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AmpumAhArrAstuksen AloittAville yhdenmukAinen koulutus

jAt voittivAt em-hopeAA jA em-pronssiA liikkuvAssA mAAlissA

100-vuotishAvinAA ssG:n AmpumAkeskuksessA

Heikki Meriluototoinen
skeetin maailmancupissa 

    Mikkelin AMpujAt rAkensi uuden sisäAMpuMArAdAn



Juha Hirvi on ampunut joka neljännen Suomen 
palkintopallisijoituksen maailmancupissa: Hirven  

saalis on 4 voittoa, 3 toista sijaa ja 11 kolmatta sijaa.
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Suomalaiset ovat ampuneet yhteensä 72 mita-
lia Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) 

maailmancupin kilpailuissa. Menestynein ampu-
jamme on ollut Juha Hirvi, joka on voittanut yhteen-
sä 18 maailmancupin mitalia. Hän meriittilistallaan 
on 4 voittoa, 3 toista sijaa ja 11 kolmatta sijaa. Hirvi 
on ampunut mitalin kaikissa kolmessa kiväärilajis-
sa: ilmakiväärissä sekä pienoiskiväärin 3x40 lau-
kauksen ja pienoiskiväärin makuuasennon 60 lau-
kauksen kilpailussa.

Suomalaisten menestyslaji on kaksoistrap, jos-
sa Satu Pusila, Riitta-Mari Muroniemi, Pia Nybäck, 
Noora Antikainen, Raimo Kauppila, Mikko Mäkitalo 
ja Sini Rantapuu ovat ottaneet yhteensä 5 voittoa, 
9 toista sijaa ja 5 kolmatta sijaa eli 19 palkintopal-
lisijoitusta. Pienoiskiväärin asentokilpailuissa Juha 
Hirvi ja Leena Melartin-Thune ovat ampuneet 12 
mitalia, joista Hirvi 11.

Suomi palasi maailmancupin mitalikantaan tänä 
vuonna. Tähän mennessä, ennen haulikkolajen 
San Marinon kilpailuja, Heikki Meriluoto on paukut-
tanut toiseksi skeetissä Valko-Venäjän Minskissä, 
Henri Häkkinen on tähdännyt kolmanneksi ilma-
kiväärissä Italian Milanossa ja Marko Kemppai-
nen on laukonut kolmanneksi skeetissä Kairossa. 
Suomen edellinen palkintopallisijoitus oli vuodelta 
2007, jolloin Mira Nevansuu tähtäsi ilmapistoolissa 
kolmanneksi Saksan Münchenissä. 

lisää kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (issF) maailmancupista 

sivuilla 26-33 sekä Ampumaurheilunetissä:

www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/maailmancupit

Suomalaiset
72 kertaa 
palkintopallilla 
maailmancupissa

SuomalaiSten
mitalisijoituksen maailmancupissa
Voitot
2006 suhl (Ger) satu mäkelä-nummela trap
2005 Americana (BrA) satu mäkelä-nummela trap
2005 Fort Benning (usA) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
2004 sydney (Aus) noora Antikainen kaksoistrap
2004 sydney (Aus) maarit lepomäki skeet
2002 suhl (Ger) maarit lepomäki skeet
2002 shanghai (Chn) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1998 lonato (itA) satu pusila trap
1996 Atlanta (usA) riitta-mari murtoniemi kaksoistrap
1996 suhl (Ger) riitta-mari murtoniemi kaksoistrap
1994 Fagnano (itA) satu pusila kaksoistrap
1993 los Angeles (usA) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1998 suhl (Ger) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1988 münchen (Ger) tapio säynevirta ilmakivääri
1993 münchen (Ger) satu pusila kaksoistrap

toiset sijat
2009 minsk (Blr) heikki meriluoto skeet
2006 Guangzhou (Chn) marko talvitie olympiapistooli
2001 lonato (itA) raimo kauppila kaksoistrap
1999 Atlanta (usA) pasi Wedman liikkuva maali
1998 münchen (Ger) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1997 münchen (Ger) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1997 milano (itA) pasi Wedman liikkuva maali
1997 nikosia (Cyp) pia nybäck kaksoistrap
1996 lonato (itA) satu pusila kaksoistrap
1996 lonato (itA) raimo kauppila kaksoistrap
1995 soul (kor) riitta-mari murtoniemi kaksoistrap
1995 nikosia (Cyp) raimo kauppila kaksoistrap
1994 nikosia (Cyp) riitta-mari murtoniemi kaksoistrap
1994 münchen (Ger) satu pusila kaksoistrap
1993 suhl (Ger) raimo kauppila kaksoistrap
1992 suhl (Ger) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
1992 milano (itA) tero hovila pienoiskivääri, makuu, 60 ls
1992 suhl (Ger) jari pälve pienoiskivääri, makuu, 60 ls
1989 Zürich (sui) sakari paasonen 50 metrin pistooli
1988 moskova (rus) ralf Westerlund ilmakivääri
1986 Zürich (sui) paavo palokangas 50 metrin pistooli
1986 münchen (Ger) sakari paasonen ilmapistooli
1986 suhl (Gdr) sakari paasonen ilmapistooli

Kolmannet sijat
2009 kairo (eGy) marko kemppainen skeet
2009 milano (itA) henri häkkinen ilmakivääri
2007 münchen (Ger) mira nevansuu ilmapistooli
2005 Belgrad (ser) mikko mäkitalo kaksoistrap
2004 Ateena (Gre) juha hirvi pienoiskivääri 3x40 ls
2004 sydney (Aus) petri nummela trap
2003 Granada (esp) heikki meriluoto skeet
2002 santo domingo (dom) marko kemppainen skeet
2002 sydney (Aus) juha hirvi pienoiskivääri, makuu, 60 ls
2000 münchen (Ger) juha hirvi pienoiskivääri, 3x40 ls
1999 milano (itA) juha hirvi pienoiskivääri, 3x40 ls
1999 münchen (Ger) juha hirvi pienoiskivääri, 3x40 ls
1999 milano (itA) juha hirvi ilmakivääri
1998 Guatemala City pasi Wedman liikkuva maali
1998 kairo (eGy) jani eklund skeet
1998 münchen (Ger) juha hirvi pienoiskivääri, makuu, 60 ls
1998 Buenos Aires (ArG) juha hirvi pienoiskivääri, 3x40 ls
1997 nikosia (Cyp) satu pusila kaksoistrap
1997 lugano (sui) pasi Wedman liikkuva maali
1996 Atlanta (usA) juha hirvi pienoiskivääri, makuu, 60 ls
1995 Chiba (jpn) riitta-mari murtoniemi kaksoistrap
1995 lahti (Fin) marko kemppainen skeet
1994 nikosia (Cyp) satu pusila kaksoistrap
1993 kairo (eGy) sini rantapuu kaksoistrap
1991 Zürich (sui) jari pälve pienoiskivääri, 3x40 ls
1989 münchen (Ger) juha hirvi ilmakivääri, 60 ls
1989 suhl (Ger) juha hirvi ilmakivääri, 60 ls
1989 Zürich (sui) sakari paasonen ilmapistooli, 60 ls
1988 moskova (rus) kurt thune pienoiskivääri, makuu, 60 ls
1988 suhl (Ger) jouni vainio olympiapistooli
1987 Zürich (sui) sakari paasonen 50 metrin pistooli
1987 Zürich (sui) jouni raila olympiapistooli
1987 suhl (Ger) leena melartin-thune pienoiskivääri, 3x20 ls
1986 münchen (Ger) leena melartin-thune ilmakivääri
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Hanna ”Hopo” Pitkänen 
tehoryhmävalmentajaksi
Hanna ”Hopo” Pitkänen on ryhtynyt tehoryhmän Lounais-
Suomen kiväärivalmentajaksi. Hän oli jo mukana tehoryhmän 
leirillä Mikkelissä kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

- Nuorten kanssa tekeminen on mukavaa puuhaa ja koen, 
että minulla on heille jotakin annettavaa. Tavoitteenani on 
kasvattaa pienistä ampumaurheilijoista niitä isoja ihmisiä, 
turkulainen Pitkänen perustelee valmentajaksi ryhtymistä.

- Tällä hetkellä valmennukseni perustuu itse kuulemaani 
ja näkemääni sekä ammunnan kautta suodattamaani 
tietoon, joten olisi oikein hyvä päivittää tietoutta ja laajentaa 
katsantakantaa. Olenkin miettinyt, että osallistuisin 
valmentajakurssille syksyllä, jos vain ehdin mukaan.

24-vuotias Pitkänen edustaa Kankaanpään Ampujia. Tähän 
mennessä hän on ampunut urallaan yhden henkilökohtaisen 
arvokilpailumitalin; EM-hopeaa tyttöjen pienoiskiväärin 
asentokilpailussa Tshekin Pilsenissä 2003. Hänen kilpailu-uransa on ollut käytännössä 
telakalla vuoden 2006 polvileikkauksen jälkeen.

- En voi kieltää, etteikö ampumista, voittamista ja tuttuja ihmisiä olisi ikävä. Niin sanotusti paluu 
radoille kutkuttelee! Kesällä harjoittelen harjoittelemista. Tavoitteellisesti olen alkanut järjestää 
asioita siihen suuntaan, että tavoitteellinen harjoittelu jonakin päivänä olisi vielä mahdollista.

 
Hanna Pitkäsen ajatuksia sivulla 37.
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internet on ampumaurheilun mahdollisuus

Tietotekniikkayhtiö Microsoft arvioi internetin ohittavan televisi-
on suosituimpana mediana Euroopassa ensi vuonna. Microsoft 
julkaisi Europe logs on -raporttinsa huhtikuun alussa. Raportin 
mukaan eurooppalaiset käyttävät ensi vuoden kesäkuussa inter-
netiä 14,2 tuntia viikossa ja katsovat televisiota 11,5 tuntia viikos-
sa. Jo viime vuonna eurooppalaiset käyttivät internetiä yhdeksän 
tuntia viikossa – enemmän kuin lukivat printtimediaa, katsoivat 
elokuvia tai pelasivat videopelejä. 

Videot ovat suosituinta aineistoa internetissä jo nyt. Joka nel-
jäs eurooppalainen katsoo joko lyhyitä tai täysimittaisia videoi-
ta internetissä. Vuoteen 2006 verrattuna määrä on kasvanut yli 
kaksinkertaiseksi. Ampumaurheiluliiton nettisivujen, Ampumaur-
heilunetin, seuraava kehitysaskel on videoiden julkaiseminen 
Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) esimerkin mukaises-
ti. Videoiden tuottamisen ja julkaisemisen suurin haaste on tuot-
tamisen kustantaminen. Ampumaurheiluliitto on mukana Suomen 
Liikunnan ja Urheilun (SLU) hankkeessa, joka selvittää liikkuvan 
kuvan ansaintamalleja. Sen tavoitteena on luoda malleja, joilla 
lajiliitot pystyvät kustannustehokkaasti tuottamaan sivustoilleen 
mielenkiintoista aineistoa. Mielenkiintoinen aineisto houkuttelee 
sivustolle kävijöitä, jotka kiinnostavat mainostajia. SLU:n selvitys-
työ valmistuu tämän vuoden aikana.

Tulokset ovat jokaisessa lajissa mielenkiintoista, ehkäpä mie-
lenkiintoisinta aineistoa. Mielenkiintoisimmillaan tulokset ovat 
tuoreena. Ampumaurheiluliiton yksi kehityshanke on reaaliai-
kaisen tulospalvelun liittäminen osaksi Ampumaurheilunettiä. 
Hyvällä tulospalveluohjelmalla seurat pystyvät erittäin vähäisillä 
kustannuksilla ylläpitämään reaaliaikaista tulospalvelua.

Ampumaurheiluliiton Ampumaurheilunetti on toteutettu Optinet 
Oy:n ”Liittosaitti”-työkalulla. Samaa tuoteperhettä on ”Sporttisait-
ti”, joka on suunniteltu seuroille. Saman tuoteperheen työkalujen 
käyttäminen mahdollistaa tulevaisuudessa ainakin yhden an-
saintamallin, kun Optinet pystyy sijoittamaan, niin sanotusti auto-
maattisesti, saman mainoksen yhden tai usean lajiliiton ja niiden 
seurojen sivuille. Näin sivustoista muodostuu media, joka kiin-
nostaa mainostajiakin.

Sporttisaitti on toimiva ja edullinen työkalu. Siihen kannattaa 
ainakin käydä tutustumassa netissä www.sporttisatti.com.

internet: en möjlighet för sportskytte

Enligt datorföretaget Microsofts uppskattning kommer Internet 
nästa år att konkurrera ut televisionen som den populäraste for-
men av media i Europa. Microsoft publicerade sin Europe logs 
on-rapport i början av april. Enligt rapporten kommer europé-
erna i juni nästa år att använda Internet 14,2 timmar i veckan 
och titta på television 11,5 timmar i veckan. Redan i fjol använde 
européerna nätet nio timmar i veckan, dvs. mer än de läste tryckt 
media, såg filmer eller spelade videospel.

Videor är redan nu det populäraste materialet på nätet. Var 
fjärde europé använder nätet för att se filmsnuttar eller långfilmer. 
Jämfört med år 2006 innebär det mer än en fördubbling. Sport-
skytteförbundets webbsidors, Ampumaurheilunettis, följande 
steg är att publicera videor enligt det Internationella Sportskyt-
teförbundets (ISSF) exempel. Den största utmaningen med pro-
ducerandet och publicerandet av videor är kostnaderna. Sport-
skytteförbundet deltar i Finlands Idrotts (FI) projekt som utreder 
förtjänstmodeller gällande film. FI:s mål är att skapa modeller 
med hjälp av vilka idrottsförbunden kostnadseffektivt kan pro-
ducera intressant material för publicering på deras webbsidor. 
Intressant material lockar besökare, vilket å sin sida intresserar 
annonsörer. FI:s utredning blir färdig i år.

Resultat är inom varje gren intressant material, kanske det 
mest intressanta. Allra intressantast är resultat då de är färska. 
Ett av Sportskytteförbundets utvecklingsprojekt är publicerandet 
av en resultatservice i realtid på förbundets hemsida. Med ett 
fungerande resultatprogram kan föreningarna utan höga kost-
nader upprätthålla en resultatservice i realtid.

Sportskytteförbundets webbsidor har gjorts med hjälp av 
Optinet Oy:s ”Liittosaitti”-verktyg. I samma produktfamilj finns 
”Sporttisaitti”, som är riktad till föreningar. Användandet av verk-
tyg ur samma produktfamilj möjliggör i framtiden åtminstone en 
förtjänstmodell då Optinet automatiskt kan pricka in samma re-
klam på webbsidorna hos flera förbund och deras föreningar. 
Detta gör webbsidorna till intressant media för annonsörer.

Sporttisaitti är ett fungerande och förmånligt verktyg. Gå gärna 
och bekanta er med det på dess hemsida: www.sporttisatti.com.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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>>teksti ja Kuvat  Matti Erkkilä 

H
 
ankkeen takana on Ampuma-
harrastusfoorumin käynnistämä 
ampumaharrastuksen kehittämis-

hanke (AMPU), jonka kesto ajoittuu suunni-
telmien mukaan vuosille 2008–2013. Foo-
rumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen 
yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata 
ampumaurheilun ja metsästyksen harrastus-
mahdollisuudet Suomessa. Siihen kuuluvat 
Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Am-
pumahiihtoliitto, Metsästäjäin Keskusjärjestö, 
Suomen Metsästäjäliitto, Reserviläisurheiluliit-
to, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläis-
liitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Asea-
lan Elinkeinonharjoittajat ja Asehistorian Liitto. 
Hankepäällikkönä toimii Markku Lainevirta.

 
FooRUmilla on KoRKeat ja  
tYÖllistÄVÄt taVoitteet: 

1) kehittää koko maahan lukumääräisesti 
riittävät ampumaharrastukseen soveltu-
vat, turvalliset ja viranomaismääräysten 
mukaiset suorituspaikat (ampumaradat 
ja -keskukset) sekä

2) selkiyttää olemassa olevia säännös-
töjä sekä yhdenmukaistaa koulutusjär-
jestelmä kaikille ammunnan harrastajille 
lajien erityispiirteet huomioiden.
Suunnitelmien toteutuminen vahvistaa ja 
laajentaa yhteiskunnallista hyväksyntää 
koko ampumaharrastukselle.

 aloitteleville
 yhdenmukainen
    ampumakoulutus
ampumaurheilun pariin 

tuleva henkilö saa jo 
lähitulevaisuudessa laajan 

tietopaketin uudesta 
harrastuksestaan. neuvoja 

annetaan niin teoriassa 
kuin käytännössä. erityisen 
hyvää on se, että ampuma-

urheilijat, ampumahiihtäjät ja 
reserviläiset saavat saman-

sisältöisen opastuksen.



Tavoitteena on turvata  
ampumaurheilun ja metsästyksen 

harrastusmahdollisuudet Suomessa.

URHEILUAMPUJA 3/20096

amPumaKoRtti PlaKKaRiin
AMPU-hankkeen toinen osakokonaisuus on 
Ampumakorttihanke. Sen tavoitteena on yhte-
näistää turvallisen ja vastuullisen ampumahar-
rastuksen ohjeistus ja säännöstöt. Peruskurssin 
hyväksytysti suorittaneille myönnetään ampu-
makortti - todistus saadusta monipuolisesta 
koulutuksesta. Paperi ei liene merkityksetön, 
kun henkilö hakee esimerkiksi aselupaa.

18.-19. huhtikuuta järjestettiin ensimmäinen 
pilottikoulutuskurssi Tikkakoskella Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen toimesta. Koulut-
tajina toimivat niin järjestävän yhdistyksen 
kuin paikallisten ampumaseurojenkin alan 

ammattilaiset. Aselupakäytännöistä ja ase-
laista piti esityksen poliisin edustaja. Tilai-
suudessa oli kaikkiaan noin 40 osanottajaa.

AMPU-hanke on hyvissä käsissä. Aina-
kin ensimmäinen kurssi oli hyvin valmisteltu 
ja sekä teoriaopetuksessa että käytännön 
tapahtumissa oli perin innostunut ilmapiiri. 
Kun osanottajien taustayhteisöt olivat hyvin 
erilaisia, mielenkiintoisia väittelyitä käytiin 
esimerkiksi ampumakomennoista. Ne vain 
piristivät huolella valmisteltuja luentoja.

Kolme KoulutuSJaKSoa
Ampumakorttikurssiin tulee kuulumaan kol-
me koulutusjaksoa. Toisen ja kolmannen 
jakson väliin sijoitetaan opetettuihin asioihin 
perustuva tutustuminen "kotioloissa".

