheilun 
lajiryhmävastaavana. Kuinka tärkeä rooli hänellä on jatkossa?

Mielestäni hänellä on tärkeä rooli lajin kehittämisessä yhteistyössä valmentaji-
en kanssa. Ainakin näkemyksiä pitäisi olla, sillä hän on ollut mukana monessa.
19. Mitä teet vapaa-ajallasi – eli kun et ole ampumaurheilun parissa?

Luen jotakin joka ilta, käyn mökillä vaimon kanssa, joskus myös lapset 
ja lastenlapset ovat mukana, keskiviikkoiltaisin paloharjoituksissa. Syksyllä 
käyn hirvimetsällä, osallistun edelleen palokunnan operatiiviseen toimin-
taan aina (24/7), kun olen paikalla ja pääsen lähtemään.
20. Olet kertonut mielenkiintoisesta matkastasi. Haluatko kertoa siitä 
tässä yhteydessä jotain?

Lähdemme taas vuosittaiselle ”luontomatkalle” Karjalaan katsomaan esi-
isiemme taistelupaikkoja.

Meitä on ollut noin kymmenen vuoden ajan tiivis pieni samanhenkinen 
ryhmä. Talvella valitaan kohde. Eräs ryhmän jäsenistä on Sotahistoriallisen 
yhdistyksen jäsen, jolloin kartat ja kertomukset sekä kuvat kohteesta ovat 
olemassa ja sitten vaan todentamaan sekä etsimään. Pyrímme keskittymään 
kohteeseen perusteellisesti ja käytämme siihen aikaa useita tunteja. Keitäm-
me kahvit, laitamme ruokaa ja vietämme jutellen taukoa luonnossa. Tällä 
hetkellä siellä on rauhan aika, onneksi.
21. Onko sinulla valmennusfilosofiaa, jonka voi tiivistää yhteen tai 
muutamaan lauseeseen?

Luota ja usko itseesi, minäkin luotan sinuun! Mottoni on, että ”kaikki jär-
jestyy ja huomisen jälkeen elämä jatkuu”. Se helpottaa, kun suhteuttaa asioi-
ta, vaikka joskus tuntuukin vaikealta, kun seinä on nousemassa eteen, eikä 
pois pääsyä ole olemassa jostakin tilanteesta.  6

Juha Hirvi (vas.), 
Mikko Mattila ja 
Rabbe Österlund 
Vierumäellä 
nuorten PM-
kisoissa 2010.
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S
ibbo Skyttegille -seuraa edustava skeet-am-
puja Oskari Kössi nousi täksi vuodeksi Am-
pumaurheiluliiton olympiaryhmään. Se on 
mahdollistanut kolme kymmenen päivän 

ulkomaanleiriä, joiden aikana hän on harjoitellut 
paljon hyvissä olosuhteissa ja ampunut kiekkoja 
runsaasti. Ero edellisiin vuosiin on iso, sillä aiem-
min hän on B-maajoukkueen jäsenenä lähtenyt 
kauteen takanaan vain yksi leiri.

– Aikaisemmin olen hankkiutunut kisakauden 
aikana kuntoon. Nyt olen ensimmäisen kerran 
urani aikana tehnyt valmistautumistyön niin kuin 
se kuuluu tehdä. Olen ampunut eniten sitten ur-
heilukoulun, josta on nyt viisi vuotta aikaa, Kössi, 
25, sanoo.

Kössi on kuitenkin varovainen arvioidessaan, 
millainen kausi tästä tulee. Odotukset ovat selvästi 
kovat, koska töitä on tehty vähintäänkin puoliam-
mattimaisesti, mutta:

– Katsotaan syksyllä mitä olen saanut aikai-
seksi. Pohja on erilainen kuin edellisinä vuosina, 
mutta ei se silti välttämättä kesää tee. Mitään ei 
tule itsestään. Odotukseni ovat maltilliset. Ennak-
kopaineita ei ole, eikä niitä kannata rakentaa, hän 
sanoo rauhallisesti.

Ja lisää hyväntuulisesti:
– Aina pitää olla pessimisti.
Pessimismiin ei ole kuitenkaan mitään syytä, 

sillä Kössi on todellakin osoittanut osaavansa am-
pua. Viime vuonna hän voitti Belgradissa järjeste-
tyn Perazzi GP:n hyvällä tuloksella 145 (122+23). 
Tulos sivusi hänen vuonna 2008 tekemäänsä en-
nätystään ja antoi uutta puhtia.

– Tuollaisia tuloksia saisi tulla useamminkin 
kuin kerran neljässä vuodessa, hän naurahtaa.

Kössin yhtenä tavoitteena onkin saada ”hilat-
tua” tulostasoaan ylöspäin. Huonojen ja hyvien 
tulosten välinen ero on vielä liian suuri. 

”JOS OLEN SM-kILPAILUISSA, SE EI OLE HYVÄ”
Haulikkolajien EM-kilpailut järjestetään heinä-
elokuussa Saksan Suhlissa. Elokuun alussa ovat 
myös skeetin SM-kilpailut. Kössin tavoitteena on 
kilpailla Suhlissa eikä Lopella. 

– Jos ammun SM-kilpailuissa, se ei ole hyvä 
juttu. En lähde kuitenkaan tavoittelemaan kuuta 
taivaalta EM-kilpailujen osalta. Sinne silti tähtään 
ja ajoitan ”kuntoni” ja terävimmän osaamiseni. 

Onko olosi nyt varmempi hyvän harjoituskau-
den ansiosta kuin aikaisemmin?

– On, jotenkin näin, Kössi vastaa.
Kössi ei ollut mukana huhtikuussa Al Ainissa 

järjestetyssä haulikkolajien maailmancupissa. 
Päätös oli tehty hyvissä ajoin valmentaja Peeter 
Päkkin kanssa. Varmaa sen sijaan on, että Kössi 
kilpailee kesäkuussa Kyproksen maailmancupis-
sa. Entä sitten Espanjan Granadassa heinäkuus-
sa järjestettävä maailmancup? Se ei ole Kössin 
osalta vielä ”ihan satavarma”, ja ”siitä päättää 
tirehtööri eli Päkk”.

Kössin avovaimo Jenna Väisänen istuu Sipoon 
ampumaradan paviljongissa viereisessä pöydässä 
ja valmistautuu haastattelun jälkeen alkavaan har-
joitukseen. Pariskunnalla on vuoden ikäinen tytär 
Ella, joka oli isovanhemmilla hoidossa, kun van-
hemmat harjoittelivat huhtikuisena perjantaina. 

Kössi perheineen asuu Oripäässä. Hän on 
aliupseeri Porin Prikaatissa, missä hän toimii 
varusmieskouluttajana. Kössi pelaa aktiivises-
ti lentopalloa ja on innokas metsästäjä. Kössin 
seura Oripään Urheilijat pelaa II-sarjaa. Joukku-

eessa on entisiä liigapelaajia, joten pelit ovat ihan 
kunnon pelejä. Jääkiekkoa hän on pelannut pari 
kertaa viikossa työporukan kanssa. 

Lapsen myötä Kössi ei ihan kaikkea vapaa-
aikaansa voi enää viettää ”poikain kanssa”.

– On minun tyttöjenkin kanssa oltava, hän sa-
noo lämpimästi.

Myönteistä on myös se, että Kössi, joka kutsuu 
itseään ”sähläksi”, jolle sattuu ja tapahtuu, pysyi 
aktiivisesta urheilustaan huolimatta harjoitus-
kauden ajan terveenä. 

– Melkein kaikki paikat ovat hajonneet aina-
kin kerran, ja nilkkani ovat kuin puutarhaletkut, 
hän sanoo.

MOTIVAATIO kORkEALLA
Kössi on kilpaillut maailmancupeissa tähän 
mennessä neljä kertaa, ensimmäisen kerran 
vuonna 2008. Vuosina 2009-10 hän ei ollut 
cupeissa mukana. Viime vuonna hän sijoittui 
Yhdysvaltain Tucsonissa 53:nneksi tuloksellaan 
111. Tuleva Kyproksen kilpailu on siten hänen 
viides maailmancupinsa.

OSkARI kÖSSI
HYVIN VALMISTAUTUNEENA kAUTEEN

Skeet-ampuja Oskari Kössi 
sanoo valmistautuneensa 

kauteen ensimmäisen kerran 
”niin kuin se kuuluu tehdä”. 
Hän on ampunut kiekkoja 

harjoituskauden aikana melkein 
yhtä paljon kuin edellisinä 
kokonaisina vuosina. ”Se 
kuulostaa hyvältä, mutta 

katsotaan syksyllä mitä olen 
saanut aikaiseksi”, Kössi sanoo.
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Oskari Kössi osallistuu kesäkuussa Kyproksen 
maailmancupiin, joka on hänen viides cupinsa.

OSkARI kÖSSI
HYVIN VALMISTAUTUNEENA kAUTEEN

AVOINNA:
pe 17.5. klo 12-19, la 18.5. klo 10-18,
su 19.5. klo 10-17, outdoormessut.fi   

LIPUT:
aikuiset 13 €, lapset (7-15) 5 €, 
perhelippu 26 €, ilmainen pysäköinti

OSALLISTU KILPAILUUN JA
VOITA HIENOJA PALKINTOJA!
www.outdoormessut.fi

Kymmeniä lajeja, tuhansia 
tuotteita. Näkemistä, 
tekemistä ja kokemista. 
Välineet, varusteet ja 
viimeisimmät vinkit.

Tervetuloa uuteen 
luontoon ja ulkona 
liikkumiseen keskittyvään 
messutapahtumaan.

Järjestäjä: Riihimäen Messut Oy. Paikka: Myyrmäen Urheilupuisto, Vantaa.

– Olisi hyvä, jos pääsisin mukaan myös Granadaan, sillä siellä jär-
jestetään ensi vuonna ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailut. 

MM-kisoissa jaetaan ensimmäiset olympiapaikat Rio de Janeiron 
olympialaisiin 2016. Kössi miettii pitkään vastaustaan, kun häneltä 
kysyy Rio de Janeirosta.

– Mitä tuohon nyt sanoisi… Varmasti se on jollain tasolla ajatuk-
sissani. Ensimmäisiä olympiapaikkoja tosiaan jaetaan jo ensi vuon-
na. Katsotaan, hän pyörittelee.

Kössin jalat ovat todella tiukasti maassa, ja hyvä niin. Tämä vuosi 
näyttää kuitenkin suunnan Rio de Janeiroon päättyvälle olympiadille.

– Siinä mielessä vuosi on aika ratkaiseva ja sanelee paljon. Olym-
piavuoteen on lyhyt aika, sehän on taas ihan kohta. 

Ei Kössillä kuitenkaan mikään kiire ole. Jo korkealla olevaa moti-
vaatiota ruokkii vielä se, että hän on päässyt harjoittelemaan hyvissä 
olosuhteissa. ”Fokus” on kuitenkin tässä kaudessa, eikä hän ole kes-
kustellut valmentajansa kanssa tarkasti vielä edes ensi vuodesta.

– Olemme olleet rauhallisia sen suhteen. Rion jälkeen seuraavat 
olympialaiset järjestetään vuonna 2020, jolloin olen vähän yli kol-
mekymppinen. Töitä tässä täytyy tehdä koko ajan, koska Suomessa 
on hyviä skeet-ampujia – on kovia ukkoja ja on nuoria sällejä. Mutta 
ei se mitään, kilpailu pitää virkeänä!  6

teksti ja kuvat: lassi palo

Uusi ase on tuonut lisähaastetta Oskari 
Kössin kauteen valmistautumiseen.
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kun Raseborgs Skyttar -seuraa edustava 
pistooliampuja Therese Lindgren valittiin 
viime vuonna Suomen joukkueeseen Vie-

rumäen EM-kisoihin, hän sanoi olevansa ” hyvin 
määrätietoinen ampuja, joka asettaa riman koko 
ajan korkeammalle ja korkeammalle”. Joskus lii-
ankin korkealle, mutta silloin puhutaan kilpailu-
tuloksista, jotka eivät aina onnistu, hän täsmensi.

Ajatukset eivät ole tuosta muuttuneet. Kaksitois-
tavuotiaana saavutetun Kultahippukilpailun voiton 
jälkeen unelmat alkoivat kasvaa, ja ne kasvavat edel-
leen. Kun tavoitteet toteutuvat, niin työ jatkuu.

Lindgren, 19, aloitti ampumaurheilun vuonna 
2002. Sen jälkeen harrastuksesta on tullut ”mie-
lenkiintoisempaa, jännittävämpää ja haastavam-
paa”, kuten hän reilu vuosi sitten totesi.

Ura alkoi, kun hän meni ystävänsä kanssa am-
pumaradalle ja kokeili ampua pistoolilla. Hän jäi 
siihen ”kiinni”, eikä ole sitä hetkeäkään katunut. 

Merikarvialla maaliskuussa järjestetyissä SM-
kilpailuissa ilmapistoolin N20-sarjan kultami-
tali pujotettiin Lindgrenin kaulaan. Hän tähtäsi 
463,3 (369+94,3) pistettä ja voitti mestaruuden 
13,1 pisteen eron turvin.

– Eroa oli kieltämättä paljon, mutta kilpailin 
lähinnä itseäni vastaan. Olen melko tyytyväinen 
tulokseeni. En kuitenkaan ole täysin tyytyväi-
nen, koska tiedän pystyväni parempaan. Halu-
sin ampua yli 370:n tuloksen, mutta en nyt vain 

siinä onnistunut, Lindgren sanoi.
– Suomen mestaruus tuntuu tietysti hyvältä, 

hän hymyili kilpailun jälkeen.
Pari viikkoa aikaisemmin Tanskan Odensessa 

järjestetyissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa ei ol-
lut yhtään suomalaista nuorta pistooliampujaa. 
Miltä se tuntui?

– Se tuntui todella pahalta – sekä minusta, kun 
en saanut käydä ampumassa, että myös yleisem-
minkin Suomen junioreista. Olen sitä mieltä, ettei 
se ole hyvää mainosta Suomelle ja vähiten junio-
reiden motivoinnille.

Viime vuoden tammikuussa sanoit, että kausi oli 
ollut menestyksellisempi kuin aikaisemmat. Kilpai-
lut olivat menneet hyvin ja tulokset olivat nousseet. 
Millainen tämä kausi on ollut tähän mennessä?

– Ilma-asekausi alkoi vähän ailahdellen, mutta 
jatkui paljon paremmin verrattuna edellisiin kausiin.
Kilpailutulokset nousivat, mikä tuntui todella hyvältä. 
Mutta sitten tuli kovaa takapakkia, kun EM-päätös 
tuli. Motivaatio katosi kokonaan. Se oli kova päätös 
niin hienon kauden jälkeen. Pidin taukoa, ja vasta vä-
hän ennen SM-kilpailuja aloitin treenit uudestaan. 
Mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa?

– Alkukaudella oli vaikea keskittyä, koska ta-
pahtui niin paljon. Esimerkiksi minun rottweile-
rini oli pentu ja tarvitsi paljon aikaa. Silti sain tu-
lokseni nousemaan siihen suuntaan kuin halusin.

Lindgren on erittäin urheilullinen nuori nai-
nen. Hän on harrastanut vuosien ajan karatea. 
Mikä on sen tai muiden lajien tilanne nyt?

– Karate on nyt jäänyt vähän vähemmälle. Harjoit-
telen sitä vain noin kerran viikossa. Ammunta vie nyt 
enemmän aikaa, kuten kaikki muukin harjoittelu.

Lindgren valmistui vuosi sitten liikunnanoh-
jaajaksi Solvallan urheiluopistosta. Hänen kalen-
terinsa oli tuolloin täynnä "things to do", mutta 

hän oli aina suunnitellut kaiken valmiiksi ja halu-
si, että kaikki on järjestyksessä.

– Se ei ole ihan helppoa. Mutta kuten tapanani 
on sanoa: jos on riittävästi motivaatiota, niin kai-
kesta selviää.
Teetkö edelleen töitä palvelutalossa ja vedät 
vesijumppia? Vai jotain muuta?

– Olen töissä yläasteella koulunavustajana tä-
män lukuvuoden ajan. Koska ammattini on lii-
kunnanohjaaja, iltatöitäkin on. Vedän vesijump-
pia, ”fatburningia”, spinningiä sekä paljon muuta. 
Lisäksi tulevat omat harjoitukseni. Ja koska nyt on 
koira talossa, kalenterisuunnitelmat ovat todella 
tärkeitä. Mutta sanotaanhan, että ”if you want, 
you can!” Jos haluaa edistyä elämässä ja saavuttaa 
jotain, se vaatii voimakasta tahtoa.

Vuosi sitten sanoit jatkavasi ampumista. ”Ha-
luan olla maajoukkueessa pitkään tästä eteenpäin. 
Haluan myös tulla valmentajaksi, koska ampu-
maurheilu on tärkeä harrastukseni ja koska lii-
kunnanohjaaja on tuleva ammattini.”

– Kävin talvella ampumavalmentajakurssin 
Vierumäellä, joten sekin asia hoidettu.
Millaisia suunnitelmia ja tavoitteita sinulla on 
nyt ampumaurheilijana? Kenties olympialaiset 
jossain vaiheessa?

– Katsotaan kesän jälkeen. Olympialaiset ovat 
tietysti mielessäni, mutta mitään ei ole vielä sovit-
tu. Tulevaisuus näyttää.
Millaisia laukaisumääriä ammut nyt?

– SM-kilpailujen jälkeen on ollut taukoa, ja la-
taan ”pattereita” kesäkautta varten. Ilma-asekau-
della tuli noin 150-200 laukausta viikossa ja kesäl-
lä vähän enemmän.
Mihin asioihin kiinnität ammunnassasi nyt 
erityistä huomiota?

– Joskus kadotan ajatukseni helposti, kun ym-
pärillä tapahtuu niin paljon muutakin kuin pelkkä 
ammunta. Tätä minun pitäisi erityisesti työstää. 
Minulla on vahva tahto, ja jos niin haluan, niin 
sen myös osaan.
Asut Tammisaaressa. Miten kommentoit 
harjoitusolosuhteitasi?

– Ilma-aseissa ei ole ongelmia, koska meillä on 
hyvä harjoitushalli ja hienot taulut. Ruutiasekausi on 
todella hankala. Täällä on vain yksi 25m ulkorata. Se 
tarkoittaa sitä, että ruutikausi on todella lyhyt. 
Miten luonnehdit suomalaisen 
pistooliammunnan tilaa juuri nyt?

– Yleinen sarja on ihan ok, mutta junioreissa 
kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Juniorit tarvitsevat 
eniten apua ja motivointia, jotta he olisivat muuta-
man vuoden kuluttua valmiita ottamaan askeleita 
eteenpäin yli 20-vuotiaiden sarjassa. Vaikka kai-
kenikäiset tarvitsevat valmentajaa, niin silti juni-
oreihin pitäisi satsata eniten.
Mitä pitäisi kehittää?

– Tietysti junioritoimintaa. Jos vertaa Suomea 
muihin maihin, olemme muita jäljessä. Eli mihin 
ne satsaukset menevät? 
Kesä tekee tuloaan. Miten aiot nauttia kesästä – 
ampumaurheilu poislukien?

– Olen tänä kesänä ehkä enemmän viikonlop-
puisin kotona, kun kilpailuja näyttää olevan aiem-
paa vähemmän. Viime vuosi oli aika intensiivi-
nen, mutta tulokset paranivat paljon. Aion nauttia 
kesästä, tehdä töitä ja harjoitella.  6

Therese Lindgren kotiradallaan Tammisaaressa.

Pistooliampuja Therese Lindgrenin 
ajatukset eivät ole muuttuneet 
runsaan vuoden takaisesta:  
hän asettaa ampumaurheilussa 
riman yhä korkeammalle. 

THERESE LINdgREN
ASETTAA RIMAN 
YHÄ kORkEAMMALLE 

teksti ja kuva: lassi palo
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kun Niko Roos voitti maaliskuussa Meri-
karvialla ilmapistoolin Y16-sarjan Suomen 
mestaruuden, oli hän melkein sanaton. 

Syynä oli hänen voittotuloksensa, joka oli uusi 
Suomen ennätys 381. Entinen ennätys koheni 
kymmenellä pisteellä, ja eroa toiseksi sijoittunee-
seen tuli 22 pistettä. Ei ihme, että nuorukainen oli 
melkein sanaton.

– Olen todella hämmentynyt, hän sanoi kulta-
mitali kaulassaan.

Rauman Seudun Urheiluampujia edustava 
Roos ei osannut tuoreeltaan sanoa syytä hyvään 
tulokseensa.

– En tiedä… Olen kehittynyt koko ajan, hän 
kertoi.

Kuukautta myöhemmin Roos oli jo ”toipunut” 
hämmennyksestään. 

– Kova tuloshan se oli. Ja yllätyskin, hän mietti.
Syyksi hän arvioi – kuinkas muuten – valmen-

nuksen. Hän on tehnyt yhteistyötä Veli-Matti 
Torikan kanssa kolmen vuoden ajan ja ”hyvin on 
mennyt”. Roos on harrastanut ampumaurheilua 
noin neljän vuoden ajan. Hän alkoi harrastaa pis-
tooliammuntaa, koska kaverinsakin harrasti.

Tämän perusteellisempaa analyysiä uudesta 
Suomen ennätyksestä ei kaksikko ole tehnyt. 

– Ei sitä kannata käydä läpi, nousee vain se kuu-
luisa neste päähän. 

Roos ei ole todentotta ole niin hiljainen kuin 
juttutuokio Merikarvialla antoi ymmärtää, vaan 
kertoo tarkasti, kuinka huolellista valmistautumi-
nen SM-kilpailuihin oli. Hän valmistautui samalla 
tavalla huhtikuussa Tammisaaressa järjestettyyn 
Euroopan nuorten liigan osakilpailuun, mutta tu-
los ei kuitenkaan ollut yhtä hyvä.

– Aina ei voi onnistua. Sain kuitenkin arvokasta 
kokemusta, hän sanoi.

Niinpä, aina ei voi onnistua – etenkin, kun ky-
seessä on vasta 15-vuotias ampumaurheilija.

RAUMAN PARAS POIkAURHEILIJA
Roos valittiin kotikaupunkinsa viime vuoden par-
haaksi poikaurheilijaksi. Helmikuussa pidetyssä 
palkitsemistilaisuudessa Rauman kaupunki muis-
ti viime vuonna menestyneitä urheilijoitaan. Kuu-
desta palkinnosta kaksi kohdistui kotikaupungin 
menestyneille pesäpalloilijoille. Roosin valinnassa 
painoivat SM-mitalit ilmapistoolissa ja ilmaolym-
piapistoolissa, jossa hän voitti sarjan Y18 mesta-
ruuden uudella Suomen ennätystuloksella 561.

– Valinta yllätti, ja ensin ajattelin että ”hetkonen, 
mitäs nyt”. Stipendit ovat aiemmin menneet usein 
jalkapalloilijoille ja jääkiekkoilijoille, Roos sanoo.

Hän ei ole pelannut jääkiekkoa, vaikka synty-
peräinen raumalainen onkin. Toki hän sitä mai-
neikkaan Lukon kotikaupungissa on ”höntsäily-
mielessä” harrastanut, mutta ei tosissaan, kuten ei 
mitään muutakaan lajia ampumaurheilun lisäksi. 

Kuntoaan hän pitää yllä esimerkiksi lenkkeilemäl-
lä ja pyöräilemällä.

Roos on nyt peruskoulun yhdeksännellä luokal-
la ja on hakenut ammattikouluun opiskelemaan. 
Turvallisuuspuolelle, hän sanoi Merikarvian SM-
kilpailujen yhteydessä. Kun hän osallistui Tammi-
saaressa huhtikuun alussa järjestettyyn Euroopan 
nuorten liigan osakilpailuun, kertoi hän olleensa 
aina kiinnostunut turvallisuusalasta.

– Koulutus kestää kolme vuotta. En halua mi-
tään paperihommia, vaan tapahtumia ja toimin-
taa. Lukioon en ole menossa, koska ”ylimääräinen” 
lukeminen ei ole minun juttuni, hän naurahti.

Roos kertoi seikkaperäisesti alan eri 
vaihtoehdot; mihin hän voi jatkossa 
suuntautua ja mitä tehdä. Kova tulos 
motivoi häntä jatkamaan myös 
ampumaurheilun parissa. Ei 
aivan tosissaan, vaan rauhalli-
sin mielin, hän on todennut. 
Laukaisu- ja harjoitusmää-
rissä on vielä rutkasti 
lisättävää. Maltti on kui-
tenkin valttia, ja Roos 
tietää tämän hyvin. 

– Mennään kausi ja 
vuosi kerrallaan. Kehi-
tys on ollut tähän asti 
nopeaa. Toivottavasti 
tulokseni eivät lähde 
huononemaan. Aaltoi-
levaa tämä vielä on, ja 
tulokset heittelevät kym-
menen pisteen molemmin 
puolin. Kokemusta ja menestystä 
tuli päättyneellä ilma-asekaudella 
ihan tarpeeksi. Tästä on hyvä jatkaa 
ruutiasekauteen – ja tietysti myös uraa 
eteenpäin!  6

Niko Roos aikoo kokeilla kesän 
aikana, miltä vapaapistooli tuntuu.

NUORI NIkO ROOS 
HYVÄLLÄ TIELLÄ teksti ja kuvat: lassi palo
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ERkkI TURUNEN: ”SYdÄN MUkANA!”

H
uhtikuun alussa järjestetty kultahippufinaalien 20-vuotisjuhlakilpailu 
huipentui Maaningalla riemukkaisiin joukkuekilpailuihin. viikonloppu oli 
hyvähenkinen, ja paikallinen urheilutalo raikui, kun 86 joukkueen nuoret 
ampumaurheilijat kannustivat toisiaan ja riemuitsivat hyvistä osumista. 

– kivaa oli, hymyili haapajärven ampumaseuran riina leskelä finaalien päätyttyä.
leskelä voitti Maaningalla kaksi kultamitalia. ensimmäinen tuli, kun hän oli ilmaki-

väärin 12ht-sarjan ykkönen parhaalla mahdollisella tuloksella 200. toisena päivänä tuli 
joukkuekulta ilmakiväärin 12ht-sarjassa jere heinosen ja riku laitisen kanssa.

kultahippufinaalien toinen kilpailupäivä poikkeaa perinteisestä ampumaurhei-
lukilpailusta. kilpailusuoritusten lisäksi tärkeässä osassa ovat joukkuetovereiden 
ja taustajoukkojen äänekäs kannustus, katsomossa liehuvat liput ja värikkäät kas-
vomaalaukset. jalkojen tömistely katsomossa jouduttiin tosin kieltämään, koska 
se häiritsi ampujia. tömistelyn aiheuttama lattian tärinä ei ollut ampujien mieleen. 
kultahipuissakin vaaditaan tarkkuutta, sillä esimerkiksi joukkuekilpailujen 10m 
ilmakiväärissä pitää osua maalitauluihin, jotka ovat halkaisijaltaan kuuden, viiden 
ja neljän millimetrin kokoisia.

– hienoa! jeeeee, huusivat vanhemmat, kun lapset onnistuivat suorituksissaan.
– hyvä pojjaat, eräskin valmentaja kannusti suojattejaan.
– tämä oli minulle kolmas kerta kultahippufinaaleissa. Mitaleja on tullut aikai-

aukeaman tekstit ja kuvat: lassi palo

”JEEEE,
 kIVAA OLI!”

”Hienoa, jeeee”, huusivat vanhemmat, kun lapset 
onnistuivat suorituksissaan. ”Kivaa oli”, hymyili 
Haapajärven Ampumaseuran Riina Leskelä, kun 
Kultahippufinaalit olivat Maaningalla päättyneet.

Houkuttele erkki takaisin ampumaurheilun pariin, huikkasi mikkeliläinen tauno 
tuhkanen, kun urheiluampuja-lehti haastatteli erkki turusta Maaningan kultahip-

pufinaaleissa. Siilinjärveläinen turunen hymyili lämpimästi tuhkasen kommentille.
– voin auttaa aina, jos joku kysyy. Muista lajeista kysytään enemmän kuin omasta 

lajistani, hän sanoi.
turunen on kokenut valmentaja, joka on ollut mukana ampumaurheilun lisäksi 

yleisurheilussa ja ampumahiihdossa. valtakunnallisia ilma-aseiden kultahippufinaaleja on 
järjestetty vuodesta 1994 lähtien. ensimmäiset finaalit järjestettiin pieksämäellä. turunen, 
75, kuului ampumaurheiluliiton nuorisovaliokuntaan, kun kultahipputoiminta alkoi.

– en ole ihan ”satavarma” siitä, kuka nimen keksi. Se lähti joka tapauksessa 
tuolloin järjestetyistä kultajyväleireistä ja -kilpailuista. nuorisotoiminnalle haluttiin 

Erkki Turunen 
on ollut mukana 
keksimässä 
Kultahippu-nimeä.
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”JEEEE,
 kIVAA OLI!”

semminkin, en muista kuinka monta, viidesluokkalainen leskelä sanoi.
– ampumaurheilua harrastan aina kun kerkiän, pari kertaa viikossa. jatkan tätä 

niin pitkälle kuin mahdollista, hän hymyili kisaurakkansa jälkeen.
valtakunnallisia ilma-aseiden kultahippufinaaleja on järjestetty vuodesta 1994 

lähtien. ensimmäiset finaalit olivat pieksämäellä. tapahtuma on Suomen ampu-
maurheiluliiton alaisen kultahipputoiminnan vuotuinen päätapahtuma. kultahip-
putoiminnaksi kutsutaan ampumaurheilun alle 14-vuotiaiden seuratoimintaa.

Maaningan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja kimmo lahti oli erittäin tyy-
tyväinen kisoihin. pienissä tiloissa oli tiivis tunnelma, kun urheilutalolla kävi 
kumpanakin kisapäivänä noin 700 kisavierasta.

finaalin järjestelyistä vastasivat Siilinjärven luotiampujat, Maaningan Metsäs-
tys- ja ampumaseura sekä kuopion Metsästys- ja ampumaseura. 

Myös ensi vuoden kisaisännän, hämeenlinnan ampumaseuran timo hännisen 
mukaan Maaningan viikonloppu oli erittäin onnistunut. ”Meininki” ei ollut yhtä 
tiukkapipoista kuin finaaleissa on joskus ollut, hän arvioi.

lahden tyytyväisyyttä lisäsi lasten ja nuorten iloisten ilmeiden lisäksi se, että 
useat kisavieraat kiittäessään kättelivät häntä.

– viikonlopun on täytynyt olla hyvä, kun näin tehdään, hän hymyili.
 Kultahippufinaalien tulokset seuraavalla aukeamalla >> 

jatkoa, ja kun tämänikäiset olivat kultajyvien ”alapuolella”, nimettiin alle 14-vuotiaat 
hipuiksi. nimi on mielestäni edelleen erittäin toimiva, turunen sanoi.

hän on ollut kultahippufinaaleissa mukana nyt viisitoista kertaa, mutta Maaningan 
finaalien avauspäivänä tullutta palohälytystä ei hänkään ollut koskaan aikaisemmin 
kokenut. hälytys keskeytti haastattelun alkuunsa, mutta jatkui vajaan tunnin kuluttua.

– ikää on karttunut, ja olen ollut ampumaurheilusta poissa nyt noin kymmenen 
vuoden ajan. nuorille on annettava mahdollisuus, ja heidät on velvoitettava tekemään 
töitä. vapaaehtoinen pakko on paras pakko. Seuroissa on oltava jatkuvuutta. iäkkäi-
den on osattava luopua tehtävistään ja heidän on autettava nuoria, turunen sanoi.

hän tietää, että ampumaurheiluunkin kaivataan lisää päteviä ohjaajia ja valmen-
tajia. Se, että lajin vahvuudeksi usein sanotaan se, että ammuntaa voi harrastaa 
vauvasta vaariin, voi myös olla lajin heikkous. turunen perusteli näkemystään sillä, 
että viisikymppinen ei välttämättä tule valmentajaksi, vaan mieluummin ampuu.

yksi ongelma on drop out -ilmiö, josta tosin kärsivät kaikki lajit ja kaikki nuorten 

harrastukset. ei turunenkaan osaa sanoa, mikä neuvoksi.
– Se on erittäin vaikeaa, koska nuorille tulevat tietyssä iässä eteen opiskelu, 

ammatinvalinta, seurustelu ja perheen perustaminen.
turunen on tehnyt parhaansa, jotta nuoret jatkaisivat harrastuksensa parissa 

– lajista riippumatta. hänen valmennusfilosofiansa ovat jalostuneet ja hioutuneet 
vuosien aikana. turunen muistuttaa, että valmentaja tekee aina urheilijalle töitä, ei 
itselleen. ja jos aina teet sen minkä olet tehnyt aiemminkin, saat sen minkä olet aina 
saanut, hän viittaa muutosvalmiuteen, jota valmentajalla on oltava. 

turunen on syöttänyt ajatuksiaan hiljaa urheilijoille, jotka on saatava miettimään 
asioita mekaanisen tekemisen sijaan. hän ei myöskään sano, että ”tee näin” tai ”älä 
tee näin”, vaan kehottaa kokeilemaan miltä tuntuu.

kenties tärkein muistutus on kuitenkin se, että jos töitä tehdään ”leipäpapin” 
asenteella, mikään ei onnistu.