Aseita ja niiden turvallista käyttöä käydään 
läpi muun muassa näiden aihepiirien alueelta:

- Soveltuvin osin ampuma- 
aselaki  ja –asetus

- Ampumaoppi ja lajisääntöjen perusteet
- Ratasäännöt
- Ratakäyttäytyminen 
- Ammunnan johtajan rooli ja  

ammunnan läpivienti
- Komennot ampumaradalla
- Aseen käsittelyn säännöt
- Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen 
- Ohjattu ampumaharjoitus.
Koulutustilaisuuden jälkeen on vähintään 

kuukauden pituinen opiskelu- ja harjoittelujak-
so. Sen aikana edellytetään suoritettavan vähin-
tään viisi omatoimista ampumaharjoituskertaa 

esimerkiksi seuran harjoitusten yhteydessä.
Vasta sen jälkeen on mahdollista osallis-

tua viimeiseen osakokonaisuuteen, jonka 
yhteydessä kerrataan keskeiset asiat ja jär-
jestetään sekä kirjallinen koe että ampuma-
taitotesti. Kokeet hyväksytysti suorittaneille 
myönnetään Ampumakortti. Koulutus on 
annettavissa myös pienempinä osakoko-
naisuuksina esimerkiksi ampumakouluihin 
liittyen.

amPumaKoRtti  
laJin muKaan
Ampumakorttijärjestelmä sisältää erilliset 
kortit ilma-aseille (suppeampi kokonaisuus), 
haulikolle, kiväärille ja pistoolille. Tämän li-
säksi on järjestelmää tarkoitus myöhemmin 
laajentaa siten, että syntyy seuraavanlaisia 
jatkokoulutuskokonaisuuksia:

- Harrastaja – kilpailija –  
alueryhmä –  maajoukkue

- Harrastaja – tuomari – kilpailujen johtaja
- Harrastaja – ohjaaja – valmentaja
- Harrastaja – seuratoimija – seurajohtaja
- Harrastaja – ratamestari – ratojen 

ympäristö- ja turvallisuusauditoija.
Pilottikurssien palautteiden perusteella 

parannetaan edelleen koulutuskokonaisuut-
ta. Ensi vuoden aikana uutta ohjausmuotoa 
annetaan jo ainakin SAL:ssa seuratasolla.

Metsästäjäjärjestöt ovat nähneet, että 
metsästäjätutkinto on metsästäjän ampu-
makortti, eivätkä siten ole ottamassa käyt-
töön ampumakorttijärjestelmää. u

1. 2.

3.
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1. KSA:n haulikkomies Heikki Pietikäinen  
kertoi trapammunnan salat.

2. Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Paavo Seppänen oli valmistellut 
onnistuneesti pilottikurssin.

3. Tarkalla silmällä ja lajin tuntemisella avustaja 
löytää ampujan mahdollisen virheen. Hän opastaa 
ohjattavansa myös turvalliseen  toimintaan 
ampumaradalla.

 
4. Tikkakosken Ampujien puheenjohtaja Juhani 
Öhman opasti mm. pistooliammunnassa.
 
5. AMPUn hankepäällikkö Markku Lainevirta sai 
lisää virtaa suururakkaan hyvin onnistuneen 
pilottikurssin johdosta.

4.

5.
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keski-suomen Ampujat on kuulu-
nut vuosikymmenten ajan suomen 
Ampumaurheiluliiton kärkiseurojen 
joukkoon, kun mittarina käytetään 
kilpailullista menestystä, merkittävi-
en kilpailujen järjestämistä, hyvien 
harjoitusolosuhteiden luomista tai 
vaikka viime aikojen keskeistä asiaa 
-ympäristöasiain huomioimista 
seuratoiminnassa. ksA viettää ensi 
vuonna toimintansa 90-vuotisjuhlia.

seuran kiväärimiehet toivat yhdistyksel-
leen ja koko Suomelle 1930-1960-lu-
vuilla kunniaa voittamalla 13 hen-

kilökohtaista ja monta joukkuekilpailujen 
maailmanmestaruutta. Henkilökohtaisia 
mestaruuksia voittivat Kullervo Leskinen (4), 
Pauli Janhonen (4) Vilho Ylönen (3), Viljo 
Aro (1), Toivo Mänttäri (1) ja Sven Halinoja 
(1). Janhonen lienee edelleen ainoa ampu-
ja, joka on voittanut 3-asentoisen maailman-
mestaruudet 300 metrin vapaakiväärillä, va-
kiokiväärillä ja 50 metrin pienoiskiväärillä.

KSA on toiminut luotettavana kilpailujen 
järjestäjänä ja siksi Ampumaurheiluliitto on 
uskonut seuran järjestettäväksi SM-kilpai-
luja, rankikisoja ja arvokisojen näyttö- tai 
karsintakilpailuja.

350 jäsenen yhdistys on huolehtinut siitä, 
että jäsenistön harjoitusolosuhteet ovat ol-
leet hyvät. Monia muuttoja on kuitenkin jou-
duttu vuosikymmenten saatossa tekemään. 
KSA:n ulkorata on Laukaan kunnan Leppä-
veden kylässä. Seura omistaa pääosan 24 
hehtaarin rata-alueesta. Vuokrattua aluetta 
on noin 8 hehtaaria, ja siihen on olemassa 
etuosto-oikeus. Sisärata on vuokrattu Jy-
väskylän kaupungilta ja se sijaitsee kaupun-
gissa Kuokkalan Graniitti-väestösuojassa.

Ympäristöasioissa seura on kantanut vii-
me vuosina esimerkillisesti vastuunsa. Siitä 
kiitoksena se sai vuonna 2004 SAL:n sti-
pendin ja seuran ympäristövastaava Matti 
Hyvärinen kunniakirjan.

Haulikkolajit nyt pirteimmät
Haulikkolajeissa on toiminta nyt virkeintä. Prac-
tical-ammunnassa on viime vuosina kasvu ol-
lut suurinta. Yhdistyksessä voi lisäksi harrastaa 
kiväärin, pistoolin ja liikkuvan maalin lajeja.

Haulikkojaosto järjestää niin sanottuja val-
vottuja yleisövuoroja. Kokeneet haulikkoam-

pujat toimivat valvojina ja ohjaajina. Ampu-
maan pääsevät kaikki haulikkoammunnasta 
kiinnostuneet. Asiakkaat ovat metsästäjiä, 
koiraharrastajia tai muuten lajista kiinnostu-
neita. Kaikki eivät halua sitoutua seuratoi-
mintaan, vaan ostavat palveluja.

Ulkoradan sydän on huoltorakennus, Am-
pujien Maja. Sitä käytetään muulloinkin kuin 
ammunnan harjoitusten tai kilpailujen yhtey-
dessä. Alueen latu- ja polkuverkosto kulkee 
radan kautta ja erityisesti talvisin maja tarjo-
aa lämpöä, lepohetken ja suuhunpantavaa 
hiihtäjälle tai patikoijalle. Onpa presidentti 
Urho Kekkonenkin nauttinut kahvit majalla 
hiihtoretkensä yhteydessä. Majaa vuokra-
taan myös kokous- ja juhlakäyttöön.

Toimijoita KSA:ssakin saisi olla nykyistä 
enemmän. Vajetta on poistettu lisäämällä 
yhteistyötä naapuriseurojen kanssa. KSA, 
Tikkakosken Ampujat, Keuruun Seudun 
Ampujat, Luhangan Ampujat ja Karstulan 
Seudun Metsästys- ja Ampumaseura autta-
vat kilpailujen järjestelyissä toisiaan.

- Esimerkiksi isoissa pistoolikisoissa tar-
vitaan 20 kortillista henkilöä ja heillä pitää 
lisäksi olla vaihtohenkilöt. Sitä määrää ei löy-
dy mistään seurasta. Yhteistyötä on pakko 
tehdä. Jäsenistössämme on 14 kansallista 
ylituomaria ja kaksi kansainvälisen tason 
tuomaria, sanoo Keski-Suomen Ampujien 
puheenjohtaja Markku Uusitalo.

Ampumakoulut kalastavat nuoria
Nuorille järjestettävät talviajan ampumakou-
lut ovat keskeinen uusien jäsenten hankin-
tatapa. Jyväskylässä on sama tilanne kuin 
keskimäärin muuallakin maassamme. Osan-
ottajia on hyvä määrä, mutta vain muutama 
”koululaisista” lunastaa jäsenkortin.

Kesäaikaan seura ei järjestä ampuma-
kouluja. Kesälläkin tarkkuusharrastuksesta 
kiinnostuneelle löytyy aina opastaja.

Nuorten haulikossa maamme kärkikaar-
tissa ovat KSA:n Lauri Tiainen ja pistoolissa 
Jukka ja Juho Juntti. Kolmikko kuuluu SM-
kisojen mitalistien joukkoon.

Velaton seura
KSA on hoitanut hyvin talouttaan. Seura on vela-
ton, vaikka sen kulupuolta ovat viime aikoina rasit-
taneet muun muassa kivääriradan 16 000 euron 
remontti ja ympäristöluvan hakeminen (9 100€).

- Ympäristölupa on toistaiseksi voimassa 
oleva. Pistooliradalle tuli käyttöaikoihin vä-
häisiä muutoksia. Haulikkoradalla tehdään 
vielä lisämittauksia, Markku Uusitalo kertoo. 

keski-suomen Ampujat
Perustettu 1920.
Jäsenmäärä noin 350 henkilöä.  
jäsenkehitys on lievästi kasvava.
Lajit: haulikko, kivääri, liikkuva maali, 
pistooli, practical. lajijaostot huolehtivat 
ampumatoiminnastaan. eniten jäseniä on 
pistoolijaostossa, noin 120, practical- ja 
haulikkojaostossa noin 80 / laji, kivääri-
jaostossa noin 50 ja riistamaalijaostossa noin 30.
Ampumaradat: ulkorata laukaan kunnassa 
rajamäellä, sisärata kuokkalan Graniitissa 
(väestösuoja jyväskylässä).
Puheenjohtaja: markku uusitalo.
Muuta: sAl palkinnut ympäristöasiain hoidosta 
vuonna 2004. seura järjestää ja osallistuu 
suurten ampumakilpailujen järjestämiseen.

Seuran edellinen puheenjohtaja Heikki 
Pietikäinen painottaa sitä, että ampumara-
tahankkeet pitäisi saada etenemään valta-
kunnallisesti. KSA:n radan olemassaolo on 
turvattu sillä, että se on merkitty maakun-
takaavaan valtakunnallisesti merkittäväksi 
urheilupaikaksi. Koko maassa tarvitaan riit-
tävän kattava rataverkosto; pienehköt kes-
kukset seurojen ja maakuntien tarpeisiin ja 
suuret ampumaurheilukeskukset valtakun-
nallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. 

Opastus ympäristöasiain  
halpa kulmakivi
KSA:n ympäristöasioiden hoidossa tehtävät 
toimet ovat joko opastavaa ja toiminnallista 
laatua. On laadittu ympäristöohjeet ja tur-
vallisuussuunnitelma. Yleisen siisteyden toi-
mintaperiaatteet on myös ohjeistettu.

Varsinaisia tekoja ovat melusuojauksien pa-
rantaminen, jätehuolto ja kierrätyksen vaatimat 
toimenpiteet. Luotiloukkuja ja muita lyijyn kerä-
ysjärjestelmiä ei Leppävedellä vielä ole, mutta 
ympäristöluvassa ne määrätään tehtäväksi.

KSA:ssa painotetaan avointa ja aktiivista 
yhteistyötä viranomaisten kanssa. Vain sillä 
tavalla toimien päästään sellaisiin ratkaisui-
hin, joista ampumaurheilulle on mahdolli-
simman vähän haittaa. Ympäristöasioista 
huolehtiva seura on suurta pr:ää lajillemme.

  KSA  
– vuosikymmenten ajan malliseura

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Keski-Suomen Ampujien miehet:  
Paavo Seppänen, Matti Hyvärinen,  
Heikki Pietikäinen ja Markku Uusitalo.
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J
yväskylän pohjoispuolella, Tikkakos-
kella, vaikuttaa 46-vuotias seura Tik-
kakosken Ampujat. Jäsenmäärä 120 
on ilahduttavasti lievässä kasvussa. 

TiA saa voimansa Luonetjärven varuskun-
nasta, mutta yhdistyksen jäseneksi pääsee 
niin sotilas kuin siviili. Varuskunta on ollut 
Tikkakoskella ampumaurheilun vankka tuki-
pilari. Se on tarjonnut ampujille sekä radat 
että paljon keskeisiä puuhahenkilöitä.

- Jäsenmäärämme voisi olla huomatta-
vasti suurempikin, mutta viime vuosina uusi-
en jäsenten hyväksymiseen on suhtauduttu 
varovaisesti. Kouluissa tapahtuneiden am-
pumisten jälkeen jäseneksi pääsevät vain 
moitteettoman taustan omaavat henkilöt. 
Ennen hyväksymistä uusi jäsenehdokas 
haastatellaan. Tällä hetkellä noin 40 pro-
senttia hakijoista hyväksytään jäseneksi. 
Jäsenmäärän kehityksessä meitä huoles-
tuttaa nuorten vähäinen kiinnostus ampu-
maharrastukseen, selvittää sähköinsinööri 
Juhani Öhman - yhdistyksen puheenjohtaja 
vuodesta 2006 alkaen.

Ruutirata on, 
ilma-aserata puuttuu
TiA:n ampumaharrastusta pyöritetään voimak-
kaasti Luonetjärven varuskunnan tarjoamissa 
puitteissa. Varuskunnan 300 metrin kiväärirata, 
25 metrin pistoolirata ja liikkuvan maalin rata 
luovat pohjan TiA:n toiminnalle. Seuralla on oma 
50 metrin pienoiskivääri- ja pistoolirata, joka se-
kin sijaitsee varuskunnan ratojen yhteydessä.

Oma rata on rakennettu talkoilla, suunnit-
telijana ja vastuuhenkilönä toimi Ossi Hell-
man ja kustannuksista vastasi lahjoitusten 
lisäksi pääosin Jyväskylän maalaiskunta. 
Hellman on Ampumaurheiluliiton väelle tut-
tu. Ideakas rakennusmestari on toiminut 
muun muassa liittovaltuuston jäsenenä ja 
on ollut innokas kilpailija.

- Kuusi vuotta sitten suljettiin varuskun-
nan pienehkö sisärata, jossa saattoi ampua 
sekä ilma- että ruutiaseella. TiA:n ilma-ase-
harjoitukset järjestetään Kuokkalan Granii-
tissa, missä saamme ampua Keski-Suomen 
Ampujien vuorolla. Haulikkoampujamme 
saavat käyttää KSA:n Laukaan haulikkora-
taa, Juhani Öhman kertoo.

Erityisesti nuorisotoimintaa varten paik-
kakunnalla tulisi olla 10 metrin rata. Radan 
puute jarruttaa nuorisotoiminnan laajenta-
mista. Tällä hetkellä "rivissä" on vain muu-
tamia nuoria, joita pyritään avustamaan 
myös taloudellisesti. Ilma-aseradan järjestä-
miseen on kiinnostusta myös varuskunnan 
puolelta, mutta sopivia tiloja ei ole tällä het-
kellä vapaana.

Seurayhteistyö antaa voimaa  
ja mahdollisuuksia
- Tikkakosken Ampujat tekee yhteistyötä Keski-
Suomen alueella eri ampumatahojen kanssa. 
Yhteistyö koetaan hyvin tärkeäksi. Vain harva 
seura pystyy mittavaan toimintaan pelkästään 
omalla väellä. Täällä on tullut tavaksi auttaa 
naapuria aina tarvittaessa, Öhman painottaa.

Seuran yhteistyötahoja ovat Keski-Suo-
men alueen ampumaseurat, reserviläisjär-
jestöt, puolustusvoimat ja Upseerien Ampu-
mayhdistys.

Tärkeimmät yhteistyökohteet ovat vii-
me vuosina olleet KSA:n järjestämät SM-
kilpailut ja avittaminen Karstulan tunnetulla 
ampumaviikolla. Myös reserviläisjärjestöjen 
kilpailujen järjestämistoiminnassa TiA on ol-
lut aktiivisesti mukana.

- Osallistuminen seurojen väliseen yh-
teistyöhön virkistää myös omaa toimintaa. 
Yhteistyössä suoritetut hankinnat tuovat 
kustannussäästöjä. Ideoita ja osaamista voi-
daan jakaa kumppaneiden kesken, se hel-
pottaa ja hyödyttää kaikkia, Öhman sanoo.

- Jäsenkalastusta emme harrasta. Seu-
ra tarvitsee yhteistyökykyisiä ihmisiä, jotka 
haluavat tulla toimintaan tosissaan mukaan. 
Ei joukkueen kokoaminen kilpailuun ole niin 
tärkeä asia, että naapuriseurasta pitäisi vält-
tämättä houkutella pois joku avainhahmo. 

 
Villen Kisat on tauolla
TiA on järjestänyt 26 kertaa vuosittaiset maa-
ilmanmestari Vilho Ylösen kunniaksi perus-
tetut Villen Kisat. Viime vuosina on kuitenkin 
pidetty taukoa. Kisat tunnettiin myös SAL:n 
Presidentin kisoina, jotka olivat erittäin ar-
vostetut kilpailut 300 metrin lajien ampujille.

Palkinnotkin olivat vahvojen tukijoiden an-
siosta arvokkaita: metsästysaseita, televisi-
oita, tietokoneita ja kerran jopa täysperävau-
nullinen kasvuturvetta toimitettuna voittajan 
osoittamaan paikkaan!

Villen kisoja ei ole toistaiseksi jaksettu 
järjestää, mutta muu kilpailujen järjestä-
mistoiminta on kasvussa alueellisella tasol-
la. Esimerkkinä voisi mainita yhteistyössä 
KarMAS:n kanssa järjestetyt ilma-aseiden 
aluemestaruuskisat.

Menestyneimmät tikkakoskelaiset lienevät 
MM- ja olympiakävijät Vilho Ylönen ja Ant-
ti Tyrväinen. Kansallisella kärkitasolla ovat 
tähdänneet ainakin Seppo Hakala, Pentti 
Marjanen, Kimmo Tulonen, Ossi Hellman, 
Keijo Minkkinen ja Aarne Markko. Kaksi 
viimeksi mainittua on ampunut 300 metrin 
vapaakiväärin makuuammunnassa täydet 
600 pistettä!

Tikkakosken Ampujien vahvuuksia ovat 
hyvä yhteishenki, osaavat ihmiset, varus-
kunnan tuki ja halu yhteistyöhön muiden 
ammuntaa harrastavien tahojen kanssa. Se 
lupaa jäsenistölle virkeätä toimintaa tulevina 
vuosina.

TiA:n puheenjohtaja Juhani Öhman 
painottaa yhteistyön merkistystä 
ammunnan eri harrastajaryhmien välillä.

Teksti ja kuvat:
Matti Erkkilä

Varuskunta on
tikkakosken Ampujien peruspilari







- Meillä oli tarkoitus tehdä tämä yhteen pötköön valmiiksi, mut-
ta nyt ensimmäisessä vaiheessa valmistuivat ilma-asepuoli ja 
yleistilat. Ruutiaserata ja maalilaitteet valmistuvat myöhemmin. 
Veikkaan, että vuoden päästä kaikki on valmista, Mikkelin Am-
pujien puheenjohtaja Markku Hertz sanoo.

Alkuperäinen tarkoitus oli, että valmista olisi ollut jo tulevana 
syksynä. Hankkeeseen on tulossa EU:n investointitukea, jonka 
hakemusten käsittelyprosessi on sujunut maa- ja metsätalous-
ministeriössä odotettua hitaammin. Hertzin arvio on, että mi-
nisteriöstä TE-keskukselle kiertävä raha olisi tulossa käyttöön 
vuoden vaihteessa tai ensi vuoden puolella. EU-raha on puolet 
hankkeen kokonaissuunnitelman kustannusarviosta, joka on 
150 000 euroa.

- Tämä on kova ponnistus, kun kaikki raha on kerättävä. Olemme 
myyneet areenalle mainospaikkoja. Lisäksi kaikki työ mitä aree-
nalla tehdään, tehdään talkoilla. Meillä on osaamista löytynyt ra-
kennuspuolella. Seurassa on ollut hyvin tekijöitä iltaisin ja päivisin, 
myös materiaalipuolelle olemme saaneet tukea, Hertz iloitsee.

Seuraväestä areenaa on ollut aktiivisesti tekemässä puheen-
johtajan arvion mukaan 30 henkilöä, joista ”superaktiivisia” 
kymmenen.

- Matkan varrella on ollut asioita, joita on erehdyksen ja 
oppimisen kautta tehty. Ennakkosuunnittelu on ollut tarkkaa. 
Summanmutikassa ei tällaista kannata tehdä, hanke on aika-
taulutettava hyvin”, Hertz evästää muita vastaavia projekteja 
suunnittelevia.

”PiDÄn KoKo Kuntotalo- 
HanKetta uRHeiluteKona”
Vaikka ampuma-areena on vielä vaiheessa, on Savon Prikaatin 
lakkauttamisesta vuonna 2007 ajatuksen tasolla käynnistynyt 
hankeurakka jo loppusuoralla. Savon Prikaatin lakkauttaminen 
jätti varuskuntaan puolustusvoimilta paljon käyttämättömiä tilo-
ja, joista yksi oli suuri kolmikerroksinen kuntotalo. Kansanedus-
taja ja Ampumaurheiluliiton varapuheenjohtaja Olli Nepponen 
herätti tuolloin ajatuksen tilojen saamisesta liikuntakäyttöön.

Teksti: Heidi Lehikoinen
Kuvat: Tauno Tuhkanen

mikkelin ampujille uusi ampuma-areena on ollut taloudellinen ja  
talkootyöllinen ponnistus, joka kokonaisuudessaan valmistuessaan  
vuonna 2010 antaa mahdollisuuksia tehostaa valmennustyötä entisestään.

MIKKELIN AMPUMA-AREENA
on seURatYÖn VoimannÄYtÖs
reseptinÄ tAhto, uskAllus jA hyvÄt yhteystyÖkumppAnit



Vas.sivu Maalaukset alkavat olla loppusuoralla.

Ylh. Kohta alkaa taululaitteiden sähköistystyöt  
sekä tauluvalojen asentaminen.

- Pula sisäharjoitustiloista on jatkuvasti. Kaiken lisäksi 
juuri alakerran tila antaisi mahdollisuuden rakentaa sisä-
ampumaradan, jollaista Mikkelissä ei ole, innokas liikunnan 
ja kilpaurheilun puolestapuhuja kertoo taannoisista ajatuk-
sistaan.

Nepposen ideasta innostuivat muutamat seurat, erityisesti 
Mikkelin Ampujat silloisen puheenjohtajan Paavo Autereen 
johdolla. Ajatus jalostui viime vuoden lopulla, jolloin Nep-
ponen, Hertz sekä Mikkelin Ampujat, Mikkelin Kilpa-Veikot, 
Tanhuvaaran Urheiluopisto, sekä SVUL:n Suur-Savon pii-
ri perustivat Karkialampi-säätiön ja sijoittivat vaadittavan 
säädepääoman. Tämän vuoden alussa säätiö osti koko 
Kuntotalon ja teki Mikkelin Ampujien kanssa pitkäaikaisen 
kellarikerroksen tiloja koskevan käyttö- ja hallinta sopimuk-
sen siten, että seura vastaa tilojen rakentamisesta syntyvistä 
kustannuksista.

- Pidän koko kuntotalohanketta urheilutekona, Neppo-
nen sanoo.

EU-raha on puolet hankkeen  
kokonaissuunnitelman kustannus- 
arviosta, joka on 150 000 euroa.

Kansanedustaja ja Ampumaurheiluliiton 
varapuheenjohtaja Olli Nepponen herätti  
ajatuksen Savon Prikaatin entisen kuntotalon  
saamisesta liikuntakäyttöön.
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Teksti: Heidi Lehikoinen  Kuvat: Matti Viitanen

>>

- Silmät kannattaa kyllä tarkistuttaa niiden optiikan osalta, ettei ole 
korjaamattomia valontaittovirheitä. Ettei takatähtäin näy hyvin ja 
jyvä ei tai toisin päin, ja kun se taulukin pitäisi vielä nähdä riittävän 
tarkasti. Jos jotain valontaittovirheitä on olemassa, pyritään ne kor-
jaamaan niin, että taulu ja tähtäimet näkyisivät yhtä aikaa tarkkana, 
Juha Päällysaho selvittää näön tarkastuksen ensitoimia.

Tarkan näkymän lisäksi silmän sarveiskalvon kyynelnestekerrok-
sen olisi hyvä olla mahdollisemman paksu ja stabiili, ettei kyynelfil-
mi pääse haihtumaan ja kuivamaan ammuntasuorituksen aikana.

- Tätä on tullut esiin erityisesti vanhemmilla ampujilla. Silmänpin-
nan kuivuminen tulee tähtäyksen aikana esiin niin, että tähtäinkuva 
menee hetkittäin sameaksi tai jyvä katoaa. Kun tähdätään pitkään, 
tulee usean sekunnin jaksoja, jolloin tähtäävän silmän luomet eivät 
räpytä. Silloin silmän pinta kuivuu ja silmän optiikka heikkenee.

Staattisessa lähelle tarkennuksen tilassa silmän mykiön tarken-
nuslihaksessa voi olla myös ylijännitystä, mikä aiheuttaa kaukana 
olevan kohteen näkymisen epätarkkana. Ongelma on tuttu näyttö-
päätetyöskentelystäkin, jossa usein katsotaan pitkään lähelle.

- Silloin voi tulla lihasspasmi mykiön toimintaa säätelevään sä-
dekehälihakseen. Se joutuu jatkuvasti supistumaan, kun katsotaan 
lähelle, mutta sen pitäisi myös joustavasti rentoutua, kun katsotaan 
kauas. Sädekehälihas voi kuitenkin joskus jäädä supistuneeseen 
tilaan, mistä johtuen aluksi hyvin onnistunut tähtääminen voi häiriy-
tyä, jolloin pidemmän kuormituksen jälkeen voi tulla esille esimer-
kiksi kaukokohteiden epätarkkuutta. Nuoret voivat silloin tarvita sil-
miä rentouttavan lasikorjauksen, jolloin lasi tekee lähitarkennuksen 
silmän puolesta ja silmä pysyy rentona, Päällysaho sanoo.

näköfysiologi Juha Päällysaho kannustaa nuoria ampujia tarkistuttamaan näkönsä, ennen 
kuin harrastuksen totisemmin aloittaa tai jos ampuessa havaitsee tähtäämiseen liittyviä 
vaikeuksia. näköaistin tärkeimmät ominaisuudet ja esiin tulevat ongelmat ammunnassa 
vaihtelevat lajikohtaisesti, mutta peruslähtökohta on aina sama: näkeminen ei tapahdu 

silmässä vaan aivoissa, silmä on palapelissä vain pieni osa.

Näköfysiologi Juha Päällysaho:

”näkeminen ei tapahdu silmässä vaan aivoissa”
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Juha Päällysaho on Suomen ainoa kliininen näköfysiologi. 
Siksi ei ole ihme, että maallikolle näköfysiologi on tavalli-

sempiin silmää tutkiviin optikkoon ja silmälääkäriin verrattuna 
vieras nimike. Päällysahokin opiskeli ensin yli 25 vuotta sitten 
optikoksi ja opetti vuoden terveydenhuolto-oppilaitoksessa, 
kunnes sai stipendin Yhdysvaltoihin. Hän pääsi opiskelemaan 
optometriaa ja näkötieteitä Indianan Yliopistoon.

- Näkemisen fysiologia: miten näköaisti toimii, miten tieto kul-
kee, miten kuvatieto siirtyy aivoihin sekä miten ja missä sitä käsi-
tellään ja yhdistetään näköaistimukseksi, Päällysaho selvittää.

Pelkistetysti näköfysiologi tutkii siis näköaistimuksen muo-

dostumista. Optikko tutkii silmien optisia virheitä ja sitä, että 
näköjärjestelmään tuleva optinen kuvasignaali on mahdolli-
semman terävä. Silmälääkäri puolestaan tutkii, että näköaisti 
toimii normaalisti terveytensä puolesta.

Päällysaho on työskennellyt Suomessa vuodesta 1990 lähtien 
muun muassa Työterveyslaitoksella, jossa hän tutki näköaistin 
toimintaa osana työterveyshuoltoa. Ampumaurheiluun hän tuli 
mukaan ennen Ateenan olympialaisia silloisen päävalmentajan 
Kare Norvapalon aloitteesta. Norvapalo halusi, että suomalais-
ampujien silmät ja näköaisti tutkittaisiin ennen tärkeimpiä kisoja, 
että he eivät antaisi ”tasoitusta” muiden maiden kilpailijoille.

optikko, silmälääkäri, näköfysiologi

Voi käydä myös niin, että silmän tarkennusjärjestelmän hidas-
tuminen aiheuttaa viivästyneen tähtäysprosessin, josta ylijännitty-
neen silmän seurauksena tähtäyskuva on hetkittäin epätarkka sekä 
lähelle että kauas.

- Täytyisi varmistua, että kuva silmän pohjalla olisi jatkuvasti tarkka 
ilman häiriöitä. Kun silmän perusmekanismi toimii normaalisti, sitten 
voidaan tutkia, miten näkee ja havaitsee ammuntasuorituksen aikana.

liikkuvan kohteen hahmotuksen haasteet
Eri ampumalajeissa keskeisimmät asiat vaihtelevat myös näkemi-
sen osalta. Pistoolilajeissa on tärkeintä havaita jyvä ja takatähtäin 
tarkkana sekä taulu riittävän tarkkana, ja pystyä ylläpitämään lä-
hitarkennusta rennosti ilman lihasspasmeja. Kivääriampujille taas 
tärkeintä on nähdä taulu tarkasti. Haulikko- ja riistamaaliampujilla 
tulee taas ihan eri ominaisuuksia esiin näköaistista, kun yritetään 
tähdätä ja osua liikkuvaan kohteeseen.

- Ihmisellä on tietty kyky näköaistilla kerätä tietoa havaintokent-
täänsä, eräänlaiseen ”havaintoikkunaan”. On yksilöllisiä eroja, kuin-
ka ison ”havaintoikkunan” pystyy hahmottamaan kerrallaan. Kuinka 
laajan alueen pystyy hahmottamaan ja kuinka nopeasti pystyy rea-
goimaan, kun määrittää esimerkiksi kiekon lentoradan, Päällysaho 
sanoo lajin haasteista.

Näköalueen hahmottamisen laajuudessa ja reagoinnin no-
peudessa on isojakin eroja ampujien välillä. Myös ampumaratojen 
erilaiset olosuhteet vaikuttavat paljon näköaistin hahmottamisky-
kyyn. Toiset ampujat aistivat nopeasti vain pieneltä havaintokentän 
keskeiseltä osalta, jolloin heille tulee kiire ja he myöhästyvät tähtä-
yksessä kiekon kulmanopeuteen nähden.

- Silloin ampuja pyrkii ennakoimaan ja usein ennakoi liikaa, jolloin 
ampuu kiekon etupuolelta ohi. Kehonhallinta, vartalon kiertoliike, 
aseen nosto ja laajalta alueelta havaitseminen – koko prosessi ei 
onnistu. Paineen alaisena kun tekee virheen ja ampuu ohi, jää virhe 
helposti vaikuttamaan seuraaviin suorituksiin. Kun yksi kiekko jää 
ampumatta alas, monesti kaksi tai kolme seuraavaakin kiekkoa jää 
ampumatta alas. Kun taas monilla niillä, joilla havaintokenttä on laa-
ja ja jotka pystyvät nopeasti ”nollaamaan” tekemänsä virheen, virhe 
ei jää vaikuttamaan seuraaviin kilpailusuorituksiin.

Riistamaaliampujilla on liikkuvan maalin ammunnassa lisähaas-
teena on vielä se, että he katsovat myös ei-tähtäävällä silmällä. Kun 
katse siirtyy ei-tähtäävästä tähtäävään silmään, tulee joskus esille 
”kuollut hetki”.

- Silloin aivojen pitäisi pystyä nopeasti siirtämään silmien välistä 
tähtäystietoa. Voi tulla esille aivojen prosessointihäiriö huomiokyvyn 
siirtämisessä silmän kuvasta toiseen.

Lajikohtaisia eroja on siis paljon, mutta olennaisinta on, että nä-
köjärjestelmää tutkitaan laajemminkin kuin pelkän silmän osalta. 
Ideaalitilanteessa urheilijan havaitsemat ongelmat on korjattu ja 
muutokset on tehty jo harjoituskaudella, eikä niitä tule kilpailutilan-
teessa esille.

- Monelle ampujalle voi kuitenkin tulla esille yllättäviä häiriö-
tilanteita vain paineen alaisessa suorituksessa. Keskittyminen 
herpaantuu, rytmi katkeaa ja suoritus heikkenee. Lisäksi monet 
ampujat käyttävät mielestäni jopa turhaan silmälasikorjauksia, 
kun ajatellaan, että jos ei osu, niin silmässä on vika. Jos käyte-
tään turhaan linssejä, sekin voi tuoda esille ongelmia, Päällysaho 
muistuttaa. u
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Valmentajaksi siirtynyt Juha Hirvi oppi omalla pitkällä 
kivääriampujan urallaan monenlaista myös näkemiseen ja 
havaitsemiseen liittyen.

- Minulla on pluslasit, ja olen huomannut, että tavallinen optikko 
tekee helposti liian vahvan. Kivääriampujalle saa olla pikkuisen 
alikorjattu, 0,25 tai jopa 0,5 dioptriaa pienempi, Hirvi kertoo 
huomanneensa.

Hirvi oppi käytännössä myös silmän toimintaa erilaisilla 
ammuntaetäisyyksillä.

- Jos koittaa vain 10 metrillä, on käynyt niin, että on liian vahva 
pidemmällä matkalla. Olisi hyvä testata oikeilla ammuntamatkoilla. 
Siitä olen saanut parhaan tuloksen, Hirvi kertoo.

Juha Päällysaho vahvistaa Juha Hirven näkemyksen 
lasikorjauksesta pluslasien puolella. Hän sanoo, että likinäköisten 
eli miinuslaseja käyttävien pitäisi toimia juuri päinvastoin.

- Täysi miinuslasikorjaus tai lievä ylikorjaus, jolloin likinäköisestä 
ampujasta tulee hieman kaukotaittoisen virheen omaava. Silloin 
tilanne on vastaava kuin pluslasipuolella. Tämä on nimenomaan 
kiväärilajeissa tärkeää.

Väritykseltään Hirvi käytti ammunnassa aavistuksen vaalean 
keltaista linssiä. Se olikin uran loppuvuosina lähes ainoa 
apuväline, mitä hän käytti.

- Tarkistutin näköni kerran vuodessa. Hyvä olisi 
tarkistuttaa kilpailukaudellakin, jolloin ampuu paljon. Silloin 
silmä saattaa rasittua, eikä se ole enää niin herkästi 
palautuva. Varsinkin, jos on hajataittoa, pitäisi astelukua 
tarkkailla, Hirvi on todennut.

  JUHA HIRVI
oppi urallaan paljon näkemisestäkin:
Mieluimmin alikorjattua ja yksinkertaisuutta

Iän myötä hän havaitsi ongelmalliseksi hämärässä ampumisen. 
Silloin esimerkiksi sisällä ampuminen oli hänelle haastavampaa 
kuin nuoremmilleen. Sen sijaan kilpailujännityksen hän ei urallaan 
huomannut näkemiseensä vaikuttaneen.

- Tuntui, että se muuten terävöittää oloa, aistit tulevat 
herkemmäksi. En huomannut, että se olisi heikentävää.

Nuorille ampumaurheilijoille Hirvi suosittelee vuosittaisia 
näöntarkastuksia ja laseja tarvittaessa niiden käyttöön opettelua 
ammuntakäytössä. Kilpailussa on kaikenlaista ajateltavaa, joten 
yksinkertaisuus ja asettamisen helppous on valttia.

- Kokeilin itse heijastamatonta linssiä, mutta en saanut sitä 
oikein aseteltua. Heijastavasta näin silmän ja sain sen paremmin 
aseteltua. Tykkäsin enemmän siitä”, Hirvi kertoo.



Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä
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ipoossa kilpailtiin päällekkäis- ja rinnakkaispiippuisilla 
haulikoilla Lontoon vuoden 1908 olympiakisojen lajisään-
töjen mukaisesti. Päällekkäispiippuisten kisan voitti SSG:n 

Veli-Matti Matikainen ja rinnakkaispiippuisten kisan FSK:n Mikael 
Huber. Menneitä muistettiin muullakin tavoin. Kahvilarakennukseen 
oli pystytetty lajin hienosta historiasta kertova näyttely. Ampumaur-
heiluliiton yhdeksää vuosikymmentä esiteltiin komein julistein.

Flyktskytteklubben oli lähinnä Mikael Huberin toimesta koonnut 
Konrad Huberin saavutusten ympärille oman näyttelynsä. Esillä oli 
haulikoita, patruunoita, mitaleja, olympiakisojen mitaleista lähtien, 
sekä arvokkaita palkintoja.