– kaikessa tekemisessä on oltava sydän mukana! 
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10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT: 1) aino nenonen hahlo 198/14x, 2) niko elonen 
kaa 198/13x, 3) juha-pekka vähätalo kaa 197 15xX,2x10,3x9, 4) tiia koivisto ka 197 
13xX,4x10,3x9, 5) vilma lähteenmäki SaSa 196, 6) aleksi kauppila kaa 195/13x, 7) 
Siiri petäjäsaari Mya 195/10x, 8) hanna-Mari vähätalo kaa 192, 9) Siiri wessman SaSa 
191/11x, 10) Mika kärkkäinen ka 191/8x, 11) aapeli rinta-koski iMaS 190/9x, 12) janne 
törmänen ivua 190/9x, 13) ossi härkönen yk 188/7x, 14) juuso kukkola kuusa 188/7x, 
15) niko piirainen kaS 188/6x, 16) Mikko haponen Ma 187, 17) valtteri leskelä haaas 
186/11x, 18) olga lähteenmäki SaSa 186/6x, 19) niilo kantola ka 185, 20) veeti Mäkelä 
lappja 181/5x, 21) ella-Mari huhtanen karMaS 181/5x, 22) usva korkiatupa ka 180, 23) 
janne kultala kaMS 179/5x, 24) kaapo torkko iMaS 179/1x, 25) taavi lauttamus ka 178, 
26) ella äijänaho hlaS 177, 27) veikka hietanen Ma 176, 28) julia latvala lappja 175, 29) 
leevi räisänen Soda 173, 30) paavo kantola ka 171, 31) pihla etelämäki lappja 170, 32) 
jussi luoma ka 167/4x, 33) eemil valkama Ma 167/1x, 34) tino liljgvist kaS 167/0x, 35) 
niko neitola Soda 165, 36) heikki niemi iMaS 164.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT: 1) jere lehtinen viha 199, 2) antti korpikoski 
Soda 198, 3) kaisa rajala hlaS 197 17xX,3x9, 4) nea lilja lamaS 197/15x, 5) Mika 
viljakainen kalske 197/12x, 6) kia etelämäki lappja 196/14x, 7) Santra Mauno kuusa 196 
14xX,3x10,2x9,1x8, 8) anette Sarastamo khja 196 14xX,2x10,4x9, 9) onni Mäki-hallila 
Ssa 195/14x, 10) tiina niemi iMaS 195 13xX,3x10,3x9,1x8, 11) Sakke petäjäsaari Mya 
195/12x, 12) ekku korhola Ma 195/11x, 13) kasperi haarala yk 195/11x, 14) panu laakso 
ka 195/10x, 15) tuomas uura Siila 195/9x, 16) henna koivula leha 194/12x, 17) altti 
luukkanen hlaS 194/12x, 18) veera Mustonen Siila 194/11x, 19) viljami norolampi iMaS 
194/11x, 20) elias kanerva kuusa 194/9x, 21) antti toivanen SaSa 193 12xX,1x10,7x9, 
22) essi hakala ka 193/11x, 23) otto rahikainen Ma 193 11xX,3x10,5x9,1x8, 24) Miia 
kojonen hSa 193 9xX,4x10,7x9, 25) joel palmgren Ma 192/9x, 26) resi forsby iu 192/8x, 
27) vertti Sipponen Ma 192/7x, 28) juho äijänaho hlaS 192/6x, 29) Saana rannisto 
lappja 191/10x, 30) axel hiidenheimo hlaS 191/8x, 31) teo Mustonen lappja 191/8x, 32) 
juho niskanen Ma 190/8x, 33) essi humppi karMaS 190 7xX,5x10,6x9,2x8, 34) venni 
härkönen yk 190 7xX,4x10,8x9,1x8, 35) niko räisänen Soda 190 5xX,6x10,8x9,1x8, 36) 
Susanna koskensalo ika 189 8xX,2x10,9x9,1x8, 37) topi juonoja kuusa 189/7x, 38) kati 
kojonen hSa 189/5x, 39) hilkka rinta-koski iMaS 188/11x, 40) jermu korkiatupa ka 
188/7x, 41) iita ihalainen piekSa 187/7x, 42) aaron antila tSa 187/6x, 43) arttu lidman 
iMaS 187/4x, 44) niki joutjärvi kuusa 184 5xX,3x10,8x9,4x8, 45) janne Siiskonen 
karMaS 184 4xX,3x10,10x9,3x8, 46) uki torkko iMaS 182, 47) tiina Saukko khja 181/7x, 
48) juuso vimpari hSa 181/6x, 49) tommi purtsi Ma 181/6x, 50) jimi Suokas noSa 
181/3x, 51) joonas kiviniemi hSa 180/5x, 52) Mikael haurabedian ja 180/4x, 53) vilko 
Berg karMaS 180/4x, 54) juuso nieminen tSa 179, 55) teppo hautamäki leha 177, 56) 
veeti hietanen Ma 175 4xX,4x10,2x9,8x8,1x7,1x6., 57) katariina isoaho karMaS 175 
0xX,2x10,12x9,5x8,1x7, 58) elias keihäs tSa 174, 59) otto takku puku 171.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12vT: 1) Mikko Mantere hlaS 185, 2) kimi huttunen ivua 
183, 3) esa Savola lappja 182, 4) aleksi heinonen lappja 181, 5) aleksi kasi iMaS 179 
5xX,1x10,9x9,4x8,1x6, 6) aino pulju ivua 179 4xX,2x10,8x9,5x8,1x7, 7) emma keskinen 
k-64 178, 8) jani-petteri leppänen hlaS 177, 9) tuomas olli lappja 175 3xX,9x9,8x8, 10) 
yaroslav ishanov hlaS 175/2x, 11) elli Männistö puku 175/1x, 12) joel rantanen kuku 
174, 13) arttu vaittinen kita 172, 14) juho Savola lappja 171/4x, 15) tiitus luukkanen 
hlaS 171/4x, 16) Sirja perttamo Soda 171/3x, 17) juuso Salminen tSa 170, 18) Mia 
Seppälä lamaS 169, 19) iida tolvanen ja 166, 20) Sami kukkonen ika 162/3x, 21) tomi 
Seppälä lamaS 162/2x, 22) atte kiikeri SaSa 162/1x, 23) Melinda Moring kSf 161, 
24) vilma-liina nuora kita 157, 25) Miika Mäkelä lappja 155, 26) juho-olli nenonen 
kita 154, 27) elias kangas lappja 151/3x, 28) anni Sipola Soda 151/1x, 29) paavo 
kallioinen puku 150, 30) Mikko helenius noSa 148, 31) tuomas pihlajamäki Ssa 146 
3xX,1x9,2x8,10x7,3x6,1x3., 32) essi laksola khja 146 1xX,1x10,4x9,3x8,6x7,3x6., 33) 
Sandra Moring kSf 145/3x, 34) janika latvala lappja 145/1x, 35) aaro pienimaa Soda 
144, 36) Sami Manelius SaSa 139, 37) akseli toivanen SaSa 97.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12HT: 1) riina leskelä haaas 200, 2) jere heinonen 
haaas 199 16xX,3x10,1x9, 3) riku laitinen haaas 199 12xX,7x10,1x9, 4) lasarus 
hangassalo iMaS 197, 5) jaakko niemi iMaS 193/12x, 6) eemeli rinta-koski iMaS 
193/11x, 7) alex rytkönen kaMS 191, 8) Sampo laakso ka 189, 9) jasse heikkilä Ma 
187/6x, 10) onni pirttimäki kaMS 187/5x, 11) valtteri repo tou 185/6x, 12) Mikko 
lintunen Ma 185/5x, 13) taru vainio kuusa 184, 14) Mari pihlaja ka 181, 15) Severi 
Mauno kuusa 174, 16) oskari laaksonen iMaS 171.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14vT: 1) armi häkkinen paS 292, 2) Cristian friman 
eSf 288, 3) Meri-tuulia leppänen hlaS 285 14xX,4x10,9x9,3x8, 4) aki koivu noSa 285 
12xX,7x10,8x9,2x8,1x7, 5) jenna kuisma paS 284, 6) Sofia Mäkinen iMaS 280, 7) nuutti 

pieskä hlaS 279/9x, 8) riku koskela Sa 279/2x, 9) nico liljegvist kaS 278, 10) julia 
Mäki-ikola hSa 277, 11) nico-oskari lempinen lamaS 275/10x, 12) lauri jaakkola lappja 
275/8x, 13) iiro louko alava 274, 14) emma karhunen leha 272, 15) akseli keskinen k-64 
271/10x, 16) jonna pukkila hSa 271/7x, 17) Senni lauttamus ka 270/8x, 18) lenni-kalle 
kojola ka 270/5x, 19) elina takku puku 269, 20) laura norolampi iMaS 266/5x, 21) aleksi 
hakala ka 266/2x, 22) liina laine SaSa 264, 23) Sonja Siitonen hahlo 263, 24) roni 
rannisto lappja 261, 25) emmi vanhanen kita 260/1x, 26) anniina Majapuro iMaS 260/8x, 
27) Marko haponen Ma 259/5x, 28) urho hietaniemi alava 259/3x, 29) petka hummelholm 
ja 258, 30) tuomas tapper paS 255, 31) Salla liimola noSa 254/2x, 32) tiia rantanen 
hlaS 254/0x, 33) assi Sipola Soda 253, 34) johan haurabedian ja 250/5x, 35) jesse 
latvala lappja 250/3x, 36) tiia yliketola hSa 249, 37) paavo virtanen khja 248, 38) jere 
akseli iu 246, 39) jesse Saarinen puku 232/2x, 40) timo koivula leha 232/2x, 41) artturi 
karhunen leha 231, 42) Matias putkonen piekSa 224, 43) olli koskenrouta tSa 223, 44) 
Samuel Mäkelä lappja 221, 45) laura takalo Soda 218, 46) juha rajalakso khja 113 dnf.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14HT: 1) aleksi Mäkelä kuusa 299/26x, 2) tommi 
Murisoja haaas 299 24xX,5x10,1x9, 2) aliina tuurinkoski iMaS 299 24xX,5x10,1x9, 4) 
Minna kärki Siila 298/26x, 5) tomi krekula kuusa 298 25xX,3x10,2x9, 6) janika Miettinen 
kuusa 298 23xX,5x10,2x9, 7) Susanna peräaho haaas 297, 8) emmi pekkanen kuusa 
296/27x, 9) iina vaitiniemi haaas 296/22x, 10) jonna Mauno kuusa 296/20x, 11) ronja 
niemi kaa 295/22x, 12) veera pulkkinen Ma 295/18x, 13) nico järvinen Mu 294/22x, 
14) janne pennanen tou 294/22x, 15) teemu jalkala Siila 294/18x, 16) juuso koivisto 
ka 294/16x, 17) teemu hartman SaSa 293, 18) emma kanerva kuusa 292/17x, 19) oona 
vainio kuusa 292/13x, 20) jan-peter kauppinen Ma 290, 21) ville hänninen Ma 289, 22) 
julius rantanen Ma 287, 23) teemu puuska Ma 285/18x, 24) Sameli tuurinkoski iMaS 
285/10x, 25) Mikko kärkkäinen ka 282 väh. 2 p, 26) anniina Seppälä kuusa 281/6x, 27) 
ella Sysmäläinen Ma 281/5x, 28) juho juonoja kuusa 280, 29) oskari perälä ka 276.
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 8IT: 1) juha-pekka vähätalo kaa 196, 2) aleksi kauppila 
kaa 194, 3) tiia koivisto ka 190, 4) janne törmänen ivua 187/4x, 5) emma Mäkynen ika 
187/2x, 6) leevi räisänen Soda 185/6x, 7) niko piirainen kaS 185/3x, 8) Mikko haponen 
Ma 184, 9) veeti Mäkelä lappja 179, 10) taavi lauttamus ka 177, 11) niilo kantola ka 176, 
12) iina niemelä iu 174, 13) veikka hietanen Ma 173/2x, 14) eppu nyman asas 173/1x, 15) 
paavo kantola ka 171, 16) pihla etelämäki lappja 169, 17) niko neitola Soda 168, 18) Mika 
kärkkäinen ka 164/1x, 19) usva korkiatupa ka 164/0x, 20) ella-Mari huhtanen karMaS 
160, 21) jussi luoma ka 153, 22) kaapo torkko iMaS 138, 23) heikki niemi iMaS 115.
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 10IT: 1) kia etelämäki lappja 199, 2) Casper Corell kaa 
196, 3) viljami norolampi iMaS 195, 4) topias teikari iu 194/9x, 5) teo Mustonen lappja 
194/7x, 6) vilko Berg karMaS 194/5x, 7) jarkko nousianinen keamS 193/7x, 8) ekku 
korhola Ma 193/5x, 9) aino rytkönen Ma 192/7x, 10) tiina niemi iMaS 192/6x, 11) jesse 
holma kaa 190 9xX,3x10,6x9,2x8, 12) niko räisänen Soda 190 3xX,9x10,6x9,2x8, 13) antti 
korpikoski Soda 190/3x, 14) aliisa kunnaspuro iu 190/3x, 15) Markus hiltunen keamS 
189/7x, 16) juho niskanen Ma 189/5x, 17) vertti Sipponen Ma 187/4x, 18) otto rahikainen 
Ma 187/3x, 19) arttu lidman iMaS 186/4x, 20) joel palmgren Ma 186/3x, 21) resi forsby 
iu 185, 22) essi humppi karMaS 184/5x, 23) panu laakso ka 184/4x, 24) katariina isoaho 
karMaS 184/2x, 25) iida-Sofia viitanen kuku 184 2xX,6x10,8x9,4x8, 26) Saana rannisto 
lappja 184 0xX,4x10,16x9, 27) linnea uutela laS 182, 28) iida Mäkynen ika 178, 29) elias 
keihäs tSa 177/3x, 30) janne Siiskonen karMaS 177/2x, 31) vilhelmi rantala ika 176, 32) 
uki torkko iMaS 175, 33) jermu korkiatupa ka 167, 34) veeti hietanen Ma 163.
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 12vT: 1) esa Savola lappja 187, 2) laura norolampi 
iMaS 179, 3) Sami kauko asas 175, 4) tuomas olli lappja 172, 5) Sebastian viitanen 
kuku 171, 6) lasarus hangassalo iMaS 167/2x, 7) Mikko Mantere hlaS 167/0x, 8) arimo 
raininko kaa 166, 9) jesse kukkola kuusa 165, 10) elias kangas lappja 164, 11) Mikko 
lintunen Ma 163, 12) jani-petteri leppänen hlaS 162, 13) juho Savola lappja 161, 14) 
Miska hiltunen keamS 160, 15) jermu niitynpää tSa 159/2x, 16) lauri huhtanen karMaS 
159/1x, 17) arttu laulainen keamS 155, 18) Matti korhola Ma 152, 19) Sirja perttamo 
Soda 151, 20) joonas Seppälä asas 149, 21) ilmari ohristo kaa 148, 22) joonas holma 
kaa 147/1x, 23) niko okkonen Ma 147/0x, 24) emma keskinen k-64 146, 25) kimi 
huttunen ivua 145, 26) Miika Mäkelä lappja 144/1x, 27) aleksi kasi iMaS 144/0x, 28) 
aino pulju ivua 143, 29) johannes hautaluoma kaa 141, 30) niko hartikainen asas 135, 
31) anni Sipola Soda 134, 32) tuomas hautamäki leha 133 0xX,1x10,3x9,4x8,3x7,4x6., 
33) jaakko niemi iMaS 133 0xX,3x9,4x8,6x7,3x6,2x5, 34) Mari pihlaja ka 132, 35) aaro 
pienimaa Soda 131, 36) valtteri karhunen leha 121, 37) rami ylilammi kaa 109.
10m Ilmapistooli 30 ls sarja 14vT: 1) Cristian friman eSf 282, 2) leevi Siren tSa 
273, 3) laura kuusela Soda 272, 4) lauri jaakkola lappja 265, 5) julia palmgren Ma 
263/4x, 6) anni niskanen Ma 263/4x, 7) roni rannisto lappja 262, 8) akseli keskinen 

I
lma-aseiden Kultahippufinaalit järjestettiin Maaningalla 6.-7. 
huhtikuuta. Ensimmäisenä päivänä olivat henkilökohtaiset kilpailut, 
ja toisena päivänä ammuttiin aina yhtä värikkäät joukkuekilpailut.

Kultahippufinaaleihin osallistui 45 seuraa ja 275 
ampumaurheilijaa. Suorituksia oli viikonlopun aikana yhteensä 
341 (ilmakivääri 223 ja ilmapistooli 118). Joukkuekilpailuun 
osallistui 83 joukkuetta.

Ampujia oli Kirkkonummelta Ivaloon ja Turusta Joensuuhun. Mikkelin 
Ampujilla oli Maaningalla seuroista eniten ampujia (28).

Finaalin järjestelyistä vastasivat Siilinjärven Luotiampujat, Maaningan 
Metsästys- ja Ampumaseura sekä Kuopion Metsästys- ja Ampumaseura.

Vuoden 2014 Kultahippufinaalien järjestelyistä vastaa Hämeenlinnan 
Ampumaseura. Kisapaikkana toimii Iittalan halli. Kisapäivät ovat 5.-6. 
huhtikuuta.

ILMA-ASEIdEN kULTAHIPPUfINAALIT, MAANINkA 6.-7.4.



21URHEILUAMPUJA 2/2013

Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS) vastaa Kul-
tahippufinaalien järjestelyistä vuosina 2014-15.

HlAS järjestää Kultahippufinaalit siten ensi 
vuonna jo neljännen kerran. Edelliset kerrat ovat 
olleet vuosina 1998, 2002 ja 2003. 

Kisapaikkana toimii Iittalan halli, joka sijaitsee 
noin 30 kilometrin päässä Hämeenlinnasta. Fi-
naalien ajankohta on sama kuin tänäkin vuonna 
eli huhtikuun ensimmäinen viikonloppu (5.-6.4.).

Toiminnanjohtaja Timo Hännisen mukaan 
”halli on kunnossa, ei muuta kuin ampujat vain 
kylään”.

– Halli on sopivan kokoinen. Palkintojenjaol-
le on hyvä valoisa tila, opastukset toimivat eikä 
ruuhkia pääse syntymään, Hänninen sanoo. 

– Meillä on ollut jo kolmet kisat, ja vuonna 
2010 Iittalassa järjestettiin SM-joukkuekilpailut. 
Rutiinia siis löytyy. Olemme arvioineet, että kes-
keisen sijaintimme vuoksi osanottajia tulee noin 
400 ja suorituksia noin 450.

k-64 259, 9) niko Mäkelä lamaS 257, 10) jesse latvala lappja 256, 11) toni jutila iu 254, 
12) enni Suutari Ma 253, 13) jenna niemelä iu 250/2x, 14) Meri-tuulia leppänen hlaS 
250/1x, 15) jere kangas Soda 245, 16) assi Sipola Soda 244, 17) Sanni tiihonen lamaS 
242, 18) jere akseli iu 240/4x, 19) juuso koivisto ka 240/0x, 20) elina ripatti Ma 240/0x, 
21) leevi lindi keamS 239, 22) teemu puuska Ma 236, 23) Samuel Mäkelä lappja 223, 
24) juho tommila kaa 215.

JOUkkUETULOkSET
Ilmakivääri 8-vuotiaat, istumatuki
kulta: kauhavan ampujat 1 (niilo kantola, jussi luoma, tiia koivisto)
hopea: kankaanpään ampumaurheilijat 1 (juha-pekka vähätalo, aleksi kauppila, niko elonen)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura (kaapo torkko, heikki niemi, iida 
tuomisto) ja Mikkelin ampujat (eemil valkama, Mikko haponen, veikka hietanen)
5) kauhavan ampujat 2, lappajärven ampujat, Salon Seudun ampujat.
Ilmapistooli 8-vuotiaat, istumatuki 
kulta: kankaanpään ampumaurheilijat (juha-pekka vähätalo, aleksi kauppila, niko elonen)
hopea: kauhavan ampujat (niilo kantola, jussi luoma, tiia koivisto)
pronssi: kauhavan ampujat 2 (usva korkiatupa, paavo kantola, Mika kärkkäinen) ja 
Mikkelin ampujat (eemil valkama, Mikko haponen, veikka hietanen)
5) isojoen urheilijat, lappajärven ampujat.
Ilmakivääri 10-vuotiaat, istumatuki
kulta: hämeenlinnan ampumaseura (juho äijänaho, axel hiidenheimo, kaisa rajala)
hopea: härmän Seudun ampujat (joonas kiviniemi, kati kojonen, Miia kojonen)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura 2 (aapeli rinta-koski, uki torkko,hilkka 
rinta-koski) ja Mikkelin ampujat 1 (vertti Sipponen, otto rahikainen, juho niskanen)
5) isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura 1, kauhavan ampujat, kuusankosken ampujat, 
Mikkelin ampujat 2, 9) lappajärven ampujat, 10) Sodankylän ampujat, 11) isojoen urheilijat.
Ilmapistooli 10-vuotiaat, istumatuki
kulta: lappajärven ampujat (kia etelämäki, teo Mustonen, Saana rannisto)
hopea: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura (arttu lidman,tiina niemi,viljami norolampi)
pronssi: isojoen urheilijat (resi forsby, aliisa kunnaspuro, topias teikari) ja kauhavan 
ampujat (jermu korkiatupa, essi hakala, panu laakso)
5) ikaalisten ampujat, Mikkelin ampujat 1, Mikkelin ampujat 2, Sodankylän ampujat, 9) 
kankaanpään ampumaurheilijat.
Ilmakivääri 12-vuotiaat, vastapainotuki
kulta: hämeenlinnan ampumaseura (jani-petteri leppänen, yaroslav ishanov, tiitus luukkanen)
hopea: lappajärven ampujat 1 (elias kangas, esa Savola, juho Savola)
pronssi: kiteen ampujat (arttu vaittinen, vilma-liina nuora, juho-olli nenonen) ja 
lappajärven ampujat 2 (aleksi heinonen, Miika Mäkelä, olli tuomas)
5) Salon Seudun ampujat, Sodankylän ampujat.
Ilmapistooli 12-vuotiaat, vastapainotuki
kulta: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura (lasarus hangassalo, aleksi kasi, laura norolampi)
hopea: lappajärven ampujat 1 (elias kangas, esa Savola, juho Savola
pronssi: asikkalan ampumaseura (niko hartikainen, joonas Seppälä, Sami kauko) ja 
Mikkelin ampujat (Mikko lintunen, Matti korhola, niko okkonen)
5) kankaanpään ampumaurheilijat, lappajärven ampujat 2, Sodankylän ampujat.

Ilmakivääri 12-vuotiaat, hihnatuki
kulta: haapajärven ampumaseura (riku laitinen, riina leskelä, jere heinonen)
hopea: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura 1 (eemeli rinta-koski, aleksi kasi, lasarus 
hangassalo)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura 2 (oskari laaksonen, janne tuomisto, 
jaakko niemi) ja Mikkelin ampujat (Mikko lintunen, jasse heikkilä, Matti korhola)
5) kuopion ampuma- ja Metsästysseura.
Ilmakivääri 14-vuotiaat, vastapainotuki
kulta: poliisien ampumaseura (tuomas tapper, jenna kuisma, armi häkkinen)
hopea: härmän Seudun ampujat (julia Mäki-ikola, jonna pukkila, tiia yliketola)
pronssi: hämeenlinnan ampumaseura (Mikko Mantere, Meri-tuuli leppänen, nuutti pieskä) 
ja kauhavan ampujat (lenni-kalle kojola, Senni lauttamus, aleksi hakala)
5) isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura, kauhajoen ampujat, punkalaitumen kunto, 
Sodankylän ampujat, 9) lappajärven ampujat, 10) isojoen urheilijat.
Ilmapistooli 14-vuotiaat, vastapainotuki
kulta: Ma 2 (julia palmgren, enni Suutari, julius rantanen) 
hopea: lappajärven ampujat (lauri jaakkola, jesse latvala, roni rannisto)
pronssi: isojoen urheilijat (jenna niemelä, toni jutila, jere akseli) ja Sodankylän ampujat 
(assi Sipola, jere kangas, laura kuusela)
5) hämeenlinnan ampumaseura, kauhavan ampujat, kankaanpään ampumaurheilijat, 
Mikkelin ampujat 1.
Ilmakivääri 14vuotiaat, hihnatuki
kulta: haapajärven ampumaseura (Susanna peräaho, iina vaitiniemi, tommi Murisoja)
hopea: Mikkelin ampujat 1 (veera pulkkinen, ella Sysmäläinen, teemu puuska)
pronssi: kuusankosken ampujat 3 (tomi krekula, emma kanerva, emmi pekkanen) ja 
Siilinjärven luotiampujat (Minna kärki, teemu jalkala, tuomas uura)
5) isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura, kauhavan ampujat 1, kuusankosken ampujat 2, 
Mikkelin ampujat 2, 9) kuusankosken ampujat 1, 10) tohmajärven urheilijat, 11) kauhavan 
ampujat 2, 12) kuopion Metsästys- ja ampumaseura.

TERVETULOA HÄMEENLINNAAN ENSI VUONNA!
Vuonna 1875 perustetussa HlAS:ssa on 257 

jäsentä, joista kultahippuikäisiä on kolmisen-
kymmentä. Heistä yksitoista osallistui Maaningan 
Kultahippufinaaleihin.

Hännisen mukaan Maaningan Kultahippuvii-
konloppu oli erittäin onnistunut.

– Kaikki oli ookoo. Aikataulut pitivät, henki 
oli hyvä, ja ihmisillä oli hyvä olla. Meininki ei ol-
lut yhtä tiukkapipoista kuin finaaleissa on joskus 
ollut. On ymmärretty, että täällä mennään lasten 
ehdoilla, parinkymmenen vuoden ajan lasten ja 
nuorten ampumaurheilutoiminnassa mukana ol-
lut Hänninen sanoi.

Mikä sitten motivoi hämeenlinnalaisia järjestä-
mään Kultahippufinaalit?

– Yksi syy on se, että seuratoiminnan virkeyden 
kannalta on hyvä järjestää kisoja tasaisin väliajoin. 
Toinen syy on se, että satsasimme jokin aika sitten 
nuorten aseisiin, ja nyt hankimme rahat takaisin 
kisatoiminnalla.

teksti ja kuva: lassi palo

Tervetuloa Hämeenlinnaan ensi vuonna, toivottavat Timo 
Hänninen (takana) sekä Maaningan Kultahippufinaaleissa 
hyvin menestyneet nuoret ampumaurheilijat Jani-Petteri 
Leppänen (vas.), Yaroslav Ishamov ja Tiitus Luukkanen.
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kankaanpään Ampumaurheilijoita edustava 
Juho Kurki oli upeasti miesten ilmakivääri-
kisan kolmanneksi paras Tanskan Odenses-

sa helmi-maaliskuussa järjestetyissä ilma-aseiden 
EM-kilpailuissa. Se oli Suomen ensimmäinen 
miesten ilmakiväärin EM-mitali sitten vuoden 
2007, jolloin Henri Häkkinen sai hopeaa.

Kurki oli kahdeksan parhaan ampujan finaa-
lin nuorin osanottaja.

– Voin sanoa, että hyvältä tuntuu, hän hymyili 
heti finaalin päätyttyä.

– Finaalissa oli oikeastaan hauska ampua. Ko-
via nimiä jäi taakse, Kurki viittasi muun muassa 
italialaiseen Niccolo Camprianiin ja Unkarin 
Peter Sidiin.

Pari viikkoa aiemmin järjestettyjen SM-jouk-
kuekilpailujen jälkeen Kurki sanoi olevansa ko-
vassa kunnossa.

– Kyllä, tiesin tilanteen. Tästä on nyt hyvä jat-
kaa eteenpäin, hän myhäili ennen kuin hänet kut-
suttiin dopingtestiin.

Eikä hymy laantunut palkintojenjaon jälkeen, kun 
pronssimitali oli hänen kaulassaan. Päinvastoin.

– Hienolta tuntuu nyt! Minua jännitti palkinto-
pallilla varmasti saman verran kuin finaalissakin, 
hän naurahti.

Peruskilpailussa Kurki tähtäsi 624,0 pistettä. 
Hänen sarjansa olivat 103,7+104,1+103,2+104,1
+105,2+103,7.

– Juho ampui tasaisen hyviä sarjoja. Kyllä hän 
sieltä pikkuhiljaa tulee yhdeksi maailman kesto-
menestyjäksi, Ampumaurheiluliiton kiväärilajien 
päävalmentaja Juha Hirvi sanoi joulukuussa 21 
vuotta täyttäneestä Kurjesta.

– Juho kulkee omaa tietään kohti maailman huip-
pua. Nyt hän on noussut taas yhden portaan ylös-
päin. Hienolta tämä mitali tuntuu, Hirvi hymyili.

Euroopan mestaruuden voitti Israelin Sergey 
Richter, ja toiseksi sijoittui Valko-Venäjän Vitali 
Bubnovitsh. Italia voitti joukkuekilpailun.

Pian EM-kilpailujen jälkeen Kurki nappasi 
Merikarvialla ilmakiväärin SM-kultaa ja Kan-
kaanpäässä järjestetyissä ilmakiväärin 3x20ls 
SM-kilpailuissa järjestyksessään 25:nnen henkilö-
kohtaisen Suomen mestaruutensa, kun hän voitti 
Y24-sarjan tuloksella 593.

– Eiköhän niitä ainakin toinen mokoma vielä 
tule, hän naurahti.

EM-pronssimitali maistui vielä huhtikuun lo-
pussakin hyvältä. 

– Se antoi uskoa omaan tekemiseen. Usko vain 
lisääntyi, ja mitalin myötä lähden uudella innolla 
kohti uusia kisoja. Kyllä, mitalilla oli iso merkitys.

Kurki sanoi, että mitali tuli ”jonkin verran” 
yllätyksenä.

– Onhan se jonkin aikaa lähellä ollut. En ole kil-
pailua sen enempää Juhan kanssa pohtinut.

”kAkSI kIRkkAAMPAA MITALIA OLI SAATAVILLA”
Kurki sanoo, että hänen ilma-asekautensa oli ”jäl-
leen ihan erinomainen”. Olisiko jokin asia voinut 
mennä vieläkin paremmin?

– No, ei hirveän paljon paremmin. 
Hiukan kuitenkin?
– EM-kisoissa oli kaksi kirkkaampaa mitalia 

saatavilla, hän naurahti.
Huhtikuun lopussa Kurki valmistautui kau-

den ensimmäiseen maailmancupin kilpailuun-
sa, joka alkoi Yhdysvaltain Fort Benningissä 
toukokuun 3. päivänä. Kivääriampujat leireilivät 
Inkoossa vappua edeltävällä viikolla.

– ”Impparikauden” jälkeen olo on vähän 
malttamaton, kun sitä odottaa pääsevänsä ekan 
kerran pihalle ampumaan, Kurki sanoi.

Odotuksetkin ovat kovat, vaikkei Kurki halu-
akaan tulostavoitteistaan sen enempää puhua.

– Kevään jälkeen ne ovat ilmakiväärissä kor-
kealla – ja mikseivät myös ”piekkarissakin”.

Kaikki on siis kunnossa, kun maailmancup-
kausi alkaa?

– On joo, murheita ei ole. Ase, patruunat ja 
mies ovat kunnossa, Kurki sanoi muutama päi-
vän ennen Yhdysvaltain-matkaansa.  6

aukeaman tekstit ja kuvat: lassi palo

juho kurki eM-pronssistaan:

”USkO TEkEMISEEN LISÄÄNTYI”
Ilmakiväärin EM-pronssimitali merkitsee Juho Kurjelle paljon. 
Se vahvisti uskoa, ja sen myötä hän sai uutta intoa tulevaisuutta varten.

Juho Kurki ja Tanskan Odensessa 
maaliskuun 1. päivänä saavutettu 
ilmakiväärin EM-pronssimitali.

kISA
PALOJA
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Liikkuvan maalin erikoismies Jani 
Suoranta luonnehti talvikauttaan 
pohjalta huipulle -kaudeksi. 
Se kun aaltoili alkaen 530:n 
tuloksesta päättyen ensimmäiseen 
henkilökohtaiseen arvokilpailuvoittoon 
ilma-aseiden EM-kilpailuissa.

Ilma-aseiden EM-kilpailuissa poikien liikkuvan 
maalin Suomen joukkueessa ampuivat arvo-
kilpailujen ensikertalainen Mika Kinisjärvi 

(Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura), Heikki 
Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat) ja Jani Suo-
ranta (Kymppi-64). 

Suoranta piti sekajuoksuissa kärkipaikkaa hal-
lussaan alusta loppuun asti ja nappasi siten ensim-
mäisen henkilökohtaisen arvokisavoittonsa.

– On tätä odotettukin, ja sen eteen olen tehnyt 
paljon töitä. Kun lähdin EM-kisoihin, tiesin, että 
minulla on mahdollisuuksia vaikka mihin. Hen-
kinen valmistautuminen meni nappiin, ja ”kaset-
ti” pysyi koossa hyvin loppuun asti, tyytyväinen 
mestari sanoi, kun kilpailu oli päättynyt.

Suorannan voittotulos oli 378 pistettä 
(190+188). Ulospäin näytti siltä, että hän pystyi 
ampumaan rennosti.

– Joo, sykettä ei ollut paljon, ja pystyin rentoon 
ampumiseen. Kyllä minua silti jännitti, ja tärinää 
oli, mutta se oli vain hyvää lisää, Suoranta naurahti.

Alkukausi ei luvannut kevään abiturientille hyvää. 
Se oli vaikea, ja tulokset aaltoilivat laidasta laitaan. 

– Normaalijuoksuissa ammuin ensimmäisessä 
kilpailussa tuloksen 530 ja jossain vaiheessa 583. 
Kauden tuloksissa oli siis yli 50 pisteen ero., mikä on 
aika uskomatonta. Se johtui varmaan suuresta har-
joitusmäärästä, Suoranta mietti vapun kynnyksellä.

EM-kisamenestystään hän ei ole miettinyt päi-
vittäin, mutta hän myöntää sen tuntuvan ”takarai-
vossa” – hyvällä tavalla tietysti.