Tapahtuman yhteydessä pelasi myös asehuolto ja ehkä kauppa-
kin. Ainakin Sako ja Urheiluase olivat paikalla.

100-vuotishavinaa
SSG:n ampumakeskuksessa

Sata vuotta sitten järjestettiin ensimmäiset 
haulikon Suomen mestaruuskilpailut. Suomen 
Ampumaurheiluliiton haulikkojaosto, Sibbo 
Skyttegille (SSG) ja Flyktskytteklubben (FSK) 
toimeenpanivat sunnuntaina 7. kesäkuuta 
Sipoon keskusampumaradalla taannoisen 
tapahtuman ”muistokilpailut”. Se oli samalla 
yksi osanen Ampumaurheiluliiton tämän 
vuoden 90-vuotistaipaleen juhlintaa.

Onnistuneeseen tapahtumaan osallistui vajaat 200 henkilöä.  
Kuvassa puheenjohtaja Mikko Nordquist pitämässä avauspuhettaan.

Yleisöllä ja ampujilla oli mahdollisuus mitata taitoaan 
haulikkosimulaattorilla. Kuvassa Mika Suuronen on ampumavuorossa. 
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Puheenjohtaja kaipaa naisia
Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Mikko Nordquist kiitteli avaus-
sanoissaan tapahtuman järjestäjiä hyvin hoidetuista tapahtuman 
valmisteluista. Hän ylisti liiton menestystä suoden kunnian seuroille 
ja ampujille. Nordquistia harmitti vain yksi asia. Ampumaurheilu so-
pii erittäin hyvin naisten ja tyttöjen harrastukseksi, mutta heitä on 
ilahduttavassa määrin mukana vain ilmakivääri-lajissa. 

Curt Sjöblom esitteli Nordquistille Sipoon laajan ampumakeskuk-
sen. Puheenjohtaja kehui näkemäänsä.

Ampumakeskuksessa oli mukana ilahduttavasti noin 200 hen-
kilöä, joista kolmannes osallistui kisaan. Muut seurasivat Lontoon 
vuoden 1908 kisojen säännöin ammuttua kilpailua, hörppäsivät 
Ampumaurheiluliiton tarjoamat kakkukahvit, tutustuivat näyttelyyn 
tai keskustelivat muistellen menneitä.

Muistelut kisaa tärkeämmät
Sipoon tapahtumassa oli hieno henki. Sieltä puuttui kilpailuille usein niin 
kireä ilmapiiri. Vaikka tapahtuman pääohjelmana oli haulikkokisa pääl-
lekkäis- ja rinnakkaispiippuisilla, tunnelma oli leppoisa. Nauru raikui, kun 
tuttavat palauttivat kavereidensa muistiin takavuosien herkulliset hetket 
ampumakisoista tai metsästysretkiltä. Paikalla oli monia takavuosien suu-
ruuksia, moninkertainen maailmanmestari Satu Pusila nimekkäimpänä.

Yhden muiston kertoi Mikko Nordquist. Hän muisteli isänsä erästä 
kisareissua. Jussi Nordquist saapui radalle ja kysyi sen vastaavalta, 
että oliko muita kivääriampujia jo näkynyt. Ei ollut, mutta pistooli- 
ja haulikkoherrat olivat jo paikalla. Kiväärimiehistä isä Nordquist oli 
vahtimestarin mukaan ensimmäinen.

Herraskaisilta nuo näyttävät vieläkin, jos heitä verrataan kivääri-
varusteitaan niska kumarassa raahaavaan tussariväkeen.

Sipoon tapahtuman keskeiset järjestäjät olivat 
Flyktskytteklubbenin Mikael Huber (vas.) ja SSG:n  
Curt Sjöblom. Keskellä on SAL:n puheenjohtaja  
Mikko Nordquist, joka avasi tilaisuuden. 

SSG:n Nina Noopila, 18, kilpailee menestyksekkäästi 
sporting- ja compak sporting -lajeissa. Pietarsaaressa hän 
sijoittui keväällä toiseksi. Trappia ja skeettiä tuusulalainen 
ampuu päälajiensa harjoitteluna. Lajivalinta kertoo jo sen, 
että metsästys on neitosen mieliharrastus. Niina oli piristävä 
poikkeus Sipoon miesvaltaisessa juhlakilpailussa.

Christoffer (vas.), Patrik ja Richard Huber viettävät usein 
vapaa-aikaansa Sipoon sportingradalla. Isä-Thomas on on 
näyttänyt esimerkkiä. 

Yleisöllä ja ampujilla oli mahdollisuus mitata taitoaan 
haulikkosimulaattorilla. Kuvassa Mika Suuronen on ampumavuorossa. 

SSG:n edustusampuja Mopsi Veromaa ehti 
kilpailemisensa lomassa auttaa kanttiinissa. 
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- Toimin nykyisin vain valmennustehtävissä. Saatan silti 
senioreiden ensimmäisiin EM-kisoihin Kokkovuoressa 
kesällä osallistua, kertoi Satu Pusila (oikealla), joka 
suorittaa parhaillaan ammattivalmentajatutkintoa. Useita 
maailmanmestaruuksia voittanut nastolalainen toimii 
Ampumaurheiluliiton tehoryhmässä ja seurantaryhmässä 
suunnitellen leirit ja ohjaten trapampujia. Kuvaa koristaa 
Sadun lisäksi Ulla Alanen, joka on jäänyt SSG:n 
kahvilanpitäjän toimesta pari vuotta sitten ”eläkkeelle”.

SSG:n mustaruutilajin kansainvälisen tason tekijät, maailmanmestari Janita Halonen ja 
Reijo Näätänen, piipahtivat juhlissa. Reijo sai maistaa Ampumaurheiluliiton juhlakakkua 
oikein tarjoilun kera. Kaksikko valmistautuu Valenciassa syksyllä järjestettäviin EM-kisoihin. 
Reijoa ilahdutti se, että lajin pariin on viime vuosien aikana tullut ”uutta verta”.

Mika Myllylä harkitsee paluuta radalle. Hän on 
muuttanut Tampereelle ja Kokkovuoressa ovat mainiot 
radat. Mika oli aktiivivuosinaan nuorten sarjassa 
kuudennen ja seitsemännen sijan paikkeilla niin 
EM- kuin MM-kisoissa. Hollolassa vuonna 1995 hän 
saavutti EM-joukkuekisan hopeamitalin. 

Annika Alanen ja 2-vuotias 
Nakki viihtyivät myös 
näyttelyosastossa. 
Annika on kokeillut 
haulikkoammuntaa, 
mutta Nakki kouluttautuu 
sorkkaeläinten ajajaksi. 

P-HA:n Jukka-Pekka Heikkilää ja SSG:n Tuomo 
Valkeapäätä yhdistää skeet-ammunta.

Sibbo Skyttegillen kunniapuheenjohtaja Per-Erik 
Stjernberg myhäili tyytyväisenä seuratessaan ki-
san kulkua. Hän löysi 30 vuotta sitten ampuma-
radalle sen nykyisen paikan. 
- En uskonut silloin, että tästä tulee näin 
mahtava. En myöskään uskonut, että joku seu-
ramme jäsenistä voisi yltää joskus maailman-
mestariksi, mutta Pia Julin (nykyisin Nybäck) 
teki sen, hän sanoi onnellisena.
Korkealle pitää mahtiseurassa arvostaa myös 
Curt Sjöblomin saavutukset. Hän on lähes 
poikkeuksetta ulkomaisissa arvokisoissa kes-
keisissä tuomaritehtävissä.

Tuomas Tähtinen (vas.), Aarne Klemetti, Mauri Kähärä ja Timo Tähtinen myhäilevät Urheiluaseen ja Sakon huoltopisteessä.

Pikkukuvassa Tähtinen esittelee Sauer&Sohnin 1800-luvun harvinaisuutta. Piikkinallisen väljyys on 14. Museoase ei ole myynnissä.



SM-lentoonammunta 100 vuotta -juhlakilpailu 
FM i flyktskytte 100 år –jubileumstävling
Sipoon Keskusampumarata - Sibbo Centralskjutbana 7.6.2009

RINNAKKAISPIIPPUISET HAULIKOT
nimi seura s1 s2 s1+s2 s3 s4 Yht s5 s6 Yht sija

10 10 20 15 15 50 20 10 80
Huber Mikael FSK 8 6 14 13 12 39 16 8 63 1
Hopeasaari Tuomo SSG 9 8 17 9 11 37 16 4 57 2
Suominen Kalle SSG 6 8 14 10 11 35 14 4 53 3
Ahlström Erik FSK 6 5 11 10 10 31 10 5 46 4
Eklöf Sten SSG 7 8 15 6 7 28 8 8 44 5
Mäkelä Jussi SMY 7 4 11 10 7 28 12 3 43 6
Haapaniemi Hannu P-HA 5 6 11 10 6 27 27 7
Stellberg Rainer SSG 5 5 10 7 9 26 26 8
Alanen Timo SSG 2 7 9 8 9 26 26 8
Heikkilä Jukka-Pekka P-HA 4 4 8 4 6 18 18 10
Mäkelä Jyri SMY 5 1 6 6 6 11
Sjöblom Curt SSG 2 4 6 6 6 11
Ignatius Joakim FSK 1 2 3 3 3 13
Meyer Peter FSK 2 0 2 2 2 14

PÄÄLLEKKÄISPIIPPUISET HAULIKOT
nimi seura s1 s2 s1+s2 s3 s4 Yht s5 s6 Yht Pudotus sija

10 10 20 15 15 50 20 10 80
Matikainen Veli-Matti SSG 9 9 18 15 11 44 18 7 69 1
Wejberg Aku HyMa 9 8 17 13 11 41 18 9 68 2
Turpeinen Sauli ESF 8 9 17 13 12 42 18 7 67 9 3
Laitinen Timo SSG 9 6 15 14 13 42 18 7 67 7 4
Laakso Jukka OSU 10 8 18 13 12 43 17 7 67 4 5
Valkeapää Tuomo SSG 10 9 19 12 10 41 17 8 66 6
Saarinen Pasi PHC 6 9 15 13 11 39 17 8 64 7
Paananen Martti SSG 9 10 19 11 12 42 14 8 64 7
Antell Mikael FSK 8 7 15 14 9 38 16 9 63 9
Poutiainen Markku SSG 10 7 17 13 10 40 14 9 63 9
Seilo Harri MKMS 9 7 16 14 10 40 14 4 58 11
Väisänen Jorma SSG 7 8 15 12 11 38 11 5 54 12
Palo Petri SSG 6 9 15 11 12 38 38 13
Seppä Juha MYA 9 6 15 13 9 37 37 14
Hagelstam Leif FSK 7 9 16 9 11 36 36 15
Sundström Hans RS 8 6 14 11 11 36 36 15
Lindström Rune RS 6 8 14 12 9 35 35 17
Salo Doni SA 5 8 13 11 11 35 35 17
Pekkola Rauno Trap73 7 7 14 9 11 34 34 19
Riikonen Tuomo SA 8 5 13 12 8 33 33 20
Mäkinen Tapio TrapA 4 8 12 9 2 33 33 20
Niskanen Toivo MKMS 6 6 12 11 9 32 32 22
Mäkelä Pertti LoA 6 6 12 10 10 32 32 22
Liljanoksa Pekka A-HA 6 8 14 9 8 31 31 24
Ruuskanen Jarmo SSG 6 7 13 9 8 30 30 25
Moliis Raine FSK 7 6 13 9 7 29 29 26
Nikkanen Markku SSG 6 7 13 6 9 28 28 27
Bardy Henrik FSK 6 6 12 7 7 26 26 28
Noopila Roland SSG 6 6 12 12 12 29
Noopila Niina SSG 4 7 11 11 11 30
Kytömaa Juha SSG 7 4 11 11 11 30
Forss Filip FSK 5 5 10 10 10 32
Wejberg Hanna-Leena HyMa 5 5 10 10 10 32
Veromaa Mopsi SSG 5 5 10 10 10 32
Mäki-Hokkonen Jussi SA 3 6 9 9 9 35
Tackman Lasse SSG 4 5 9 9 9 35
Valkeapää Jussi SSG 4 5 9 9 9 35
Thelen Henrik FSK 3 5 8 8 8 38
Hautaoja Saija SA 2 4 6 6 6 39
Meyer Richard FSK 3 3 6 6 6 39
Klemetti Aarne LoA 4 2 6 6 6 39
Myllylä Mika VirtA 6 6 6 6 39
Hautaoja Tomi SA 2 4 6 6 6 39
Elfving Christian FSK 3 2 5 5 5 44
Huber Christoffer FSK 3 2 5 5 5 44
Meyer Max FSK 0 3 3 3 3 46
Parantainen Heikki TrapA 3 0 3 3 3 46
Airaksinen Mikko SA 1 2 3 3 3 46
Raiski Olavi VirtA 2 0 2 2 2 49
Huber Patrik FSK 0 1 1 1 1 50
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orma Jäntti yllätti paukuttamalla toi-
seksi isopistoolin Walther Eurooppa-
cupin osakilpailussa Suomen Urhei-

luopiston Vierumäki Areenassa lauantaina 
4. huhtikuuta. 41-vuotias kajaanilainen Jäntti 
laukoi 574 pistettä. Kisan voitti Ruotsin Jo-
nas Fyrpihl 576 pisteellä. Marko Räsänen 
ja Pekka Vaarala ampuivat 572 pistettä ja 
uusivat kolmannesta sijasta. Räsänen voit-
ti uusinnan 48-47 ja otti kolmannen paikan 
Eurooppa-cupin finaaliin, joka on Sveitsin 
Thunissa 11.-13. syyskuuta.

- Kyllä tämä on minun paras saavutukseni. 
Tähän mennessä olen voittanut ammunnas-
sa puolenkymmentä SM-mitalia joukkuekil-
pailussa, 41-vuotias Jorma Jäntti jutusteli 
tyytyväisenä. 

- Kisan ensimmäisen puolikkaan jälkeen 
totesin, että jos ammunta tuntuu näin pa-
halle, minä lopetan. Jännitin aivan karme-
asti. Minulla on vielä niin vähän kokemusta 
ammunnasta, että kilpailussa on sykettä. 
Kokemuksen karttuessa jännitys vähitellen 
vähenee.

Jorma Jäntti kertoi asettaneensa tavoit-
teekseen 575 pistettä. Kisajännityksestä 
huolimatta tulos jäi vain pisteen tavoitteesta, 

kun hän laukoi ensimmäisellä puolikkaal-
la eli tarkkuusosalla 290 pistettä ja toisella 
puolikkaalla eli pikaosalla 284 pistettä.

- Yleensä toinen puolikas on ollut minul-
le vahvempi. Nyt kisan aikana oli ongelmia 
etuvedon kanssa ja lisäksi jäin välillä mietti-
mään huonoja osumia. Ne pitäisi heti unoh-
taa, hän totesi.

- Tulos korreloi hyvin harjoitustulosten 
kanssa.

Kajaanilainen Jorma Jäntti palvelee yli-
luutnanttina Kainuun Prikaatin kranaatinhei-
tinkomppaniassa. Hän sanoo kehittyneensä 
huomattavasti parin viime vuoden aikana, 
kun on harjoitellut kotiradalla Pekka Vaara-
lan kanssa ja päässyt mukaan Puolustus-
voimien valmennusryhmään.

- Kyllä Pekkaa tästä voi syyttää. Kun hän 
siirtyi parisen vuotta sitten Rajavartiolaitok-
sesta Kainuun Prikaatiin, minä pääsin har-

joittelemaan kotimaan huippujen kanssa. 
Ammunnan ja päätoimen yhteensovittami-
nen ei aina ole helppoa. Työnantaja suhtau-
tuu todella myöntyväisesti ampumaurhei-
luun, Jorma Jäntti kiittää.

- Puolustusvoimien valmennusryhmän 
avulla olen saanut välineet kuntoon ja testa-
tut patruunat käyttöön.

Jorma Jäntti kilpailee kaikissa Kansainvä-
lisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) pistoolila-
jeissa. Hänen päälajinsa ovat isopistooli ja 
isopistoolin pika-ammunta, koska ne ovat 
sotilaiden mestaruuskilpailujen lajit.

- Tähän mennessä en ole vielä päässyt 
sotilaiden arvokilpailuihin. Tänä vuonna olisi 
sotilaiden pohjoismaiset mestaruuskilpailut 
kesäkuussa Tanskan Århusissa ja Kansain-
välisen Sotilasurheiluliiton (CISM) mesta-
ruuskilpailut elokuussa Kroatiassa.

Teksti ja kuvat:
Matti Viitanen

jorma jäntti
yllätti kakkossijallaan isopistoolin 
 Eurooppa-cupissa Vierumäellä

Suomussalmen Urheiluampujien kolmikko Marko Räsänen,  
Jorma Jäntti ja Pekka Vaarala onnistui hyvin isopistoolin Walther 

Eurooppa-cupissa. Jäntti oli toinen, Räsänen kolmas ja Vaarala neljäs. 
Lisäksi Jäntti ja Räsänen ottivat paikan Eurooppa-cupin finaaliin,  

joka on Sveitsin Thunissa syyskuun puolivälissä.
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Suomalaisilla 
jo kuusi 
finaalipaikkaa

Suomalaisampujilla on jo kuusi 
paikkaa vakio- ja isopistoolin 

Walther Eurooppa-cupin finaaliin, 
joka ammutaan 11.-13. syyskuuta 
Sveitsin Thunissa.

Jokaisessa Walther Eurooppa-cu-
pin osakilpailussa on jaossa paikka 
cupin finaaliin kolmelle parhaalle 
paikkaa vailla olevalle ampujalle sekä 
iso- että vakiopistoolissa. Suomalai-
set käyttivät kotikenttäedun mainiosti 
hyväkseen Vierumäki Areenassa ja 
ottivat paikoista kolme: Jorma Jäntti 
ja Marko Räsänen paukuttivat finaali-
paikan isopistoolilla ja Ari Meinander 
vakiopistoolilla. Kai Jahnsson otti 
paikan sekä vakio- että isopistoolin 
finaaliin Hannoverissa 2.-3. touko-
kuuta. Lisäksi Janne Kuvaja ansaitsi 
isopistoolin finaalipaikan jo viime 
syksynä, kun hän voitti isopistoolin 
finaalin.

Cupfinaali kilpaillaan Sveitsin 
Thunissa 11.-13. syyskuuta. Viime 
vuoden finaalissa ampui kolme suo-
malaista: Kuvajan lisäksi Meinander 
ja Marko Talvitie.

Kai Jahnsson
voitti vakiopistoolin 
hannoverissa
Kai Jahnsson voitti 571 pisteellä 

vakiopistoolin Walther Eurooppa-
cupin Saksan Hannoverissa sunnun-
taina 3. toukokuuta. Jahnsson ampui 
mainiosti viikonvaihteessa, kun hän 
sijoittui toiseksi 582 pisteellä isopis-
toolin Eurooppa-cupissa lauantaina. 
Hän otti paikan sekä vakio- että 
isopistoolin Eurooppa-cupin finaaliin. 
Isopistoolikisan voittanut Norjan Pål 
Hembre oli vakiopistoolissa toinen 
568 pisteellä.

- Ensimmäinen voittoni Eurooppa-
cupissa ja tietenkin on mukava fiilis, 
Kai Jahnsson kommentoi mainiota 
viikonvaihdettaan.

- Iso- ja vakiopistoolin harjoitteluni 
on painottunut alkukautena ehkä hiu-
kan enemmän isopistoolin puolelle ja 
vakiopistooli on ollut täytelajina. Tämä 
oli vasta toinen starttini vakiopistoo-
lilla. Ampumisen perusteet tulevat 
ilma- ja vapaapistooliammunnasta.

kolmas vakiopistoolissa Vierumäellä

Ari Meinander laukoi kolmanneksi 558 pisteellä vakiopistoolin Walther Eurooppa-cu-
pin osakilpailussa ja otti paikan cupfinaalin Suomen Urheiluopiston Vierumäki Aree-

nassa sunnuntaina 5. huhtikuuta. Meinander uusi kolmannesta sijasta Saksan Michael 
Schleuterin kanssa ja voitti poikkeuksellisen tasaisen uusinnan vasta kolmannella kier-
roksella. Jonas Fyrpihl (567 pistettä) ja Jan-Olof Danielsson (564) ottivat kaksoisvoiton 
Ruotsille. Fyrpihl voitti myös isopistoolikisan Vierumäellä.

- Tavoitteenani ollut finaalipaikka tuli. Nyt ei tarvitse sitä jännittää seuraavissa osakil-
pailuissa. Otin finaalipaikan vakiopistoolilla, vaikka olen panostanut enemmän isopis-
tooliin. Lisäksi isopistoolissa minulla on nyt käytössä testatut Lapuan patruunat, joka 
osuvat hyvin, totesi Lahden Ampumaseuraa edustava 44-vuotias Ari Meinander.

- Tämä viikonloppu on ollut sellaista selviytymistaistelua. Olen ollut koko ajan fluns-
sassa ja minulla on ollut puhti pois. Eilen puhti loppui tarkkuusosan jälkeen (silloin 3 pis-
tettä kärjestä ja pikaosan jälkeen 8 pistettä kärjestä). Pikaosa oli surkea. Tänään minulla 
ei ollut ammunnassa minkäänlaista pitoa.

Sysmäläinen Ari Meinander otti toisena vuotena peräkkäin paikan cupfinaaliin. Vii-
me vuonna hän ampui finaalissa isopistoolilla 12:nneksi ja vakiopistoolilla 10:nneksi. 
Isopistoolin paikan hän otti voittamalla 584 pisteellä osakilpailun Ruotsin Uppsalassa ja 
vakiopistoolin paikan sijoittumalla toiseksi 570 pisteellä osakilpailussa Saksan Hanno-
verissa. Nyt viikonvaihteessa hän ampui isopistoolilla 568 pistettä ja vakiopistoolilla 558 
pistettä Vierumäki Areenan hienossa sisähallissa.

- Huhtikuun alku on aikainen ajankohta ruutiasekilpailuille. Sisähallissa on aina vähem-
män valoa kuin ulkona. Sisällä tähtäys hämärtyy nopeammin, joten laukauksen kanssa 
pitää olla tosi nopea. Kauden ensimmäiset kisat jännittävät aina. Minullakin polvet löivät 
setsuuria ja oli ylimääräistä yritystä, Meinander kuvaili.

Ari Meinander on asettanut kauden tavoitteekseen Kansainvälisen Ampumaurheilulii-
ton (ISSF) ruutiaseiden EM-kilpailut, jotka ammutaan Kroatian Osijekissa 12.-26. heinä-
kuuta. Hän on edellisen kerran kilpaillut MM- tai EM-kilpailussa 2006, jolloin hän ampui 
vakiopistoolin MM-kisassa 30:nneksi 562 pisteellä Kroatian Zagrebissa.

Kuva ylhäällä: Ari Meinander ja Saksan Michael Schleuter  
uusivat peräti kolme kierrosta kolmannesta sijasta.

ari meinander

Suomen Urheiluopiston Vierumäki Areena 
palveli mainiosti iso- ja vakiopistoolin 
Eurooppa-cupin osakilpailun näyttämönä.
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Iso- ja vakiopistoolin Walther Eurooppa-cupin osakilpailu, 
suomen urheiluopisto, Vierumäki Areena, 4.-5.4.2009.
Isopistooli, miehet, 60 ls: 1) jonas Fyrpihl sWe (290+286) 576, 2) jorma jäntti 
Fin (290+284) 574, 3) marko räsänen Fin (283+289) 572/48 uusinnassa toisesta 
sijasta, 4) pekka vaarala Fin (289+283) 572/47, 5) petri ylinen Fin (285+286) 571, 6) 
teemu lahti Fin (281+289) 570, 7) jan-olof danielsson sWe (287+283) 570, 8) tom 
rönnberg Fin (277+292) 569, 9) janne kuvaja Fin (281+287) 568, 10) Ari meinander 
Fin (287+281) 568, 11) Allan Gejl den (279+288) 567, 12) michael schleuter Ger 
(276+290) 566, 13) Finn elbæk den (275+288) 563, 14) Antti jokinen Fin (282+280) 
562, 15) marko talvitie Fin (277+285) 562, 16) ville nousiainen Fin (284+276) 560, 
17) pierre michel Ger (277+283) 560, 18) Alan Green GBr (279+281) 560, 19) jari 
javarus Fin (280+276) 556, 20) jukka yrjänäinen Fin (276+279) 555, 21) thomas 
rink Ger (281+273) 554, 22) martti tähkänen Fin (272+272) 544, 23) robert hale 
GBr (274+257) 531. 
Vakiopistooli, miehet, 60 ls: 1) jonas Fyrpihl sWe 567, 2) jan-olof danielsson sWe 
564, 3) Ari meinander Fin 558/ uusinnassa kolmannesta sijasta 45/40/41, 4) michael 
schleuter Ger 558/45/40/39, 5) kai jahnsson Fin 557, 6) Allan Gejl den 553 (14 
napakymppiä), 7) Antti jokinen Fin 553/(11), 8) Finn elbæk den 552/(15), 9) jorma 
jäntti Fin 552/(6), 10) pierre michel Ger 551/(13), 11) teemu lahti Fin 551/(9), 12) 
janne kuvaja Fin 550/(9), 13) Alan Green GBr 550/(9), 14) marko räsänen Fin 547/
(10), 15) petri ylinen Fin 547/(8), 16) marko talvitie Fin 546, 17) jari javarus Fin 
543, 18) peter dueck Ger 541, 19) robert hale GBr 538, 20) pekka vaarala Fin 527.

Iso- ja vakiopistoolin Walther Eurooppa-cup,
Hannover, saksa, 2.-3.5.2009.
Isopistooli, miehet, 60 ls: 1) pål hembre norja 584, 2) kai jahnsson suomi 582, 3) 
tomas Cambeses espanja 580, 4) petri ylinen suomi 577, 5) teemu lahti suomi 575, 
…9) pekka vaarala suomi 573, …12) marko räsänen suomi 571, …21) janne kuvaja 
suomi 562, …28) Ari meinander suomi 556.
Vakiopistooli, miehet, 60 ls: 1) kai jahnsson suomi 571, 2) pål hembre norja 568, 3) 
rene vogn tanska 566, …7) janne kuvaja suomi 562, …13) Ari meinander suomi 556, 
…15) petri ylinen suomi 555, 16) marko räsänen suomi 555, 17) pekka vaarala suomi 
555, …28) teemu lahti suomi 543.

Isopistoolin Eurooppa-cupin mitalistit Jorma Jäntti, Jonas 
Fyrpihl ja Marko Räsänen.

Vakiopistoolin Eurooppa-cupin osakilpailun mitalistit Jan-Olof 
Danielsson, Jonas Fyrpihl ja Ari Meinander.
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Heikki Taipalus Ky
61880 Ikkeläjärvi

(06) 233 1191
www.heikkitaipalusky.fi

 Anschütz -pienoiskiväärit erikoishintaan
(alennus hinnastomme hinnoista!) 

Edullisia patruunoita:
Eley Practice +
muut Eley laadut
Federal, CCI,  SK ym

Ei kalusto-ongelmaa!

Kiväärivarusteet:
Centra, Gehmann ja ahg

esim: uusi ahg
Sport Bag XXL
mitat: 85x42x40cm
n. 160L ampujien
suunnittelema,
isot kuulalakeroidut
pyörät, omat osastot
eri tarvikkeille jne

Uudet Centra / MEC pulssin aseesta
eristävät hihnat myös varastossa

täyssynteettinen Forrest-aseöljy
• Nato-hyväksytty (S-758/S-761)
• suojaa, voitelee ja puhdistaa
• jähmettymispiste -57 °C
• valmistettu EU:ssa

Forrest on Suomessa valmistettu ja kehitetty huipputuote
aseiden puhdistukseen. Tuote on tehokkuutensa lisäksi
erittäin helppokäyttöinen.

puhdistusvaah
to

Forrest-puhdistusvaahto
• poistaa kuparijäämät aseen piipusta
• irrottaa ruudin palamisjätteet
• on myrkytön
• on riittoisa

Forrest tuotteet hyvinvarustetuista
aseliikkeistä kautta maan!

37,90¤
500 ml

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

10,90¤
90 ml

10,90¤

7,90¤
150 ml

7,90¤

37,90¤

17,90¤
400 ml

17,90¤

puhdistusvaah
to

UUSI
SUUREMPI

KOKO!
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Teksti: Matti Viitanen  Kuva: Max Rosenberg
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eikki Meriluoto ampui toiseksi skeetin maailmancupissa 
Valko-Venäjän Minskissä maanantaina 8. kesäkuuta. Sii-
linjärven Urheiluampujia edustava 31-vuotias Meriluoto 

kävi voitosta jännittävän uusinnan Ranskan Anthony Terrasin, Uk-
rainan Mikola Milchevin ja Norjan Tore Brovoldin kanssa, kun koko 
kärkinelikko rikkoi kisassa 146 (121+25) kiekkoa. Pekingin olym-
piapronssimitalisti Terras voitti maailmancupin rikottuaan uusinnas-
sa 22 kiekkoa. Meriluoto oli toinen murskattuaan 21 kiekkoa. Syd-
neyn olympiakultamitalisti Milchev ampui uusinnassa 19 ja Pekingin 
olympiahopeamitalisti Brovold 3 kiekkoa. Sibbo Skyttegillen Lauri 
Leskinen oli 11:s 119 kiekolla ja Ala-Hämeen Ampujien Max Rosen-
berg 18:s 117 kiekolla.

- Lähellehän se jäi, mutta pykälällä parani edellisestä. Jo kymme-
nen joukkoon sijoittuminen on kova suoritus. Nämä kaverit ampuvat 
ammatikseen. Minä olen päässyt ampumaan muutaman kuukauden. 
Sitä ennen oli lokakuulta asti taukoa, kuopiolainen Heikki Meriluoto 
kommentoi rauhalliseen tapaansa uransa parasta sijoitustaan.

Heikki Meriluoto ampui todella vakuuttavan ja tasaisen kilpailun. 
Ensimmäisenä kisapäivänä hän paukutti rikki 74 (25+25+24) kiek-
koa ja oli kisan kärjessä yhdessä Lauri Leskisen kanssa. Tänään 
hän varmisti finaalipaikan rikottuaan 24 ja 23 kiekkoa. Erittäin ta-
saisessa kilpailussa koko kärkikuusikko lähti finaaliin tasatuloksella 
121 kiekkoa. Meriluoto oli finaalin ensimmäinen ampuja, kun hänen 
viimeinen sarjansa oli huonoin.

- Haastajan roolissahan minä olin. Lähdin vain parantamaan sitä 
vuoden 2003 maailmancupin kolmatta sijaani (Espanjan Granadas-
sa tuloksella 147=123+24). Finaalin ampuminen oli helppoa. Syke 
oli matalammalla kuin peruskilpailussa. Minun on helppo lähteä fi-
naaliin, kun jo pelkkä finaalipaikka on minulle hyvä saavutus. Kaikki 
mitä finaalissa saa, on kotiinpäin, Heikki Meriluoto kuvaili kisaansa.

Finaalisarjassa Meriluoto, Ranskan Anthony Terras, Ukrainan Mikola 
Milchev ja Norjan Tore Brovold ampuivat täydellisen 25 kiekon sarjan. 

- Finaalissa minulla oli ongelmia alussa toisella, kolmannella ja 

neljännellä paikalla, kun olin finaalin ensimmäisenä ampujana. Ra-
dalla on mikrofonit, jotka aktivoitunut vasta 20 sekunnin kuluttua, 
kun viimeinen ampuja on ampunut edellisellä paikalla. Minä huusin 
kiekkoa, mutta tornista ei tullut mitään. Neljännen paikan jälkeen 
Petteri (Suomen päävalmentaja Peeter Päkk) sanoi, että odota rau-
hassa, ennen kuin tilaat kiekkoa, Meriluoto kertoi.

- Eivät siinä pasmat seonneet, kun otin homman positiivisesti. 
Minä vain naureskelin enkä hätääntynyt ja lähdin vain entistä tiu-
kemmin keskittyneenä. 

Poikkeuksellisesti peräti neljä skeettaria uusi voitosta. Lisäksi uu-
sinta venyi peräti yhdenteentoista tuplakiekkoon, ennen kuin voitto 
ratkesi Anthony Terrasille.

- Se Norjan kaveri (Pekingin olympiahopeamitalisti Brovold) taisi 
pudota siitä pois ensin. Sen jälkeen osuimme koko ajan ja ammuim-
me aika pitkään, ennen kuin Ukrainan poika tipahti (Sydneyn olym-
piakultamitalisti Milchev). Sitten jatkettiin taas, Meriluoto muisteli 
jännittävää uusintaa.

- Ammuimme niin pitkään, että yhdessä vaiheessa en muistanut, 
kummaltako puolelta pitää ampua seuraava kiekko, kun olin ensim-
mäisenä ampujana. Siinä oli aika kylmä fiilis. Päätin ampua ensin 
vasemman ja sitten oikean. Ammuin osumat ja kuulostelin soiko 
pummitorvi kahdesti. Onneksi ammuin oikein. 

Skeettarit ampuvat uusinnassa tuplakiekkoja nelospaikalta. Tup-
lia ammutaan vuorotellen: ensin A-tornin kiekko + B-tornin kiekko, 
sitten B+A ja niin edelleen. 

- Siinä lopussa, missä pummi tuli, minulla tuli ajoitusvirhe – minun 
olisi pitänyt rauhoittaa enemmän. Uusinta meni niin hyvällä rytmillä 
ampujalta toiselle, että menin vähän liian nopeasti ampumaan Ter-
rasin jälkeen, Meriluoto arvioi.

- Joskus olen ampunut Kyproksella 22 kiekkoa uusinnassa, kun voi-
tin Kypros GP:n. Nyt meni yllättävän hyvin, kun en ole harjoituksissa 
saanut nelospaikalta kuin yksittäisiä tuplan jälkimmäisiä B-kiekkoja rik-
ki. Täällä ei karannut muita tuplan B-kiekkoja, kun vasta uusinnassa.

Heikki meriluoto
toinen skeetin maailmancupissa Minskissä



Suomen Heikki Meriluoto, Ranskan Anthony Terras ja 
Ukrainan Mikola Milchev maailmancupin palkintopallilla 
8. kesäkuuta Valko-Venäjän Minskissä.

Skeet, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekkoa (7.6.): 1) svetlana demina venäjä 96 
(71+25), 2) Caitlin Connor usA 95/2 uusinnassa toisesta sijasta (71+24), 3) katiuscia 
spada italia 95/1/2 (72+23), …11) marjut heinonen suomi 67 (23+22+22).
Skeet, miehet, 125 kiekkoa+ 25 kiekkoa (8.6.): 1) Anthony terras ranska 146/22 
uusinnassa voitosta (121+25), 2) heikki meriluoto suomi 146/21 (121+25), 3) mikola 
milchev ukraina 146/19 (121+25), 4) tore Brovold norja 146/3 (121+25), 5) valerio 
luchini italia 145 (121+24), 6) thorsten hapke saksa 144 (121+23), …11) lauri leskinen 
suomi 119 (24+25+25+23+22), …18) max rosenberg suomi 117 (25+25+23+22+22).
Mqs-ampujat: 1) di jin kiina 120 (22+25+25+25+23), …12) tomi Aspholm suomi 
111 (21+23+22+24+21).
Kaksoistrap, miehet, 150 kiekkoa + 50 kiekkoa (10.6.): 1) Binyuan hu 
kiina 196 me-tulos (147 sivuaa me-tulosta +49), 2) ronjan sodhi intia 194 (145+49), 
3) vitali Fokejev venäjä 190 (142+48), …20) simo köylinen suomi 131 (43+44+44).
Trap, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekkoa (12.6.): 1) yingzi liu kiina 90 (69+21), 
2) jessica rossi italia 88/4 uusinnassa toisesta sijasta (70+18), 3) susanne kiermayer 
saksa 88/3 (68+20), …10) satu mäkelä-nummela suomi 65 (22+22+21).
Trap, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekkoa (12.6.): 1) Giovanni pellielo italia 
147 (122+25), 2) michael diamond Australia 144 (123+21), 3) manavjit singh sandhu 
intia 142/5 uusinnassa kolmannesta sijasta (121+21), …26) petri nummela suomi 
112 (24+21+21+23+23), …44) veli-matti matikainen suomi 105 (22+18+22+21+22), 
…49) jesse kinnunen suomi 103 (21+20+21+20+21).
Mqs-ampujat: 1) eicke Beckmann saksa 115, …14) henrikki vitali suomi 102 
(22+24+15+19+22), 15) juho hannonen suomi 102 (22+20+22+18+20).
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TARKKANÄKÖINEN KATSOO PIDEMMÄLLE

www.leupold.com Katso lähin Leupold – 
jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi 

Leupold 
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390,- €
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429,- €
Leupold 
Yosemite®  
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129,- €

Leupold 
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459,- €

679,- €
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Maailmancupin toinen sija on kuopiolaisen Heikki Meriluodon 
paras sijoitus. Hän on aiemmin ampunut kerran maailmancupin fi-
naalissa, kun hän sijoittui kolmanneksi Espanjan Granadassa 147 
(123+24) kiekolla vuonna 2003 ja otti olympiamaapaikan 2004 
olympialaisiin. Yhtä hyvän tuloksen kuin tänään Meriluoto on edel-
lisen kerran ampunut maailmancupissa 2007, kun hän sijoittui 122 
kiekolla yhdeksänneksi Santo Domingossa Dominikaanisessa ta-
savallassa.