– Kun menen treenaamaan, voin muistella EM-
kisoja ja todeta, että treenaaminen on kannatta-

liikkuvalle maalille seitsemän mitalia ilma-aseiden eM-kilpailuista 

JANI SUORANNALLA POHJALTA HUIPULLE -kAUSI     
nut. Jaksan sitten taas ”painaa”. Menestys kyllä 
motivoi, Suoranta miettii.

Hän on tyytyväinen myös siksi, että hänen tulos-
tasonsa on noussut. Uusia ennätyksiäkin syntyi.

YkSI MITALI kAIkkIAAN kAHdEkSASTA
Suorannan EM-kultamitali oli yksi Suomen saa-
vuttamasta kahdeksasta mitalista. Mestaruuksia 
tuli kaksi muutakin: liikkuva maalin miesten 
normaalijuoksuissa ja sekajuoksuissa. Vuosi sitten 
Vierumäellä järjestetyissä ilma-aseiden EM-kil-
pailuissa Suomi saavutti myös kahdeksan mitalia. 
Ne kaikki tulivat liikkuvassa maalissa. Nyt yksi 
mitaleista tuli miesten ilmakiväärissä, kun Juho 
Kurki ampui EM-pronssia.

Suorannalla alkoi elämä hymyillä auringon 
kanssa samaan aikaan, sillä hänen ylioppilas-
kirjoituksensa päättyivät maaliskuussa.

Ampumaurheilumenestyksen ohella 
hän tavoittelee seuraavaksi opiskelupaik-
kaa Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista 
sekä Hämeen ammattikorkeakoulusta. 

– Kirjoitukseni menivät hyvin, ja olen 
tyytyväinen. Seuraavaksi olisi hyvä saada 
opiskelupaikka, jotta en olisi ihan tyhjän 
päällä. Pääsykokeet ovat toukokuun lo-
pussa ja kesäkuun alussa. Lukeminen on 
hyvässä vauhdissa, Suoranta sanoi, kun 
hän oli matkalla liikkuvan maalin ampuji-
en viikonloppuleirille Inkooseen.

Nuorella miehellä riittää motivaatiota.
– Tavoitteeni ovat selkeät, ja tiedän mihin 

olen menossa. 
Sama selkeä tavoiteasettelu pätee ampu-

maurheiluunkin. Suoranta aloitti määrätietoi-
sen lajiharjoittelun 2005-06, ja nyt on vierähtänyt 
kolmisen vuotta maajoukkueessa.

– Paljon on tullut jo nähtyä, mutta toivottavasti 
enemmän on vielä edessä. 

Kesän huippukohta tulee olemaan Saksan 
Suhlissa haulikkolajien kanssa järjestettävät 
EM-kilpailut. 

– Ne ovatkin minulle viimeiset kesä-EM:t. Ikää 
karttuu nopeasti, Suoranta naurahti.  6

Jani Suoranta voitti ilma-aseiden EM-
kilpailuissa ensimmäisen henkilökohtaisen 
arvokisavoittonsa, kun hän oli liikkuvassa 
maalissa poikien sekajuoksun ykkönen.

EM-kilpailuihin osallistui 44 maata ja noin 550 urheilijaa.

Suomen menestynyt liikkuvan maalin joukkue, 
keskellä valmentajana toiminut Vesa Saviahde.

Kevään abiturientti Jani Suoranta teki 
koulutöitä kisojen lomassa.

Viimeisiä viilauksia ennen kilpailujen alkua…

Finaaliesittely Stadium Arena Fynissä.

EM-kilpailut näkyivät myös Odensen katukuvassa.
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Uusi 692. Korkeimman tason suorituskykyä.
Uusi Steelium Plus –piippu mahdollistaa täydellisen kuvion muodostuman ja vähentyneen piipunnousun. Leveämpi kehys 
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ilMa-aSeiden eM-kilpailut  25.2.-3.3. odense, tanska

Mitalitaulukko 
kulta hopea pronSSi yhteenSä

ukraina 7 8 7 22
venäjä 7 8 6 21
italia 5 1 – 6
Suomi 3 3 2 8
itävalta 2 – 1 3
puola 2 1 – 3
ranska 1 4 2 7
Saksa 1 2 5 8
Serbia 1 1 – 2
unkari 1 1 – 2
ruotsi 1 – 1 2
israel 1 – – 1
valko-venäjä – 1 2 3
kroatia – 1 – 1
tshekki – 1 – 1
norja – – 2 2
Slovenia – – 1 1
armenia – – 1 1
espanja – – 1 1
latvia – – 1 1

Yhteensä 20 maata. Viime vuonna mitaleille ylsi 16 maata.
Venäjä oli tuolloin ykkönen, Ukraina kakkonen ja Suomi kolmonen.

SuoMen Mitalit
ilma-aseiden eM-kilpailut järjestettiin 25.2.-3.3. 
tanskan odensessa. kisoihin osallistui 44 maata. 
urheilijoita oli 550 ja valmentajia 179. Startteja oli 
kuudessatoista lajissa yhteensä 616. 

Suomi saavutti eM-kilpailuissa kahdeksan mitalia. 
vuosi sitten vierumäellä järjestetyissä ilma-aseiden 
eM-kilpailuissa Suomi saavutti myös kahdeksan mitalia. 
ne kaikki tulivat liikkuvassa maalissa.

kultaa
jani Suoranta (liikkuva maali/poikien sekajuoksut)
Suomi (liikkuva maali/miesten normaalijuoksut)
Suomi (liikkuva maali/miesten sekajuoksut)

hopeaa
heikki lähdekorpi (liikkuva maali/poikien normaalijuoksut)
Suomi (liikkuva maali/poikien sekajuoksut)
Suomi (liikkuva maali/poikien normaalijuoksut)

pronSSia
juho kurki (miesten ilmakivääri)
heikki lähdekorpi (liikkuva maali/poikien normaalijuoksut) 

ilMakivääri 
Ilmakivääri 60 ls + finaali, miehet: 1) Sergey richter 
israel 207,3 (624,6), 2) vitali Bubnovitsh valko-venäjä 
205,9 (626,1), 3) juho kurki Suomi 182,1 (624,0), 4) 
peter hellenbrand hollanti 162,8 (625,1), 5) nicolas 
Schallenberger Saksa 141,5 (625,2), 6) niccolo Campriani 
italia 119,9 (631,2), 7) peter Sidi unkari 110,1 (624,4), 8) 
konstantin prihodtshenko venäjä 78,6 (624,8), … 19) henri 
häkkinen Suomi 621,5.
Joukkuekilpailu: 1) italia 1872,5, 2) venäjä 1867,9, 3) 
valko-venäjä 1866,2.
Ilmakivääri 40 ls + finaali, naiset: 1) lisa ungerank 
itävalta 208,3 (415,4), 2) Martina pica italia 206,3 (414,7), 
3) Ziva dvorsak Slovenia 185,9 (416,8), 4) jessica Mager 
Saksa 163,5 (414,9), 5) andrea arsovic Serbia 143,5 
(415,0), 6) daria tihova ukraina 121,7 (414,9), 7) nuria 
vega espanja 99,1 (416,0), 8) ivana Maksimovic Serbia 
79,4 (418,0), … 47) hanna pitkänen Suomi 408,6, … 56) 
Marjo yli-kiikka Suomi 406,9.
Joukkuekilpailu: 1) italia 1242,9, 2) Saksa 1241,9, 3) 
itävalta 1240,9.
Ilmakivääri 60 ls + finaali, pojat: 1) lorenzo Bacci italia 
204,9 (621,4), 2) Sergei kasper ukraina 204,3 (620,5), 
3) alexander thomas Saksa 184,2 (619,5), 4) Marcus 
Madsen ruotsi 163,9 (619,1), 5) jevgeni pantshenko venäjä 
142,4 (620,8), 6) Gernot rumpler itävalta 120,3 (623,0), 
7) vladimir Maslennikov venäjä 100,4 (620,5), 8) Simon 
weithaler italia 78,9 (623,7), … 27) joni Stenström Suomi 
612,5, … 39) aleksi jarva Suomi 608,8, … 51) aleksi 
leppä Suomi 604,0.
Joukkuekilpailu: 1) italia 1863,8, 2) venäjä 1855,3, 3) 
ukraina 1850,9, … 12) Suomi 1823,6.
Ilmakivääri 40 ls + finaali, tytöt: 1) nadine ungerank 
itävalta 208,5 (418,6), 2) Selina Gschwandtner Saksa 206,6 
(411,6), 3) Malin westerheim norja 185,4 (413,2), 4) nikola 
Mazurova tshekki 163,8 (414,4), 5) Svetlana oher ukraina 
143,7 (412,9), 6) nina laura kreutzer Saksa 122,2 (414,7), 
7) lilia Sokolova venäjä 100,6 (413,4), 8) tiha todorovic 
Serbia 80,5 (414,3), … 29) katarina långström Suomi 
409,1, 36) annika Sihvonen Suomi 408,3, … 58) Saana 
tattari Suomi 405,0.
Joukkuekilpailu: 1) Saksa 1234,7, 2) tshekki 1233,7, 3) 
norja 1230,8, … 11) Suomi 1222,4.

 ilMapiStooli 
Ilmapistooli 60 ls + finaali, miehet: 1) leonid ekimov 
venäjä 199,2 (578), 2) anton Gourianov venäjä 198,6 (578), 
3) pablo Carrera espanja 177,2 (580), 4) damir Mikec 
Serbia 158,7 (579), 5) denis kushnirov ukraina 136,6 
(579), 6) juraj tuzinsky Slovakia 117,9 (578), 7) andrija 
Zlatic Serbia 96,6 (582), 8) asgeir Sigurgeirsson islanti 
78,2 (579), … 17) kai jahnsson Suomi 575, … 54) henri 
rutanen Suomi 560.
Joukkuekilpailu: 1) venäjä 1734, 2) Serbia 1732, 3) 
ukraina 1730.
Ilmapistooli 40 ls + finaali, naiset: 1) Celine Goberville 
ranska 201,5 (385), 2) Marija Marovic kroatia 198,3 (381), 
3) viktoria tshaika valko-venäjä 178,2 (383), 4) Zorana 
arunovic Serbia 156,2 (380), 5) nino Salukvadze Georgia 
136,1 (380), 6) anna Mastjanina venäjä 117,1 (382), 7) 
katsiarina krushanok valko-venäjä 96,9 (380), 8) Bobana 
velickovic Serbia 74,8 (380), … 19) Mira Suhonen Suomi 
378, … 39) reetta hynninen Suomi 369/9x, … 40) tiina 
jänkälä Suomi 369/8x.
Joukkuekilpailu: 1) Serbia 1134, 2) ukraina 1133, 3) 
Saksa 1130., … 7) Suomi 1116.
Ilmapistooli 60 ls + finaali, pojat: 1) dario di Martino 
italia 199,5 (573), 2) ilja lipkin venäjä 196,3 (579), 3) pavlo 
korostylov ukraina 175,7 (579), 4) emils vasermans latvia 
155,7 (570), 5) philipp kaefer Saksa 134,7 (572), 6) ante 
kristo kroatia 112,7 (573), 7) andrei alferin Moldova 94,0 
(573), 8) kristian Michael Callaghan iso-Britannia 73,5 (570).
Joukkuekilpailu: 1) venäjä 1716, 2) ukraina 1711, 3) 
latvia 1702.
Ilmapistooli 40 ls + finaali, tytöt: 1) klaudia Bres puola 
198,0 (381), 2) Margarita lomova venäjä 197,0 (378), 3) 
anne isabelle rene ranska 177,9 (387), 4) joanna tomala 

puola 156,9 (386), 5) Mathilde lamolle ranska 135,4 (376), 
6) agta nowak puola 116,5 (374), 7) anna korakaki kreikka 
95,4 (381), 8) polina konarieva ukraina 75,7 (378).
Joukkuekilpailu: 1) puola 1141, 2) ranska 1130, 3) venäjä 
1125.

 liikkuva Maali 
Liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut)  
+ mitaliottelut, miehet:
Peruskilpailu: 1) vladislav prianishnikov ukraina 585, 2) 
lukasz Czapla puola 584, 3) krister holmberg Suomi 579, 
4) emil Martinsson ruotsi 578, 5) Maksim Stepanov venäjä 
576/18x, 6) Sami heikkilä Suomi 576/12x, … 10) tomi-
pekka heikkilä Suomi 572.
Joukkuekilpailu: 1) Suomi 1727, 2) venäjä 1717, 3) 
ukraina 1710.
Semifinaalit: lukasz Czapla puola – krister holmberg 
Suomi 8-6, vladislav prianishnikov ukraina – emil 
Martinsson ruotsi 7-5
Pronssimitaliottelu: Martinsson – holmberg 10-8
kultamitaliottelu: prianishnikov – Czapla 6-3
Liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), miehet: 1) emil 
Martinsson ruotsi 385, 2) vladislav prianishnikov ukraina 
384, 3) Maksim Stepanov venäjä 383, … 7) tomi-pekka 
heikkilä Suomi 380, … 10) krister holmberg Suomi 377, 
… 12) Sami heikkilä Suomi 374.
Joukkuekilpailu: 1) Suomi 1131, 2) ukraina 1130, 3) 
venäjä 1128.
Liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut)  
+ mitaliottelut, pojat:
Peruskilpailu: 1) vladislav Shepotkin ukraina 567/uusinta 
19, 2) heikki lähdekorpi Suomi 567/17, 3) oleksandr 
Moshnenko ukraina 556, 4) vladlen onopko ukraina 547, 5) 
robert losekann Saksa 547, … 9) jani Suoranta Suomi 540, 
… 13) Mika kinisjärvi Suomi 526.
Joukkuekilpailu: 1) ukraina 1670, 2) Suomi 1633, 3) 
venäjä 1604.
Semifinaalit: vladislav Schepotkin ukraina – vladlen 
onopko ukraina 7-5, heikki lähdekorpi Suomi – oleksandr 
Moshnenko ukraina 6-2
Pronssimitaliottelu: onopko – Moshnenko 6-4
kultamitaliottelu: Schepotkin – lähdekorpi 6-4
Liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), pojat: 1) jani 
Suoranta Suomi 378, 2) vladislav Shepotkin ukraina 371, 3) 
heikki lähdekorpi Suomi 368, … 8) Mika kinisjärvi Suomi 355.
Joukkuekilpailu: 1) ukraina 1101/uusinta 19, 2) Suomi 
1101/18, 3) armenia 1043.
Liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), naiset: 1) Galina 
avramenko ukraina 381, 2) irina izmalkova venäjä 378, 3) 
daniela vogelbacher Saksa 374, 4) julia eydenzon venäjä 
370, 5) olga Stepanova venäjä 368, 6) viktoria ribovalova 
ukraina 362, 7) katerina Samohina ukraina 353, 8) julie 
kirr Saksa 348.
Joukkuekilpailu: 1) venäjä 1116, 2) ukraina 1096, 3) 
Saksa 1052.
Liikkuva maali, 40 ls (sekajuoksut), tytöt: 1) oksana 
Sokolova venäjä 366, 2) veronika Major unkari 360, 3) 
florence louis ranska 353, 4) anna jushkova venäjä 
351/3x, 5) katerina Gavrushenko ukraina 351/1x, 6) 
paloma Malcoiffe ranska 345, 7) nadia dienhina ukraina 
341, 8) nina danner Saksa 341.
Joukkuekilpailu: 1) venäjä 1052, 2) ranska 1034, 3) 
ukraina 1025.
Liikkuva maali, 40 ls (normaalijuoksut)  
+ mitaliottelut, naiset:
Peruskilpailu: 1) olga Stepanova venäjä 377, 2) julia 
eydenzon venäjä 376, 3) Galina avramenko ukraina 375, 4) 
irina izmalkova venäjä.
Joukkuekilpailu: 1) venäjä 1127, 2) ukraina 1110, 3) 
Saksa 1058.
Semifinaalit: olga Stepanova venäjä – irina izmalkova 
venäjä 6-2, Galina avramenko ukraina – julia eydenzon 
venäjä 6-3
Pronssimitaliottelu: eydenzon – izmalkova 7-5

kultamitaliottelu: avramenko – Stepanova 6-1
Liikkuva maali, 40 ls (normaalijuoksut) + 
mitaliottelut, tytöt:
Peruskilpailu: 1) katerina Gavriushenko ukraina 372, 2) 
veronika Major unkari 369, 3) paloma Malcoiffe ranska 
368, 4) florence louis ranska 364.
Joukkuekilpailu: 1) ukraina 1079, 2) ranska 1068, 3) 
venäjä 1045.
Semifinaalit: florence louis ranska – katerina 
Gavriushenko ukraina 6-1, veronika Major unkari – paloma 
Malcoiffe ranska 6-3
Pronssimitaliottelu: Gavriushenko – Malcoiffe 6-2
kultamitaliottelu: Major – louis 6-3

ILMA-ASEIdEN EM-kILPAILUT  odense, tanska 25.2.-3.3.      tulokSet 
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J
orma Åsbacka, 67, hurahti ampumaur-
heilun pariin 24-vuotiaana. Jo 12-vuoti-
aana hän aloitti kilpailemisen, ja lajeina 
olivat silloin yleisurheilu ja hiihto sekä 
vähän myöhemmin suunnistus.

Vanttera nuorukainen kiskaisi reilun seitsemän 
kilon moukarin yli 50 metrin päähän ringistä. 
Jokaisen kilpailutapahtuman hän on kirjannut 
muistivihkoonsa. Ensimmäinen ja viimeisin kuu-
luvat näin: ”Hirvensalmen mestaruushiihdot 12v 
3 km. V. sija, osanottajia 19.” ”6.4.2013 Simpeleen 
Hahlon sisäratakutsukilpailu. Pienoispistooli 277-
290. II. 567 pist.”

Pian ylittyy 7000 kilpailun raja! Jos et usko, pyy-
dä todistusaineisto nähtäväksesi. Sitä ei Åsbacka 
ala kuskata, mutta mene Ristiinan Kuomionkos-
ken kylään. Siellä ovat kisaselvitykset neljässä pak-
sussa vihkossa tarkasti kirjattuina.

Pienestä syrjäkylästä, Mikkeli–Kouvola -tien 
länsipuolelta löydät Åsbackan lisäksi toisen-
kin ihmeen, Kuomionkoski Oy:n. Se valmistaa 
Kuoma-kenkiä noin 4000 paria päivässä. Tuntuu 
luonnolliselta, että siellä Åsbacka suoritti koko 
työuransa eli 46 vuotta ja rapiat päälle. Rapioita 
tulee vieläkin, sillä kiireaikoina Åsbacka saa työ-
kutsun ja palaa mielellään auttamaan. Hän päätti 
työuransa korjaamon työnjohtajana tehden lisäksi 
kengänvalmistukseen leikkuurautoja. 

Pientä kiitollisuuden velkaa lienee vieläkin sekä 
työnantajalla että työn tekijällä toisilleen. Yhtiöllä 
oli pidetty työmies ja työnjohtaja, joka sai luvan 
käyttää tehtaan koneita ampumaratalaitteistojen 
valmistukseen. Taisi siinä joku prikkakin joskus 
livahtaa yhtiön laatikosta sähkötoimisen taululait-
teiston sopukoihin.

kYMMENEN AMPUMALAJIN SUOMEN MESTARI
Ampumaurheilun kipinän antoi Åsbackalle 
vuonna 1969 naapuriksi muuttanut, nyt jo edes-
mennyt, Olavi Mänttäri. Hän oli innokas ampu-
ja, esitteli aseitaan ja sai Åsbackan kokeilemaan 
vierasta lajia.

teksti ja kuvat: Matti erkkilä

JORMA ÅSbAckA 
ON AMPUMAURHEILUN NIELAISEMA

Jorma Åsbacka kutsuttiin kerran kuuluisien 
Hyvinkään Heinäkuun kisojen vip-henkilöksi. 
Kutsuttu sai kilpailla ilmaiseksi ja hänet 
tunnettiin kisapaikalla aina hatusta. Åsbacka 
murehtii sitä, kun moni perinteinen kilpailu 
on jäänyt toimitsijain ja/tai osanottajien 
puutteen vuoksi järjestämättä.

Mikkelin Ampujien Jorma Åsbackalla ylittyy pian 7000 kilpailun raja. 
Hänen voi sanoa olevan ampumaurheilun nielaisema.
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– Pistooli sopi kivasti käteeni, ja osuin heti 
kohtuullisen hyvin. Kun ammuntaa pystyi har-
rastamaan ympäri vuoden, päätin keskittyä siihen 
täysipainoisesti, hän muistelee. 

Mänttärin osuma oli Mikkelin Ampujat -seu-
ralle napakympin arvoinen.

Åsbacka on saavuttanut ampumauransa aika-
na 44 Suomen mestaruutta, 43 hopeamitalia ja 
49 pronssimitalia. Näitäkin numeroita vaikutta-
vampaa on se, että mestaruuden hän on voittanut 
kymmenessä pistoolin ja liikkuvan maalin lajissa! 

Y-sarjan mestaruuksia hänellä on vain yksi. 
Se on kotikisoista vuodelta 1985. Pienoispistoo-
lin voittotulos oli 587 (kouluosa 290, kuvio-osa 
297). Pisteen päähän jäivät Paavo Palokangas, Kai 
Jahnsson ja Jari Koivu. Uusinnassa Palokangas 
nakutti täydet 150 pistettä sijoittuen toiseksi. Mai-
nittakoon, että viime vuoden SM-kisoissa lajin 
voittotulos oli 581 pistettä.

Åsbacka on toiminut kotikylällään ammunnan 
ohjaajanakin. Muutamat nuoret ovat nousseet 
SM-mitaleille asti. Pisimmälle on taituroinut Petri 
Hujanen. Hän kuului SAL:n maajoukkueeseenkin. 
Sotilaskisoissa Hujanen on pokannut joukkuelajin 
maailmanmestaruuden.

MERkILLINEN MIES
Toimittaja tivaa Åsbackalta hänen ikimuistoisin-
ta hetkeään ampumaradalla. Vaatimaton mies ei 
muista mitään. Toimittaja tyrkyttää äskeistä Y-
sarjan mestaruutta. Åsbacka ravistaa päätään.

– Jaa, ikimuistoisimman hetkeni olen kokenut 
maaottelussa Ruotsissa. Rauno Bies laukoi olym-
piapistoolilla Suomen ennätykseksi 598 pistettä, 
kuuluu lopulta vastaus. 

Merkillinen mies.
Seuratoiminnan hallinnolliset tehtävät eivät ole 

koskaan Åsbackaa kiinnostaneet. Silti hän kuuluu 
Mikkelin Ampujien pistooli- ja riistamaalijaostoi-
hin sekä Mäntyharjun Urheiluampujien hallituk-
seen. Jälkimmäiseen kuuluvat kai kaikki pienseu-
ran ampujat.

Jos tarvitaan talkoomiestä, niin silloin Kuo-
mionkoskelta lähdetään liikkeelle. Kaikkein mie-
luimmin, kun pitäisi tehdä jotain remonttia tai 
rakentaa uutta – mieluiten metallitöitä.

RATALAITTEIdEN SUUNNITTELIJA JA VALMISTAJA
Jorma Åsbacka viihtyy koneiden parissa. Häntä 
kiinnostavat metallityöt suunnittelusta lähtien. 
Åsbacka on tehnyt ratalaitteita omille seuroilleen 

 kuka? 

• Kymmenen ampumalajin
   Suomen mestari
• Takana kohta 7000 kilpailua
• 136 SM-mitalia
• 44 Suomen mestaruutta - 
   viimeisin tältä vuodelta
• Viime vuoden laukausmäärä 35 000
• 205 kilpailua vuonna 2012
• Eräitä ennätyksiä: ilmapistooli 389 ja
   583, 25m pistooli 593, 50m pistooli
   559, vakiopistooli 578, villikarju 40 ls
   387 (60-vuotiaana)
• Ensimmäisten sähkötoimisten
   ratalaitteiden valmistaja Suomessa?

teksti ja kuvat: Matti erkkilä

ja omaan käyttöönsä. Myyntiin hän ei ole pyyn-
nöistä huolimatta valmistanut mitään.

– Olen saanut käyttää vapaasti entisen työpaik-
kani koneita seuroilleni tekemiini laitteisiin, mut-
ta en ole muille seuroille valmistanut mitään.

Hänen ensimmäisen merkittävä ratatyönsä oli 
vuonna1976, kun mies teki 33 kappaletta 10 met-
rin radan sähköisiä taululaitteita. Ne lienevät ol-
leet ensimmäiset Suomessa valmistetut. Laitteisto 
valmistui seuran järjestämiin SM-kisoihin. Toinen 
suururakka oli 50 sähköisen taululaitteen valmis-
taminen MA:n 50 metrin radalle Kyrönpeltoon. 
Myöhemmin laitteistonsa saivat myös Mäntyhar-
jun Urheiluampujat ja kotikylä Kuomionkoski.

– MA on tekemässä ruutiradallaan peruskun-
nostuksen. Minä olen luvannut valmistaa sinne 
luotiloukon prototyypin. Sitä varten olen vastaa-
via loukkuja katsellut monella paikkakunnalle, 
mutta teen kuitenkin näkemiäni paremmin, hän 
suunnittelee. 

Siinä on varmasti perusmalli muillekin seuroil-
le. Tuskin Åsbacka hakee keksinnölleen patenttia!

kÄYTTÖTAVARAA – EI PYTTYJÄ
Åsbackan ja Virpi-avopuolison koti tulvii palkinto-
ja. Tarkan selvityksen tekemiseen tarvittaisiin puoli 
sivua tekstiä, mutta nyt tyydytään vain tähän:

Mitaleita 2000, hopealusikoita satakunta, po-
kaaleja hyllymetreittäin sekä oikein että nurinpäin 
(pohjasta kiinnitettyinä), tavarapalkintoja kaa-
peittain ja tietenkin seinillä. ”Rautaista” maisemaa 
pehmentävät kivasti Virpin keräämät lapsenlapsi-
en käyttämät moninaiset pehmolelut.

– Käyttötavara on mielestäni sopivinta palkin-
noksi. Ehkä uran alkuvaiheessa pytyt tuntuvat 
arvokkailta, mutta kun niitä on hyllykössä kym-
menkunta, niin mieli alkaa haluta muunlaisia 
huomionosoituksia. 

– Osan palkinnoistani olen antanut seuroilleni 
nuorisotoiminnan tarpeisiin. Monet palkinnoista 
sopivat viemisiksi kyläreissuille tai muistoksi vain 
muuten. Jos kilpailun jälkeen joudun odottamaan 
turhan kauan palkintojenjakoa, pyydän kisajärjes-
täjiä siirtämään palkintoni nuorten kisoihin.

Länsi-Savo -lehti teki jutun Åsbackasta pari 
vuotta sitten. Se totesi ampujan asuvan palkinto-
kaapissa – eikä liioitellut.

Palkinto ei todella ajata Jorma Åsbackaa 20 000 
kilometriä vuodessa. Sen tekee ampumaurheilun 
tarjoamat moninaiset mahdollisuudet ympäri-
vuotiseen kilpailemiseen.  6

Jorma Åsbacka on kehittänyt liipaisinsormen harjoittamiseen edullisen laitteen.

Viikin kisoissa oli perinteisesti hyvät palkinnot. 
Kerran Åsbacka voitti komean puukon.

2000 mitalia ei mahdu yhteen ”kenkälaatikkoon”.



SILUETTIAMPUJAT RUOTSIN APUUN

Ruotsissa järjestetään 1.-12. heinäkuuta siluetin ensimmäiset suuret 
arvokilpailut. PM-kisat toimivat Gideåssa vuosi sitten onnistuneena 

kenraaliharjoituksena. Nyt naapurit uskaltavat kokeilla samalla radalla 
kykyjään merkittävästi vaativamman kilpailun järjestäjänä. 

Aivan omin voimin he eivät kisajärjestelyistä selvinne, ja suomalaiset 
odottavat auttavaisin mielin avunpyyntöä järjestelytehtäviin.

– Rata on valo- ja tuuliolosuhteiltaan erittäin hyvä. Se on tasapuolinen 
kaikille osanottajille. Radan tausta on aivan puhdasta hiekkaa, siluettija-
oston jäsen Sami Mäkelä selvitti tyytyväisenä.

Siluettiampujat ovat menestyneet erinomaisesti kansainvälisessä kil-
pailutoiminnassa. Erityisesti EM-kisoissa he ovat olleet palkintokorok-
keiden vakiovieraita. Mäkelä arvioi, että tänä kesänä asemat vallataan 
”välivuoden” jälkeen takaisin. 

Suomalaisia suosikkeja Gideån mitalikorokkeelle on useita. Tässä uskal-
lan mainita vain yhden heistä. Rauno Ärväs valittiin vuoden 2012 siluetti-
ampujaksi. Hän menestyi suomalaisista parhaiten viime vuoden Etelä-Afri-
kan MM-kilpailuissa. Ärväs on henkisesti vahva kilpailija, jolla on takanaan 
menestyksekäs ura. Sille uskaltaa povata menestystä myös Ruotsista.

Ampumaratojen väheneminen kiusaa siluettiampujiakin. Suomen par-
haat radat ovat tällä hetkellä Heinolassa ja Sipoossa.

Isopistoolin SM-kilpailut ovat Sipoossa 25.-26. toukokuuta ja pienois-/
ratapistoolin Heinolassa 14.-16. kesäkuuta. Kiväärilajien osalta kalenteri 
oli vielä tätä kirjoitettaessa huhtikuussa auki.

Kilpailuja vuonna 2013:
www.imssu-fin.net/fi/kalenteri.html
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Ari Salin voitti Migueletin SM:n viime kesänä Orivedellä. Antero Mustamäki oli samalla tuloksella 
(89) toinen ja Sakari Viertola kolmas (86). Kuusi parasta edusti SSG-seuraa!

Mustaruutiampujat ovat saaneet Lempääläs-
tä uuden kisapaikan, jossa kilpailutoiminta 

alkaa tänä kesänä. Vaikka käytössä on vain 25 
metrin rata, on se miellyttävä lisä perinnelajin 
harrastajille.

Valitettavasti Padasjoella Taruksen kiväärirata 
on lopettamisuhan alla. Jos kyseinen rata luovu-
tettaisiin paikallisten ampumaseurojen käyttöön, 
pelko radan katoamisesta poistuisi.

– Meillä on kaksi kansainvälistä arvokilpailua 
tänä vuonna. EM-kilpailut järjestetään Itävallan 
Eisenstadtissa elokuussa ja PM-kilpailut Norjan 
Asheimissa heinäkuun lopulla, jaoston puheen-
johtaja Hannu Jyrä selvitti.

Häntä harmittaa kisamatkojen kalleus. Matkat 
ja majoitus Itävaltaan nielevät lähes 2000 euroa ja 
osanottomaksut päälle. Norjaan pääsee noin kol-
manneksella Itävallan kuluista.

– Katkeamaton arvokisojen mitaliketjumme al-
kaa vuodesta 2002. Muskettiampujilta odotamme 
vähintään yhtä mitalia Itävallasta, jotta ketjuun 
saadaan uusi lenkki.

– Taloudellinen lama puree kaikkialla. Am-
munnassa se koskee liittoa ja lajijaostoja ja kai 
seurojakin, Jyrä murehti.

Mustaruudin SM-kisat pidetään SSG:n kes-

MUSTARUUTIAMPUJILLE LEMPÄÄLÄÄN UUSI kISA

PRAcTIcALAMPUJAT ROHMUTUULELLA

Practicalampujilla on edessään tiivis arvokilpailujen vuosi. Ulkomaisten 
kisojen lisäksi yhdet arvokisat ovat Suomessakin. Haulikkopracticalin 

PM-kilpailut järjestetään kesäkuussa Loimaalla. PM-kilpailuista jaosto on 
päättänyt rohmuta lähes kaiken ”makean”.

– Tärkein kilpailumme on tällä kaudella pistoolipracticalin EM-kilpailut 
Portugalissa. Sinne lähtee meiltä lähes 50 kilpailijaa. Tulostavoitteina on vä-
hintään yksi joukkuekulta sekä kaksi henkilökohtaista mitalia, jaoston pu-
heenjohtaja Taisto Takkumäki kertoi.

Muita tärkeitä kilpailuita ovat kivääripracticalin PM-kilpailut Norjassa. 
Kärkisijoja lähtee laukomaan seitsemän hengen vahvuinen joukkue. 

– Kesäkuussa järjestämme haulikkopracticalin PM-kilpailut. Loimaalla 
tavoitteenamme ovat voitot kaikista divisioonista ja lisäksi joukkuekilpailu-
jen mestaruudet.

Puheenjohtaja on ilahtunut siitä, että uusi laji, Action Air, on ottanut tuul-
ta allensa. Maaliskuussa järjestettiin Nokialla lajin historian ensimmäiset 
SM-kilpailut (aiheesta lisää oheisessa jutussa).

– Uusia lupaavia kykyjä on tullut lajin pariin viime aikoina. Heissä näen 
tulevaisuuden potentiaalia. Nyt jo tiedämme, että kilpailu kärjessä tulee ole-
maan jatkossakin tiukkaa.

Takkumäki selvitti, että pistoolipracticalin eri divisioonien SM-kilpailut on 
tänä vuonna hajautettu eri paikkakunnille. Haulikkopracticalin SM-kilpailut 
ovat Loimaalla syyskuussa ja kivääripracticalin heinäkuussa Haminassa.

practicaljaoston kilpailukalenteri löytyy lajijaoston nettisivuilta kohdasta tapahtumat 
http://ipscfin.sporttisaitti.com/

kusampumaradalla Sipoossa 29.-30. kesäkuuta. 
Perinteinen kisajärjestäjä, Oriveden Ampujat, saa 
pitää järjestelytehtävistä sapattivuoden.

Mustaruutilajin kilpailuja vuonna 2013:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/mustaruuti/
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Loimaan Laukojat ja Nokian Seudun Ampu-
jat järjestivät action airin toiset kansainvä-

liset Level 3 -kilpailut Nokialla maaliskuussa. 
Ne olivat samalla lajin ensimmäiset viralliset 
Suomen mestaruuskilpailut.

Suomalaisten aktiivisuus uudessa kasvu-
johteisessa lajissa on noteerattu myös kan-
sainvälisen practicalyhteisön piirissä. Nokian 
kilpailuihin osallistuivat myös Alankomaiden 
practicaljärjestön RD Kees Guichelaarin ja sih-
teeri Rich Janssen. 

Teemu Sten, 13, sijoittui toiseksi standard 
junior -luokassa. Hän tutustui lajiin NoSA:n 
esittelytilaisuudessa viime syksynä. Lajin mo-
nipuolisuus, vauhdikkuus ja vaativuus kiehtoi-
vat. Sten harjoittelee lajia viikoittain. Nopeuden 
ja tarkkuuden optimointi on keskeistä. Nuori 
mies harrastaa muun muassa jalkapalloa.

Kokenut lajin harrastaja Sauli Luolajan-
Mikkola (HAUR) oli kolmas standard general 
-luokassa. Hän harrasti lajia usein asuessaan 
Hongkongissa. SM-kilpailuista Luolajan-Mik-
kola totesi, että ”ihan kuin Hongkongissa, sta-
geajat vain ilmoitettiin suomen kielellä”.

Practicalin action airissa aseet ja pistoolit 
toimivat kaasulla ja ”ammukset” ovat 6 mm 
muovikuulia. Osallistujilla pitää olla suojalasit, 
mutta kuulosuojaimia ei tarvita. Muilta osin 
säännöt ovat yhteneväiset ruutiaseen sääntöjen 
kanssa, esimerkiksi turvallisuudessa. Action 
air -aseet jaetaan kilpailuissa luokkiin, jotka 
ovat open, standard, classic ja production. 

Laji sopii kenelle tahansa – vaikka koko 
perheelle. Ikäryhmillä sekä naisilla ja mie-
hillä on omat luokkansa. Action air soveltuu 
erityisen hyvin sisäradoilla harrastettavaksi. 
Se on lisäksi sosiaalinen ja hauska laji, jossa 
voi kilpailla kotimaassa ja ulkomailla. Lajissa 
voi kilpailla myös maanosien mestaruuksista 
ja maailmanmestaruuksista.

Action Airissa käytettävät airsoft-aseet ovat 
usein ulkonäöltään tarkkoja näköiskopioita 
oikeista ruutiaseista. Harrastusvälinettä ei saa 
luovuttaa järjestyslain nojalla pysyvästi ala-
ikäisille. Nämäkin aseet on säilytettävä lasten 
ulottumattomissa. Ne eivät ole leikkikaluja, ja 
väärinkäytettynä harrastusvälineellä voi aihe-
uttaa vakavan silmävamman. 

Aseet toimivat kaasumännällä. Yleensä lip-
paassa on täytettävä kaasusäiliö. Markkinoilla ole-
vat seokset perustuvat propaaniin ja butaaniin.

MISTÄ LAJISSA ON kYSE? 
Lyhyesti voi sanoa, että se on kolmiulotteista 
tarkkuusammuntaa aikaa vastaan. Action Ai-
rissa käytetään pahvitauluja, kaatuvia tauluja ja 
viimeiseen laukaukseen niin sanottua Stop Pla-
te -taulua, joka päättää kilpailijan suorituksen. 
Suoritusaika alkaa äänimerkistä ja päättyy siis 
viimeiseen laukaukseen. 

Pistelaskun perusperiaate on, montako pis-
tettä ehtii ampua sekunnissa. Ajanotto lasketaan 

toki sadasosissa, joten lopputuloksissa sekunnin si-
sällä voi olla useita ampujia. Riittävän nopea suori-
tus voi päihittää täydet pisteet ampuneen kilpailijan, 
mutta nopeus ilman tarkkuutta ei tuo menestystä. 

Lajissa on käytössä tietokoneohjelma 
(WinMSS), jonka avulla lasketaan tulokset. Tätä 
pistelaskutapaa kutsutaan nimellä Comstock 
Count. Kukin stage – ampumaosuus – on tila, 
joka yhdistää kilpailijan suorituksen yhteen: liik-
kumisen, nopeuden, osumat ja ajan. Suoritustapa 
on lisäksi vapaavalintainen. Ampumaurheilu ei 
siten ole niin yksinkertaista kuin voi luulla.

Lajisäännöt löytyvät netistä (www.ipsc.org. ja 
rules-kohdasta). Lajin nimi on practical eli IPSC. 
Nimi tulee sanoista International Practical Shoo-
ting Confederation, joka tarkoittaa Kanadassa ko-
tipaikkaansa pitävää lajin kansainvälistä liittoa.

Suomessa laji on Ampumaurheiluliiton alai-
nen laji. Laji on ruutiaseperusteinen, mutta eri 
maiden ruutiasekiellot ja -rajoitteet ovat luoneet 
practicalille airsoft-puolen, action airin, tarkkoine 
lajisääntöineen. Action airin avulla seuroilla on 
mahdollisuus lisätä nuorison kiinnostusta am-
muntaan, saada uusia jäseniä seuroihin ja löytää 
yhteistyökumppaneita.     teksti: pekka karras

kASA-AMPUJILLA
MM- JA EM-kILPAILUT

kasa-ampujilla on edessään tiivis 
kisavuosi, joka on alkanut jo 

helmikuussa SM-kisoilla. Huipennukset 
ovat Australiassa järjestettävät MM- 
ja Tshekin Plzenissä järjestettävät 
pistelajien EM-kilpailut. Kotimaan 
ohjelmassa on noin 25 kilpailua. Ne 
ovat lähinnä SM-kisoja, karsintakisoja 
ja/tai muutamia perinteisiä kilpailuja.

Jaoston puheenjohtaja Jyrki Vuorjoki 
näkee lajillaan olevan mahdollisuudet 
harrastajamäärän kasvattamiseen. Sitä 
tehdäänkin, vaikka kasvun seurauksena 
syntyy vaikeuksia.

– Ongelma muodostuu siitä, kun 
lajiin soveltuvat radat alkavat olla peräti 
harvalukuisia. Ampumaharrastuksen 
vaatimien puitteiden jatkuva alasajo 
ympäristölupa-asiain perusteella 
on maanlaajuinen ongelma. Siihen 
tulisi voida pontevasti puuttua. 
Yhteiskunnan tulisi suunnata nykyistä 
enemmän varoja lajillemme, seurojen 
talouspuitteet ovat pääsääntöisesti 
hyvin rajalliset. On kohtuutonta, 
että yhteiskunta ei huomioi 
ampumaharrastajien tarpeita, Vuorjoki 
kummeksuu.

Plzenin EM-kisoista kasa-
ampumajaosto odottelee mitaleita. 
Epävirallisena tavoitteena on yksi 
joukkue- ja yksi henkilökohtainen mitali.

– Edellisten EM- kisojen ja 
vuoden 2011 Yhdysvaltain MM-
kisojen menestyksen perusteella 
valttikorttinamme voi pitää Murisojien 
perhettä. Risto voitti henkilökohtaisen 
hopean EM-Plzenissä 2010 ja 
joukkueena Murisojat voittivat 
joukkuemitaleita, kultamitali mukaan 
lukien. Ulla-rouva oli Yhdysvaltain 
MM-kisoissa eurooppalaisten ampujien 
kärkipäässä, kasa-ampumajaoston jäsen 
Antti Ikäheimo muistaa.

Häntä ilahduttavat kotimaisen 
kilpailijamäärän kasvu ja tason jatkuva 
nousu sekä laajeneminen. Sisäratojen 
käyttömahdollisuus pistelajeissa 
mahdollistaa nyt harjoittelun sekä 
kilpailujen pitämisen ympäri vuoden. 
Siitä Ikäheimo lähettää kiitoksia 
Karttulan (25 m rata) ja Vaasan 
suuntaan (25 ja 50 m).

kasa-ammunnan kilpailuja  
vuonna 2013 löytyy täältä:
www.benchrest.fi/view.php?loc_id=6

LOIMAAN LAUkOJAT 
ALOITTAA kANSAINVÄLISEN 
kEHITYSPROJEkTIN
loimaan laukojien practical-jaosto ipSC 
loimaa ja practicalin kansainvälinen 
ratatuomarijärjestö iroa aloittavat action 
air muovikuula-aseiden kansainvälisen 
pilottihankkeen, joka laajentaa pistoolikilpailut 
useamman aseen turnaukseksi. 

uusina aseina mukaan tulevat kivääri ja 
haulikko. ipSC loimaa organisoi sarjan iroa:n 
hyväksymiä action air -tournament (3-gun) 
kilpailuja ja raportoi iroa:lle organisointiin, 
aseteknologiaan ja sääntöihin liittyvät 
kokemukset ja kehitysehdotukset jatkoa varten.

Muovikuula-aseiden luotettavuuden ja 
tarkkuuden parantuminen on vahvistanut 
kansainvälisen practical-järjestön ipSC:n ja 
sen ratatuomariyhdistyksen iroa:n sitoumusta 
action airin nopeaan kehittämiseen. ipSC 
loimaan projekti alkaa tänä keväänä.

PRAcTIcALIN AcTION AIRIN
SUOSIO ON NOUSUSSA    

Yksi action airin "stageista".
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M
e yhdessä -prosessin toinen koulutuskierros alkoi huhtikuussa 
Vierumäellä. Koulutuksessa on mukana seitsemän seuraa. Seu-
raavan kerran ne kokoontuvat elokuussa, ja viimeinen jakso on 
syyskuun lopussa.

Kun seurojen edustajilta kysyttiin mitä mieltä he olivat ensimmäisestä kou-
lutusjaksosta, palaute oli pääosin myönteistä. Vastauksissa korostuvat yhtei-
söllisyys, yhteistyö ja uusien seura-aktiivien saaminen toimintaan mukaan.

– Odotukset lisääntyivät jatkoa ajatellen, seura- ja aluekehittäjä Rainer 
Hirvonen arvioi palautteet luettuaan.

Ohessa poimintoja osanottajien ajatuksista.
Kasper Förström, Raseborgs Skyttar: ”Muiden seurojen toimintatavat an-

toivat uusia näkökulmia. Jakso herätti ideoita siitä, miten voisimme saada 
seuran jäsenet enemmän aktivoitua ja miten seuran me-tunnetta saataisiin 
kohennettua. Seurassamme pitäisi saada selkeämmät tehtäväkuvaukset. 
Verkkosivut kaipaisivat uudistusta. Ampumaurheilun tila on jonkin verran 
uhattuna johtuen ampumavälikohtauksista ja ampumaratojen ympäristölu-
pien raskaasta byrokratiasta. Suuren median mielenkiinnon puute ampu-
maurheilusuorituksista pitäisi saada korjattua.”

Pekka Toukola, Kymppi-64: ”Vaikka nyt ei ihan sertifioinnin puolelle 
mennäkään, on hyvä arvioida seuran toimintatapoja ja -malleja. Jatkuvuu-
den kannalta on tärkeää kirjata vastuualueet tarkemmin ja laatia vuosikello 
toiminnan perustaksi. Vaikuttamismahdollisuudet rata-alueiden omistajiin 
ja ympäristölupaviranomaisiin eivät vielä ole kohentuneet. Ilman seurojen 
välistä yhteistyötä toiminta käy liian raskaaksi kilpailuiden järjestämisissä. 
Ampumaurheilu elää ympäristön paineiden alaisena. Siihen yhdistetään va-
litettavan usein ampuma-aseiden väärinkäyttäjät, mikä vaikuttaa myös kiris-
tyviin säännöksiin. Ampumaurheilu ei ole enää in. Edes olympiavoitto ei saa 
ryntäystä jalon harrastuksen pariin.”

Sarita Kukkumäki, Hämeenlinnan Ampumaseura: ”Kokemusten jaka-
minen muiden seurojen kanssa oli hyödyllistä. Uutena seuratoimijana sain 
hyödyllistä tietoa ja ajattelemisen/kehittämisen aiheita. Huomasin muun 
muassa sen, että moni asia omassa seurassa on kuitenkin aika hyvin. Tärkeää 
on tavoitteiden, näyn ja strategian miettiminen yhdessä. Nuorisotoimintaan 
panostaminen on tärkeä juttu, ja siinä moni seura tarvinnee tukea ja ohja-
usta. Yhteisöllisyys on tärkeää, ja sen kehittäminen vaikuttaa paljolti siihen, 
miten seura voi ja miltä tulevaisuus näyttää. Yhteistyötä seurojen välillä pi-
tää lisätä ja tietotaitoa jakaa. Vahvaa johtajuutta ja osaamista tarvitaan, ja 
päätösten pitää olla selkeitä ja noudatettavissa. Johdon ja jäsenistön välinen 
avoimuus ja tiedonkulku ovat tärkeitä. - - Kyllä se raha (ja sen puute) vaan 
puhuu… Lisää positiivista näkyvyyttä seura- ja valtakunnan tasolla tarvi-
taan, hyvää työtä on tehty.”

Ari Arvonen, Kymppi-64: ”Johtokunnan jäsenten roolien kirjaaminen ava-
si näkemyksiä laajemmin. Seurassamme on jo tehty asioita oikein, mutta vie-
lä ei olla tavoitteessa. Yhteisöllisyys on erittäin tärkeää, talkoolaisia ei oikein 
enää löydy. On löydettävä keinoja uusien aktiivien mukaan saamiseksi. Am-
pumaurheilun tila on melko hyvä. Sitä arvostetaan, ja menestyneet urheilijat 
toimivat hyvinä esikuvina nuorisolle.”

Jorma Hakamäki, Pieksämäen Seudun Ampujat: ”On pakko alkaa miettiä 

asioita hieman erilaisesta näkökulmasta. Olemme yhteisö, jossa on erilaisia 
ja eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on omat tarpeensa ja näkemyksensä. Seuratoimi-
jan pitääkin jatkossa paremmin löytää se yhteinen sävel ja yhteiset tavoitteet. 
Meillä on mahdollisuuksia vaikka mihin kunhan vain asetamme oikein ta-
voitteemme. Tärkein tehtävämme on ampumaurheilun mahdollistaminen 
paikkakunnallamme ikään ja sukupuoleen katsomatta. Koulutuksessa kiin-
nitettiin huomiota erityisesti niihin, jotka eivät itse harrasta lajia mutta ovat 
äärimmäisen tärkeitä luomaan edellytyksiä esimerkiksi nuorille. Jokaisella 
toiminnassa mukana olevalla pitäisi olla tunne siitä, että tämä on sellainen 
yhteisö, johon on mukava tulla. Johtajuuteen on luotava edellytykset, joilla 
yhteisön on mahdollista kehittyä ja ylläpitää toimintoja, jotka tuovat toimin-
taan mukaan uusia jäseniä ja antaa nykyisille jäsenille halun pysyä mukana. 
Paljon on tekemätöntä työtä. Kukaan ei voi, ei ehdi eikä jaksa yksin tehdä 
kaikkea. Uusien mukaan saamiseen tarvitaan uutta ajattelua ja keinoja. Olen 
huolestuneena havainnut ”ukkoutumista” varsinkin pistoolilajeissa. Nuoria ei 
ole montakaan erä- ja tulosluetteloissa.” 

Heli Niemi, Ikaalisten Ampujat: ”Tiedostan hieman paremmin oman seu-
ran edut ja puutteet ja on helpompi tarttua epäkohtiin. Mieleen tuli huoli 
seuratoiminnan tulevaisuudesta, kun niin monella seuralla tuntui olevan 
ongelmia esimerkiksi ampumaratojen kanssa; kuinka harrastaa ilman paik-
kaa? Tarvitaan me-henkeä ja samanlaista uhrautumista yhteisen hyvän eteen 
kuin perheissäkin ja muissa yhteisöissä. Kohennusta seurassamme kaipaa 
muun muassa jaostojen välinen yhteistyö. Huippu-urheilijoidemme me-
nestys olympialaisissa saa (toivoakseni) suurenkin yleisön ajattelemaan, että 
ampumaurheilu voisi olla hyvä harrastus myös lapsille. Nyt tarvitaan uutta 
panostusta kaupunkeihin, joissa asuu suurin osa suomalaisista. Haulikkolajit 
vetäisivät hyvin, mutta monesti ongelmana ovat ampumaratojen ympäris-
töluvat ja lähialueen asukkaiden valitukset melusaasteesta. Huippuampujat 
ovat hyviä keulahahmoja kaikille ampumalajeille. Kärki on terävä, vaikkakin 
melko kapea, ja menestys on muutamien harvojen ulottuvilla.” 

Jukka-Matti Lastunen, Hämeenlinnan Ampumaseura ry: ”Seuratoimin-
nan kokonaisuus hahmottui ja palautui mieleen. Mikäli ampumaratoja sul-
jetaan nykyistä tahtia, seurojen välinen yhteistyö on välttämätöntä. Koulutus 
vahvisti käsitystäni siitä, että seurajohtajuus on vastuun ottamisen myötä 
määrätietoisen toiminnan ja selkeiden (joskus jopa ikävien) päätöksien te-
kemistä ja toteuttamista. Ampumaurheilun tila on melko vakaa nyt, joskin 
se pysyy otsikoissa parhaiten tuottamalla ampumaurheilijoita, jotka menes-
tyvät kansainvälisesti ja ovat siten kannustavia esikuvia kaikille.”  6

Me yhdessä -prosessin toinen koulutuskierros on alkanut

”YHTEISÖLLISYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA UUSIA TOIMIJOITA!”

teksti: lassi palo   kuvat: timo rautio

Pieksämäen Seudun Ampujat: Merja Sikanen 
(vas.), Jari Tarvonen ja Jorma Hakamäki.

Lahden Ampumaseura: Jarmo Syvänne 
(vas.) ja Jukka Uuttu.
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Ampumaurheilun sinettiseurahaku on 
käynnissä. Se päättyy 31. heinäkuuta. 

uusien sinettiä tavoittelevien seurojen tulee olla 
ennakkoon yhteydessä ampumaurheiluliiton nuoriso- 
ja koulutuspäällikköön timo rautioon. 

yhteydenotossa keskustellaan seuran tilanteesta ja 
verrataan sitä sinettikriteereihin. tarvittaessa tehdään 
suunnitelma, jolla seuraa lähdetään kehittämään 
sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi.

hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinettiseuraksi 
valinta edellyttää ampumaurheiluliiton edustajan 
auditointikäyntiä, jonka jälkeen ampumaurheiluliitto 
voi myöntää nuori Suomi -sinetin kriteerit täyttävälle 
seuralle. 

hakuohjeet ja -lomake löytyvät netistä
www.ampumaurheiluliitto.fi–nuoriso–Sinettiseuratoiminta.

LAATUkRITEERIT
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa 
yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan 
laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. 

Sinettiseuratoiminnan kaksitoista laadullista kriteeriä 
toimii seuran kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin 
työkaluna. 

kriteereitä tarkastellaan sekä yksilön, ryhmän että 
seuran näkökulmasta neljällä eri seuratoiminnan 
osa-alueella. Sinettitunnuksen saadakseen seuran on 

täytettävä kriteerit vähintään riittävällä tasolla. riittävä 
taso on määritelty tarkemmin hakulomakkeella.

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
1. toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras
2. ilmapiiri on kannustava 
3. toiminnassa on yhdessä tekemisen  
(Me yhdessä) kulttuuri

Harjoitteleminen ja kilpaileminen
4. Monipuolista, määrällisesti riittävää  
ja kehitystason huomioivaa
5. elämyksiä ja haasteita tarjoavaa
6. tukea oppimista ja antaa mahdollisuuden  
mitata kehittymistä

Ohjaaminen ja valmentaminen
7. tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä
8. huomioi erilaiset yksilöt
9. kannustaa urheilulliseen elämäntapaan

viestintä ja organisointi
10. avointa ja vuorovaikutteista
11. roolit ja toimintatavat ovat selkeät
12. toimintaa kehitetään aktiivisesti.

AMPUMAURHEILUN SINETTISEURAT 
tällä hetkellä eri lajeissa on noin 600 sinettiseuraa. 
ampumaurheilussa sinettiseuroja on yhdeksän. niiden  
edellisestä auditoinnista on kulunut kaksi-kolme 

HAkU AMPUMAURHEILUN SINETTISEURAkSI kÄYNNISSÄ!
vuotta, joten niiden tulee jättää hakemus elokuun 
loppuun mennessä.

ampumaurheiluliitossa sinettiseuratoiminnasta 
koskeviin kysymyksiin vastaa timo rautio,
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

Ampumaurheilun Sinettiseurat 2013:
hämeenlinnan ampumaseura (hlaS)
härmän Seudun ampujat (hSa)
kankaanpään ampumaurheilijat (kaa)
Mikkelin ampujat (Ma)
Mäntsälän urheilijat / ampumajaosto (Mu)
orimattilan Seudun urheiluampujat (oSu)
pieksämäen Seudun ampujat (piekSa)
Sodankylän ampujat (Soda)
turun Seudun ampujat (tSa)

                      Kuvien aseet erikoisvarustein. Kiikari, jalat ja vaimentimet eivät sisälly hintaan.

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2013 asti.

Air Arms S510. Tarkkuutta jopa 50 metrin etäisyyteen.
• Katso tehoja!  

27J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• säädettävä teho 9,5J – 27J 
mahdollistaa sisäammunnan 
myös lyhyillä etäisyyksillä!

Air Arms ProSport
• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

• tehokas: 19,5J/4,5 mm ja 21,5J/5,5 mm
• säädettävä kullattu liipaisin
• pit. 1030 mm, paino 4,1 kg

• säädettävä liipaisin
• pituus 1080 mm, paino 3,1 kg
• 10 luodin lipas 

(Saatavana myös Thumb Hole - 
tarkkuustukki)

Home Trainer -ilma-aserata
Sisältää; ilma-aseradan, 220V muuntajan, tauluja ja taulupidikkeen.

3 nopeusasetusta, 3 taukoaikaa, kiskon pit. 3 m, radan paino noin 2 kg.

HUOM! ei sisällä erillistä taulutaustaa. Taustan voi tehdä esim. puusta.

Laadukkaat JSB-luodit

JSB-luodit toimivat hyvin tehokkaissa 
ilma-aseissa – jopa yli 50 metriin!

Suosittelemme mm.
• JSB Exact Heavy 4,52mm, 0,670g 

tai 0,870g
• JSB Exact Heavy 5,52mm, 1,030g 

tai 1,175g

Air Arms -tarvikkeet
• Hill-pumppu, h. 249 € 
• S410-äänenvaimennin h. 59€

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

alk. 899€

849€

499€

(4,5 mm tai 5,5 mm)

(4,5 mm tai 5,5 mm)

tehonsäädin
 
painemittari

1

2

21

Vipuviritteisten  
ilmakiväärien aatelia.       

Multi Shot Single Shot alk. 759€

maahantuoja:maahantuoja:

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2013 asti.

Twin Cylinder Multi Shot alk. 1299€

Tarkka, tarkempi, AIR ARMS.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.
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P
yysimme esittelyyn pistoolimallin PA 10-2 
Pro. Se on hinnaltaan malliston keskeltä. 
Eco on edullisempi malli, josta puuttuu 
painotanko ja jossa on yksinkertaisempi 

kompensaattori. Kalliimmassa Signumissa piippu 
on peitetty vaipalla. Peruspistooli, koneisto, lau-
kaisulaite ja kahva ovat kaikissa samat.

kUNNOLLINEN VARUSTUS
Pro-pistooli toimitetaan Negrinin kovassa ja 
kookkaassa (475x275x90 mm) laukussa. Siinä on 
kolme salpaa, joista keskimmäisessä on numero-
lukko. Pehmustetuista osastoista löytyvät pistoo-
lin lisäksi täyttöadapteri, tyhjennysventtiili ja työ-
kaluja. Näitä ovat T-kahvainen kuusiokoloavain 
4,0x150 kahvaruuville, normaalikahvainen 2,0x50 
hahloa, jyvää ja siirrettäviä painoja varten sekä L-
avaimet AV 2,0; 2,5; 3,0 ja 4,0 mm kuusiokoloille. 

Näillä pärjätään, sillä Tesrossa käytetään aino-
astaan kuusiokoloruuveja. Takatähtäimen sivu ja 
koro hoidetaan sormin tai tiukan paikan tullen 5 
sentin kolikolla.

Ohjekirja on 30-sivuinen. Kielet ovat saksa, eng-
lanti ja ranska. Suomennosta ei tullut, mutta sellai-
nen löytyy netistä maahantuojan sivustoilta. Ku-
vitus on selkeää piirroskuvaa. Käyttöohjeeseen on 
liitetty testitaulu, jossa on ammuttu penkistä 5 kap-
paletta 4,49 mm luoteja 10 metriltä yhteen reikään. 

Aseen näkyvä työnlaatu ja viimeistely ovat hy-
vät. Pistoolin runko liipaisinkaarineen sekä täh-
täimet ovat mustat, latausportti ja paineilmasäiliö 
ovat hopeanväriset, piippu ja painotanko ovat 
kirkkaan kiiltävät.

Toimitukseen kuuluu vain yksi paineilmasäiliö. 
Se on alumiinia, 197 mm pitkä ja 255 g painava. 
Käyttöpaine on 300 baria. Tämän kerrotaan riittä-

vän 260-340 laukaukseen. Halutessaan säiliötä voi 
käyttää myös 200 barin täytöllä. 

Säiliön päässä on värikoodattu 270° kellomitta-
ri, jonka vihreä alue on 70-300 bar. Säiliössä on 
etsaus "A2012-2023". Tämä säiliö on vaihdettava 
uuteen vuoden 2023 lopussa. Maahantuoja il-
moittaa säiliön varaosahinnaksi 145 euroa.

Käyttöohjeen mukaan säiliötä ei saisi täyttää 
käsipumpulla. Tesro kertoo, että säiliöitä käsi-
pumpulla täytettäessä paineilmasäiliöön ja sitä 
kautta koneistoon joutuu haitallisia tekijöitä ku-
ten pumpun sisältämä öljy, huone- ja lattiapöly, 
mattojen nukkapöly jne.) Tesro kertoo joutuneen-
sa korjaamaan ja puhdistamaan lukuisia säiliöitä 
ja aseiden koneistoja näistä syistä. Käsipumppua 
voisi käyttää jos olosuhteet olisivat ihanteelliset, 
mutta kun ne harvoin ovat...

kÄYTTÖLAITTEET
Liipaisinkaari on väljä ja nykymuodin mukaisesti 
avonainen. Liipaisimen etäisyyttä ja pystykallis-
tusta voidaan säätää. Joitain liipaisimen säätömah-
dollisuuksia saattaa jäädä kaipaamaan. Varmistin/
harjoituslaukauskytkin on poikkitappi latauspor-
tin alapuolella. Tuliasennossa vasemmalla tappi 
näyttää punaista väriä.

Laukaisu on etuvedollinen. Etuvedon pituutta 
voidaan säätää, kuten voidaan säätää kaikkia mui-
takin tavanomaisia parametreja. Säädöt voidaan 
tehdä kahvaa irrottamatta. Virekynsien ristikkäi-
syyden säätöä varten liipaisimen kenkä joudutaan 
kuitenkin mahdollisesti irrottamaan, mutta tätä 
säätöähän ei tehdä alvariinsa.

Laukaisutuntuma on hyvä. Ase toimitetaan teh-
taalta sääntömääräisellä 500 g laukaisuvastuksella. 
Ei ole syytä epäillä, etteikö kilpailija saisi raken-

nettua tähän pistooliin mieleistään laukaisua.
Latausportti on hopeanvärinen, sileä ja ylös-

alaisin käännetyn U:n muotoinen. Se aukeaa 
102°. Portin molemmissa sivuissa on korvak-
keet, joihin sormet osuvat luontevasti avausta 
ja sulkemista varten. Portti on symmetrinen, 
joten se sopii käytettäväksi kummallakin kädel-
lä. Liikeradassa on selvästi tuntuvat, pehmeät 
vasteet viritysliikkeen lopussa ylhäällä ja portin 
sulkemisessa alhaalla. Tämän ylityksen jälkeen 
portti ikään kuin imaisee itsensä kiinni, "yli pol-
ven". Käyttäjälle tulee laulun sanojen mukaisesti 
"good vibrations". Tunnetta on vaikea selittää, 
mutta Tesroa kokeileva ymmärtää sen pian.

Luoti asetetaan kouruun, josta lukko vie sen 
patruunapesään. Kourun vapaa matka on vain 
11 mm, joten sorminäppäryyttä vaaditaan – niin 
kuin ilma-aseissa yleensäkin. 

Pähkinäpuinen kahva on anatominen. Kämme-
nen puoli on pistokarhennettu (stippled). Säädet-
tävä kämmenpohjan tuki on vakiomallia. Kahva 
on yhdellä ruuvilla kiinni. Yläpään kiinnitysnivel 
sallii kahvalle noin 12 asteen pystykulman säädön 
ja kiertoa noin 6 astetta sivuttain. Tehdas kutsuu 
kahvaa 3D-kahvaksi ja onhan se sitä, joskin vaati-
mattomassa määrin.

Oikeankätisiä kahvoja on S-, M- ja L-kokoisina, 
vasureita vain M:nä. Kahvassa on tarra "Tesro" il-
man vihjettä valmistajasta.

Takatähtäin tuntuu tukevalta, klappia ei ole. 
Tähtäinlevy on noin 40 mm leveä. Leveys muuttuu 
hahlon leveyden säädön mukana. Tämä säätövara 
on 3,0-5,5 mm välillä. Sivu ja koro säätyvät sor-
min. Sormille on jopa tilaa pyörittää karhennettuja 
nuppeja. Millekään säädölle ei ole asteikkoa. Ohje-
kirjan mukaan yksi napsu vaikuttaa 1,2 mm. 

TESRO PA 10-2 PRO – 
kILPAILULUOkAN ILMAPISTOOLI
Maailmassa on runsaat puoli tusinaa kilpaluokan ilmapistoolien 
valmistajaa. Saksalainen Tesro GmbH on näistä uusin.

tekstit ja kuvat: pekka Suuronen
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Peter Römer, 63, ja hänen poikansa  
Daniel, 30, johtavat Tesroa.

Jyvä on negatiiviseen kulmaan leikattu terävä-
reunainen tolppa. Se on kiinnitetty kompensaat-
toriin, jonka kiinnityksen tukevuus puolestaan 
riippuu yhden ruuvin tiukkuudesta. Aseessa on 
kiinni 4,5 mm jyvä. Vaihtojyvänä mukaan tulee 
4,0-millinen.

MONIPUOLISET kOMPIT
235 mm pituinen piippu on halkaisijaltaan 11 mm. 
Se on uritettu neljällä kevennysuralla. Ehkä ulko-
näön vuoksi? Piipun päällä on kaksi reikää 140 ja 
165 mm päässä patruunapesästä. Näiden ajatellaan 
vähentävän piipun hyppäystä ammuttaessa. 

Reikien lisäksi piipunsuussa on laite, jota Tesro 
kutsuu Absorberiksi tai kaksoiskammiokompen-
saattoriksi. Se toimii o.t.o. myös jyväjalkana. Ab-
sorberin sivussa on "hain kidukset", joiden kautta 
purkautuu ilmaa, eli ne toimivat suujarruna. 

Lisäksi Absorberin päässä on luotireiän ympä-
rillä viisi reikää, joista ilma pääsee purkautumaan 
kartiomaisen "erottajan" ympäri. Tämän kartion 
tarkoituksena on suunnata osa luodin perässä kul-
kevasta ilmanpaineesta sivuille, jotta luodin lentoa ei 
keikutettaisi heti piipunsuusta irtoamisen jälkeen.

Absorberin pään ulkonäkö on kuin suolasirot-
timissa. 

Absorber voidaan asettaa kahteen kohtaan 
piipussa, jos halutaan kokeilla sen vaikutusta 
käyntiin. Sen siirto vaikuttaa myös tähtäinväliin. 
Lisäksi jyvää voidaan siirtää kolmeen kohtaan 
kompin päällä. Täten tähtäinväliä voidaan sää-
tää 347 ja 364 mm välillä.

Piipun alla on 90 mm pituinen tanko, jossa on 
kaksi 20 g painoa. Näitä voi liikuttaa portaatto-
masti tangon matkalla. Lisäpainojakin voi hank-
kia. Vakiokuntoinen ase näytti vaa'alla 1047 g lu-

kemaa säiliöineen ja painoineen. 
Piipun puhdistus on tehtävä vetopuhdistuksena 

langan avulla. Jos piippu halutaan jostain syystä 
irrottaa, se on helppo toimenpide.

SAkSALAISIA TULOkSIA
Saksalainen arvostettu asealan lehti Visier teki 
kuuden kilpailuilmapistoolin ryhmävertailun huh-
tikuun 2012 numerossaan. Saksankielinen juttu 
löytyy netistä googlettamalla "Allein gegen die Fünf 
- Feinwerkbau". Feinarin P44 marssitettiin kehään 
haastajana viisi muuta pistoolia: tämän juttumme 
aihe Tesro PA 10-2 (Signum-versiona) sekä Walther 
LP 300 XT ProTouch, Walther LP 400, Steyr LP 10 
E ja Hämmerli AP 40 Balance. Lehti tutki ja vertaili 
pistooleita yhdentoista lehtisivun verran.

Erot jäivät hiuksenhienoiksi. Loppupisteet vaihte-
livat 95 ja 98 välillä. Tesro sai 96. Kaikki saivat yleis-
arvosteluksi "ausgezeichnet" eli erinomainen. Juttu 
kannattaa vilkaista, vaikka saksan ei kieli luistaisi-
kaan. Visierin kuvitus on aina korkealuokkaista.