- Lähdin tähän kauteen paljon rauhallisemmin kuin aiemmin. 
Aloitin ampumaharjoittelun vasta huhtikuulla. Ajattelin, että keskityn 
vain perusharjoitteluun kotimaassa. Aluksi minulla ei ollut edes tar-
koitus lähteä kilpailemaan ulkomaille, Meriluoto kertoo.

- Olen löytänyt erittäin hyvin toimivan keskittymismenetelmän. 
Ammun vain kiekko kerrallaan läpi kisan. Se pelasi todella hyvin. 
Se pelasti tämänkin homman. Alkukaudesta on tullut kisoissa mie-
tittyä tekniikkaa, kun Peeter Päkkin myötä on tullut paljon uutta. Nyt 
tekniikka on kohdallaan ja voin keskittyä vain kiekon näkemiseen. 
Tässä kisassa pistin palaset kohdalleen.

Heikki Meriluoto kehuu suomalaisten skeettareiden tason kovaksi 
ja laajaksi. Marko Kemppainen paukutti maailmancupissa kolman-
neksi 146 (122+24) kiekolla Kairossa toukokuun alussa.

- Skeet on nyt hyvällä mallilla, kun on hirmu paljon hyviä ampujia 
ja niilläkin haastajia – tosi kovia kavereita on kymmenkunta. Näkee-
hän sen kisoissakin, kun eri miehet ovat aina voittajina. Maailman-
cupin voitto meitä vielä kiertää.

HauliKKolaJien maailmancuP
Minsk, Valko-Venäjä, 7.-13.6.2009



t
iia Törmälä ampui kahdeksanneksi pienoiskiväärin maa-
ilmancupin finaalissa Saksan Münchenissä tiistaina 19. 
toukokuuta. Rauman Seudun Urheiluampujia edustava 
18-vuotias Tiia Törmälä tähtäsi pienoiskiväärin asentokil-

pailussa 678,1 (584+94,1) pistettä uransa ensimmäisessä maail-
mancupin finaalissa. Kisan voitti Kiinan Wen Yin 687,5 (590+97,5) 
pisteellä. Kakkossijan otti 685,7 (584+101,7) pisteellä Saksan Sonja 
Pfeilschifter, jonka nimissä ovat lajin ME-tulokset: 594 pistettä pe-
ruskilpailussa ja 698,0 pistettä finaalissa.

- Ihan ok tulos. Ei se nyt mikään tähtikisa ollut. Pystyasennosta ja 
makuuasennosta meni aika alakanttiin, mutta polviasento meni sit-
ten ihan ok. Makuun ensimmäisen sarjan 96 pistettä oli ihan jotakin 
muuta, mitä minä osaan ampua. Pystyn 95 pisteen sarjassa tuli teh-
tyä kaikennäköistä virhettä, Tiia Törmälä arvioi omaa suoritustaan. 

Tiia Törmälä ampui makuuasennosta 195 (96+99) pistettä. Pys-
tystä hän kasasi 193 (95+98) pistettä. Polviasennosta hän tähtäsi 
196 (97+99) pistettä. Pystyasennosta ammutun kymmenen lauka-
uksen finaalin tulos oli 94,1 pistettä.

- Makuun ensimmäisen sarjan aikana valo vaihteli enkä osannut 
sen kanssa pelata. Minun olisi pitänyt säätää iiristä enemmän. Se 
oli oma mokani. Minun olisi pitänyt keskittyä valon vaihteluun vähän 
enemmän. Polven aikana hidastin reilusti tahtia, kun vähän meinasi 
tuuleskella. Otin sen varman päälle ja se meni hienosti.

Tiia Törmälä ampui uransa ensimmäisen maailmancupin finaalin 
Münchenissä. Hän on nyt startannut maailmancupissa viisi kertaa. 
Tähän mennessä hänen paras maailmancupin tuloksensa oli 15:s 
sija pienoiskiväärin asentokilpailussa Fort Benningissä 2007.

- Täällä finaali oli hankala, kun se ammutaan sisäradalla. Kun 
tauluilla ei ole minkäänlaista valaistusta, tuntui, että on aivan hullun 
pimeä, kun tuli ulkoa sisälle. Tuntui, etten näe edes diopterista läpi, 
kun oli kirkkaan kelin ulkosäädöt. Minulle ei riittänyt kolmen minuu-
tin valmistautumisaika säätämiseen. Minulla ei ole vielä tarpeeksi 
kokemusta, että osaisin nopeasti säätää aseen radan vaatimusten 
mukaiseksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ammun täällä 50 met-
rin sisäradalla, Tiia Törmälä totesi.

- Esimerkiksi Sonja Pfeilschifter (101,7 pistettä finaalissa) harjoit-
telee täällä talvella, joten hän tietää tarvittavat säädöt. Tosin hän on 
kiertänyt niin paljon kilpailuja, että osaa toimia muillakin radoilla.

Tiia Törmälä on ampunut tällä kaudella kolme pienoiskiväärin 
asentokilpailua ja onnistunut jokaisessa. Hän aloitti kautensa lauko-
malla viidenneksi 681,2 (582+99,2) pisteellä Saksan Hannoverissa 
3. toukokuuta. Maailmancupissa hän tähtäsi peruskilpailussa kaksi 
kertaa 584 pistettä, ensin karsinnassa eilen ja tänään varsinaisessa 
kilpailussa. Ennätyksensä 588 pistettä Törmälä on ampunut Kontio-
lahdella SM-kilpailussa elokuussa 2007.

- Olen päässyt harjoittelemaan pienoiskiväärillä todella hyvin ja 
olen ihan ok kunnossa. Kunnon ja olojen puolesta olisi ollut tehtä-
vissä 590 tulos, hän arvioi.

- Pystyä ja makuuta pystyn ampumaan paremmin, mitä täällä am-
muin. Kauden edetessä lisää harjoituslaukauksia, niin kyllä se siitä.

lauri leskinen putosi uusinnalla skeetin finaalista
Lauri Leskinen ampui peruskilpailussa ennätyksensä 123 kiekkoa 
ja putosi vasta uusinnalla skeetin finaalista maailmancupissa Sak-
san Münchenissä keskiviikkona 20. toukokuuta. Sibbo Skyttegilleä 

edustava Leskinen sijoittui kahdeksanneksi. Erittäin kovatasoisen 
kisan voitti Tshekin Jan Sychra 149 (125+24) kiekolla. 40-vuotias 
Sychra sivusi peruskilpailussa ME-tulosta 125 kiekkoa ja jäi finaalin 
ME-tuloksesta 150 yhden kiekon.

- Joo, no onhan sitä ennenkin tiputtu, Lauri Leskinen totesi petty-
neenä uusinnan jälkeen. 

Leskinen putosi uusinnalla finaalista myös edellisessä maail-
mancupissaan Kerrvillessä Teksasissa USA:ssa toukokuun alussa 
2008. Silloin hänen peruskilpailutuloksensa oli 120 kiekkoa.

- Ensi kerralla pitää vain ampua sen verran hyvin, ettei tarvitse 
mennä uusintaan. Nyt tipuin vain vähän aikaisemmin kuin Teksasis-
sa. Ammuin ensimmäisen kaksoiskiekon jälkimmäisen kiekon ohi. 
Ihan siitä päältä haulit suhahtivat.

25-vuotias keravalainen Lauri Leskinen ampui mainion 123 
(23+25+25+25+25) kiekon peruskilpailun. Hän paransi omaa en-
nätystään yhdellä kiekolla, vaikka kisan alku ei ollut helppo. Kova-
tasoisen ja tasaisen peruskilpailun jälkeen seitsemän ampujaa uusi 
viidestä finaalipaikasta. Vain ME-tuloksen 125 kiekkoa ampunut 
Tshekin Jan Sychra otti finaalipaikan ilman uusintaa.

- Pakkohan 123 kiekon tulokseen ja uuteen ennätykseen on olla 
tyytyväinen, kun ei muutakaan voi. Ei niistä kuitenkaan vielä huu-
moria saa tekemälläkään. Kai se jossakin vaiheessa vähän helpot-
taa, Leskinen kuvasi pettymystään.

- Ensimmäisellä kierroksella ammuin ohi kolmospaikan tulpan A-
kiekon. Nelospaikan toisen tuplan ensimmäinen kiekko oli vähän 
sellainen paniikkikiekko. Se oli todella pienestä kiinni. Kun harjoituk-
sissakin on tullut täysien sarjojen putkia, ajattelin, että niitä pitää pik-
ku hiljaa tulla kisoissakin. Ammuin vain kiekon ja paikan kerrallaan. 
Kisa oli rankka alusta alkaen. Helppoa ei ollut missään vaiheessa.

Lauri Leskinen arvioi Münchenin uusien haulikkoratojen sopivan 
hyvin skeettareille. Sen todistaa Sychran ME-tulos ja peruskilpailun 
hyvä taso kaikkiaan.

- Rata on aika jännä. Kun sitä katsoo sivusta, se näyttää aivan 
mahtavalta. Ampuessa näkee kiekon lähdöt tosi hyvin. Jollakin tuu-
lella kiekkoa voi olla veemäisesti taustavallin ja taivaan rajalla, joten 
siinä pitää olla aika tarkkana, hän kuvaili.

- Kiekkojen näkymisestä pummini eivät johtuneet. Vedin vain 
puusilmänä ohi.

teemu tiainen ennätyksellään 12:s ilmapistoolissa
Teemu Tiainen ampui 12:nneksi ilmapistoolin maailmancupissa 
Saksan Münchenissä tiistaina 19. toukokuuta. 30-vuotias Tiainen 
ampui ennätyksellään 582 pistettä uransa parhaan maailmancup-
sijoituksen ja jäi vain pisteen finaalin uusinnasta. Maailmancupin 
voitti Etelä-Korean Jong Oh Jin 689,4 (586+103,4) pisteellä.

- Olen tyytyväinen tulokseeni, mutta harmittaa, kun finaalin uusin-
ta jäi pisteen päähän. USA:n Brian Beaman (98 pistettä viimeiseen 
sarjaan) meni ihan viimeisillä minuuteilla ohi ja uusinta jäi ampumat-
ta, Teemu Tiainen totesi.

Teemu Tiainen ampui peruskilpailun ensimmäisessä erässä. Aivan toi-

Teksti: Matti Viitanen
Kuvat: Matti Erkkilätiia tÖRmÄlÄ ampui finaalipaikan     

     maailmancupissa Münchenissä
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Kaikki kolme kaksoistrapparia ampui uuden ennätyksensä 
maailmancupissa Münchenissä. Orimattilan Seudun 

Urheiluampujien Simo Köylinen rikkoi 140 kiekon rajan tuloksellaan 
140 (46+45+49). OSU:n Niko Hyvärisen uusi ennätys on 134 

(46+43+45) kiekkoa. Rantasalmen Urheilu- ja Metsästysampujien eli 
RUMA:n Sami Ritsilän ennätys on 135 (47+44+44) kiekkoa.



sen erän lopussa alkoi näyttää todennäköisel-
tä, että kuusi seitsemän 582 ampunutta kilpaili-
jaa uusii yhdestä paikasta kahdeksan parhaan 
finaaliin. Kun USA:n Brian Beaman tähtäsi 
viimeiseen sarjaansa 98 pistettä, hän saikin ka-
saan 583 pistettä. Näin finaalirajaksi muodostui 
583 pistettä ja uusinta jäi ampumatta.

- Olin jo hakenut pistoolin takaisin radalle. 
Olisi ollut kiva päästä kokeilemaan uusintaa. 
Niin monta kertaa olen uusintoja katsonut, että 
haluaisin itsekin päästä kokeilemaan.

Teemu Tiainen oli tyytyväinen ammuttuaan ennätyksensä 582 
pistettä. Edellisen ennätyksenä, 581 pistettä, hän tähtäsi voittaes-
saan uransa ensimmäisen ilmapistoolin Y-sarjan Suomen mesta-
ruuden Suomen Urheiluopistolla maaliskuun lopussa.

- Tulos on ihan hyvä, mutta en halua kokea tuollaista kisaa uudel-
leen. Valmistautuminen ei ollut ihan helpoimmasta päästä, kun olin 
kaksi päivää vatsataudissa. Eilen vain lepäsin ja join nestettä enkä 
päässyt viralliseen harjoitukseenkaan. Onneksi rata on tuttu, kun 
olen ampunut täällä viimeksi tammikuussa, Tiainen kertoi.

- Olen tyytyväinen, kun sain kaikki 60 laakia ammuttua. Jouduin 
pitämään kisan aikana pitkiä taukoja ja istumaan. Kun viisi minuuttia 
oli aikaa jäljellä, minulla oli onneksi vain kaksi laukausta ampumatta.

Espoolainen Teemu Tiainen on ilmapistoolin vuoden 1998 nuor-

ten MM-kultamitalisti. Hän on aloittanut viime vuonna uudelleen ta-
voitteellisen harjoittelun ja palannut edustustehtäviin. 

- Tämän päivän tulos on hyvä palkinto treenaamisesta ja se in-
nostaa jatkamaan – kunhan nyt tervehdyn. Seuraava ilmapistoolikil-
pailuni on vasta vuoden lopulla, mutta vapaapistoolikausi on vasta 
aluillaan. Nyt keskityn vapaapistooliin.

Tiainen paukutti 548 pistettä 50 metrin pistoolilla Münchenissä. 
Äitienpäivänä hän ampui vapaapistoolilla 553 pistettä kotiseudul-
laan Imatralla.

Trap, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekoa (14.5.): 1) irina laricheva venäjä 92 (72+20), 
2) Xingyu lu 91 (72+19), 3) susanne kiermayer saksa 90 (72+18), …18) mopsi veromaa 
suomi 69 (24+23+22), 19) satu mäkelä-nummela suomi 69 (24+24+21).
Trap, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekkoa (15.5.): 1) massimo Fabbrizi italia 
148 (125 sivuaa me-tulosta +23), 2) Bo Gao kiina 145/6 uusinnassa toisesta sijasta 
(123/3+22), 3) Anton Glasnovic kroatia 145/5 (123/3+22), …47) jesse kinnunen 
suomi 116 (23+24+22+24+23), …79) petri nummela suomi 110 (22+22+22+22+22), 
…87) henrikki vitali suomi 105 (18+21+22+22+22).
Mqs-ampujat: 1) robin danek tshekki 123, …15) Ari jokinen suomi 114 
(22+24+23+23+22), …22) janne kirvesmäki suomi 111 (20+24+24+22+21).
Ilmakivääri, miehet, 60 ls + 10 ls (16.5.): 1) sergy rikhter israel 701,7 
(599+102,7), 2) peter sidi unkari 701,5 (597/52,4 uusinnassa finaalipaikasta +104,5), 
3) Qinan Zhu kiina 700,6 (597/49,7+103,6), …16) henri häkkinen suomi 596 
(100+99+98+99+100+100), …63) jussi puustinen suomi 589 (98+98+97+99+99+98).
Ilmakivääri, naiset, 40 ls + 10 ls (16.5.): 1) darya shytko ukraina 502,7 
(399+103,7), 2) sonja pfeilschifter saksa 502,3 (399+103,3), 3) Beate Gauss saksa 
502,0 (399+103,0), …29) hanna etula suomi 395 (99+97+100+99), …34) tiia törmälä 
suomi 394 (97+99+98+100), …74) marjo yli-kiikka suomi 390 (98+98+97+97). 
50 metrin pistooli, 60 ls:n karsinta (16.5.):
1. erä: 1) joao Costa portugali 571, …30) teemu tiainen suomi 541, …35) kai 
jahnsson suomi 536.
2. erä: 1) vladimir Gontcharov venäjä 571, …26) jyrki turja suomi 545.
50 metrin pistooli, 60 ls + 10 ls:n finaali (17.5.):
1) vladimir Gontcharov venäjä 666,5 (567+99,5), 2) damir mikec serbia 666,1 
(574+92,1), 3) rashid yunusmetov kazakstan 664,9 (568+96,9), 4) joao Costa 
portugali 663,4 (568+95,4), 5) lukas Grunder sveitsi 662,9 (564+98,9), 6) norayr 
Bakhtamyan Armenia 660,0 / 9,4 uusinnassa kuudennesta sijasta (568+92,0), 7) 
tomoyuki matsuda japani 660,0 / 9,2 (567+93,0), 8) yury dauhapolau valko-venäjä 
657,4 (564+93,4), …31) kai jahnsson suomi 553 (92+92+89+93+98+89), …47) 
teemu tiainen suomi 548 (93+91+91+97+89+87), …26) jyrki turja suomi 539 
(91+87+92+88+89+92).
Pienoiskivääri, miehet, makuu, 60 ls:n karsinta (17.5.):
1. erä: 1) toshikazu yamashita japani 599, …45) jussi puustinen suomi 587 
(97+99+99+97+97+98).
2. erä: 1) vitali Bubnovich valko-venäjä 598, …31) henri häkkinen suomi 589 
(97+99+99+97+99+98), …45) juha peltonen suomi 584 (97+98+96+96+98+99).
Kaksoistrap, miehet, 150 kiekkoa + 50 kiekka (17.5.): 1) joshua richmond 
usA 188 (145+43), 2) richard Faulds iso-Britannia 187/2 uusinnassa toisesta sijasta 
(143/12 uusinnassa finaalipaikasta +44), 3) rashid Al-Athba kuwait 187 (144+43), 
…12) simo köylinen suomi 140 (46+45+49), …30) sami ritsilä suomi 135 
(47+44+44), …35) niko hyvärinen suomi 134 (46+43+45).
Pienoiskivääri, miehet, makuu, 60 ls + 10 ls (18.5.): 1) Guy starik israel 
703,3 (598+105,3), 2) matthew emmons usA 702,0 (597+105,0), 3) michael mcphail 
usA 701,0 (598+103,0), …54) henri häkkinen suomi 592 (99+98+99+99+99+98). 

Pienoiskivääri, naiset, 3x20 ls:n karsinta (18.5.):
1. erä: 1) Barbara lechner saksa 592 (199 + 195 + 198), …11) marjo yli-kiikka 
suomi 579 (198+185+196).
2. erä: 1) sonja pfeilschifter saksa 588 (197 + 195 + 196), …3) tiia törmälä suomi 
584 (197+193+194), …21) hanna etula suomi 572 (196+190+186). 
Olympiapistooli, miehet, 60 ls + 20 ls (18.5.): 1) Christian reitz saksa 785,3 
(584+201,3), 2) martin strnad tshekki 780,2 (586+194,2), 3) keith sanderson usA 
780,0 (585+195,0), …40) marko talvitie suomi 563 (282+281), 41) ville nousiainen 
suomi 563 (276+287), 42) rami viljamaa suomi 562 (282+280). 
Mqs-ampujat: 1) oleksandr petriv ukraina 578 (289+289),…4) teijo kimpimäki 
suomi 572 (290+282).
Pienoiskivääri, naiset, 3x20 ls + 10 ls (20.5.): 1) Wen yin kiina 687,5 
(590+97,5), 2) sonja pfeilschifter saksa 685,7 (584+101,7), 3) tejaswini sawant intia 
685,0 (588+97,0), …8) tiia törmälä suomi 678,1 (584+94,1), …31) hanna etula 
suomi 578 (195+189+194), …33) marjo yli-kiikka suomi 577 (197+188+192).
Ilmapistooli, miehet, 60 ls + 10 ls (19.5.): 1) jong oh jin etelä-korea 
689,4 (586+103,4), 2) daemyung lee etelä-korea 686,7 (586+100,7), 3) yury 
dauhapolau valko-venäjä 686,6 (584+102,6), …12) teemu tiainen suomi 582 
(98+99+95+97+96+97), …42) kai jahnsson suomi 573 (97+95+95+94+97+95), …63) 
jyrki turja suomi 565 (94+93+93+94+97+94).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls:n karsinta (19.5.):
1. erä: 1) matthew emmons usA 1184 (399 + 390 + 395), …33) jussi puustinen 
suomi 1146 (389+367+377), …45) juha peltonen suomi 1127 (393+358+376).
2. erä: 1) sanjeev rajput intia 1179 (397+391+391), …7) henri häkkinen suomi 1170 
(393+388+389).
Skeet, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekkoa (19.5.): 1) ning Wei kiina 98 (74 
sivuaa me-tulosta + 24), 2) svetlana demina venäjä 97 (73+24), 3) kimberly rhode 
usA 93 (73+20), …24) marjut heinonen suomi 67 (24+23+20).
Ilmapistooli, naiset, 40 ls + 10 ls (20.5.): 1) olena kostevych ukraina 489,4 
(390+99,4), 2) Xin tong kiina 488,6 (385+103,6), 3) ho lim lee etelä-korea 487,3 
(388+99,3) …24) mira nevansuu suomi 380 (92+97+97+94), …28) karoliina helle 
suomi 378 (95+94+94+95).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls + 10 ls (20.5.): 1) Zhaohui he kiina 1283,5 
(1182+101,5), 2) mario knoegler itävalta 1276,7 (1178+98,7), 3) matthew emmons usA 
1275,8 (1176+99,8), …42) jussi puustinen suomi 1161 (393+385+383), …48) henri 
häkkinen suomi 1160 (393+386+381).
MQS-ampujat: kari pennanen 1134 (393+361+380).
Skeet, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekkoa (20.5.): 1) jan sychra tshekki 149 
(125 sivuaa me-tulosta +24), 2) Georgios Achilleos kypros 148/2 (123/6 uusinnassa 
finaalipaikasta +25), 3) valerio luchini italia 148/1 (123/6 +25), …8) lauri leskinen 
suomi 123/1, …24) vesa pietarila suomi 119 (25+22+22+25+25), …57) timo laitinen 
suomi 116 (23+24+22+24+23).
Mqs-ampujat: 1) jakub novota tshekki 122, …16) matti pietarinen suomi 112 
(23+23+21+22+23), …22) teemu vähämäki suomi 106 (21+21+21+22+21).
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HauliKKo-, PiStooli- Ja KivÄÄRilaJien maailmancuP
München, Saksa, 14.-20.5.2009

Sibbo Skyttegillen 
Lauri Leskinen 

ampui skeetissä 
ennätyksensä 123 

kiekkoa ja uusi 
finaalipaikasta 

maailmancupissa 
Münchenissä 20. 

toukokuuta.



Olympiapronssimitalisti Henri Häkkinen tähtäsi kolman-
neksi ilmakiväärin maailmancupissa Milanossa lau-
antaina 23. toukokuuta. Joensuun Ampujia edustava 
28-vuotias Häkkinen ampui 697,6 (595 +102,6) pisteellä 

uransa ensimmäisen maailmancupin palkintopallisijoituksen. Kau-
den viimeisen ilmakiväärin maailmancupin voitti Kiinan Qinan Zhu 
699,1 (596+103,1) pisteellä. 24-vuotias Zhu on ilmakiväärin olym-
piavoittaja (Ateena 2004) ja olympiahopeamitalisti (Peking 2008)

- Mukavaltahan se tuntuu. Vähän reilusti jänskätti. Kohtuullisesti 
vain yritin ampua, hollolalainen Henri Häkkinen kommentoi uransa 
ensimmäistä maailmancupin palkintosijaa. 

Henri Häkkinen ampui kolmanneksi parhaan tuloksen (102,6 
pistettä) kymmenen laukauksen finaalissa ja nousi kahdeksannel-
ta sijalta kolmanneksi. Häkkinen ohitti finaalin viimeisellä laukauk-
sellaan (10,6-osuma) Itävallan Mario Knoeglerin (10,3), joka hävisi 
kolmannen sijan vain 0,1 pisteellä. Kisan voittanut Kiinan Qinan Zhu 
oli finaalissa tarkin (103,1) ja toisen sijan ottanut Ukrainan Artur Ai-
vazian (102,8) toinen.

Henri Häkkinen joutui urakoimaan pitkän päivän. Hän aloitti pe-
ruskilpailunsa kello 8.30 ja finaali päättyi vasta kello 18 paikallista 
aikaa. Peruskilpailussa hän ampui 595 (98+99+100+99+100+99) 
pistettä, mikä on kelvollinen tulos 600 pisteen SE-tuloksen ampu-
neelle olympiapronssimitalistille.

- Ammuin ensimmäisessä erässä. Sen jälkeen katselin toisen 
erän ammuntaa, hän kuvaili päiväänsä.

- Peruskisan aikana ampuminen oli vaikeaa. Kisa lähti huonosti 
käyntiin. En tiedä miksi. Olot kyllä ovat totutusta poikkeavat. Täällä 
ei tarvitse palella, kun ulkona on yli 30 lämmintä ja sisällä lähes 30 
ja kosteaa.

Vasta toisen erän lopussa selvisi, että Häkkinen pääsi uusimaan fi-
naalipaikasta. Puolen päivän jälkeen ammuttu uusinta oli erittäin tiuk-
ka ja kovatasoinen, kun kuusi peruskilpailussa 595 pistettä kerännyttä 
miestä kilpaili yhdestä finaalipaikasta. Häkkinen oli viiden laukauksen 
uusinnan ylivoimaisesti paras 53,1 pisteellä. Toiseksi parhaan uusin-
nan ampui Tshekin Vaclav Haman, joka laukoi 51,9 pistettä. Vanhoilla 
säännöillä Häkkinen olisi pudonnut pisteellä finaalista.

- Uusinta onnistui todella hyvin. Se oli viimeisen päälle hyvää fi-

naaliammuntaa. Siinäkin jännitti oikein sopivasti, minkä vuoksi se 
menikin hyvin, Häkkinen totesi.

- Tämä oli urani ensimmäinen uusinta (sääntömuutos tehtiin vuo-
den vaihteessa). Sitä oli oikein mukava kokeilla. 

Henri Häkkinen kilpaili ilmakiväärillä kolme kertaa maailmancu-
pissa ja pystyi joka kerralla puristamaan kunnollisen tuloksen. Mi-
lanon kolmannen sijan lisäksi hän ampui Pekingissä 12:nneksi 594 
pisteellä ja Münchenissä 16:nneksi 596 pisteellä. 

- Ilmakiväärin tulokset ovat ihan hyviä ja tämä oli hyvä päätös, 
hän summasi maailmancupin kauden.

Karoliina Helle yhdeksäs ilmapistoolissa
Karoliina Helle putosi vasta uusinnalla finaalista ja oli lopulta yhdek-
säs ilmapistoolin maailmancupissa Milanossa sunnuntaina 24. tou-
kokuuta. Salon Seudun Ampujia edustava 25-vuotias Helle ampui 
40 laukauksen peruskilpailussa hyvän tuloksen 384 (97+93+97+97) 
pistettä. Hän uusi kahdesta finaalipaikasta Espanjan Sonja Fran-
quetin ja Georgian Nino Salukvadzen kanssa. Franguet ampui vii-
den laukauksen uusinnassa 49,3, Salukvadze 46,3 ja Helle 45,5. 

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen
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PiStooli- Ja KivÄÄRilaJien maailmancuP, milano
Italia, 23.-28.5.2009.

Ilmakivääri, miehet, 60 ls + 10 ls (23.5.): 1) Qinan Zhu kiina 699,1 
(596+103,1), 2) Artur Aivazian ukraina 698,8 (596+102,8), 3) henri häkkinen suomi 
697,6 (595 / 53,1 uusinnassa finaalipaikasta +102,6), …62) ville nokipii suomi 585 
(99+99+96+97+98+96).
Ilmapistooli, naiset, 40 ls + 10 ls (24.5.): 1) Wenjun Guo kiina 489,9 
(392+97,9), 2) jun hu kiina 488,6 (388+100,6), 3) miroslawa sagun lewandowska 
puola 486,0 (385+101,0), …9) karoliina helle suomi 384 / 45,5 (peruskilpailun sarjat 
97+93+97+97), …47) ritva karri suomi 372 (91+91+94+96).
Ilmakivääri, naiset, 40 ls + 10 ls (23.5.): 1) sonja pfeilschifter saksa 502,0 
(399+103,0), 2) petra Zublasing 501,5 (398+103,5), 3) jieqiong Xie kiina 501,4 
(398+103,4), …39) marjo yli-kiikka suomi 392 (98+98+98+98), …46) hanna etula 
suomi 391 (97+97+99+98), …69) pauliina Frilander suomi 387 (97+97+96+97).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls:n karsinta (24.5.): 
1. erä: 1) Artem hadjibekov venäjä 1181 (399 + 388 + 394), …15) henri häkkinen 
suomi 1154 (393 + 377 + 384), …36) juha peltonen suomi 1113 (389 + 358 + 341).
2. erä: 1) sanjeev rajput intia 1176 (398 + 388 + 390), …45) ville nokipii suomi 
1092 (379 + 362 + 351).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls + 10 ls (25.5.): 1) Zhaohui he kiina 1284,8 
(1181+103,8), 2) niccolo Campriani italia 1269,6 (1173+96,6), 3) Anders johanson 
ruotsi 1268,5 (1172+96,5), …48) henri häkkinen suomi 1147 (390 + 374 + 383).
Pienoiskivääri, naiset, 3x20 ls:n karsinta (25.5.): 
1. erä: 1) Qinqin Wang kiina 588 (198 + 193 + 197), …15) hanna etula suomi 568 

(193 + 190 + 185), …28) pauliina Frilander suomi 562 (192 + 187 + 183).
2. erä: 1) Adela sykorova tshekki 587 (197 + 198 + 192), …4) marjo yli-kiikka 
suomi 582 (200 + 191 + 191).
Pienoiskivääri, naiset, 3x20 ls + 10 ls (26.5.): 1) sonja pfeilschifter saksa 
686,9 (585 + 101,9), 2) lidija mihajlovic serbia 685,3 (587 + 98,3), 3) Xiangyan Wan 
kiina 684,1 (585 + 99,1), …12) marjo yli-kiikka suomi 579 (195 + 189 + 195), …22) 
hanna etula suomi 575 (195 + 189 + 191). 
Urheilupistooli, naiset, 60 ls + 20 ls (26.5.): 1) munkhbayar dorjsuren saksa 
789,9 (589+200,9), 2) jing yuan kiina 789,4 (584+205,4), 3) lalita yauhleuskaya 
785,2 (580+205,2), …25) ritva karri suomi 572 (286+286), …62) karoliina helle 
suomi 530 (283+247).
Pienoiskivääri, miehet, makuu, 60 ls:n karsinta (27.5.): 
1. erä: 1) vebjörn Berg norja 595, …29) juha peltonen suomi 583 
(97+97+97+98+97+97), …40) ville nokipii suomi 575 (95+96+100+97+92+95).
2. erä: 1) thomas jerabek tshekki 593, …42) henri häkkinen suomi 575 
(98+94+97+94+95+97).
Olympiapistooli, miehet, 60 ls + 20 ls:n finaali (27.5.): 1) taras magmet 
ukraina 784,6 (584+200,6), 2) jian Zhang kiina 781,1 (588+193,1), 3) Christian reitz 
saksa 780,0 (582+198,0), …30) teijo kimpimäki suomi 563 (281+282), …33) marko 
talvitie suomi 562 (278+284), …34) rami viljamaa suomi 561 (278+283).
Mqs-ampujat: 1) oleg tkachov ukraina 578 (286+292), …6) ville nousiainen 
suomi 559 (275+284).

Henri Häkkinen kolmas
ilmakiväärin maailmancupissa Milanossa



Kiina otti kauden viimeisessa ilmapistoolin maailmancupissa 
kaksoisvoiton, kun Wenjun Guo voitti 489,9 (392+97,9) pisteel-
lä ja Jun Hu oli toinen 488,6 (388+100,6) pisteellä. 24-vuotias 
Guo jäi peruskilpailussa vain pisteen ME-tuloksesta 393, jonka 
on ampunut Venäjän Svetlana Smirnova jo vuonna 1998. Finaalin 
ME-tuloksesta 493,5 Guo jäi 4,6 pistettä. Finaalin ME-tuloksen on 
ampunut Kiinan Jie Ren vuonna 1999. Guo on naisten ilmapistoo-
lin olympiavoittaja (Peking 2008).

- Peruskisa ei teknisesti ollut paras mahdollinen, mutta lukui-
sat rajakympit pelastivat. Kokonaisuutena sain pidettyä paketin 
kasassa ja henkisesti oli hyvä vire. Oli kiva ampua, akaalainen 
Karoliina Helle kommentoi uransa parasta saavutustaan. Hän on 
aiemmin ampunut ilmapistoolilla 14:nneksi 382 pisteellä viime 
vuonna Münchenissä.

 Shoot-off (uusinta) oli tosiaan uusi kokemus kovassa seurassa. 
Siinä ei ollut mitään ylimääräisiä jännityksiä ja syke oli normaalita-
solla. Kolme ensimmäistä laukausta vedin vasemmalle yliyrittämi-
sellä, neljäs oli priima ja viides meni pitkäksi. Henkisellä puolella 
oli kaikki kunnossa. Ensi kerralla finaaliin.

Karoliina Helle on tähdännyt ilmapistoolilla ennätyksekseen 
387 pistettä. Kansainvälisissä kilpailuissa hän on ampunut vain 
kaksi kertaa yli 380 pistettä.

- Olen yrittänyt aika paljon liikaa enkä ole pystynyt toimimaan 
rennosti. Olen mennyt vähitellen eteenpäin ja kehittynyt suorituk-
sen hallinnassa. Laukauksen jälkeen pystyn tarkkaan kertomaan, 
mikä virhe siinä oli. Hallinnan haaste on, että pitäisi suorituksen 
aikana huomata ne laukaukset, joissa on joku virhe, ja että pitäisi 
malttaa laskea ase alas ja aloittaa alusta, hän sanoo.

marjo Yli-Kiikka 12:s asentokilpailussa
Marjo Yli-Kiikka oli 12:s pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailun 
maailmancupissa Milanossa tiistaina 26. toukokuuta. Isonkyrön 
Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava 30-vuotias Yli-Kiikka 
tähtäsi 579 (makuu 195 + pysty 189 + polvi 195) pistettä ja jäi 
vain kaksi pistettä kahdeksan parhaan finaalista. Kauden viimei-
sen naisten kiväärilajien maailmancupin voitti Saksan Sonja Pfeil-
schifter 686,9 (585 + 101,9) pisteellä. 

Sonja Pfeilschifter voitti sekä ilmakiväärin että pienoiskiväärin 
asentokilpailun maailmancupin Milanossa. 38-vuotias Pfeilschif-
ter on pienoiskiväärin asentokilpailussa MM-kultamitalisti (1998) 
ja MM-pronssimitalisti (2006). Lisäksi hän on voittanut ilmakivää-
rillä kaksi MM-kultaa (1998 ja 1994) ja MM-pronssia (2002). Hän 
on pitkällä urallaan voittanut nyt 24 maailmancupin kilpailua.

- Kisa sujui ihan mallikkaasti. Polvelta tuli suorastaan onnistu-
misen elämyksiä tällä haastavalla radalla. Polviasento piti ottaa 

jopa uusiksi koelaukausten 
aikana, isokyröläinen Marjo 
Yli-Kiikka kertoi.

- Olen tyytyväinen 12. sijaan.
Marjo Yli-Kiikka ampui kau-

den viimeisessä naisten kivää-
rilajien maailmancupissa par-
haan maailmancupsijoituksensa 
ollessaan 12:s. Parhaan piste-
määränsä, 582 pistettä pienois-
kiväärin asentokilpailussa, hän 
laukoi karsinnassa eilen.

- Yllättävää oli, että Milanon 
tulokset olivat jopa parempia 
kuin Münchenin, vaikka Mün-
chenissä tuntuivat asennot 
löytyvän paremmin. Piekkari-
kunto osoittaa hyviä nousun 
merkkejä. Ilmakivääri tuottaa 
nyt vähän töitä, mutta ensi kau-
teen on onneksi aikaa. Sama 
trendi on ollut kaikissa kevään 
cupeissa. Luotan näihin onnis-
tumisen tuntemuksiin.
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000 Sport II
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tavoin erittäin tarkka ja luotettava
laite, mutta on entistä pienempi ja

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.
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- Olen aina tykännyt ampua Kairossa. Täällä olen yleensä aina 
onnistunut. Ei ilkeä olla onnistumatta. Turhaan hyvää putkea kat-
kaisemaan, olympiahopeamitalisti Marko Kemppainen sanaili tyyty-
väisenä, kun oli paukuttanut kolmanneksi skeetin maailmancupissa 
Kairossa Egyptissä lauantaina 9. toukokuuta. Suomussalmen Ur-
heiluampujia edustava 32-vuotias Kemppainen rikkoi 146 (122+24) 
kiekkoa. Tulos on hänen ennätyksensä nykyisillä säännöillä kan-
sainvälisissä kilpailuissa.