Tesron maahantuoja on seinäjokinen EF-Secu-
rity Oy. Se ilmoittaa Tesro PA 10-2 Pron hinnaksi 
1295 euroa.  6 

www.ef-security.fi

TESRO –  
korttelin uusi kaveri
Saksalainen tesro ja italialainen Matchguns ovat 
uusimmat kilpailuaseiden valmistajat. Molemmilla on 
kuitenkin takanaan kokenut omistaja. Matchgunsin loi 
Cesare Morini vuonna 2001 sen jälkeen, kun hän oli 
jättänyt sveitsiläisen SaM-tehtaan. tesro syntyi vuotta 
myöhemmin eli 2002. 

tesron peter römerin entinen työnantaja oli 
walther, jonka asesuunnittelijana ja lopulta tehtaan-
johtajana (general manager) hän toimi. römer perusti 
yrityksen Bächingeniin, joka sijaitsee Baijerissa 
puolivälissä Müncheniä ja Stuttgartia, lähellä ulmia 
(eli waltherin kotipaikkaa).

yhdessätoista vuodessa tesro on polkaissut 
maasta perheen kilpailuaseita: ilmakiväärin, ilmapis-
toolin, vakiopistoolin, olympiapistoolin, vaihtokalii-
perisen vakio/isopistoolin, 50 m 22lr-kiväärin, ja 
näistä useita variaatioita. jotkut mallit ovat jo toisessa 
evoluutioversiossaan. 

lisäksi tesrolla on kiväärin vaihtotukkeja, jotka voi 
asentaa muun muassa anschütz-, walther- ja diana-
merkkisten 50 m kivääreiden alkuperäistukkien tilalle.

tesrolta puuttuu 300 m kivääri, mutta ”sellaista on 
pohdittu”, peter römer toteaa varovaisesti.

tesro on pieni valmistaja. koko henkilöstön vah-
vuus on viisi, sisältäen isä ja poika römerin. kilpai-
luaseiden markkinat ovat hyvin rajalliset eivätkä ne 
pelkästään voi tukeakaan mitään suuryritystä. Sivii-
liaseiden bisneksessä volyymi liikkuu ainoastaan 
metsästysaseissa.

1. Tesro kutsuu suujarrua Absorberiksi. Etuosassa pilkottaa erotin. 

2. Takatähtäimen sivu- ja korosäädöt hoituvat joko sormin tai 
viisisenttisellä. Hahlon leveyden säätöön tarvitaan kuusiokoloavainta.

3. Luoti asetetaan luotikouruun, josta mäntä vie sen pesään. 
Varmistin on tässä tuliasennossa.

4. Absorberin suu on jännittävän näköinen. Painemittari on selkeä.

5. Tesro toimitetaan asiallisessa laukussa.  
Työkaluvarustus on riittävä.

6. Liipaisinkaari on runsaan kokoinen. Varmistin/harjoittelusalpa 
näkyy liipaisimen yläpuolella.

1.

2.

3.

4. 5.

6.
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T arkkuusaseita ei synny kuin sieniä sateella, 
sillä markkinat ovat rajalliset. Joka vuosi kui-
tenkin jotain ihan uuttakin. Sellaiseksi voidaan 

mainita Berettan uusi kiekkohaulikko 692, Grünig & 
Elmigerin Hybrid 3000 ja Pardinin ensimmäinen 
ilmakivääri. Patruunapuolella oli vilkkaampaa. Ase-
optiikassa ilmaantuu joka vuosi uusia yrittäjiä hyvin 
tunkuisille markkinoille. Ilmeisesti kysyntä kasvaa 
vastaavasti. Valtaosin tästä vastaavat metsästäjät.

 aSeet 
AkkAR (Turkki) toi näytille kolmipiippuisen haulikon 
Mammut triple fire. piippujärjestys on yksi ylhäällä, kak-
si alhaalla rinnakkain. 28" piiput laukeavat yhdestä liipai-
simesta aina oikeasta alapiipusta myötäpäivään. kiinteä 
laukeamisjärjestys on huomioitava supistinvalinnoissa. 
kaikissa piipuissa on vaihdettavat sisäiset rem-Choket. 
pesät ovat 12/76. ase painaa 3,95 kiloa.

kolmipiippuisen motiivin ymmärtäminen voi olla hiukan 
vaikeaa, mutta ainakin se tuo keskustelua nuotiopiiriin.

 www.akkar.com.tr 

ANScHüTz (Saksa) ei esitellyt uusia tarkkuusasemalle-
ja vaan vanhalla eli 2013:lla ammuttuja ennätyksiä. Mies-
ten makuun kulta lontoon olympialaisissa tuli tuloksilla 
600 ja 705,5. Molemmat olivat uusia olympiaennätyksiä. 
finaalin jälkeinen tulos oli uusi maailmanennätys. Myös 
naisten asentokilpailu ammuttiin samalla aseella. uudet 
olympiaennätykset naisilla ovat 592 ja 691,9.

anschütz esitteli metsästyskiväärin 1727f (f niin kuin 
fortner), eli aseessa on sama peter fortnerin suunnittele-
ma ja valmistama suoravetolukko kuin se, jota käytetään 
ampumahiihdossa. kaliiperi on 17 hMr, joka kertoo ki-
väärin olevan suunnatun pohjois-amerikan markkinoille.

 jga.anschuetz-sport.com 

BLEIkER (Sveitsi) on tunnettu 50m ja 300m kivääri-
en huippunimi sekä iSSf- että CiSM-piireissä. käyttäjiä 
ovat muun muassa niccolò Campriani ja Marcel 

teksti: pekka Suuronen   kuvat: Matti erkkilä, pekka Suuronen ja valmistajat

IWA 2013 – SUURIN TÄHÄNASTISISTA
Euroopan suurin asenäyttely IWA pidettiin maaliskuussa jälleen Saksan Nürnbergissä. 
Aseala elää ja voi hyvin – Euroopassa. Tunnusluvut ovat IWA:n historian parhaat: 38 265 
kävijää sadasta maasta, 1209 näytteilleasettajaa ja lähes 75 000 näyttelyneliömetriä. 

Bürge. Bleiker toi näytille 50m Challenger lady -mallin, 
jota tarjottiin kirkkaanvärisillä tukeilla. väriä mielenkiin-
toisempi yksityiskohta oli sormin kierrettävien säätöruu-
vien käyttö perätukissa. idea, jota voisi mielellään sovel-
taa myös ”karpaasimalleihin”. 

 www.bleiker.ch  

BERETTA (Italia) esitteli kiekkohaulikon 692. Se mai-
nitaan 682:n seuraajaksi, mutta ei edelleen kehitelmäksi, 
vaan uudeksi konstruktioksi. Sporting- ja skeet-mallit toi-
mitetaan 12/76- ja trap-mallit 12/70-pesillä.

486 parallelo on perinteikäs rinnakkaispiippuinen met-
sästyshaulikko, johon on lisätty uusina tuulina muun mu-
assa pitkän ylimenon Steelium-piiput, teräshaulikestävyys 
ja asentovarmistus. haulikkoa saa englantilaisella tukilla tai 
puolipistooliperällä, piipunsisäisillä optima Bore hp -suu-
hisilla tai kiinteillä supistuksilla, mutta vain 12/76-pesillä.

 www.beretta.com  

BROwNINg (Belgia/Portugali/Japani) tuo mark-
kinoille uuden suoravetolukkoisen kiväärin Maral. Sen 
ulkonäkö on hieman erilainen. lukon käyttönuppi on 
tuotu taaksepäin lähelle liipaisinsormea. neljä kaliiperia 
308 win. - 9,3x62. irrotettava lipas 3, 4 tai 10 patruunaa. 
käsiviritys. kaksiosainen tukki. 

Maralissa on joitain yhteisiä osia Bar Zenithin kanssa. 
Belgian fn valmistaa piipun, mutta muuten Maral valmis-
tetaan portugalin vianassa.

Bar Zenith -malleihin on tehty käsiviritys. tällaista 
kivääriä voi kantaa turvallisesti patruuna pesässä, mutta 
ase virittämättömänä. Bar Short/longtrackeihin käsiviri-
tyksen saa vain muovitukkiseen malliin.

haulikko a5:n ulkonäöllä kunnioitetaan maailman 
ensimmäistä itselataavaa haulikkoa, john Moses Brow-
ningin suunnittelemaa auto-5:ttä. nostalginen ulkonäkö 
kätkee kuitenkin sisäänsä alkuperäisestä täysin poikke-
avan inertialukkoisen koneiston. Browning käyttää tästä 
nimeä kinematic.

 http://browning.eu/  

cz (Tshekki) esitteli uuden keskisytytteisen pulttilukko-
kiväärin 557. Sen kerrotaan olevan aivan uusi konstruk-
tio eli se ei ole mallin 550 jatkokehitelmä. kaksirivinen 
viiden patruunan kiintolipas. alkuun kuusi kaliiperia 243 
win. - 8x57iS. 

pulttilukkoisesta 455-pienoiskivääristä on tehty näyt-
tävä versio "evolution". Siinä on futuristisen näköinen 
luurankotukki, joka on harmaasävyistä puulaminaattia. 
piippu on raskas varmint (525 mm) ilman rautatähtäimiä. 
tarkoitukseksi kerrotaan tarkkuusammunta. painoakin on 
aikuiset 3,4 kiloa.

455 thumbhole SSt:ssä taas on kevennysuritettu 
piippu ja yksiliipaisiminen herkistin (SSt = Single Set 
trigger). tähän kerrotaan saatavan alhaisimmillaan 300 
g laukaisuvastus.

 www.czub.cz  

FEINwERkBAU (Saksa) voitti lontoon olympialaisis-
sa molemmat 10m ilmakivääriluokat. naisten voiton otti 
kiinan yi Siling, ja miesten kullan voitti romanian alin 
Moldoveanu. Miesten hopean otti niccolò Campriani, 
myös feinwerkbaulla. 

nykyinen ilmakiväärien ykkösmalli on 800. iwa:ssa esi-
teltiin tästä hieman edullisempi puutukkinen versio. Muu-
ten ase on täysin sama. uutta oli mahdollisuus valita tukin 
väri omaan 800-kivääriin. väripaletissa on peräti 80 väriä, 
mutta personoinnilla on hintansa eli Saksassa 555 euroa.

 www.feinwerkbau.de  

FRANcHI (Italia) oli takavuosina radoillakin nähty 
merkki, mutta kun yritys liitettiin Berettan talliin, lienee 
tapahtunut toimialarationalisointia. franchi keskittyy nyt 
metsästyshaulikoihin. vuoden 2013 uutuudet ovat pääl-
lekkäinen feeling ja itselataava inertialukkoinen affinity. 
Molemmissa pyritään keveyteen, vaikka kaikki franchit 
ovat 76 mm magnum-pesillä (paitsi kaliipereissa 28 ja 
410). tehdas kertoo, että vaikka ostajat haluavat ”magnu-
mia”, kovin harva sellaisia patruunoita kuitenkaan ampuu. 
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hienovaraisesti tehdas kertoo, että ammuttaessa raskaita 
latauksia ase sitten ihan oikeasti potkii. ”fysiikan lakeja 
ei voi kiertää.”

Myös Beretta-konserniin kuuluva Benelli laulaa omas-
sa esittelyssään samaa virttä. Sekä franchi että Benelli 
tehdäänkin nykyisin saman katon alla urbinossa.

 www.franchi.com ; www.benelli.it/en  

gRüNIg & ELMIgERIN (Sveitsi) ”introsi” 50 metrin 
kilpailukiväärin hybrid 3000. nykyisistä kilpailukivää-
reistä on melko vaikeaa erottaa mikä niissä on uutta, 
kun aseen voi tilata monenlaisella tukilla ja peräraudal-
la. nimi hybrid tulee tukissa yhdistetystä alumiinista ja 
hiilikuidusta. ymppäys on kertoman mukaan tehty läm-
pölaajenemissyistä, tarkemmin sen vaikutusten ehkäise-
miseksi. toimitusjohtaja daniel Grünig esitteli aseen ja 
totesi sen olevan todennäköisesti "maailman parhaan 50 
metrin kilpailuaseen". 

 www.gruenel.ch  

HÄMMERLI (Saksa) esitteli paineilmapistooli ap 20:n, 
jota markkinoitiin hintasensaationa. hinta asettunee 
Suomessa 700-800 euroon. Silti hämmerliä tarjotaan 
täysiverisenä kilpailupistoolina nuorille ampujille tai ker-
hokäyttöön.

jälkimmäiseen pistoolin tekisi varsin sopivaksi kahva, 
jota markkinoidaan nimellä "all-in-one". Sama kahva voi-
daan sovittaa kokoihin S, M ja l ja myös vasen- tai oikea-
kätiseksi. voidaan ampua kämmentuella tai ilman. Myös 
pähkinäpuisia tarkkuuskahvoja on saatavilla.

erikoista on alumiinisen säiliön (200 bar) käyttömah-
dollisuus pysty- tai vaakasuorassa. tällä on vaikutusta 
painopisteeseen. ase painaa 870 g. lisävarusteena saa 
piipun suuntaisen tangon ja painoja. Musta-hopeiseen 
aseeseen saa halutessaan väriä liu'uttamalla piipun päälle 
värillisen vaipan (kuusi eri väriä). 

 www.carl-walther.com  

IzHMASH (venäjä) toi näytille 50m tarkkuuskivääri 
ural 5-1:n, joka oli kuin aikakone. Saksalaiset ja sveitsi-
läiset kiväärit ovat kovasti teknisemmän näköisiä. esitte-
lijä kertoi hinnaksi tehtaalla runsaat kolme tuhatta euroa, 
mikä ei kuulosta kovin kilpailukykyiseltä.

 www.izhmash.ru/eng/  

kIMAR (Italia) tunnetaan parhaiten Chiappa-brändistään. 
tällä merkillä valmistetaan ja markkinoidaan monenlaisia 
aseita villin lännen replikoista 1911-pistoolien kautta kol-
mipiippuisiin haulikoihin ”triple threat” (by akkar).

kimar ilmoittaa alkavansa valmistaa faS/domino-
pistooleita, jotka ovat olleet pois markkinoilta muutaman 
vuoden ajan. nyt voimme odottaa comebackia tämän vuo-
den aikana. Brändiksi kaavaillaan ”faS by Chiappa”.

 www.chiappafirearms.com 

MAUSERIN (Saksa) suurin juttu oli uusi M12, jonka 
introsta tehdas teki suuren mediatapahtuman. esittelytilai-

suudessa pyöri elokuva hirvenmetsästyksestä, joka oli ku-
vattu Suomessa (www.mauser.com/YouTube-Mauser-M-
12-Long.552.0.html?&L=1). Saksalaisille hirvi (moose) 
ja Suomi (kaukana pohjoisessa) ovat eksoottinen juttu. 
Makkaranpaistoa, totta kai! 

kivääri on tavanomainen pulttilukko. 12 kaliiperia 22-
250 rem. - 9,3x62. lukossa kuusi sulkunokkaa ja 60° 
kammen liike. 4 patruunan kaksirivinen irtolipas, jonka 
voi lipastaa myös aseessa kiinni. etuvedoton liipaisin, 
vastus 950 g. kolmiasentoinen varmistin, joka on vaaka-
tasossa liikkuva siipi lukon takaosassa. hyvin avonainen 
lukonkehys. puu- tai synteettinen tukki.

 www.mauser.com 

MORINI (Sveitsi) iloitsi lontoon olympiamenestyk-
sestään, yhteensä viisi mitalia. vapaapistoolilla 84 e am-
muttiin kultaa lontoossa, ja lisäksi sillä voitettiin kaikki 
vuoden 2012 arvokilpailut.

vuoden 2013 pistooliuutuus on CM 162ei titanium. 
nimellä viitataan titaanista valmistettuun keveään ilma-
venttiiliin, jonka avulla laukaus lähtee nopeammin. pis-
toolin metalliosat ovat titaaninharmaat. Sähkölaukaisu ja 
digitaalinen painemittarit täydentävät pakettia. 

 www.morini.ch 

MOSSBERg (USA) tunnetaan haulikkotalona, mutta 
viime vuosina se on panostanut myös kivääreihin. parin 
vuoden ikäisestä pulttilukkoisesta Mvp-kivääriperheestä 
(Mossberg-varmint-predator) tuotiin esille patrol-malle-
ja, joita voisi kutsua taktisiksi kivääreiksi. niihin sopivat 
ar-tyyppiset lippaat.

kuuluisaa 500-pumppua on valmistettu jo kymmenen 
miljoonaa kappaletta. Mossbergin päällekkäis- ja rinnak-
kaispiippuiset haulikot tulevat turkista.

 www.mossberg.com  

PARdINI (Italia) on tunnettu lähes 40 vuoden ajan pis-
toolitalona. nyt pardini esitteli ensimmäisen paineilma-
kiväärinsä. tosin niitä oli vasta kaksi protoa, ja tuotanto-
aseita luvataan vuoden lopussa. pardinin vientipäällikkö 
alberto trincia kertoi, että eräs tärkeimpiä suunnittelukri-
teereitä oli nopeuttaa aseen lataamista, koska finaalin am-
puma-aikoja on lyhennetty. latausvipu ja patruunapesä 
ovat nyt sellaisessa keskinäisessä asennossa, että asetta 
ei tarvitsisi ottaa olalta lataamisen ajaksi. neuvonantajaksi 
mainitaan itse niccolò Campriani.

alumiininen 250 barin säiliö on suurikokoinen. Siitä 
luvataan 400 laukausta. painemittaria katsotaan sivusta 
pardini-pistoolien tapaan. trincia kertoo, että pardini te-
kee lähes kaiken itse tukkia myöten.

 www.pardini.it  

dAvIdE PEdERSOLI (Italia) tun-
netaan muun muassa mustaruuti- ja 
replika-aseistaan. Se esitteli Boar-
buster 86/71-kiväärin (444 Marlin tai 
45-70 Govt.), joka on yhdistelmä mu-

kailtua winchester-vipulukkoa sekä moderneja tukkima-
teriaaleja ja tähtäimiä. nimensä mukaan ase on tarkoitettu 
villisikojen metsästykseen. hintaa on kertynyt yllättävän 
tukevasti.

 www.davide-pedrsoli.com 

PERAzzI (Italia) saattoi olla tyytyväinen lontoon mita-
lisaaliiseen. perazzi otti kaksitoista saatavilla olleista vii-
destätoista haulikkolajien mitalista. loput saalisti Beretta.

Markkinointipäällikkö Bianca revello kertoi, että jo-
kainen perazzi on kustom-ase, valmistusaika noin neljä 
kuukautta. Sen vuoksi ei asemallin nimellä ole niin mer-
kitystä. eniten tilataan aseita MX2000-rungolle, johon 
asennettavat korkeat kiskot ovat nyt muotia.

yrityksen perustaja daniele perazzi poistui keskuudes-
tamme marraskuussa 80 vuoden ikäisenä. perheyritystä 
johtavat nyt sisarukset Mauro ja roberta perazzi.

 www.perazzi.it  

REMINgTON (USA) esitteli uuden pulttilukkokiväärin 
Model 783. Se asettuu hinnallisesti 700 ja 770 euron 
väliin. ase on uusi konstruktio, eikä sitä pidä sekoittaa 
muinaiseen malliin 788. kaliiperit 270 win., 7 mm rem. 
Mag., 308 win. ja 30-06. irtolipas, johon mahtuu 3 tai 4 
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1. G+E:n Hybrid 3000:n etutähtäin on teknisen näköinen.
2. Caesar Guerini on saanut englantilaisen sporting-ampujan Richard 
Fauldsin mannekiinikseen.
3. Batwoman esittelee Benelli Vincin uusinta versiota.
4. Benellin lehdistötilaisuudessa riittää aina väkeä.
5. Grünig & Elmigerin toimitusjohtaja Daniel Grünig selvittää 
toimittajalle Hybrid 3000:n saloja.
6. Italialainen entinen mestariampuja Giampiero Pardini esittelee 
uutta ilmakivääriään.
7. Ural 5-1 (keskellä) on venäläisen Izhmashin tarjokas 50 m 
kilpailuaseeksi. Ylempänä on ampumahiihtokivääri.

8. Browningin uusi A5 on ulkonäöllisesti aikamatka sadan vuoden taakse.
9. Beretta 692 on uusi kilpailuhaulikko. Reilun kokoinen taittoviiksen nuppi.
10. Feinwerkbau 800 on tehtaan lippulaiva.
11. Challenge E on Steyrin uusin ilmakivääri sähkölaukaisulla.
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patruunaa. lukossa on kaksi sulkunokkaa ja 90-asteinen 
kampikulma. kaksiosainen liipaisin Crossfire trigger on 
kuten Savagessa ja Glockissa.

 www.remington.com  

RUgER (USA) tarjoaa suujarrua ja kierteitä vakiona M77-
pohjaisissa kivääreissään Guide Gun, hawkeye african ja 
hawkeye Magnum hunter. Mukana tulee myös kierteiden 
suojamuhvi, jos haluaa ampua ilman suujarrua.

Suujarru kesyttää rekyyliä, mutta lisää valtavasti ampu-
jan ja välittömän ympäristön melualtistusta. Suomalainen 
voi kiinnittää kierteisiin äänenvaimentimen. kierre on 
meillä harvinaisempi 5/8"-24 unef, mutta äänenvaimen-
ninten valmistajille tai asentajille kierteiden muuttaminen 
on pieni murhe. rugerin ostaja voi pitää valmiita piipun-
suun kierteitä 50-100 euron arvoisena bonuksena.

 www.ruger.com  

STEYR (Itävalta) toi vuoden viiveellä markkinoille uu-
den kilpailuilmakiväärin Challenge e. nyt se on menossa 
tuotantoon, ja ensiesiintymisen Suomessa pitäisi tapah-
tua oulun erämessuilla toukokuussa.

kivääri on jatkokehitelmä kivääristä lG 110 elektroni-
sella laukaisulla. laukaisuvastus säädettävissä 50-250 g 
välillä.  Myös mekaaninen versio tulee olemaan saata-
vana. lähtönopeutta voidaan säätää sormiruuvilla aseen 
ulkopuolelta.

 www.steyr-sportwaffen.com 

TESRO (Saksa) on rakentanut rS 100-ilmakivääristään 
Basic-mallin, jonka lisävarusteista on tingitty, jotta aloi-
tuskustannukset saataisiin alhaisemmiksi. perusase on 
sama. perärautoja ja muita ehtii tuunata myöhemminkin. 
Sama trendi näkyi muillakin saksalaisilla valmistajilla.

 www.tesro.de 

A. UBERTI (Italia). uberti Scout Silverboy on uusi 22 
lr-vipulukko, jossa on klassinen ulkonäkö, mutta joka on 
kuitenkin puhtaalle paperiarkille suunniteltu moderni ase. 
alumiininen lukonkehys on kirkkaaksi kromattu. aseessa 
kerrotaan olevan kontrolloitu syöttö (!), jolloin se toimii eri-
laisissa asennoissa. 19" piippu. patruunakapasiteetti 15+1.

 www.uberti.com  

wINcHESTER (USA/Belgia/Portugali/Japani) heh-
kutti uutta kertaheitolla omalla kädellä heitettyjen kiekko-
jen maailmanennätystä: kaksitoista kiekkoa rikki. ase oli 
itselataava winchester SX3, ampuja italialainen raniero 
testa ja päivä 11.7.2012. tempulla pyrittiin todistelemaan 
SX3:n lataussyklin nopeutta. punakylkinen erikoismalli 
SX3 raniero testa on nyt kaupan yleisölle.

 www.winchesterint.com 

patruunat ja koMponentit
ddUPLEkS (Latvia) esitteli 12/70-kaliiperin terästäy-
teisen, joka on suunniteltu haulikkopracticalin kilpailui-
hin. teräsprojektiilin perässä kulkee muovinen ohjuri/
välitulppa. yhdistelmä painaa 25 grammaa, ja se lähtee 
piipunsuusta 330 m/s.

 www.ddupleks.com 

ELEY (Iso-Britannia) menestyi erinomaisesti lontoon 
olympialaisissa. eleyn patruunoilla ammuttiin neljätoista 
saatavilla olleista 18 kiväärin ja pistoolin mitalista (.22 
lr). eleyn toimitusjohtaja andrew lane kertoi, että hän 
oli varannut koko työntekijäjoukolle (120 henkeä + avec) 
liput 50m finaaliin. niinhän siinä kävi, että eley-ampujat 
ottivat kullan ja pronssin. harvinaisen rehellisesti eley 
ilmoitti lontoon tulostaulukoissaan mille merkeille ne 
neljä muuta mitalia menivät: 1 kpl rwS, 1 kpl lapua, 1 
kpl olymp (venäjä) ja 1 kpl tuntematon. 

eley introsi pitkästä aikaa peräti kaksi uutta patruunaa. 
tenex Biathlon on tarkoitettu ampumahiihtoon ja haasta-
maan markkinajohtajan lapuan. Se ehtii vasta seuraaville 
lumille eli Östersundissa marraskuussa 2013 tavataan. 

toinen patruuna on nimeltään edge. Se on tarkoitettu 
vaativille ammunnan harrastajille, jotka ovat hintatietoisia. 
edgen hintataso on peräti 40 prosenttia tenexiä edulli-
sempi. Sitä varten rakennettiin oma tuotantolinja.

edgen ulkonäkö on erikoinen, sillä hylsy on aivan mus-
ta. Se on seurausta inhibiittorista, joka suojelee korroosiol-
ta, mutta samalla saa myös aikaan johdonmukaisen luodin 
irtoamisvoiman. tämähän välittyy suoraan tarkkuuteen.

 www.eleyammunition.com  

gREEN cYcLES (Espanja) on vuonna 2003 peruste-
tun plásticos hidrosolubles-yrityksen tavaramerkki vesi-
liukoiselle (!) haulikon välitulpalle. toki yritys markkinoi 
vesiliukoista muovia moneen käyttöön ostoskasseista 
golfpalloihin ja tuhkausuurniin, mutta henkilökunnassa 
on joku haulikkoammunnan ystävä, joka on saanut yrityk-
sen investoimaan ruiskuvalumuotteihin.

välitulpan kerrotaan olevan plastista polyvinyylial-
koholia, joka on myrkytöntä, vesiliukoista ja luonnossa 
hajoavaa.

 www.hidrosolubles.com 

HAENdLER & NATERMANNIN (Saksa) ainoa uutuus 
oli Match Green -ilma-aseluoti. Se on lyijyttömänä suun-
niteltu uSa:n markkinoille. luotimateriaali on tina. vaikka 
esitteessä sanottiin, että luoti on suunniteltu "10m olym-
pialajeihin", kertoi esittelijä, että luodin keveyden (0,34 g) 
vuoksi se ei ole niin tarkka kuin lyijyluoti.

 www.hn-sport.de 

MAgTEcH (USA, Saksa) keskittyy pistoolinpatruunoi-
hin, mutta se myy myös hylsyjä, luoteja ja nalleja. Musta-
ruutihaulikkoa ampuvat voisivat pitää messinkisistä hau-
likonhylsyistä (12-.410). niiden elinikä olisi hyvin pitkä. 
nallina on large pistol. latausohjeitakin tarjotaan netissä 
osoitteessa circlefly.com.

 www.magtechammunition.com 

PEgORARO (Italia) käy esimerkistä haulikonpatruu-
noiden pienvalmistajista, joita on italiassa runsaasti. pe-
goraron tuoteskaala on hyvin laaja.

 www.pegorarosport.com 

RwS (Saksa/Sveitsi) introsi premium line -sarjaan 
kilpailupatruunan r 50 SC (Short Chamber), jonka tilkan 
lyhyempi hylsy on mukautettu tiukkapesäisiin kilpakivää-
reihin (Bleiker, Grünig & elmiger jne.). luonnollisesti näi-
tä voi ampua huoletta myös muissa 22 lr-aseissa. Muut 
arvot ovat samat kuin r 50:ssä eli 2,6 g pyöreäpäinen 
luoti lähtee 330 m/s.

keskisytytteisissä kaliipereissa rwS jatkaa Sveitsis-
sä valmistettujen target elite -patruunasarjan tarjontaa. 
nämä ovat lähes käsin ladattuja. kaliiperivalikoimasta 
puuttuvat kuitenkin 6 mm ja 6,5 mm.

 www.rws-ammunition.com  

wINcHESTER (USA) on liittynyt reikäpäisten umpiku-
pariluotien tarjoajien joukkoon. tuotenimi on power-Core 
95/5. alkuun kaliipereita on seitsemän ja luotien painot 
ovat 4,15-9,72 gramman väliltä. tuotenimestä voi olettaa, 
että koostumus on 95 % kuparia, 5 % sinkkiä. 

winchesterin 22 lr-tarjonnasta löytyy peräti 12 lata-
usta. Muut reunasytytteiset kaliiperit ovat 22 wMr ja 17 
hMr. 22 Short on purrut multaa täälläkin.

legendaarisiin winchester aa -kiekkopatruunoihin on 
rakennettu aukeava välitulppa, jonka kerrotaan seuraavan 
uskollisesti haulisuihkua. täten ampuja tai vierestä seu-
raava voisi katsoa mistä menee ohi. tulppia on kahden 
värisiä. tuotteen nimi on aa tracker.

 www.winchester.com 

 taululaitteiStoja 
elektroninen tulosmittaus tekee tuloaan. Sveitsiläinen 
SiuS on tehnyt sopimuksen iSSf:n kanssa, jolloin se 
pääsee kuorimaan kerman pinnalta. SiuS:n asema perus-
tuu tekniseen tai kaupalliseen etevämmyyteen – ja toden-
näköisimmin näiden yhdistelmään.

SIUS (Sveitsi) on hoitanut olympialaisten tulos-
palvelua jo Barcelonasta 1992 lähtien. Se vastasi myös 
lontoon kisoista 2012 (110 rataa), eM-odensen 2013 
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ja tulee hoitamaan myös rio de janeiron 2016. odense 
hoidettiin lS10 laserscore -järjestelmällä, jolla on iSSf:n 
hyväksynnät phase 1, 2 ja 3.

lS25/50 hybridscore on uusi järjestelmä, jonka mit-
taus perustuu sekä ir-säteeseen että äänisignaaliin. Se 
on suunniteltu 25 ja 50m ammuntaan. lisävarustein 
saatavilla valoindikaattoreilla sitä voidaan käyttää myös 
olympia-ammuntaan.

 www.sius.com 

Mutta muitakin elektronisten tai sähköisten laitteistojen 
valmistajia löytyy, esimerkiksi häring German targets 
(Saksa), Megalink (norja), kongsberg (norja) ja diSaG 
(Saksa). jälkimmäisellä on SaM funktrainer, joka toimii 
samalla tapaa kuin oululaisen noptelin laitteisto, mutta 
langattomasti. eikä sovi unohtaa ylämyllyläisen (joen-
suu) ekoaimsin tuotteita. 

www.haering-gmbh.de 
www.megalink.no 
http://english.kme.no/ 
www.noptel.com/eng/sport/ 
www.eko-aims.com

elektronisista tauluista huolimatta valtaosa urheiluam-
munnan laukauksista ammutaan edelleen paperitauluihin. 
esimerkiksi krüger targets (Saksa) ilmoittaa valmistavan-
sa pelkästään iSSf-hyväksyttyä ilmakiväärin paperitaulua 
yli 30 miljoonaa kappaletta vuodessa.

 aSeoptiikkaa 
dELTA OPTIcAL (Puola). puola on harvinainen optiik-
kamaa. vuonna 2002 perustettu tehdas sijaitsee Mińsk 
Mazowieckissa. ohjelmassa on katselukiikareita 7x50-
15x70 sekä 22 kiikaritähtäinmallia 1-4 x 24-4,5-30 x 50. 
Zoomaussuhteet ovat kolmesta yli kuuteen, mutta kiinteä 
klassikkokin 8x56 löytyy. Suurin objektiivi on 56 mm. 
valaistuja ristikkoja on saatavana. kiikaritähtäimet ovat 
hinnaltaan keskiluokkaa.

 www.deltaoptical.eu  

dOcTER (Saksa) esitteli jämerän kokoisen ja painoisen 
(1350 g) katselukiikarin 8x56 ed/oh. kiikari on keskeltä 
auki ja putket on karhennettu hyvän otteen varmistamisek-
si. tuote on suunniteltu hämäräpassiin valovoimaiseksi 
apuneuvoksi. kirjainyhdistelmillä viitataan parannettuun 
valonläpäisykykyyn (extra dispersion). Suomen hinnaksi 
tulee noin 1200 euroa.

uudessa Comfort 1-4x24 -kiikaritähtäimessä valopis-
teen kirkkaus säätyy automaattisesti valoisuustilanteen 
mukaan. valopisteessä on myös käsisäädön mahdolli-
suus sekä automaattinen virrankatkaisu asentotunnisti-
men kautta. Suomessa hinta on noin 1300 euroa.

 www.docter-germany.de  

LEIcA (Saksa) toi esille kaksi etäisyysmittarilla ja ballis-
tisella laskimella varustettua katselukiikaria hd-B. nume-
rot ovat 8x42 ja 10x42. 

 www.leica-camera.com 

LEUPOLd (USA) laajensi vX-6-mallistoaan. kirkkauden 
säädössä on 12 pykälää ja automaattinen sammutus, jos 
ase ei liikahda viiteen minuuttiin. leupoldin linssit on 
päällystetty moneen kertaan, kauppanimiä ovat diamon-
dCoat 2, Xtended twilight ja Multicoat 4. Zoomaussuhde 
on 6. uutuusmallit ovat 3-18x44 sekä 3-18x50.

Mark 8-taktisessa kiikaritähtäimessä 3,5-25x56 on lä-
hes kahdeksankertainen zoomaussuhde.

uusi katselukiikarisarja Mckinley BX-4 hd on tarkoi-
tettu metsästyskäyttöön. Mallit ovat 8x42 ja 10x42.

 www.leupold.com 

MEOPTA (Tshekki) viettää tänä vuonna 80-vuotispäivi-
ään. yritys perustettiin vuonna 1933 nimellä optikotech-
na. Monta vaihetta ja monta isäntää on tehtaalla vuosien 
varrella ollut, mutta vuodesta 2002 lähtien yritys on ollut 
amerikkalaisessa yksityisomistuksessa. omistajana on 
tshekkitaustainen newyorkilainen perhe. juhlavuoden kun-
niaksi tehdas tarjoaa rajoitetun 1000 kappaleen erän eri-
koisvarusteltua MeoStar r1r 3-12x56 rd-kiikaritähtäintä.

vuoden 2013 uutuus on uusittu MeoStar r2 rd -sar-

ja. tämä on tehtaan ensimmäinen kuusinkertainen zoom. 
perheeseen kuuluvat mallit 1-6x24, 1,7-10x42, 2-12x50 
ja 2,5-15x56.

 www.meopta.com 

NIgHTFORcE (USA) erikoistuu snipermallisiin tacti-
cal-kiikaritähtäimiin. tähtäinvalikoima on erittäin suuri, 
ja niin on erikoisten retikkeleidenkin. uutuuksia olivat 
5-25x56 Beast ja samankokoinen ataCr sekä benchrest-
kilpailuihin 15-55x52 Competition.

 www.nightforceoptics.com 

NIkON (Japani) toi esille yllättävän edullisen 3-9x40 
ao-kiikaritähtäimen ilma- ja pienoiskivääreitä varten. pa-
rallaksinsäätö hoidetaan objektiivista.

 www.nikon.com/products/sportoptics/  

SIgHTRON (USA) on kauppahuone pohjois-Caro-
linassa. Se hankkii kiikaritähtäimet ja katselukiikarit 
kaukoidästä. Merkki on saavuttanut nimeä esimerkiksi 
kenttäammunnoissa (field target). vuoden 2013 uutuuk-
sia olivat muun muassa Siii 10-50x60 valaistulla mil-
ristikolla, Sii 4-12x40 metsästäjän kororistikolla sekä Sii 
3-9x40 mildot-ristikolla.

 www.sightron.com  

SwAROvSkI (Itävalta) toi kehiin Z6i 2nd Gen -mallit 
eli toisen sukupolven mallit. linssimateriaalin kerrotaan 
läpäisevän valoa paremmin (hd), ja pinnoitteena on pisa-
roita ja likaa hylkivä Swaroclean.

Swarovski on tehnyt jakelujärjestelmäänsä muutoksen, 
jossa tavara toimitetaan itävallasta suoraan kauppiaal-
le Suomeen. eu ja parantunut kuljetuslogistiikka ovat 
mahdollistaneet tällaisen melko radikaalin toimenpiteen, 
jossa perinteistä maahantuojaa ei enää ole. Suomes-
sa ”Swaron” asioita hoitaa kai lilja, jonka alan ihmiset 
muistavat 18 työvuodestaan Sakon palveluksessa. lop-
pukuluttaja huomaa eron Swaron tuotesivuilla, jotka ovat 
nyt suomenkieliset.

 www.swarovskioptik.fi 

1. Pegoraro on eräs lukuisista 
haulikonpatruunoiden pienvalmistajista 
Italiassa. Terästä myös kiekkoradoille.
2. Italialainen Raniero Testa ampui 
Winchester SX3 -haulikolla yhtä aikaa ilmaan 
heitettyä kaksitoista kiekkoa rikki.
3. Sakon standi.
4. Perazzin toimitusjohtaja Mauro Perazzin 
takana on valokuva isä Daniele Perazzista 
yrityksen alkuaikoina.
5. Kolmipiippuinen haulikko Akkar Mammut 
nostattaa kulmakarvoja!

6. Takavuosien vakiopistooli Smith & 
Wesson M41 on palannut Performance 
Centerin erikoistuotantoon. Nostalgisille 
muisteloille tulee tukeva hintalappu!
7. Leican Geovid HD-B -katselukiikarissa on 
etäisyyden mittaus ja mikro-SD:llä toimiva 
ballistinen laskuri.
8. Monesta kilpailijastaan poiketen Kahles 
asettaa Field Target -mallissaan etäisyyden 
mittauspyörän vaakasuoraan.

9. Sauer on tehnyt uuden lepuutustuen 
pistooliampujille.

5.

6. 7. 8. 9.
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teksti ja kuvat: Matti erkkilä

Maaliskuussa Saksan Nürnbergissä jär-
jestetyillä IWA-messuilla esiteltiin eräitä 
aseuutuuksia. Beretta valmistaa uuden 

ratahaulikon 692, Hämmerli edullisen ilmapistoo-
lin, Pardini ensimmäisen kiväärinsä ja Steyr säh-
kölaukaisulla varustetun ilmakiväärin. 

Nämä uutuudet olivat kilpa-ampujan kannal-
ta ehkä mielenkiintoisimmat. Uutuuksien määrä 
jopa yllätti, sillä niitä voisi odottaa kolmen vuoden 
kuluttua Rio de Janeirossa järjestettävien olym-
piakisojen lähestyessä.

Ohessa on juttu muutamien messuilla olleiden 
kotimaisten yhtiöiden tämän vuoden kuulumisista. 

ASETALO OY
asetalo oy:n toimitusjohtaja timo huikkala sanoo yhtiön 
jatkavan samalla kaavalla kuin aikaisempinakin vuosi-
na. Sal:n lajeihin sopivia tuotteita löytyy luonnollisesti 
edelleen. Sellaisia ovat esimerkiksi röhm-ilmapistoolit, 
jotka ovat edullisen hintansa vuoksi suosittuja varsinkin 
nuorten ja seurojen harjoitteluaseina. Mallistoa pyritään 
pitämään koko ajan varastossa.

– Säädettävillä perillä varustetut hämmerli ar20ft 
-ilmakiväärit ovat myös hyviä harjoitusaseita, huikkala 
tähdentää.

tesro-merkkisten kilpa- ja harjoitteluaseiden joitakin 
malleja yhtiö pitää varastossa, mutta pääosin tesro tila-
taan asiakkaan toiveiden mukaan.

practicalampujille varastosta tietysti löytyy Glockin 
eri versioita, joista suosituimpia ovat Glock M34/ M35 
ja Glock M17 Gen-4. Sti:n pistoolien joitakin malleja on 
myös yhtiöllä.

patruunapuolella haulikkoampujille löytyvät hul-
lin laadukkaat kiekkopatruunat. asetalon uutuutena 
ovat nopeat Super fastin 27g Sporting -patruunat. 
 
EkO-AIMS OY
eko-aims oy on ollut itsenäinen yritys vuodesta 1995 al-
kaen. Silti sen liiketoiminta on ollut kiinteässä yhteydes-
sä Suomen Biathlon oy:n kanssa. tämän vuoden alusta 
lähtien yritysten toiminnot on erotettu.

Suomen Biathlon oy keskittyy jatkossa ampumahiih-
don taululaitteisiin sekä -järjestelmiin ja eko-aims oy 
omissa tuotantotiloissaan optisen ammunnan laittei-
siin ja järjestelmiin. yritysten välinen kiinteä yhteis-
työ jatkuu tuotekehityksen ja kokoonpano-osien valmis-
tuksen osalta ennallaan.

vuoden 2012 iwa-messuilla esittelyn paino-
piste oli langattoman optisen  ampumajärjestel-
män (wSS) esittelyssä. järjestelmään kuuluu pistoolin 
eri vaihtoehtojen  lisäksi myös kivääri. tänä vuonna uu-
tuutena esiteltiin perinteisen puisen tukin  vaihtoehdok-
si komposiittitukki. tukki on suunniteltu ampumahiih-
don lisäksi myös rata-ammuntaan. 

lisäpainojen avulla kiväärin 2,6 kilon peruspainoa 
voidaan kasvattaa aina 3,7 kiloon saakka. painojen si-
joittelulla vaikutetaan kiväärin painopisteeseen. poski-
pakan korkeutta ja peräkappaleen pituutta voidaan myös 
säätää. tukkiin kuuluu myös erillinen käsituki. tukin ala-
puolella oleva hihnakisko palvelee niin rata-ampu-
jia kuin ampumahiihtäjiäkin. tukkia voidaan käyttää  va-
sen- ja oikeakätisesti.

windows-pohjaista pC-sovellusta on laajennettua kä-
sittämään rata- ja ampumahiihtoammuntojen lisäk-
si myös liikkuvan maalin ammuntaa (hirvirata) sekä nel-
jää erilaista niin sanottua ampumapeliä.

iwa-messuilla yleisö pääsi osallistumaan ”netti”-
ampumakilpailuun, jossa tulostiedostoa ylläpidettiin yri-
tyksen palvelimella Suomessa.

HJORTH URHEILUTUkkU
– Markkinoiden näkymät tälle vuodelle ovat kohtuullisen 
vakaat. ala totuttelee vielä viime vuonna voimaan tullee-
seen uuteen aselakin, joka aiheuttaa vielä epävarmuutta 
kaupassa ja kuluttajissa, selvitti markkinointipäällikkö 
Mika hjorth. 

– toimintamme noudattelee vakiintuneita malleja. 
olemme jatkaneet panostusta www.ase.fi -palveluun. Se 
kattaa nyt aseiden ja optiikan lisäksi myös patruunat. pal-
velusta kuluttaja voi helposti hakea hinta- ja saatavuustie-
toja eri malleille.

yhtiö saa urheiluampujaa kiinnostavia tuoteuutuuksia 
monelta valmistajalta. niistä tiedotetaan sitä mukaa, kun 
tuotteita saadaan varastoon.

Muutamista uutuuksista Mika hjorth kertoi jo. tshek-
kiläiseltä ilma-aseluotien valmistajalta on saatu varastoon 
Match-laadun luoteja, jotka on yksittäispakattu tukeviin 
muovirasioihin. jSB-tuotannosta löytyy raskaita ilma-
aseluoteja jopa 50 metrin ampumamatkoille.

Ceasar Guerini esitteli iwa-messuilla uuden Sporting-
haulikon, ascent-nimistä mallia saadaan Suomeen lop-
pukeväästä. Sen hinta on noin 3500 euroa.

howa-kivääreihin saa kesän lopulla uuden nutmeg 
varminter target -tukin. leupoldin uutuudet ovat tänä 
vuonna keskittyneet metsästysmalleihin, mainittakoon 
kuitenkin uusi erityisen valovoimaisilla linsseillä varus-
tettu vX-6 sarja.

Hw-cOMPANY
kokkolalainen hw-Company on tehnyt Clever/Mirage ja 
hw-Companyn tuotteilla peräti nelivuotisen yhteistyösopi-
muksen pekingin olympiavoittaja Satu Mäkelä-nummelan 
kanssa. Sopimusta toimitusjohtaja esko erkkilä piti aiheelli-
sesti kevään merkittävimpänä hw-Companyn uutisena.

Sopimus on hyvin merkittävä myös urheilijalle, jolle 
kuluja koituu rutkasti vuoden aikana. patruunat, kiekot ja 
matkustaminen kilpailuihin ja harjoituksiin ovat sivuku-
luineen rahasyöppöjä. haulikkolajin ampujan on treenat-

tava lämpimässä Suomen kylmän kauden aikana.
Messu-uutuutena erkkilä mainitsee hämmerli ap 20 

-ilmapistoolin, joka on erinomainen vaihtoehto hintansa 
johdosta ampumaseuroille ja erityisesti nuorten välineek-
si. yhtiöllä on waltherin uusi lG400 - puutukkinen ilma-
kivääri sekä diopteri-uutuuksia.

– hämmerli ap 20:n suositushinta on noin 900 eu-
roa. aseen kahva on käännettävissä sekä oikea- että va-
senkätiselle. kahva voidaan säätää S-l-kokoisiin käsiin. 
jos vaihtaa aseeseen waltherin kahvan ja painesäiliön, 
kyseessä on ”täysverinen” kilpa-ase, erkkilä lupaa.

Muista tuotteista erkkilä mainitsee jälleen saatavan 
aquila pk -patruunan ja antonio Zolin ratahaulikot.

Myyntinäkymiä tälle vuodelle hän pitää kohtuullisina.
 

NAMMO LAPUA
nammo lapua täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Merkkipaalua 
juhlistetaan pienimuotoisesti ”perhepiirissä”. varsinaiset 
synttärikekkerit pidetään lapualla toukokuun 23. päivänä.

– juhlamme näkyy vuoden mittaan eri medioissa sekä 
meidän 90-vuotissivustoillamme (www.lapua.com/en/90/
main.html), markkinointipäällikkö erkki Seikkula selvitti.

– juhlasta huolimatta raaka perustyö jatkuu kaikilla 
toimintasoilla. vahvistamme toimintojamme ja markkina-
osuuksiamme valitsemissamme segmenteissä ja markki-
na-alueilla. investoimme systemaattisesti laadun kehittä-
miseen, sillä takaamme asiakkaillemme huippulaadukkaat 
tuotteet ja palvelut myös tulevaisuudessa. vahvistamme 
lapua-brändiä yhä enemmän kilpailluilla markkinoilla.

– Meidän toimintaideamme on suunnattu palvelemaan 
urheiluammuntaa ja erityisesti sen eniten tarkkuutta vaa-
tivia lajeja. tuomme tämän keskeisimmän asiamme esille 
myös brändin tunnuslauseessa: ”passion for precision – 
intohimona tarkkuus.”

vuodelle 2013 Scenarl -tuoteperhe kasvaa jälleen. ai-
emmin lanseeratut ovat:.224 GB544 4,5 g / 69 gr otM 
SCenarl,.224 GB545 5,0 g / 77 gr otM SCenarl, 6 
mm GB543 5,8 g / 90 gr otM 
SCenarl, 6 mm GB542 6,8 g / 
105 gr otM SCenarl.

uudet luodit: 6,5 mm GB547 
7,8 g / 120 gr otM SCenarl, 6,5 
mm GB546 8,8 g / 136 gr otM 
SCenarl,.30 GB552 10,0 g / 
155 gr otM SCenarl,.30 GB550 
11,3 g / 175 gr otM SCenarl.30 
GB551 14,3 g / 220 gr otM 
SCenarl.

uusien luotien tehdasladatut 
patruunat: 6,5x47 lapua GB547 7,8 
g / 120 gr otM SCenarl, 6,5x47 
lapua GB547 8,8 g / 136 gr otM 
SCenarl, 6,5x55 Se GB547 7,8 g 
/ 120 gr otM SCenarl 830 m/s, 

VUOdEN 2013 UUTUUkSIA:  bERETTA, HÄMMERLI, PARdINI, STEYR…
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6,5x55 Se GB547 7,8 g / 120 gr otM SCenarl 920 m/s, 
6,5x55 Se GB546 8,8 g / 136 gr otM SCenarl,.308 win 
GB550 11,3 g / 175 gr otM SCenarl.

juhlavuoden kunniaksi valmistettiin yksitoista uutta 
tuotetta.

– tilauskanta näyttää jopa juhlalliselta. kaupankäyn-
timme perustuu moneen eri tukijalkaan, joita itse kutsum-
me segmenteiksi. näiden kaikkien tukijalkojen yhteinen 
nimittäjä on luonnollisesti tarkkuus ja kilpailijamme peit-
toava laatu, Seikkula laukoo jämäkästi.

yhtiön saama tilauskanta kattaa koko maailman, nam-
mo lapua katsoo erittäin luottavaisin silmin niin kuluvaan 
vuoteen kuin tulevaisuuteen laajemminkin.

– kilpa-ammunnan tulosten ja kaupankäyntimme 
mittareiden mukaan olemme onnistuneet vahvistamaan 
asemaamme maailman johtavana ja laadukkaimpana toi-
mijana patruuna- ja patruunakomponentti-bisneksessä.

yhtiön patruunat on pakattu juhlavuoden kunniaksi 
uusiin rasioihin. ne tukevat osaltaan Seikkulan esittämää 
tavoitetta yhtiön säilymisestä laadukkaiden tuotteiden val-
mistajana.

NORdIS OY
nordis oy on vahvistanut myyntitiimiään yhdellä henki-
löllä. jukka-pekka niemitalon pääasiallisena tehtävänä 
on toimia myynnin koordinaattorina, mutta hän osallistuu 
myös ostojen koordinointiin sekä erilaisiin asiakas-, mes-
su- ja kilpailutapahtumiin.

– varsinaiseen ydinliiketoimintaan ei kohdistu muutos-
paineita. Markkinointiaktiviteetteja pyritään tehostamaan 
ja kohdentamaan aiempaa tarkemmin. uusia edustuksia 
ovat Steyr-ilma-aseet, Grulla-aseet, vfG-puhdistusväli-
neet, a-tec-äänenvaimentimet sekä Steinert-luodinno-
peusmittarit, selvitti myyntipäällikkö jani virtanen.

kivääriampujia kiinnostaa varmasti sähkölaukaisulla 
varustettu Steyrin Challenge e. virtanen toivoo saavansa 
mallin oulun erämessuille 23.-26. toukokuuta.

yhtiö edustaa useita tunnettuja tuotteita. keskeisimmät 
ovat lapua-patruunat, lapua-jälleenlatauskomponentit, 
vihtavuori-ruudit, lapua-pienoiskiväärinpatruunat, Sk-
pienoiskiväärinpatruunat, vihtavuori- ja Sk-haulikon-
patruunat, feinwerkbaun ilma-aseet, Sordin elektroniset 
kuulonsuojaimet, redding-latauslaitteet ja tarvikkeet, 
Grodås-kivääritukit, leica-optiikka ja karl kaps -optiikka.

lapuan Scenar-tuotevalikoima kasvaa uusilla luo-
tipainoilla sekä Scenarl-tuoteperhe laajenee. Scenar-
patruunoiden pakkauskoko muuttuu ja kaikkien lapuan 
patruunoiden pakkaukset ovat saaneet uuden ilmeen 
nammo-lapuan 90-vuotisjuhlavuonna.

– nordis oy tulee vahvistamaan markkina-asemaansa 

erityisesti erilaisten ampumiseen ja metsästykseen liittyvien 
tarvikkeiden toimittajana ja maahantuojana, virtanen kertoi.

SAkO OY
Sako oy satsaa tänä kesänä voimakkaasti Suomessa jär-
jestettäviin messuihin. yhtiö on mukana kuopion erätaika 
2013 -messuilla (26.-28.4.), vantaan outdoor -messuilla 
(17.-19.5, oma osasto), oulun erämessuilla (23.-26.5, 
oma osasto) ja korian erä ja vapaa-aika 2013 -messuilla 
(7.-9.6.). yhtiöllä on esittelyssä useita uutuuksia kysei-
sissä tapahtumissa.

– ampumaurheilijoiden kannalta varmasti suurin ja 
tärkein uutuutemme on uusi Beretta 692 -ratahaulikko. 
tämä malli korvaa pitkään markkinoilla olleen ja me-
nestyksekkään Beretta 682 -mallin, myyntipäällikkö kim 
juutilainen kertoo.

– viime vuoden kysyntä uudesta Beretta dt11:sta oli 
valtava, emmekä pystyneet toimittamaan kaikille haluk-
kaille kyseistä asetta. tälle vuodelle halukkaille tuotetta 
riittää useissa eri konfiguraatioissa. Sama koskee uutta 
692-mallia, juutilainen lupaa.

– kauan odotettu säätöperä on nyt saa-
tavana suosittuun Beretta Silver pigeon i 
Sporting -malliin, niin rata- kuin metsäs-
tysversiossa. 

yhtiön patruunoiden myynti on jatkuvas-
sa kasvussa ja erityisesti harjoituspatruunoi-
den kysyntään Sako on varautunut hyvällä 
toimitusvarmuudella. hinnankorotuksia har-
joituspatruunoihin ei tullut.

yhtiö järjestää Sako road Show -esittely-
tapahtumia kymmenittäin ympäri maata. tänä 
vuonna se järjestää ensimmäistä kertaa hau-
likoihin keskittyneet Beretta discovery tour 
2013 -kiertueen. Sen se toteuttaa yhteistyössä 
Sal:n kanssa. esillä ovat Beretan rata- ja met-
sästyshaulikoiden mallistot. kiertue vierailee 
kymmenellä paikkakunnalla. esillä olevia 
aseita on mahdollista testata. tapahtumissa on 
perinteiseen tapaan haulikkoseppä tekemässä 
ilmaista pienhuoltoa tuotuihin aseisiin.

– vuodesta tulee varmasti myynnillisesti 
haastava, mutta päättynyt ennakkomyyntimme 
osoitti, että kotimaisille aseille ja patruunoille 
on markkinoilla kysyntää, konsernin muita tuot-
teita unohtamatta, juutilainen kertoo. 

yhtiö satsaa nyt ja tulevaisuudessa nykyistä 
enemmän kauppiaille ja kuluttajille suunnattu-
jen tapahtumien järjestämiseen. yhtiö haluaa 
jalkautua harrastajien luokse. tämän johdosta 

se on alkuvuodesta palkannut uuden henkilön vahvista-
maan myyntiorganisaatiotaan.

OY TEEMA LINE LdT
toimitusjohtaja kurt thune on huolissaan ammatti-
kuntansa tulevaisuudesta. häntä harmittaa se, että 
iSSf:n ampumavaatetusta koskevat päätökset tehdään 
liian myöhään. ne astuvat voimaan lähes välittömästi, 
ja valmistajille jää suuret määrät sääntöjen vastaisia 
tuotteita varastoon. niitä on korjattava uusien sään-
töjen mukaisiksi. Samoin on korjattava hiljattain 
myytyjä varusteita. korjaukset aiheuttavat lisäkuluja 
sekä valmistajille että ampujille – mahdollisesti vä-
liportaallekin. 

Muuttuvat varustesäännöt ja niitä seuraavien uusien 
varusteiden hankinta voivat thunen mukaan lopettaa mo-
nelta ampumaurheilun harrastamisen.

hän toivoo, että uusista ampumaurheilun aloittavista 
maista löytyy ostajapotentiaalia niiden tilalle, jotka mah-
dollisesti ”ripustavat aseensa naulaan”.  6

1. Nammo Lapua on 90-juhlavuotenaan valmistanut 
uusia luoteja ja niihin tehdasladattuja patruunoita. 
Patruunarasiatkin on uusittu. Niitä esittelee 
markkinointiassistentti Johanna Vähäpesola.

2. NorDiksen myyntipäällikkö Jani Virtanen (vas.) ja 
toimitusjohtaja Marko Ala-Ketola myhäilevät Nammo 
Lapuan laajan luoti- ja patruunamalliston esitteen 
edessä. Yhtiö on Steyr-ilma-aseiden uusi maahantuoja.

3. Beretta 692 on Sakon uusi haulikkolajien italialainen 
kilpa-ase. Se korvaa tutun 682:n. IWA:ssa Sakolla oli 
komea osasto, jossa uteliaita palveli mm. Niina Rinne.

2.

3.

1.
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TAUSTAA
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana suomalaiset 
liikkuvan maalin ampujat ovat paitsi menesty-
neet hyvin myös kyenneet kehittymään tasaisesti. 
Nuorten sarjoista on noustu suoraan aikuisten 
huipulle. Onko tälle jokin valmennuksellinen tai 
harjoituksellinen syy? 

Nykyisten maajoukkueampujien harjoittelua on 
kehitetty tietoisesti koko heidän uransa ajan, ja vuo-
desta 2009 alkaen on linjattu maajoukkueen tapa 
harjoitella. Ampujien kanssa on kokeiltu eri paino-
tuksia, ja näistä saatuja oppia on hyödynnetty nuor-
ten, joukkueeseen nousseiden ampujien kanssa. 

Lyhyesti sanottuna harjoittelusta on haluttu tehdä 
monipuolista ja tehokasta. Ei välttämättä termejä, 
joilla ammunnan harjoittelua äkkiseltään kuvaisi.

VALMENTAJAN ROOLI
Valmentajan tehtävä on haastaa, kannustaa, tu-
kea, olla keskustelukumppani ja kovien harjoitus-
jaksojen aikana suunnitella harjoittelu niin, että 
ampujan vireystila ja keskittyminen ovat mahdol-
lisimman täydellisiä. Oleellinen asia valmentajalle 
muistettavaksi on ”motivoi mutta älä manipuloi”. 

Urheilijaa voi motivoida monin tavoin, mutta 
mielestäni on tärkeää, että hän ymmärtää harjoit-
telun ja harjoitteiden taustan ja tarkoituksen; mitä 

hän harjoittelee ja miksi juuri näin. 
Iso apu valmentajalle on ollut se, että uusien 

ampujien tullessa maajoukkueeseen on meillä 
ollut jo menestyneitä ampujia, joiden esimerkki 
on kertonut harjoitteiden hyödystä ja tuloksesta. 
Näin myös tulokkaan on ollut helppo uskoa har-
joitteluperiaatteisiin. 

Valmentaja ei kuitenkaan saa pyrkiä manipu-
loimaan urheilijaa, vaan hänen on tiedostettava, 
että viime kädessä urheilija harjoittelee ja kilpailee 
itseään vastaan, eikä valmentajaa, perhettä, jouk-
kuetta, maata tai lajiliittoa varten. 

Yksilölajien urheilijan on osattava olla myös it-
sekäs, mutta toki terveellä tavalla. 

Valmentajan on osattava asettua oikeaan suhtee-
seen urheilijaan nähden. Joskus on osattava kuun-
nella, keskustella ja joustaa, ja toisinaan on oltava 
kova mutta rehellinen. Valmentajan on osattava ja 
uskallettava kertoa nuorellekin urheilijalle, mikä 
on hänen tavoitteidensa vaatimus harjoituksen 
ja valmennuksen kannalta. Urheilijaa ei saa suo-
jella liian kovalta harjoittelulta, vaan päinvastoin 
sitä on joskus vaadittava. Kuitenkaan valmentaja 
ei saa moittia epäonnistumisen jälkeen. Kukaan 
ei ole kriittisempi itsensä arvioija kuin urheilija 
itse. Epäonnistumisen hetkellä urheilija tarvitsee 

nimenomaan tukea, ymmärrystä ja apua tulevan 
harjoittelun suunnitteluun. Myös siitä muistutta-
minen, mikä suorituksessa oli hyvää, on tärkeää.

ASENNE
Nykypäivän huippu-urheiluun kuuluu myös se 
että urheilijan elämä on rakennettava – jos ei lajin 
ehdoilla, niin ainakin lajin ympärille. Vaikka olem-
me amatöörejä, ei toiminnan tarvitse olla amatöö-
rimäistä. Olemme pyrkineet luomaan jokaisen 
urheilijan ympärille ”paketin”, jossa tuntimääräl-
lisesti riittävä harjoittelu on mahdollista, mukaan 
lukien fyysinen harjoittelu ja riittävä lepo. 

Tämä vaatii paljon nuorelta urheilijalta, mutta 
valmentajana ei voi pelätä vaatimista, sillä on tär-
keää, että urheilija tietää jo taipaleensa alkupäässä 
mitä oikea menestyminen vaatii. Sitoutumisen on 
oltava molemminpuolista, sillä on myös resurssi-
en tuhlausta, mikäli sekä urheilija että valmentaja 
eivät sitoudu pitkäjänteiseen, menestyshakuiseen 
ja myös uhrauksia vaativaan ajatteluun. 

Tässä olemme mielestäni erityisesti onnistu-
neet. Havaintojeni mukaan huipulle valikoituvat 
vain ne urheilijat, joilla on halu ja kyky harjoitella 
paljon. Lahjakkaita riittää toki enemmän, mutta 
heidän kilpaillessaan keskenään työn merkitys 
korostuu. 

JAA HARJOITTELU OSA-ALUEISIIN
Liikkuvan maalin lajisuoritus koostuu valmiusasen-
nosta, nostosta, kuljetuksesta, pidosta, laukaisusta 
ja jälkipidosta. Perinteinen tapa harjoitella on ollut 
vain toistaa lajisuoritusta. Noston harjoittelemista 
peilin edessä on joskus muistettu huomioida. 

LIIkkUVAN MAALIN 
VALMENNUSNÄkEMYS

Liikkuvan maalin lajivalmentaja Ville Häyrinen kuvaa kirjoituksessaan suomalaisten huippuampujien harjoittelua 
liikkuvan maalin lajeissa. Mitä lajin harrastaja voi siitä oppia ja soveltaa omaan harjoitteluunsa ja kilpailemiseen? 
Miten seuratason ohjaajat voivat hyödyntää oppeja ohjatessaan omia nuoriaan?

teksti: ville häyrinen   kuvat: ville häyrinen ja lassi palovalMennuSaSiaa

Ryhmäharjoittelua pitokisan merkeissä 
Vierumäellä järjestetyllä liikkuvan maalin ampujien 
leirillä. Mukana oli myös ranskalaisia ampujia.
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Olemme kuitenkin huomanneet, että harjoit-
telun jakaminen lajisuorituksen osa-alueisiin on 
oleellista. Olemme kehittäneet harjoitteita lau-
kaisulle, nostolle ja kierolle, mutta ennen kaikkea 
pidon parantamisen on huomattu vaikuttavan 
parhaiten ampujan tulostasoon. Yksinkertaisia pi-
toharjoitteita ovat mutkaisen viivan seuraaminen 
tähtäimellä, ylipitkät pidot, liian hitaaseen juok-
suun ammutut liikkuvan maalin sarjat ja paikal-
laan olevan maalin ampuminen.

HARJOITTELU
Riistamaalin monivuotinen vaikuttaja ja valmen-
tajaguru Erkki Rintakoski mainitsi usein motto-
maan lauseen: ”Ei laatua ilman määrää.” Tämä on 
haluttu viedä liikkuvan maalin maajoukkueessa 
niin pitkälle kuin mahdollista. Ampujien harjoit-
telu on suunniteltu niin, että harjoitusmäärien jat-
kuva lisääminen on ollut mahdollista. 

Ryhmäharjoittelun merkitys on myös koros-
tunut. Yhdessä tekemällä saadaan aikaan laaduk-
kaita harjoituksia ja eritasoiset urheilijat näkevät 
esimerkkiä huippujen harjoittelusta. Myös leiritys 
on suunniteltu palvelemaan paitsi harjoittelun 
seurantaa myös määrällisesti kovaa harjoittelua. 
Viime kaudella laukaisumäärät nousivat usealla 
ampujalla yli 30 000:n.

Laadun suhde määrään tulee kuitenkin ymmär-
tää oikein. Ei ole mitään mieltä vain ampumalla 
ampua suuria määriä. Valmennuksen tehtävä on ja-
kaa lajisuoritus osiin ja suunnitella harjoitteet kun-
kin osa-alueen kehittämiseksi – jokaisen urheilijan 
omien vahvuuksien ja heikkouksien pohjalta. 

Mihin määrää sitten tarvitaan? Huippuampuja 
tekee harjoitellessaan yli 95-prosenttisesti hyviä 
suorituksia. Heikko suoritus ei automaattisesti 
tarkoita huonoa osumaa. Ollakseen todellinen 
huippu on myös heikommalla suorituksella kyet-
tävä osumaan. Myös tätä täytyy harjoitella, mut-
ta heikompia suorituksia tulee verrattain vähän, 
kenties vain viisi sadassa laukauksessa. 

Jos harjoittelumäärä on vielä kovin alhainen, jää 
kilpailun paineessa usein eteen tulevien vaikeiden 
laukausten harjoittelu liian vähälle, jolloin laukai-
suhetkellä voidaan vain toivoa tietämisen sijaan.

MUUTOSOPPIMINEN
Muutosoppiminen tai variaatioharjoittelu on otet-
tu alusta asti liikkuvan maalin ampujien yhdeksi 
ohjenuoraksi. Tämä tarkoittaa lajisuorituksen 
muuttamista niin, että alkuperäinen suoritusmal-
li ”särkyy”. Tällöin urheilija joutuu ulos harjoit-
telun luomalta mukavuusalueeltaan. Hänet siis 
pakotetaan keskittymään ja tietoisesti ohjaamaan 
tekemistään, eikä vain rutiininomaisesti toista-
maan oppimaansa lajisuoritusta. Tässä on käy-
tetty muun muassa matkavaihteluita, tasapainon 
muuntamista ja näkökentän rajaamista. 

Perinteinen urheiluvalmennus, etenkin am-
munnan kaltaisessa taitolajissa, on aina puhunut 
suorituksen saamisesta selkäytimeen, automaati-
osta ja tämän vahvan suoritusmallin toistamisesta 
myös kilpailutilanteessa. Tätä käsitystä olen lähte-
nyt haastamaan. Jos pelkästään täydellinen rutiini 
ja automaatio riittäisivät ammuntasuoritukseen, 
onnistuisi se suuren harjoittelun ja toistamisen 
jälkeen vaikka silmät kiinni. Kuitenkaan kahta 
samanlaista suoritusta ei ole. Ne voivat olla hyvin 
samankaltaisia tai lähes identtisiä, mutta viime-
kädessä urheilijan on kuitenkin pakko tietoisesti 

tehdä suoritus. Opitut liikeradat ja suoritusvar-
muus ovat tässä keskeisessä osassa, mutta ne eivät 
muuta tietoista tekemistä automaatioksi.

HENkINEN VALMENNUS
Arvokisojen epäonnistumisen jälkeen Suomessa 
käydään aina keskustelua suomalaisten urheilijoi-
den henkisestä valmennuksesta ja sen riittämättö-
myydestä. Olen lähes allerginen tälle ajatusmallille, 
jossa henkinen valmennus nähdään jonkinlaisena 
taikuutena, jota suomalaisessa valmennuksessa ei 
osata huomioida. 

Henkisen valmennuksen erottaminen – edes 
ajatustasolla – varsinaisesta lajiharjoittelusta ker-
too lähes täydellisestä asiantuntemattomuudesta 
urheiluvalmennusta kohtaan. Urheilijan jokainen 
harjoitus on myös mentaalinen harjoitus etenkin 
ammunnan kaltaisessa lajissa, jossa ilman keskit-
tymistä ja ajatusta ei lajisuoritusta voi tehdä. 

Valmentaja–urheilija -parivaljakon on löydet-
tävä urheilijalle paras tapa käydä tuleva suoritus 
etukäteen läpi, oma toiminta, tekniikka ja muut 
mahdolliset muuttujat. Tämän merkitys koros-
tuu liikkuvan maalin lajeissa tai haulikkolajeissa, 
joissa valmiusasennon ottamisen tai kiekon pyy-
tämisen jälkeen kaikki on peruuttamatonta. Suo-
ritus on pakko tehdä. Ilman, että pää on mukana 
tekemisessä, on tämä mahdotonta jo harjoituksis-
sa, tai ainakin sen puuttuminen näkyy heti palaut-
teessa, taulussa. 

Mitä keinoja ampuma-urheilija voi käyttää kilpai-
lutilanteen hallitsemiseen? Se on fakta, että jokaista 
jännittää, myös kilpakumppaneita. Ajatus, jonka 
mukaan ”jos minua jännittää, jännittää kisakump-
pania ainakin yhtä paljon”, on hyvä pitää mukana. 

Kun harjoittelu on hoidettu hyvin, tehokkaas-
ti ja ennen kaikkea määrällisesti riittävästi sekä 
tuloskunnon näyttäessä hyvältä, muodostuu ur-
heilijalle luottamus omaan tekemiseen. ”Minä 
osaan” -ajatuksella on paras lähteä kilpailuun, ja 
tätä myös valmentajan tulee ruokkia. Hyvä vaikka 
hieman valheellinen itseluottamus on yksi onnis-
tumisen edellytys. 

Tosin suomalaisessa urheilukeskustelussa itse-
luottamusta puhkuvat kallepalanderit tuomitaan, 
mutta niin tuomitaan myös parastaan tekemään 
lähtevät ja katsotaan mihin se riittää -tyypit. Jo-
ten sen puolesta urheilija voi olla huolehtimatta, 
”puukkoa” tulee joka tapauksessa. 

Itse suoritustilanteessa henkistä valmentau-
tumista on myös keskittyä suoritustekniikkaan, 
asento suorassa, jalat rentona, katse taulussa -aja-
tuksilla voi pään toiminnan siirtää muuhun kuin 

Urheilija–
valmentaja 

-yhteistyötä vuosi 
sitten Ruotsissa 

järjestetyissä 
liikkuvan maalin 
MM-kilpailuissa.

pisteiden laskemiseen, epäonnistumisen pelkää-
miseen ja jännittämiseen. Laukauksen lähdettyä 
sen voi unohtaa, ja ammuttu laukaus siirtyy mui-
den ihmisten huoleksi. 

Lajiharjoittelussamme olemme hakeneet hen-
kistä kovuutta ja paineen kestämistä erilaisin kil-
pailuin harjoittelun lomassa. Näiden ei tule olla 
varsinaisen kilpailusuorituksen kopioita, vaan 
välillä voidaan kilpailla sadan pisteen sarjojen 
määrissä leirin aikana. Toisinaan pidämme kym-
menen hengen pitokilpailun pudotusammuntana. 
Viimeisten laukausten kestokykyä on harjoitettu 
ampujaa tietoisesti häiritsemällä, ja ainakin am-
pujien mukaan näillä keinoilla on saatu simuloi-
tua hyvin kilpailutilanteen jännitystä ja painetta.

AMMUNNAN VALMENNUSkESkUSTELU
Liikkuvan maalin lajeissa valmentajia on melko 
vähän. Aloittaessani lajivalmentajana heitä oli 
hälyttävän vähän, mutta kiitos liiton koulutusten 
ja aktiivisen rekrytoinnin, olemme kyenneet saa-
maan mukaan innostuneita ja osaavia ihmisiä. 

Haluamme luoda lajiimme kulttuurin, jossa 
valmentajat tapaavat, keskustelevat ja haastavat 
toisiaan ja vallitsevia käsityksiä. Koska piirimme 
on suhteellisen pieni, tämä onnistuu tällä hetkellä 
hyvin. Uskon, että valmennuksemme päälinjat 
ovat samat etelästä pohjoiseen ja että maajoukkue 
toimii tässä suunnannäyttäjänä.

Samaa toivoisin laajemminkin suomalaiseen 
ampumaurheiluun. Meiltä puutuu valmentajien 
välinen aito valmennuskeskustelu. Se alkaa hyvin 
liiton valmennuskoulutuksissa uusien valmentaji-
en kohdalla, mutta sen jälkeen me eri lajien val-
mentajat jäämme ikään kuin omillemme. 

Kaikkien meidän urheilulajimme on kuitenkin 
ammunta, vaikka lajikohtaisia eroja tekniikassa 
ja suoritusmalleissa on. Onko silti kyse pohjim-
miltaan niin eri lajeista? Meidän tulisi pohtia 
sellaisia kysymyksiä kuin mikä on suomalaisen 
ampumaurheilun vahvuus ja mikä on sen haaste. 
Onko lajeilla olemassa yhteinen reitti, kun nuoria 
huippuja aletaan siirtää maailman huipulle? Mitä 
tarkoittaa laatu ampumaurheilussa? Entä määrä? 

Yhteisen keskustelun avaaminen näissä aiheissa 
olisi koko suomalaisen ampumaurheilun etu, vaik-
ka yhtä oikeaa vastausta emme saisikaan.  6

Kirjoittaja on liikkuvan maalin lajivalmentaja.

Lisätietoja:
ville häyrinen 050 302 3300,
ville_hayrinen@hotmail.com
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nammo lapua oy/lapuan tehtaat juhlii 90-
vuotisjuhliaan lapuan kulttuurikeskus vanhassa 
paukussa toukokuun 23. päivänä. 

– pyöreät vuodet ovat aina pyöreitä vuosia, ja kun niitä 
on jo kertynyt 90, niin sitä kannattaa ehdottomasti juhlistaa, 
myynti- ja markkinointipäällikkö erkki Seikkula sanoo.

yhtiö elää vahvaa kasvun aikakautta. 
– lapua-liiketoiminta on osoittanut erittäin vahvaa 

tuloskuntoa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, 
ja juhlavuoden kunniaksi olemme päättäneet tehdä 
tästä vuodesta kaikkien aikojen ennätysvuoden. yhtiö 
on nyt saavuttanut iän, jonka tuomalla kokemuksella ja 
varmuudella pystymme taistelemaan yhä tiukentuvilla 
markkinoilla sekä vahvistamaan brändiä.

valtion kiväärinpanostehtaan syntysanat lausuttiin 
23. toukokuuta 1923. valtion patruunatehtaan (vpt) 
avajaisia vietettiin vuoden 1925 tammikuussa, jolloin 
kutsuvieraat saivat seurata myös meneillään olevaa koe-
ajoa tehtaan ensimmäisen patruunaerän valmistamiseksi. 

Sotien jälkeen tehdas liitettiin osaksi valtion Metalliteh-
taita, jolloin tuotevalikoimaan kuuluivat mm. jousi-, olka- ja 
männäntapit, polkupyörän polkimet ja huonekalujen helat. 
Sotakorvausten aikana tehtaalle kehiteltiin uusi tuoteryhmä, 
rullaketjut. koska tehtaan tuotantolaitteet oli ensisijaisesti 
tarkoitettu patruunoiden valmistukseen, aloitettiin tehtaalla 
siviilipatruunoiden valmistus. vuonna 1947 valmistettiinkin 

ensimmäiset pienoiskiväärinpatruunat. 
vuonna 1955 tehdas siirrettiin jälleen puolustusminis-

teriön alaisuuteen ja nimeksi tuli lapuan patruunatehdas. 
vuonna 1976 sattuneen räjähdysonnettomuuden jälkeen 
tehtaan tuotantoa ryhdyttiin siirtämään pois lapuan 
keskustasta. ensimmäisenä jouttikallion teollisuusalueel-
le valmistuivat uudet lataamot vuonna 1978. pitkäaikai-
nen siirtyminen päättyi vuonna 1994, kun tehtaan uusi 
pääkonttori ja metalliyksikkö otettiin käyttöön. 

vuoden 1996 lopussa yhtiö tuli osaksi patria-konser-
nia ja sai nimekseen patria lapua oy. patria lapua oy 
ja laukaalla toimiva vihtavuori oy fuusioitiin. vuodesta 
1992 lähtien yhtiöön on kuulunut myös saksalainen 
tytäryhtiö Sk jagd- und Sportmunitions Gmbh, joka on 
vuodesta 2004 lähtien tunnettu nimellä lapua Gmbh. 
lisäksi keskisytytteisten patruunoiden tuotantoa tapahtuu 
nykyään myös nammo tactical, inc. toimesta yhdysval-
tain arizonassa.

tällä hetkellä yhtiön ampumatarviketuotanto on osa 
vuonna 1998 perustettua pohjoismaista nammo (nordic 
ammunition Company) -konsernia. omistajina ovat pat-
ria industries oyj ja norjan valtio raufoss a.S.:n kautta.

nammo-konsernin pääkonttori sijaitsee norjan 
raufossissa ja konserni työllistää yhteensä vajaat kaksi 
tuhatta työntekijää. nammo lapua oy:llä on kotimaassa 
tehtaat lapualla ja vihtavuoressa sekä toimisto vantaalla. 

nammo lapua oy:n kotimaan jakeluyhtiönä toimii 
nordic distribution oy nordis. nammo-konsernilla on 
lapualla pienkaliiperitoimintoja sekä isokaliiperisten 
ampumatarvikkeiden valmistusta.

nammo lapua oy:n valmistamien patruunoiden 
ostajia ovat metsästäjät, urheiluampujat, viranomais-
organisaatiot sekä puolustusvoimat. tuotevalikoimaan 
kuuluvat patruunat ja patruunakomponentit sekä tykistön 
ja heittimistön panokset, sytyttimet ja nallit. 

lapualaisilla patruunoilla on saavutettu useita 
mestaruuksia ja mitaleja. lapua-patruunoita viedään yli 
50 maahan. tärkeimmät vientialueet ovat pohjoismaat, 
keski-eurooppa ja yhdysvallat. 

– paljon on takana, mutta uskomme vahvasti, että me-
nestyksekkäitä vuosia on vielä runsain mitoin tulossa vielä 
meille nykyään yhtiön palveluksessa työskenteleville, mutta 
ehdottomasti myös tuleville alan osaajille lapua-merkin 
parissa, Seikkula sanoo juhlien kynnyksellä.

lapuassa suhtaudutaan luottavaisin mielin tulevai-
suuteen. 

– huippuvuosien tuloksia on onnistuneesti investoitu 
koneisiin, osaamiseen ja ennen kaikkea kilpailukyvyn 
kehittämiseen. olemme valmiina ottamaan tulevien vuo-
sien ja vuosikymmenten haasteet vastaan ja tarjoamaan 
huippulaadukkaita tuotteita urheiluampujille, metsästäjil-
le ja eri ammattiryhmille.

NAMMO LAPUA OY LAPUAN TEHTAAT TÄYTTÄÄ 90 VUOTTA

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
20.–26.5. & 26.8.–1.9.

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

irmeli tommila on luovuttanut isänsä, 
menestyneen ampumaurheilijan olavi 

elon leike- ja harjoituspäiväkirjat Suomen 
ampumaurheiluliitolle.

niiden kopiot ovat olleet kaikkien 
nähtävissä Suomen Metsästysmuseossa 
riihimäellä, mutta nyt alkuperäiset kirjat 
löytyvät ampumaurheiluliiton toimistos-
ta. nähtäväksi jää, siirtyvätkö ne sieltä 
edelleen urheilumuseoon. 

porilainen kivääriampuja olavi elo 
edusti Suomea kaksissa olympialai-
sissa, Berliinissä 1936 ja lontoossa 
1948. Berliinissä hän sijoittui 15:nneksi 
pienoiskiväärin 30 ls makuun kilpailussa. 
lontoossa tuli kuudes sija vapaakiväärin 
3x40 ls kilpailussa. 

elo voitti neljä henkilökohtaista maa-
ilmanmestaruutta loistavin tuloksin, sillä 
kolme niistä tuli Me-tuloksella. hän nousi 
helsingissä vuonna 1937 järjestettyjen 
MM-kilpailujen parhaaksi ampujaksi 
viemällä mestaruuden sotilaskiväärin 3x20 
ls kisassa ja vapaakiväärin pystyasennon ki-
sassa. kaksi muuta kultamitalia tuli vuoden 
1949 MM-kilpailuissa Buenos airesissa 
(vapaakivääri 3x40 ls ja vapaakivääri, pysty).

Buenos airesin MM-kilpailujen 
jälkeen elo lopetti uransa, jonka aikana 
hän saavutti neljän henkilökohtaisen 

maailmanmestaruuden lisäksi neljä 
hopeaa ja kaksi pronssia, kaksi pohjois-
maiden mestaruutta ja yksitoista Suomen 
mestaruutta. joukkuekilpailussa elo oli 
voittamassa kolmea MM-kultaa, yhdeksää 
hopeaa ja neljää pronssia. elo luopui 
harrastuksestaan, koska hän alkoi johtaa 
isänsä perustamaa rautakauppaa.

elolle on myönnetty muun muassa 
Sal:n kultainen ansiomerkki ja Suomen 
urheilun hopeinen ansioristi. hän oli 
Sal:n liittohallituksessa vuosina 1949-56. 
elo toimi seuransa Satakunnan ampujien 
puheenjohtajana vuoden ajan.

elo valittiin vuonna 1949 Suomen 
kolmanneksi parhaaksi urheilijaksi – 
edellään vain juoksija viljo heino ja toinen 
ampumaurheilija pauli janhonen. elo 
syntyi porissa eli 5. huhtikuuta 1913. hän 
kuoli vuonna 1979.

elon aseet ovat riihimäen metsästys-
museossa.

tommilan luovuttamat kirjat ovat 
mielenkiintoista luettavaa ja katsotta-
vaa. niistä käy ilmi muun muassa se, 
että MM-kisamatka argentiinaan kesti 
kaikkiaan runsaan kuukauden. urheilijoilla 
oli pitkällä matkalla mukana monenlaista. 
”kalakukko lensi yli päiväntasaajan”, 
otsikoi uusi Suomi 27. lokakuuta 1949. 

OLAVI ELON LEIkE- JA HARJOITUSPÄIVÄkIRJAT 
LUOVUTETTU AMPUMAURHEILULIITOLLE    

TuLe jA TesTAA 
TARkkuuTesi!
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I n  M e m o r i a m

Jorma Marjamäki
30.8.1932-10.2.2013

Hyvinkäällä siunattiin helmikuun 23. päi-
vänä entinen kaupunginpuutarhuri ja 

mestariampuja Jorma Marjamäki. Hän oli syn-
tynyt Alajärvellä. 

Marjamäki vietti lapsuutensa yksinhuolta-
jaäidin lapsena. Työelämä alkoi paimenpoika-
na. Paimenessa oli aikaa lukea, ja sieltä olivat 
peräisin hänen lukuintonsa ja hyvä yleissivis-
tyksensä.

Puutarhurin ammattiin löytyi kimmoke hie-
man erikoisesti. Koulupoikana hän alkoi kas-
vattaa sota-ajan tupakkapulaan kessuja, kuten 
moni muukin sen ajan maalaispoika. Hän kävi 
viisivuotisen ruotsinkielisen puutarhakoulun 
Turun ruotsinkielisessä Svenska Trädgådsmäs-
tare -skolanissa. Marjamäki valmistui sieltä 
vuonna 1958, ja ensimmäinen työpaikka löytyi 
Hyvinkään Uudestakylästä tri Nygvistin yksi-
tyissairaalan puutarhasta.

Sieltä on peräisin myös innostus ammun-
taan. Kylän miehet olivat innostajina. Heistä 
mainittakoon Poltinojan ”pienoiskivääriperhe”. 
Ammunnassa hän saavutti kuusi pistoolin SM-
titteliä ja lukuisia ikämiessarjan voittoja.

 

Marjamäki edusti Suomea EM-kilpailuissa 
vuonna 1985. Isopistoolin joukkue Marjamäki, 
Seppo Mäkinen ja Arvo Papponen sijoittui Osi-
jekissa kolmanneksi. Marjamäki oli joukkuees-
sa innostava ja kannustava, sotilaallisen ryhdin 
omaava esimerkillinen herrasmies.

Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura eli 
HyMAS oli hänelle kaikki kaikessa sekä halli-
tuksen jäsenenä että nuorempien ohjaajana.

Yksityissairaalan jälkeen hän siirtyi Ri-
dasjärven työlaitoksen puutarhuriksi1966 ja 
Hyvinkään kaupungille työnjohtajaksi 1974, 
apulaiskaupunginpuutarhuriksi 1980 ja kaupun-
ginpuutarhuriksi 1987. Siitä hän eläköityi 1995.

Pistooliammunnan lisäksi Jorma oli tasokas 
öljyvärimaalari osallistuen useisiin näyttelyihin.

Näkökyvyn heikkeneminen sairauden takia 
muutti lukemisen äänikirjoihin. Viimeiset vuo-
tensa hän asui kaupungilla, mutta vuonna 2008 
todettiin parantumaton verisyöpä, josta johtu-
en viimeiset vuodet olivat tuskantäytteisiä.

Alajärven poika teki elämäntyönsä Hyvin-
käällä. Orpopojasta kehittyi mestari työssään 
ja ammunnassa. Mies, jolle ystävät olivat kaikki 

kaikessa. He pitivät myöskin yhteyttä aivan vii-
meisiin päiviin saakka. Jorma palaa viimeisen 
leposijaansa Alajärvelle sukuhautaan.

Esko Sarvikas 

(Maalaus: E. Kohonen 1982,  
Jorma Marjamäen 50-vuotislahjaksi.)

Timo Alanen
26.12.1942-14.2.2013

Helsinkiläinen Timo Alanen kuoli koto-
naan ystävänpäivänä 14. helmikuuta. 

Hän syntyi tapaninpäivänä 26.12.1942 ja ehti 
täyttää viime jouluna 70 vuotta. Alanen toimi 
muun muassa Suomen Ampumaurheiluliiton 

hallituksen jäsenenä (1993-98) ja liittovaltuus-
ton puheenjohtajana (2003-06) sekä Sibbo 
Skyttegillen pitkäaikaisena puheenjohtajana.

Ammatiltaan Alanen oli taksiautoilija – isän 
perintönä. Lisäksi hänellä oli aiemmin toimis-
tokoneita ja -tarvikkeita myyvä liike.

Vapaa-aikansa Alanen vietti mieluiten 
vaimonsa kanssa mökillä. Metsästys ja kalastus 
kuuluivat hänen mielekkäimpiin harrastuk-
siinsa ampumaurheilun lisäksi.

Alanen oli urheilumies. Ampumaurheilu, 
autourheilu, hiihto, jalkapallo ja jääkiekko 
olivat miehen rakkaimmat lajit. Niissä hän 
toimi kilpailijana ja toimitsijana sekä muissakin 
keskeisissä tehtävissä. Viime vuosikymmeninä 
ampumaurheilu oli hänelle harrastuksistaan lä-
heisin. Sibbo Skyttegillen puheenjohtajana hän 
toimi ansiokkaasti yhdentoista vuoden ajan.

Alasen puheenjohtajakaudella SSG kehittyi 
ammattimaisesti johdetuksi urheiluseuraksi 
muistaen kuitenkin yksittäisten jäsentensä 
odotukset ja toiveet.

Alanen oli aktiivisesti mukana Sipoon uutta 
keskusampumarataa rakennettaessa 1980-lu-
vulla. Taksiyrittäjä kasasi tukkeja sahuria varten 
silloisen puheenjohtajan Per-Erik Stjernbergin 
kanssa. Alanen puuskutti painiessaan itsepäisten 
puiden kanssa ja ihmetteli sitä, miksi kaiken 
piti olla millilleen vaakatasossa ja tukkikasojen 
neljän metrin korkuisia. Taksissa riitti, kun 

nosti puoli metriä laukkua, niin se livahti auton 
takakonttiin. Hyvävoimainen maanviljelijä 
hymyili osaaottavasti vieressä ja pyysi väsy-
nyttä tarttumaan kiinni seuraavaan tukkiin! Ja 
uupunut tarttui.

SAL:n nykyinen puheenjohtaja Pia Nybäck 
piti juhlapuheen SSG:n 50-vuotisjuhlassa 
kolme vuotta sitten. Hän totesi muun muassa 
seuraavaa: ”Sibbo Skyttegille on asiansa osaa-
vien ammattilaisten ja sydämellään mukana 
olevien seuraihmisten ampumaseura.” Lause 
osui täydellisesti Timo Alaseen.

Alasella oli ampumaurheilussa kansainvä-
linen tuomarikortti, ja hän oli toimitsijateh-
tävissä Suomessa järjestetyissä kolmissa EM-
kilpailuissa ja kerran Virossa. MM-kilpailuissa 
hän oli työtehtävissä kahdesti.

Alanen palkittiin ansioistaan muun muassa 
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansio-
ristillä ja SAL:n kultaisella ansiomerkillä. Hän 
oli SSG:n kunniajäsen.

Rehtiä Timo Alasta jäivät kaipaamaan 
Sipoon ampumakeskuksen kahviossa usein 
auttanut Ulla-vaimo ja heidän kaksi tytärtään, 
muut omaiset ja suuri ystävien joukko. Vir-
keiden juttutuokioiden käynnistäjä on poissa. 
Tuokiot jatkuvat, puheenaiheena on useasti 
muistelu edesmenneestä.

Matti Erkkilä
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Miksi harrastat ammuntaa? koska se on 
hauskaa ja saa uusia kavereita.

Mikä on tavoitteesi? olla huipulla.

Mikä on kivointa ammunnassa? tuloksen 
jännittäminen ja uudet kaverit.

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan?
rauhallinen ja kärsivällinen.

Mikä on unelmasi? olla mahdollisimman hyvä ja 
päästä ulkomaille kisoihin.

Tekniikka vai tahto? tahto.

Mikä on lempihedelmäsi? Mansikka.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
hevonen tai koira.

Mukavin kouluaine? liikunta.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempivärisi? pinkki ja turkoosi.

Mikä sinusta tulee isona?
ei vielä tietoa.

kuka olet? riina leskelä. 

Mistä olet kotoisin? haapajärveltä. 

kuinka vanha olet? yksitoista vuotta.

Mitä seuraa edustat? haapajärven 
ampumaseuraa (haaaS).

kuinka kauan olet harrastanut ammuntaa? 
reilut neljä vuotta.

Mikä on lajisi? ilmakivääri.

kuka toimii valmentajanasi?
iskä vesa leskelä sekä seurasta pekkalan erkki ja 
laitisen jarmo.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
haitarinsoitto, hiihto, ampumahiihto ja 
ampumajuoksu.

Miten aloitit ammunnan?
kävin serkun kanssa ampumaseuran harjoituksissa 
kokeilemassa ammuntaa, ja se tuntui kivalta.

Minkälainen olet luonteeltasi?
aika rauhallinen.

Koelaukaukset

Kilpailulaukaukset

Finaali

INTRO
kuka olet? jarmo laitinen, 45-vuotias ”cnc”-
kuski. 
Mistä olet kotoisin? olen pyhäjärveltä, mutta 
muuttanut työn perässä haapajärvelle.
Urheilutaustasi? nuorena harrastin monia 
eri lajeja. keihäänheitossa ja kuulantyönnössä 
kilpailin piiritasolla. ammunta oli mukana 
pikkupojasta lähtien, lähinnä metsästysseuran 
kilpailuissa. nykyään ammun yhdet 
metsästyshaulikkokisat vuodessa.
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Se alkoi vuonna 2006, kun 
olin harjoittelemassa ilmakiväärillä. poikani 
riku ampui tuolloin viisivuotiaana ensimmäisen 
kerran istumatuelta. hän aloitti vuonna 2010 
pekkalan erkin ampumakoulussa, jossa olin 
itsekin tiiviisti mukana. pojan ohjaaminen ja 
valmentaminen jäivät myöhemmin minulle. 
viime vuonna minut valittiin seuramme 
nuorisopäälliköksi.
 

VARSINAISET bIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
halu kehittyä. Se tuo mukanaan halun harjoitella 
ja ottaa selvää harjoitusmetodeista sekä halun 
testata tasoaan kilpailemalla. toisin sanoen 
intohimo harrastamaansa lajiin!
Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Se on pysynyt samana viimeiset 
parikymmentä vuotta. tasaisin väliajoin joku 
suomalainen ampuja on noussut voittajaksi 
tai mitaleille arvokisoissa. ehkä kuitenkin 
ammunnan arvostus ja harrastajamäärät ovat 
lisääntyneet. näkemykseni perustuu seurani 
tilanteeseen. uusien lakien vaikutus jää 
nähtäväksi. valitettavasti on todennäköistä, 
ettei se lajin tilaa tule ainakaan helpottamaan. 
töitä on tehtävä hartiavoimin, jotta ammunnan 
suosiota ja näkyvyyttä saadaan lisättyä.

RevolveRihaastattelussa >  Riina LeskeLä , haapajäRven ampumaseuRa (haaas)

Lapsen
SuuSta
KUULUU

Minkälainen on hyvä valmentaja? kannustava 
ja kärsivällinen.

kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? kaisa Mäkäräinen.

Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta kuin 
ammuntaa?
yhteisiä leirejä ja retkiä.

ToTuus

kerro vitsi tai motto.

voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Terveisiä kaikille ampujille.

Hämeenlinnassa tavataan!

Tuuletuksen paikka
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TOISENLAINEN
JA SITTEN KUULLAAN

ToTuus
Mikä on SAL:n Pohjanmaan alueesi 
ampumaurheilun tila? erittäin hyvä. alueella 
järjestetyissä kisoissa on paljon osanottajia 
verrattuna suurimpaan osaan maan muista alueista. 
varsinkin nuorten ampujien määrä on loistava 
esimerkki muille. 

Mikä on suomalaisen kivääriammunnan 
tila? Menestys lepää kansainvälisesti muutaman 
”huippuampujan” varassa, jotka hekään eivät ole 
onnistuneet viime aikoina aivan odotetusti. tila on 
tällä hetkellä odottava. on jokunen ampuja, joka voi 
nousta ja nostaa sen taas maailman huipulle. yksi 
heistä on juho kurki. nuoria uusia ampujia täytyy 
saada enemmän mukaan, esimerkiksi järjestämällä 
ampumakouluja. 

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
valmentajana ja ohjaajana tavoitteeni on nähdä oman 
poikani harrastuksen jatkuminen kilpa-ammunnan 
parissa vielä hänen aikuisiälläänkin.
Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? Se on täysi kymppi.

Millainen on vanhempien rooli seurassanne? 
Se on elintärkeä harrastuksen aloittamisen ja 
siinä kehittymisen vuoksi. olemme seurassamme 
nähneet, että ne nuoret ampujat, joiden vanhemmat 
ovat aktiivisesti mukana nuoren ja lapsen 
ampumaurheilussa, ovat menestyneet nuorten 
kilpailuissa. 

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
kohokohtia ja huippumenestystäkin on tullut 
paljon muun muassa kasa-ammunnassa ja 
vammaisammunnassa. Minun aikanani suurimmat 
kohokohdat ovat viime vuoden kultahippufinaalien 
12ht-sarjan joukkuemestaruus sekä tämänvuotiset 
12ht- ja 14ht-mestaruudet. ne nousevat arvoon 
arvaamattomaan, koska voitot ampuneet nuoret ovat 
niitä tulevaisuuden vaikuttajia lajissa.

kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
yli puolet rahoituksesta tulee sponsorituloina 
yhteistyökumppaneilta. toinen tulonlähde 
ovat jäsenmaksut. yksi pienempi rahoituksen 
hankintamuoto on järjestää radallamme ilma-
asetapahtumia yrityksille tai kouluille. Myös 
paikallisissa tapahtumissa tapahtuvat kahvi- ja 
makkaramyynnit auttavat toimintaamme.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Sosiaalinen yhdessäolo, 
jonka harrastaminen tuo mukanaan. Se kasvattaa 
sosiaaliseen toimintaan myöhempää elämää varten. 
harrastuksen ei ole kuitenkaan pakko olla huipulle 
tähtäävää, vaan riittää, kun se on mukavaa ja hauskaa 
ja lapsi tai nuori viihtyy.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on? Meillä on 8-paikkainen ilma-
aserata haapajärven monitoimitalossa, jossa on 
kahtena iltana viikossa nuorten harjoitusvuorot, 
sekä illat pistooli-, metsästys- ja ”senioriampujille”. 
viikonloput ovat vapaita kaikille. aktiiviampujilla 
on avaimet, joten he voivat käydä harjoittelemassa 
myös päivisin. ilma-asekisoja varten on mahdollista 
rakentaa 40-paikkainen hyvä kilpailurata. 
ruutiaseille 50m ja 100m kiväärirata, haulikolle 
trap-rata ja hirvirata. ruutiaseille on valmisteilla 
uusi ampumarata. hanke on hyvässä myötätuulessa 
ympäristölupia myöten. Meillä on kymmenen 
uutta paineilmatoimista ilmakivääriä sekä kaksi 
ilmapistoolia. pienoiskiväärejä on käytössä kolme.
Millainen on nuorten harrastajien tilanne 
seurassasi? erittäin hyvä. ilma-aseiden 
ampumakouluja on kolmena iltana viikossa. 
niissä käy säännöllisesti noin 40 ampujaa, joista 
lähialueen kilpailuissa heistä käy noin puolet. nuorten 
ampumakoululaisten määrä tullee nousemaan 
kultahippumenestysten vuoksi. uusilla ampujanaluilla 
on mahdollisuus aloittaa harjoittelu seurassamme. 

Millainen on hyvä valmentaja? hyvä valmentaja 
osaa kuunnella valmennettavaansa, tulkita hetket, 
jolloin ampuja ei ole valmis esimerkiksi harjoituksiin 
väsymyksen tai muun asian takia, sekä osaa käsitellä 
asioita ja luoda innostusta, kun asiat eivät oikein 
luista. on hyvän valmentajan merkki, kun nuori 
ampuja kehittyy ja pärjää kilpailuissa.
Mikä on valmentajan työssä palkitsevinta? 
ehdottomasti parasta on, kun ampumasuorituksen 
jälkeen näkee nuoren ampujan kasvoilla hymyn. kun 
ampuja on tyytyväinen suoritukseensa, täytyy sen 
riittää myös valmentajalle. 
Entä haasteellisinta? vastakohtana voi sanoa, 
että ampujan itsetunnon palauttaminen ja uuden 
uskon luominen ovat huonon päivän tullen usein aika 
haasteellisia.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan 
lisäksi? nuoren on harrastettava monia eri asioita. 
vaikkapa liikunnalliset harrastukset palvelevat 
ammuntaa hyvin, ja esimerkiksi kädentaitoja 
harrastavilla koordinaatiokyky paranee. yhteisen 
hauskanpidon on huomattu olevan isossa roolissa 
ampumaharrastuksen lisäksi.
kuka on hienoin urheilija, jonka tiedät? 
tähän on helppo vastata: oma poikani, 
kultahippuikäinen 12-vuotias ampuja.
Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-ajatus? 
Me luomme kaikille halukkaille mahdollisuuden 
harrastaa ampumaurheilua ja kilpailla mukavassa 
ja terveessä hengessä, iloa tuottaen. lähdemme 
siitä, että nuoret ovat ensisijaisen tärkeitä. pitkällä 
tähtäimellä tarjoamme heille mahdollisuuden kehittyä 
maailman huippuampujiksi.

bONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Onnellisen elämän avain on elää ja nauttia kaikista 
asioista eikä murehtia pieniä vastoinkäymisiä. Tämä 
elämä on kuitenkin ainutkertainen. Onnellisen elämän 
avain on tehdä haaveistaan totta.

laulun sanat > JaRmo Laitinen, haapajäRven ampumaseuRa (haaas)

VALMENTAJAN SUUSTA
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PÄÄTÖkSIÄ JA TIEdOTUkSIA

TAVARAPÖRSSI
MYYdÄÄN ampujantakki friitala, kolmiasento. friitalan musta nahkatakki, 
kivääriampujalle, koko l/52, malli ”kolmiasento”, vähän käytetty. hinta 100 €.
ota yhteyttä: pekka Sipilä, pekka.sipila@elisanet.fi, 050 511 2012

MYYdÄÄN walther SSp vakiopistooli cal .22. ammuttu noin 3000 laukausta. 
Mukaan tulevat kaksi lipasta, laukku, työkalut. kahva on kokoa M säädettävällä 
kämmensyrja tuella. hinta 1550 €.
tiedustelut: petri kantola, 050 536 0400 tai petri.kantola08@gmail.com

MYYdÄÄN aseita vasenkätisille: vapaakivääri Gruning&elminger, ft 300 kal 6mm 
br. vapaa pienoiskivääri anschoutz. vapaa pienoiskivääri feinwerkbau. ilmakivääri 
feinwerkbau 700. ota yhteyttä: hannu 0400 226 369

MYYdÄÄN sporting-haulikko Beretta 682 Gold e vaihtosupistajilla, piiput 71 cm.
ase on uusi. hinta 2900 e, tai saman mallinen 4 vuotta vanha, n. 25 000 ls 
ammuttu 76 cm piipuilla, sama. hinta 2000 €. ota yhteyttä: 040 721 9270

MYYdÄÄN ampumatakki, housut ja kengät anschutz kolmiasento. kaikki hyvässä 
kunnossa, ei kulumisen jälkiä. takki kokoa 52, housut kokoa 52 ja kengät ovat 
numeroa 44. Myydään, koska ovat jääneet pieneksi. takki 170 €, housut 150 €, 
kengät 150 €. ota yhteyttä: juho 050 566 9280, juhohakola@hotmail.com

MYYdÄÄN tarpeettomana harrastuksen lopettamisen vuoksi uudenveroinen 
pardini Sp cal. 22 l.r. urheilu/olympiapistooli. pistooli ostettu syksyllä 2008 
”uudenkarheana”. Sillä on ammuttu erittäin vähän. ei laukaustakaan kahteen viime 
vuoteen. aseessa on l-koon vuolematon oikean käden kahva. hinta tarvikkeineen 
1100 €. Myyn samasta syystä CZ 75 luger Combact 9mm -pistoolin, joka ostettu 
uutena, mutta on lähes käyttämätön. aseella on ammuttu korkeintaan 50 laukausta. 
aseen mukana varalipas, patruunain syöttölipas, vyökotelo ja tehtaan aselaukku. 
hinta tarvikkeineen 400 €. tiedustelut: 040 593 3629, seppo.leskinen@pp.inet.fi

MYYdÄÄN ilmakivääri anschutz 9003 premium alu, s2-kahva M, tähtäinsarja 
7020/20 säädettävä iiris 0,5-3,0. ase ostettu 3/2010. hyvässä kunnossa, ammuttu 
vain 3000-5000 laukausta. hinta 2300 €.
ota yhteyttä: markkukorpelainen@luukku.com  tai 041 432 1776

MYYdÄÄN skeet-haulikko perazzi MX8. ase on hyvin pidetty ja sen 
uutta vastaavassa kunnossa. aseen mukaan tulevat perazzin oma laukku, 
varaiskurinjouset ja nallipiikit. olen hankkinut aseen vähän käytettynä 2006. Sillä 
on ammuttu n. 45 000 laukausta. kaikki tämä hintaan 3000 €.
ota yhteyttä: juhani Simonen 0400 978 909 tai simonju@wippies.fi

MYYdÄÄN walther ilmapistooli malli 53. ase hyvässä käyttökunnossa. 
tiedustelut: sähköpostilla pihl476@gmail.com  tai p. 044-5969515

MYYdÄÄN ruger .22 cal. Mark ii -puoliautomaattiase tarkkuusammuntaan. 
hyväkuntoinen, uutta vastaava, vähän käytetty. teräksen värinen, kahdella lippaalla. 
edullinen hinta. ota yhteyttä: matti.villanen@quicknet.inet.fi  tai puh. 040 592 3959 

Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja ampumaseurojen käyttöön.
kerro lyhyessä ilmoituksessasi onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. esittele tuote, sen 
kunto, hinta ja yhteystietosi. voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/
jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella Suomen ampumaurheiluliitto, pirjo Manninen, radiokatu 20, 00093 Slu.
julkaisemme urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.

95 vUOTTA
Salonen  oiva tMsa 27.5.

85 vUOTTA
kuokkanen aarne  hva  10.6.  
vallius valdemar  hva  13.6.

80 vUOTTA
heliövaara veli-jukka  noSa  19.2.

75 vUOTTA
Barck leif  paS  13.2.  
nyyssönen pentti  kuusa  30.5.  
nenonen jarmo  tSa  4.6.  
pesonen jorma  nora  25.6.  
Stolt rauno  paS  25.6.

70 vUOTTA
vaherio arimo  paS  16.2.  
rahkola raimo  paS  17.3.  
Åby esko  eja  5.5.  
lehtinen kalevi  paS  15.5.  
Stenius pentti  eSf  19.5.  
lindgren Christer  eSf  30.5.  
lehtinen kyösti  paS  7.6.  
Bergström Märtha  eSf  5.7.

60 vUOTTA
Saarelma ilpo  paS  2.1.
kääriäinen viljo  paS  28.4.
Mäki Markku  MSa  23.5. 
uutela Mauri noSa 1.6.
anttila hannu  paS  8.6.  
lehtimäki raimo  tSa  14.6.  
Qvick Matti  MkMS 15.6.

50 vUOTTA
raatikainen heikki  paS  2.3.  
Saariko Simo  SäSa  12.3.  
puhakka ari  paS  18.4.  
ristolainen hannu  paS  12.5.  
Cajander jan Michael  eSf  14.5.  
imponen teuvo  tSa  16.5.  
nieminen harri  kuusa  19.5.  
Mäntylä timo  tSa  22.5.  
vastamäki timo  tSa  23.5.  
jänismäki vesa  tSa  27.5.  
pentikäinen juha  kuusa  9.6.  
ruippo jarmo  kuusa  17.6. 
laari tuomo  kuusa  19.6.  
Marttinen vesa  k-uaS  19.6.  
kulmala tapio  tSa  25.6.
vettenranta timo noSa 30.6.

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.

ONNITTELUT

Hallituspäätöksiä 2013
Sal:n liittohallituksen päätökset 2013 löytyvät liiton nettisivuilta
www.ampumaurheiluliitto.fi/hallinto/liittohallitus

UUdET JÄSEN- JA LISENSSIMAkSUT 
ampumaurheiluliiton hallitus antoi liittovaltuustolle tiedoksi kuluvan 
vuoden päivitetyn talousarvion 27. huhtikuuta pidetyssä liittovaltuuston 
kokouksessa. Se on suhteutettu realisoituviin tuloihin, valtionapuun 
ja avustuksiin. Budjettia on myös kulujen osalta supistettu niin, että 
suunniteltuun 30 000 euron ylijäämään päästään. 

valtuustolle esiteltiin myös päivitetty liiton strategia. 
pääpainopistealueet ovat tänä vuonna realistinen toiminnan ja talouden 
suunnittelu ja seuranta, Me yhdessä -prosessiin liittyen seurojen 
tavoitteellinen johtaminen ja taloudenhoito sekä nuorisotoiminta ja siinä 
erityisesti ampumaurheilukoulut.

kokouksessa vahvistettiin myös vuoden 2014 talousarvion perustana 
olevat maksut. jäsenmaksu nousee ensi vuonna 24 eurosta 26:een. niin 
sanottu perheen toisen henkilön jäsenmaksu nousee kahdella eurolla 
21 euroon. lisenssimaksut ovat: aikuiset 40 € (35 €, suluissa vuosi 
2013), nuoret 13 € (8), harraste 25 € (20), yli 70-vuotiaat 16 € (11), 
vammaislisenssi 15 € (10).

liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin hannu haapaniemi (häme) 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. varapuheenjohtajiksi valittiin tapio 
hänninen (lappi) ja anna-kaisa räsänen (itä-Suomi).

ehdollepanotoimikuntaan valittiin hannu haapaniemi (puheenjohtaja, 
häme), anna-kaisa räsänen (itä-Suomi), juhani Öhman (keski-Suomi), 
antti korhonen (pohjois-pohjanmaa) ja Marjo yli-kiikka (pohjanmaa). 

Sal:ssa on 303 jäsenseuraa, joissa on yhteensä 33 833 jäsentä.
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ampumaratoja suljetaan, ja uhka sulkemiseen kasvaa 
jatkuvasti ympäristötekijöihin viitaten. nyt työn alla 
on kansalaisaloite ampumaratojen ympäristölupa-
asioihin liittyen.

Suomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu 
oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. 
tämän valtiollisen tason vaikuttamiskeinon 
käyttäminen edellyttää, että aloitetta kannattaa 

vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista 
kuuden kuukauden kuluessa. 

Metsästäjien, urheilijoiden, reserviläisten ja 
poliisien pitää siis kerätä edellä mainittu määrä nimiä, 
jonka jälkeen eduskunnan pitää ottaa asia käsittelyyn.

– toivotaan, että tällä aloitteella saadaan 
helpotusta ampumaratojen pitäjille ja että meillä 
on jatkossakin paikka, jossa ampumaharrastusta 

voi pitää yllä, hailuodon rhy:n toiminnanohjaajana 
toimiva rantasuo sanoo.

huhtikuun alussa kannatusilmoituksia oli runsaat 
4700. keräys on käynnissä 8. heinäkuuta asti.

kansalaisaloitteeseen voi käydä tutustumassa ja sitä 
kannattamassa osoitteessa
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/58.

AMPUMARATOJEN kANSALAISALOITTEESEEN NIMIÄ! 

PÄÄTÖkSIÄ JA TIEdOTUkSIA

Timo Alanen är borta
Sibbo Skyttegillets hedersmedlem Timo Alanen gick bort på 
vändagen den 14.2., försvagad av en långvarig sjukdom, 

Timo kom med i SSG:s verksamhet i slutet på 1970-talet, några 
år innan byggandet av Sibbo Centralskjutbana påbörjades. I Timo 
fick Skyttegillet en ivrig talkoarbetare som ställde upp i varje 
tänkbart byggprojekt. Under sin länga karriär inom SSG hann 
Timo fungera som hagelsektionens dragare, styrelsemedlem, 
viceordförande och slutligen som ordförande åren 1992-2002. 

Förutom den fullhjärtade satsningen på den egna föreningen, 
ställde Timo sitt brinnande intresse och kunnande till förfogande 
också nationellt inom SFS:s styrelse (1985-1996), SAL:s styrelse 
(1993-98) och som SAL:s fullmäktigeordförande (2003-2006). Han 
fungerade dessutom en tid som SAL:s södra distrikts ordförande.

Bilsport, jakt, fiske och sportskytte var Timos stora intressen och 
han hade själv i tiderna fungerat som kartläsare i rallytävlingar. 
Bilsporten satt såpass hårt i, att under våra årliga jaktresor till 
Pudasjärvi dikterades jaktdagens längd på lördag och söndag, alltid 
av när Formulan kom i TV:n.

Speciellt hagelskytte stod Timos hjärta nära och då främst Trap. 
Vi minns Timo som kunnig tävlingsarrangör, som internationell 
domare i flera EM- och VM-tävlingar och som deltagare i otaliga 
FM- och SFS-tävlingar. I sin sista tävling, – SFS mästerskapen i 
trap i Sibbo i slutet på augusti, tog Timo båda silvermedaljerna i 
A70-klassen.

För sina insatser sportskyttet till fromma förlänades Timo 
med SAL:s och SFS:s förtjänsttecken i guld samt med Finlands 
idrottskulturs förtjänstkors.

Quije Sjöblom

Ampumakorttiseminaari järjestettiin Eerikkilässä huhtikuussa. Siihen 
osallistuivat Markku Lainevirta (vas.), Saku Liehu, Heikki Keskitalo, 
Hannu Haapaniemi, Seppo Korkeila, Paavo Seppänen, Jarmo Engblom, 
Rainer Hirvonen ja Heikki Romppanen. Kuva: Timo Rautio

PÄÄkAUPUNkIOTTELUUN kARSITAAN
helsingin seudun ampumaurheilun tuki järjestää kevään ja alkukesän aikana 
karsintakilpailuja nimetäkseen 17. kesäkuuta pidettävässä kokouksessa helsingin 20 
ampujan joukkueen. Se kohtaa 100-vuotisjuhlaottelussa kööpenhaminan, oslon ja 
tukholman joukkueet 16.-17. elokuuta tanskassa järjestettävässä kilpailussa. 

katsastukset järjestetään hälvälässä lahden ampumaseuran vuoroilla 18.5., 29.5., 
5.6., ja 12.6. niistä peritään viiden euron maksu/30 laukausta.

300m vakiokiväärein ammuttava kilpailu on todellinen juhlakisa. joukkue kootaan 
"laajennetun" helsingin alueelta, joten kööpenhaminaan kannattaa karsintoihin 
kautta pyrkiä, vaikka ei aivan helsingissä asuisikaan. lisätietoja antaa tuen sihteeri 
hannu wist, puh. 050 511 4510.

helsingin seudun ampumaurheilun tuki ry perustettiin vuonna 1969 kehittämään 
ja tukemaan ampumaurheilua helsingin seudulla. Sen toiminta on keskittynyt neljän 
vuoden välein järjestettävän pääkaupunkiottelun hoitamiseen helsingin osalta. (Me)

lisätietoja yhdistyksestä: www.tukiry.net
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kILPAILUkUTSUJA
48. karstulan kv. ampumaviikko 29.6.-6.7.
LAJIT  kiväärilajit:1) pienoiskivääri 60 ls makuu, 2) 3x20 ls, 3) ilmakivääri 
40/60 ls, 17) riistamaalilajit: villikarju, 20+20/30+30 ls, 18) riistamaalilajit: 
villikarju (jM-sarja), 20 hidasta ls
Pistoolilajit: 4) ilmapistooli 40/60 ls, 5) pienois-/urheilupistooli 30+30 
ls, 6) vapaapistooli 60 ls, 7) vakiopistooli 3x20 ls, 11) isopistooli 30+30 ls, 
12) olympiapistooli (iSSf) 60 ls, 16) pika-ammunta/sotilasammunta 3x20 
ls (.22 ja.32 cal) 
Haulikkolajit: 8) 1-trap 100 k, 9) skeet 100 k, 10) autotrap 100 k
kultahippusarjat: ilma-aseet it8, it10, vt12, vt14, 11-14a ht12, ht14, 
pienoiskivääri makuu t14, t12, pienoispistooli t14, t12. 
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 29.6.-2.7.,  ii jakso = ke 3.-6.7. päivittäinen 
ampuma-aika klo 9.00-20.00. haulikkolajeissa ampuma-aika klo 9.00-
17.00. la 6.7. kaikki lajit valmistuvat viimeistään klo 18.00. pika-ammunta/
sotilasammunnan ajankohta varmistetaan myöhemmin.
Ampumaviikon sarjat: y (lajit 1-12,16-18),  y20 (lajit 1-12, 17) , y18 (lajit 1, 
3-4, 8), y16 (lajit 1-5), y50 (lajit 1-12, 17), y60 (lajit 1-12, 17), y70 (lajit 1, 3-5, 
8-10), n, n50 (lajit 1-9, 17), n20 (lajit 1-5)  ja tukisarjat kuten edellä mainittu.
Osallistumismaksut: kivääri/pistooli: tuki 6,00 €/nuoret 10,00 €/muut 
12,00 €. Sarjakortit (5): tuki 25 €/nuoret 40 €/muut 50 €. haulikko: nuoret 22 
€/muut 25 €. Sarjakortit (3) nuoret 60 €/muut 70 €
Tapahtumat: avajaiset la 29.6. klo 9.00. jaksojen palkintojenjakotilaisuudet 
ovat ti 2.7. klo 20.00 ja la 6.7. klo 19.00, to 4.7. klo 20.00 ampujainilta 
ravintola nättijussissa.  
Ilmoittautuminen: ennakkoilmoittautumista ei ole. ilmoittautuminen 
tapahtuu ampumaradan kansliaan päivittäin klo 8.30-18.00.
Tiedustelut: lisätietoja www.karmasry.fi,
jenni päivinen 050 542 4550, jenni.paivinen@gmail.com

PALVELUHAkEMISTO

Vakio- ja irtovuoroja  

www.urheiluhallit.fi   

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

www.ampumaurheiluliitto.fi

vuoden 2013 kolmas 
urheiluampuja-lehti ilmestyy 27.6.!

WWW.PYSSYPUOTI.FI
0500 497255 

Hannu

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

pohjois-Suomen 
haulikkoammuntaesittely toukokuussa
pohjois-Suomessa järjestetään toukokuussa haulikkoammuntaesit-
tely kuudella paikkakunnalla. esittelypäivinä voi tutustua sporting-
ammuntaan inarissa (13.5. ivua), rovaniemellä (15.5. raM), posiolla 
(17.5. posa), Sodankylässä (14.5. Sta), kuusamossa (16.5. kuua) ja 
torniolla (18.-19.5. torSa).

esittelyt ovat kello 12-19 välisenä aikana.
järjestelyistä vastaavat tornionseudun ampujat ja jahtimestarin kennel.
– tarkoituksena on auttaa pohjoisen haulikkoseuroja. yleisö on 

erittäin tervetullut tutustumaan haulikkoammuntaan, sanoo tapahtumaa 
järjestävä risto virtanen.

ILMOITTAUdU TEHORYHMIEN YHTEISLEIRILLE
15. TOUkOkUUTA MENNESSÄ!
tehoryhmien yhteisleiri järjestetään Sodankylässä 3.-7. kesäkuuta. leirille osal-
listuvat pistoolin ja kiväärin tehoryhmät. leirille ovat tervetulleita kaikki pistoolin 
ja kiväärin tehoryhmien urheilijat sekä henkilökohtaiset valmentajat ja huoltajat.

Majapaikkana on Camping nilimella (kelukoskentie 5, 99600 Sodankylä). 
lisää tietoa löytyy netistä osoitteesta www.naturex-ventures.fi

tehoryhmän leirin hinta on 150 €. leirimaksu sisältää valmennuksen, 
majoituksen 2-4 henkilön mökeissä ja ruokailut (neljä aamupalaa, viisi lounasta, 
neljä päivällistä ja neljä iltapalaa).

ryhmäkohtaiset leiriohjelmat julkaistaan viimeistään viikolla 20 Sal:n netti-
sivuilla www.ampumaurheiluliitto.fi/valmennus/tehoryhmat

Mikäli tulet leirille lyhyemmäksi ajaksi, ilmoita siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.
ilmoittautumiset on tehtävä keskiviikkoon 15. toukokuuta mennessä osoitteessa 

www.ampumaurheiluliitto.fi/lomakkeet/tehoryhman_leiri-ilmoittautumine/

XXX
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PALVELUHAkEMISTO

XXX
oHJeLMa: (huoM! naiset skeet ampuu sunnuntaina)

Lauantaina   29.6  alkaen klo 10:00
trap    75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60, y70 
Skeet   75 k. y,y15, y17,y20, y50,y60,y70 
trap    75 k + finaali n,n20

Sunnuntaina 30.6  alkaen klo 10:00
trap  50k +finy,y15,y17,y20,y50,y60,y70
Skeet 50k +finy,y15,y17,y20,y50,y60,y70 
Skeet   75 k + finaali n,n20 
Joukkuekilpailut seurajoukkueille
Y-sarjassa 3- miehisin joukkuein

osaLLIsTuJaMÄÄRÄT:
kaikki määräaikaan kutsun mukaisesti ilmoittautuneet ampujat 
pyritään ottamaan kilpailuun mukaan. ampujamäärän rajoitukset 
mahdollisia. rajoitukset ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

ILMoITTauTuMInen Ja KILpaILuMaKsuT 
seuRoITTaIn VIIMeIsTÄÄn 17.6.2013
ilmoittautuminen osoitteella: 
P-HA/haulikkokerho
PL 32, 33961 PIRkkALA

Tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi

KILPAILUMAKSUT Nordea Pirkkala P-HA Haulikkokerho
tili fi08 2326 1800 0118 93,
viesti: SAkO gP / ampujan nimi, seura, laji ja sarja

kILPAILUMAkSUT:
Henkilökohtainen N 45 €,  N20 40€,
juniorit Y 50€,  muut 60 € ja  joukkue 25 €.

Jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €
(jos jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa)

paLKInnoT:

SAKO-BERETTA GRAND PRIX -
palkintoina mm. aseita ja optiikkaa

HaRJoITusMaHDoLLIsuus:

28.6.  klo 12.00-19.00
harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa. 

TIeDusTeLuT:
Ampuma-aikataulut ovat 28.6 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,
92 €. 2 heng. huone.
huoneet varattava 17.6. mennessä
puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, 
e-mail: rosendahl@scandichotels.com

Pohjois-Hämeen Ampujat ry. 
Haulikkokerho

XXX SAkO-BERETTA
GRanD pRIX

 KOKKOVUOREN AMPUMARADALLA 29.6 - 30.6.2013
ennÄTYsKeLpoInen RanKInG HauLIKKoKILpaILu

TOIvOTAMME HAULIkkOAMPUJAT 
TERvETULLEIkSI kOkkOvUOREEN
pirkkalantie 1296 leMpäälä.
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SVENSkA SIdAN
kARLEbY/SkYTTE
Karlebyklubben Blinken har genomfört 

”Start i skytte”, ett projekt som Finlands 
Svenska Idrott bekostat. Utbildaren Christer 
Lassus från Svenska Finlands Sportskytteför-
bund SFS gick igenom grunderna och regler-
na inom skytte för de blivande skyttarna samt 
deras föräldrar.

Utbildningsdagen förra söndagen var riktad 
till nybörjare men lika mycket till deras föräldrar. 
Enligt Lassus är papporna och föräldrarna 
i nyckelroll då de unga skyttarna börjar med 
hobbyn. Föräldrarna hjälper till med praktiska 
saker och samtidigt som deras intresse väcks 
för grenen garanterar det också att de ungas 
motivation hålls på en hög nivå.

Bakgrunden till att Blinken arrangerade ut-
bildningen är det stora uppsving av unga skyt-
tar som Blinken fått sedan hösten.

- Klubben har fått närmare 30 nya medlem-
mar varav hälften är skyttar, säger Anders 
Store, kassör i Blinken som totalt har ett 60-tal 
medlemmar.

Av nybörjarna som är i åldern 7-14 år är 
många flickor. En stor del av nybörjarna som 
kommit med under hösten eller senare är från 
Nedervetil, liksom fjortonårige Robin Enfors. 
Han började iBlinken efter julen men har stiftat 
bekantskap med vapenhantering i egenskap 
av jägare.

Skytte som sport är ändå ny för honom och 
han har inte tävlat än i skytte.

- Men jag kommer att göra det, säger han.
Det hoppas man också inom Blinken som 

fört en tynande tillvaro de senaste åren. Nu ser 
det betydligt ljusare ut och Store och sekre-
teraren Gustaf Strömbäck hoppas att utbild-
ningsdagen ger en kick framåt.

De som börjar skjuta behöver inte ha egna 
vapen för klubben har luftvapen som deltagar-
na tränar med. Anders Slotte är nöjd med da-
gen och säger att deltagarna var motiverade.

Christer Lassus betonar vikten av ledare 
när det gäller att hålla uppe intresset bland de 
unga.

- En sådan sak som att någon öppnar dör-
rarna då nybörjarna kommer till skjuthallen är 
A och O, säger Lassus som varit med om att 
utbilda nästan hälften av de skytteföreningar 
som finns i Svenskfinland.

text: dick Björklind/Österbottens tidning SLUTRESULTAT: (de tre bästa resultaten räknas)
SS8: 1) karin holmberg rS 576, 2) edvard flemmich 
rS, 573, 3) jimmy Skogberg kSf 467
SS10: 1) william Skogberg kSf 556, 2) dennis 
valkeapää rS 553, 3) torbjörn lindroos ÅSSf 551, 4) 
kim dannström ÅSSf 543, 5)emma Malinen kSf 545
Nyb 11-14: 1) Martina aspelin  kSf 588, 2) felix 
Sjöberg rS 573, 3) Christoffer friberg kSf 570, 4) 
amanda ewalds rS 568, 5) Sarah valkeapää rS 554
MvS12: 1.viktor nyberg rS 506, 2) Casper friman 
rS 503, 3) Sandra Moring kSf 489,     4) Melinda 
Moring kSf 488, 5) daniel liewendahl ÅSSf 479, 6) 
anton anttila kSf 412 

MvS14: 1) Cristian friman eSf 873, 2) robert 
aspelin kSf 788, 3) arthur planting rS        755, 4) 
juha Malinen kSf 726, 5) Casimir Munck kSf 697
A16: 1) Sebastian långström eSf 1183, 2) Cristian 
friman eSf 1175, 3) Björn friman eSf             1149, 
4) karolina ekholm rS 1125, 5) elin abrahamsson 
ÅSSf 1120, 6) Martin holmberg  rS 1096, 7) Markus 
tötterman kSf 1084
A20: 1) joni Stenström rS 1770, 2) alexi jarva eSf 
1770, 3) elin liewendahl ÅSSf 1765, 4) Mathias 
nordberg ÅSSf 1743, 5) aina kivi eSf 1740, 6) 
jesse peurasaari eSf 1713,      7) Max Mattsson 
ÅSSf 1665, 8) jan liljeberg kSf 1658

SfS MÄSTERSkAP PÅ 10M RÖRLIgT MÅL
I bORgÅ 2.3.2013
På SFS mästerskapen i Borgå, som BSPA arrangerade, var det den yngsta och äldsta 
skytten som sköt förbundsrekord. Frans Sontag i A16- och Boris Stjernberg i A75 klassen, 
noterade vardera två rekord  i normal och i blandlopp.

Christer Lassus har hållit många ”Start i skytte” 
lektioner de senaste åren.

Niklas, Staffan och Tarmo tog hand öm samtliga medaljer i A klassen på rörligt mål.

NORMALLOPP RESULTAT 
a 1) niklas hyvärinen rS 574, 2)tarmo koskela 
BSpa 572, 3) Staffan holmström rS 559, 4) henrik 
holmberg rS 554, 5) Mårten westerlund rS 545, 6) 
timo ristimäki SSG 529, 
a16 1) frans Sontag rS 458 SFSM-rek, 2) daniel 
torsell SSG 427
a50 1) tapani koskela BSpa 364, 2) tom Sved SSG 
330, 3) reijo Salomaa SSG 314
a60 1) anders holmberg rS 347, 2) jouko Mutka 
rS 344, 3) erkki Mäkiniemi BSpa 319, 4) Sven 
holmberg rS 298, 5) tryggve henriksson rS 270, 6) 
l-e Backman SSG 246,
a70 1) torolf Stjernberg SSG 306.
a75 1) Boris Stjernberg BSpa 198 SFSM-rek.

BLANdLOPP RESULTAT 
a 1) Staffan holmström rS 373, 2) niklas hyvärinen 
rS 369, 3) tarmo koskela BSpa 369, 4) henrik 
holmberg rS 369, 5) Mårten westerlund rS 365, 6) 
tomi teränen BSpa 356
a16 1) frans Sontag rS 316 SFSM rek. 2) daniel 
torsell SSG 309.
a50 1) tapani koskela BSpa 358, 2) tom Sved SSG 
315, 3) reijo Salomaa SSG 289,
a60 1) jouko Mutka rS 346, 2) erkki Mäkiniemi 
BSpa 320, 3) anders holmberg rS 313, 4) Sven 
holmberg rS 288, 5) tryggve henriksson rS 259, 6) 
l-e Backman SSG 257,
a70 1)torolf Stjernberg SSG 293.
a75 1)Boris Stjernberg BSpa 179 SFSM-rek.,

SfS INdIVIdUELLA SERIE PÅ LUfTgEVÄR 2012 – 13



51URHEILUAMPUJA 2/2013

SVENSkA SIdAN

SVENSkA fINLANdS SPORTSkYTTEfÖRbUNd.R.f (SfS)
Jack wuorinen karisvägen 30, 10300 karis 0500-872 045 e-post: jack.wuorinen@brev.fi
Rabbe österlund Östanpåvägen 17, 10600 ekenäs 044-3005748 e-post rabbe.osterlund@idrott.fi
SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi

SfS MÄSTERSkAP PÅ LUfTVAPEN, gEVÄR OcH PISTOL
I år sköts SFSM på gevär och pistol på tre platser. ESF arrangerade tävlingen i Esbo, VS-VA i Vasa och ÅSSF på Åland. Tävlingen sköts på 

samtliga platser den 10.3. 2013. Sammanlagt noterades 13 nya mästerskapsrekord, individuella och i lag.

SfS LAgSERIE PÅ LUfTgEVÄR 2012 – 13
Slutställning:
SS14: 1) rS ingå 6p, 2) rS 4p 3) kSf 2, 4) ÅSSf 0p
MvS14: 1) rS 4p 2) kSf i 2p 3) kSf ii 0p
a20: 1) rS 4p 2) eSf i 4p 3) eSf ii 2p 4) ÅSSf 0p

LUFTgEvÄR 
8SS: 1) jimmy Skogberg kSf 157.
10SS: 1) otto ljungberg SkB 188, 2) torbjörn 
lindroos ÅSSf 187, 3) emma Malinen kSf 170. 4) 
kim dannström 165
11-14nyb:1) Martina aspelin kSf 197, 2) luukas 
koota eSf 184, 3) axel lilius eSf 181 -2 p.
12MvS:1) Casper friman rS 169 , 2) Sandra Moring 
kSf 160, 3) viktor nyberg rS 159, 4) Melinda Moring 
kSf 155, 5) daniel liewendahl ÅSSf 153, 6) axel 
hagström SkB 149.
14MvS:1) Cristian friman eSf 290, 2) juha Malinen kSf 
225, 3) niklas Ålqvist SkB 206, 4) robert aspelin kSf 191.
d16:1) karolina ekholm rS 367, 2) elin abrahamsson 
ÅSSf 363.
d18:1) aina kivi eSf 387.
d20:1) elin liewendahl ÅSSf 389.
d24:1) petra liljeberg kSf 376 SFSM rek..
d:1) aina kivi eSf 390, 2) elin liewendahl ÅSSf 386, 3) 
petra liljeberg kSf 379, 4) elin abrahamsson ÅSSf 365.
a16:1) Cristian friman eSf 391 SFSM rek., 2) 
Sebastian långström eSf 384, 3) Björn friman eSf 374.
Lag: A16:1) esbo Skytteförening SFSM rek. 1149.
a18:1) Mathias nordberg ÅSSf 578, 2) jesse 
peurasaari eSf 569, 3) Markus tötterman kSf 514.
a20:1) joni Stenström rS 590 SFSM rek., 2) aleksi 
jarva eSf 584.
a24:1) robin Stenström rS 588 SFSM rek., 2) tom 
Mattsson ÅSSf 582, 3) anton aprelev rS 581, 4) 
andreas virtanen ÅSSf 576, 5) Bo liljeberg kSf 555, 
6) jan liljeberg kSf 538.
Lag: A24:1) raseborgs Skyttar SFSM rek. 1759, 2) 
Ålands Sportskytteförening 1736.
a:1) joni Stenström rS 595 SFSM rek., 2) Mathias 
nordberg ÅSSf 588 41x, 3) robin Stenström rS 588 
39x, 4) Sebastian långström eSf 586 41x, 5) aleksi 
jarva eSf 586 39x, 6) andreas virtanen ÅSSf 584,
lag: a:1) raseborgs Skyttar SFSM rek. 1761, 2) esbo 
Skytteförening 1741.
a50:1) kai Saarnisto vS-va 365, 2) Christer fred vS-va 328.
Lag: A50:1) Borgå Skyttar-porvoon ampujat 1088, 2) 
raseborgs Skyttar 1080, 3) vasa Skyttegille-vaasan 
ampujat 1039.
a60:1) ilmo kinnunen rS 368 11x, 2) ensio 
Miikkulainen BS-pa 368 10x, 3) Gustav Strömbäck SkB 
367, 4) torolf nieminen BS-pa 362, 5) ralf westerlund 
rS 360 10x, 6) pekka herlevi vS-va 360 10x, 
a70:1) kauko kaartinen rS 358, 2) Christer lassus rS 
351 10x, 3) arto pihlava vS-va 351 8x.
a75:1) Stig Björkman SkB 186.

LUFTPISTOL
10SS:1) Simon Sundström rS 187.
14MvS:1) Cristian friman eSf 270.
d20:1) therese lindgren rS 371 SFSM rek..
d24:1) aina kivi eSf 315 SFSM rek..
d:1) kirsi rönnqvist eSf 373, 2) janika Brauer vS-va 
366 7x, 3) Cecilia lund ÅSSf 366 5x, 4) therese 
lindgren rS 356 2x, 5) emma numminen eSf 356 2x.
lag: d:1) esbo Skytteförening 1095.
d50:1) päivi Mariani-Cerati eSf 366.
a16:1) Sebastian långström eSf 340.
a18:1) emma numminen eSf 540 SFSM rek., 2) 
Björn friman eSf 526, 3) Cristian friman eSf 508.
Lag: A18:1) esbo Skytteförening SFSM rek. 1574.
a24:1) tobias lindgren rS 537 SFSM rek..
a:1) jan nyberg rS 559, 2) tobias lindgren rS 557, 
3) krister holmberg rS 553, 4) kenneth Mariani-Cerati 
rS 551, 5) arto jussila vS-va 547 8x, 6) kasper 
förström rS 547 

Lag: A:1) raseborgs Skyttar 1 1667, 2) raseborgs 
Skyttar 3 1627, 3) raseborgs Skyttar 2 1623, 4) 
vasa Skyttegille-vaasan ampujat 1617, 5) esbo 
Skytteförening 1530.
a50:1) kenneth Mariani-Cerati rS 366, 2) raimo 
laine rS 361, 3) Bernt Björkqvist vS-va 360, 4) timo 
Matomaa eSf 357, 5) juha vaahtoniemi vS-va 350, 
6) ari ponsiluoma vS-va 347/5
lag:a50:1) raseborgs Skyttar 1 1084, 2) vasa 
Skyttegille-vaasan ampujat 1072, 3) raseborgs 
Skyttar 2 1039, 4) Ålands Sportskytteförening 974.
a60:1) per-erik Gammelgård nSk 368, 2) Bengt kamis 
vS-va 365, 3) lawrence Mariani-Cerati rS 357, 4) 
armas andersson rS 356, 5) paavo pitkänen BS-pa 
354, 6) vidar fagerström rS 349
a70:1) rune karlsson ÅSSf 342, 2) hans Sjö eSf 
339, 3) ulf fagerström rS 334.

 h Stödskyttarna på gevär i full gång 
 på SFSM i Esbo. 

 f Såväl Aina som Emma sköt nya 
 SFSM rekord på pistol i Esbo. 



ESILLÄ KOKO
BERETTA-MALLISTO!
• ILMAINEN iltapäivätapahtuma paikallisella ampumaradalla

• KAIKKI esittelymallit koeammuttavana

• ILMAINEN Beretta-haulikoiden pienhuolto ja huoltoneuvonta

• ESITTELYTARJOUKSIA paikalliselta Sako First Class –kauppiaalta

• TARJOUKSIA Beretta vaatteista ja varusteista

• SAL: Skeet ja Trap -lajiesittelyä

BERETTA
DISCOVERY
TOUR 2013
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BERETTA DISCOVERY TOUR 2013
 Siilinjärvi 23.4.

 Orimattila 15.5.

 Kajaani 21.5.

 Tornio 22.5.

 Rovaniemi 23.5.

 Kaustinen 4.6.

 Karstula 5.6.

 Rauma 6.6.

 Sipoo 11.6

 Kokkovuori 12.6.

Yhteistyössä:

Oikeudet muutoksiin pidätetään