Kovatasoisen kauden ensimmäisen skeetin maailmancupin voitti 
ukrainalainen olympiavoittaja Mikola Milchev hienolla tuloksella 148 
(125+23) kiekkoa. 41-vuotias Milchev sivusi peruskilpailussa ME-
tulosta 125 kiekkoa. Milchev on ampunut olympiakultaa Sydneyn 
olympialaisissa 2000 silloisella peruskilpailun ja finaalin ME- ja 
olympiaennätystuloksella 150 (125+25) kiekkoa. Lisäksi hänen me-
riittilistallaan on kaksi MM-hopeaa (2000 ja 2006) sekä EM-hopea 
(1999).

Suomussalmelainen Marko Kemppainen jutteli todella tyytyväi-
senä hyvän kilpailun jälkeen. Kauden ensimmäisessä maailman-
cupissa hän paukutti rikki 146 (122+24) kiekkoa. Tulos on hänen 
ennätyksensä nykyisillä säännöillä kansainvälisissä kilpailuissa. 
Edellisillä säännöillä hän ampui ennätyksekseen 149 (125+24) 
kiekkoa voittaessaan olympiahopeaa Ateenassa 2004.

- Tällainen tulos on periaatteessa ihan perustasoa, mihin pitäisi 
pystyä, kun tavoitellaan menestystä kansainvälisissä kilpailuissa, 
hän totesi.

Kemppainen on edellisen kerran ampunut virallisen kansainväli-
sen kisan finaalissa EM-kilpailussa 2006. Silloinkin hän oli kolmas.

- Osasin odottaa suurin piirtein tällaista tulosta itseltäni. Tämä oli 
se kisa, jossa halusin tehdä hyvän tuloksen. Nyt kaikki meni ihan 
suunnitelmien mukaan, hän kertoi.

- Tällä kaudella en ammu muita maailmancupin kilpailuja. Kat-
sotaan nyt, minkälaisen joukkueen uusi päätirehtööri (Ampumaur-
heiluliiton virolainen skeetin päävalmentaja Peeter Päkk) valitsee 
EM- ja MM-kisaan.

Haulikkoampujat kilpailevat EM-mitaleista 13.-26. heinäkuuta 
Kroatian Osijekissa. Miesten skeet on ohjelmassa 24.-25. heinä-
kuuta. MM-mitaleista haulikkoampujat kilpailevat 8.-16. elokuuta 
Slovenian Mariborissa, jossa skeetin miesten kilpailu on kolmipäi-
väinen 14.-16. elokuuta.

Kemppainen viihtyy Kairossa
Marko Kemppainen on aina viihtynyt hyvin Kairossa. Hän ampui 

marko Kemppainen kolmas skeetin maailmancupissa
      ”olen aina tykännyt ampua Kairossa”

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Trap, naiset, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali (3.5.):
1) daniela del din san marino 89 (70+19), 2) jessica rossi italia 86 (70+16), 3) 
lynn rachael heiden usA 81 (66+15), 4) joetta dement usA 80 (65+15), 5) Fatima 
Galves espanja 80 (67+13), 6) Charlotte kerwood iso-Britannia 77 (66+11), 7) Satu 
Mäkelä-Nummela Suomi 64 (23+18+23)

Trap, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali (4.5.):
1) ryan hadden usA 139/3 uusinnassa voitosta (116+23), 2) jesus serrano espanja 
139/2 (118+21), 3) khaled Almudhaf kuwait 137 (118+19), 4) david kostelecky 
tshekki 134/4 (116+18), 5) naser meqlad kuwait 134/3 (117+17), 6) sergio pinero 
dominikaaninen tasavalta (133 (115/9+18), 7) mansher singh 115/8, …21) Veli-Matti 
Matikainen Suomi 111 (21+23+22+24+21), …37) Jesse Kinnunen Suomi 105 
(22+21+22+20+20), …48) Henrikki Vitali Suomi 102 (19+21+23+21+18).
Maailmancupin ulkopuolella ampuvat mqs-ampujat:
1) saud meqlad kuwait 114, …5) Ari jokinen suomi 107 (24+20+21+19+23), 6) 
joni Granqvist suomi 105 (20+20+22+22+21).

Skeet, miehet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali (8.-9.5.):
1) mikola milchev ukraina 148 (125 sivuaa me-tulosta + 23), 2) ennio Falco italia 
147 (123+24), 3) Marko Kemppainen Suomi 146 (122+24), 4) ivan loik ukraina 
145 (122+23), 5) Antonakis Andreou kypros 143 (122+21), 6) efthimios mitas 
kreikka 141 (122+19), …39) Miikka Peltonen Suomi 114 (21+25+25+21+22).

HauliKKolaJien maailmancuP
3.-9.5., Kairo, Egypti.

MM-pronssia 2001 vanhassa ampumaurheilukeskuksessa. Lisäksi 
hän on laukonut Kairossa neljännen ja kahdeksannen sijan maail-
mancupissa.

- Uudet radat ovat hyvät – elleivät jopa paremmat kuin vanhat. 
Lisäksi kaikki neljä rataa on täsmälleen samanlaisia. Kyllähän noil-
la pystyy ampumaan hyviä tuloksia, Kemppainen perusteli kovaa 
tulostasoa.

- Tuulta oli vähän, mutta se ei juurikaan vaikuttanut kiekkoon. To-
sin minä ammuin lauantaipäivän viimeisen kiekon ohi kasipaikalta, 
kun se meni vähän tuuleen. Periaatteessa se on kierroksen helpoin 
kiekko, mutta pummi mikä pummi.

Kisan voittanut Mikola Milchev sivusi peruskilpailussa ME-tulosta 
125 kiekkoa. Kuuden parhaan ampujan finaaliraja oli 122 kiekkoa.

- 122 kiekkoa on ihan normitulos finaalirajaksi. Tosin nyt oli nor-
maalia vähemmän ampujia mukana. Sitä en odottanut, että kärki 
ampui näin hyvin.



Ilmakivääri, miehet, 60 ls + 10 ls (18.4.):
1) peter sidi unkari 699,5 (598+101,5), 2) Qinan Zhu kiina 699,3 / 10,7 
(597+102,3), 3) vaclav haman tshekki 669,3 / 10,4 (595+104,3), …12) Henri 
Häkkinen Suomi 594 (97+98+100+100+100+99), …48) Pekka Saari Suomi 583 
(95+96+99+97+97+99). 
Ilmakivääri, naiset, 40 ls + 10 ls (19.4.):
1) Wen yin kiina 503,4 (399+104,4), 2) siling yi kiina 501,5 (399+102,5), 3) 
snjezana pejcic kroatia 500,7 (399+101,7), 4) Bing ying Wang kiina 500,5 
(398+102,5), 5) Hanna Etula Suomi 499,3 (397+102,3), …43) Marjo Yli-Kiikka 
Suomi 389 (99+94+97+99). 
Pienoiskivääri, miehet, makuuasennon 60 ls:n karsinta (19.4.): 
1. karsintaerä: 1) michael mcphail usA 598, …21) Pekka Saari Suomi 592 
(97+99+98+100+99+99).
2. karsintaerä: 1) eric uptagrafft usA 599, …10) Henri Häkkinen Suomi 594.
Pienoiskivääri, miehet, makuu, 60 ls + 10 ls (20.4.):
1) Warren potent Australia 701,5 (597+104,5), 2) henry josselin ranska 698,8 
(595+103,8), 3) michael mcphail usA 698,7 (594+104,7), …7) Henri Häkkinen 
Suomi 696,5 (595+101,6), …21) Pekka Saari Suomi 591 (99+99+100+99+98+96).
Pienoiskivääri, naiset, 3x20 ls + 10 ls (21.4.):
1) ljubov Galkina venäjä 679,9 (578+101,9), 2) meili Xiong kiina 675,8 (577+98,8), 
3) Xiangyan Wan kiina 670,7 (568+102,7), …7) Hanna Etula Suomi 666,7 
(569+97,7), …33) Marjo Yli-Kiikka Suomi 549 (194+179+176).
Ilmapistooli, naiset, 40 ls + 10 ls (21.4.):
1) jun hu kiina 490,5 (390+100,5), 2) heena sidhu intia 486,8 (385+101,8), 3) 
lenka maruskova tshekki 485,9 (385+100,9), …32) Mira Nevansuu Suomi 374 
(93+93+95+93).
Olympiapistooli, miehet, 60 ls + 20 ls (21.-22.4.):
1) keith sanderson usA 780,5 (584+196,5), 2) vijay kumar intia 780,4 (581+199,4), 
3) teruyoshi Akiyama japani 777,5 (579+198,5), …16) Rami Viljamaa Suomi 569 
(286+283), 17) Marko Talvitie Suomi 568 (283+285).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls:n karsinta (22.4.): 
1. karsintaerä: 1) ole magnus Bakken norja 1166 (makuu 396+pysty 385+polvi 
385), …19) Pekka Saari Suomi 1148 (389+376+383).
2. karsintaerä: 1) rajmond debevec slovenia 1166 (396+378+392), …10) Henri 
Häkkinen Suomi 1153 (393+374+386).
Pienoiskivääri, miehet, 3x40 ls + 10 ls (23.4.):
1) ole magnus Bakken norja 1276,7 (1179+97,7), 2) rajmond debevec slovenia 
1275,9 (1180+95,9), 3) stevan pletikosic serbia 1271,4 (1173+98,4), …31) 
Henri Häkkinen Suomi 1157 (395+376+386), …33) Pekka Saari Suomi 1157 
(396+376+385).
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Teksti: Matti Viitanen

Hanna Etula ja Henri Häkkinen
finaalissa maailmancupissa Pekingissä

PiStooli- Ja KivÄÄRilaJien maailmancuP
Peking, Kiina, 18.-23.4.2009

lahden Ampumaseuraa edustava 28-vuotias Hanna Etula 
tähtäsi ilmakiväärillä 499,3 (397+102,3) pisteellä viidenneksi. 
Maailmancupin voitti Kiinan Wen Yin loistavalla tuloksella 503,4 

(399+104,4) pistettä. 27-vuotias Yin otti jo kauden kolmannen voitton-
sa maailmancupissa ja jäi Saksan Sonja Pfeilschifterin peruskilpailun 
ME-tuloksesta pisteen ja finaalin ME-tuloksesta 1,6 pistettä.

Pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailun maailmancupissa Han-
na Etula laukoi seitsemänneksi 666,7 (569+97,7) pisteellä. Kisan 
voitti ylivoimaisesti Venäjän Ljubov Galkina 679,9 (578+101,9) pis-
teellä. Kiinan Meili Xiong hävisi 4,1 ja Xiangyan Wan 9,2 pistettä.

- Olen todella tyytyväinen. Tämän kauden tavoite maailmancupin 
finaalipaikasta täyttyi mukavasti, hollolalainen Hanna Etula kom-
mentoi uransa ensimmäisen maailmancupin finaalin jälkeen ilma-
kiväärikilpailuaan.

- Ammunta oli todella hyvää peruskisassa, vaikka viimeisen sar-
jan aikana otin lähes joka laukauksen uudestaan sykkeen rauhoitta-
miseksi. Finaaliin olen tyytyväinen, vaikka kympit eivät ihan keskellä 
olleetkaan. Samalla tatsilla piekkariin!

Hanna Etula pystyi pitämään saman tuntuman pienoiskiväärin 
asentokilpailussa. Hän pysyi voiton ampuneen Venäjän Ljubov 
Galkinan tahdissa makuuasennon (193 pistettä) ja pystyasennon 
(191). Polviasennon toisella puoliskolla (95+90 = 185) hän jäi vii-
si pistettä Galkinasta, joka voitti peruskilpailun 578 pisteellä. Etula 
ampui peruskilpailussa 569 pistettä ja lähti finaaliin kuudennelta 
sijalta. Finaaliraja oli 568 pistettä.

- Tuuli oli tänään todella vaikea. Makuulla se oli vielä kohtuullinen. 
Pystyn ja polven aikana tyyntä ei ollut lainkaan ja oikeaa suuntaa ja voi-
makkuutta sai odottaa, hän kuvaili vähintäänkin haastavaa kilpailua.

- Tein taktisesti oikein, kun ammuin reippaasti makuun ja pystyn. 
Jokaisesta asennosta ammuin vähän koelaukauksia, jotta polvi-
asentoon jäi riittävästi aikaa odottaa kohtuullista tuulta.

Jotakin oloista kertoo kokeneen 36-vuotiaan Ljubov Galkinan 
578 pisteen peruskilpailutulos. Lajin olympiavoittaja (2004) ja MM-
kultamitalisti (2006) on parhaimmillaan ampunut arvokilpailuissa 
589 pistettä. Pekingin olympialaisissa hän laukoi neljänneksi 687,4 
(585+102,4) pisteellä täsmälleen samalla radalla. Ilmakiväärillä 
Galkina on voittanut kaksi olympiahopeaa (2004 ja 2008).

Hanna Etula tähtäsi kymmenen laukauksen finaalissa pystyasen-
nosta 97,7 pistettä ja putosi kuudennelta sijalta seitsemänneksi. 
Osumat olivat 9,1, 9,3, 9,6, 9,7, 10,1, 8,7, 10,4, 10,3, 10,1 ja 10,4. 

- Finaalissa tuntuma oli hyvä eikä suurempaa jännitystä ollut. 
Alun laukaukset menivät ehkä vähän pitkiksi. Lopussa laukaukset 
lähtivät paremmin. Olen todella tyytyväinen!

Pienoiskiväärin finaalipaikka yllätti Häkkisen
- Hiukan pääsi finaalipaikka makuulta itseäkin yllättämään, Henri 
Häkkinen totesi ammuttuaan seitsemänneksi pienoiskiväärin ma-
kuuasennon maailmancupissa Pekingissä maanantaina 20. huhti-

kuuta. Ilmakiväärin olympiapronssimitalisti Häkkinen tähtäsi 696,5 
(595+101,6) pisteellä uransa ensimmäisen maailmancupin finaali-
paikan pienoiskiväärilajeissa. Kisan voitti Australian 47-vuotias War-
ren Potent 701,5 (597+104,5) pisteellä.

- Keli oli alusta alkaen aika levoton, mutta löysin siitä jonkinlaisen 
juonen, kuvaili peruskilpailuaan 28-vuotias Henri Häkkinen, joka 
edustaa Joensuun Ampujia.

- Ammunta oli kohtuullisen hyvää ja pystyin pitämään kohtuulli-
sen reipasta rytmiä. Noin 45 minuutin kohdalla tuuli alkoi muuttua 
hiukan rajummaksi ja viimeisen sarjan kanssa olikin jo enemmän 
hommaa. Viimeisen puolen tunnin aika kilpailun kokonaisajasta tuu-
li koveni koko ajan ja oli minun kannalta hyväksi.

Henri Häkkinen ampui peruskilpailussa 595 (98+100+100+100+ 
99+98) pistettä ja pääsi finaaliin kolmospaikalle. Saman pistemää-
rän laukoivat myös Ranskan Josselin Henry (peruskisan 2.) ja Va-
lerian Sauveplane (3.) sekä Intian Gagan Narang (4.). He hävisivät 
Warren Potentille kaksi pistettä.

Häkkinen putosi 101,5 pisteen finaalisarjallaan seitsemänneksi. 
Kolmas sija jäi 2,2 pisteen päähän. 

Hanna etula ampui ilmakiväärillä viidenneksi 
sunnuntaina 19. huhtikuuta ja pienoiskiväärillä 
seitsemänneksi tiistaina 21. huhtikuuta Pekingissä. 
Finaalipaikat olivat hänen ensimmäisensä 
maailmancupissa. Henri Häkkinen tähtäsi 
seitsemänneksi pienoiskiväärin makuuasennon 60 
laukauksen kilpailussa maanantaina 20. huhtikuuta. 
Finaalipaikka oli Häkkisen ensimmäinen ruutiaseilla.



trap, naiset, 75 kiekkoa:
satu mäkelä-nummela orimattilan seudun urheiluampujat
mopsi veromaa sibbo skyttegille

Kaksoistrap, miehet, 150 kiekkoa:
simo köylinen orimattilan seudun urheiluampujat
sami ritsilä rantasalmen urheilu- ja metsästysampujat
niko hyvärinen orimattilan seudun urheiluampujat

trap, miehet, 125 kiekkoa:
veli-matti matikainen sibbo skyttegille

trap, pojat, 125 kiekkoa:
jesse kinnunen sibbo skyttegille
jesse kinnunen sibbo skyttegille
juho hannonen sibbo skyttegille

skeet, miehet, 125 kiekkoa:
lauri leskinen sibbo skyttegille
marko kemppainen suomussalmen urheiluampujat
timo laitinen sibbo skyttegille

skeet, naiset, 75 kiekkoa:
marjut heinonen haapaveden Ampumaseura

skeet, pojat, 125 kiekkoa:
vesa pietarila lounais-hämeen Ampujat
jarno mattila hyvinkään metsästysampujat
matti pietarinen kontiolahden urheilijat
Varalla: Teemu Vähämäki Lounais-Hämeen Ampujat

Pienoiskivääri, naiset, 3 x 20ls ja makuuasennon 60ls:
hanna etula lahden Ampumaseura
tiia törmälä rauman seudun urheiluampujat
marjo yli-kiikka isonkyrön metsästys- ja Ampumaseura
Varalla: Pauliina Frilander Pieksämäen Seudun Ampujat

Pienoiskivääri, miehet, 3 x 40ls ja makuuasennon 60ls:
henri häkkinen joensuun Ampujat
pekka saari isonkyrön metsästys- ja Ampumaseura
jussi puustinen joensuun Ampujat

300 metrin kiväärilajit (3x40 ls, makuuasennon 60 ls sekä 3x20 ls):
henri häkkinen joensuun Ampujat
jussi puustinen joensuun Ampujat.
Antti puhakka kotkan Ampumaseura

Pienoiskivääri, pojat, 3 x 40ls ja makuuasennon 60ls:
juho kurki kankaanpään Ampujat
jaakko Björkbacka karstulan seudun metsästys- ja Ampumaseura
sami valkama turun seudun Ampujat

liikkuva maali, miehet, pienoiskivääri, 60ls ja 40ls:
krister holmberg raseborgs skyttar

liikkuva maali, pojat, pienoiskivääri, 60ls ja 40ls:
tomi-pekka heikkilä kymppi-64 (kangasala)
sami heikkilä kymppi-64
mårten Westerlund raseborgs skyttar

Urheilupistooli, naiset, 60ls:
ritva karri kokkolan metsästys- ja Ampumaseura

50m pistooli, miehet, 60ls:
kai jahnsson poliisien Ampumaseura (helsinki)
teemu tiainen poliisien Ampumaseura

iso- ja vakiopistooli, miehet, 60ls:
janne kuvaja poliisien Ampumaseura
kai jahnsson poliisien Ampumaseura.
jorma jäntti suomussalmen urheiluampujat

50m pistooli, pojat, 60ls:
jesse peltomäki kuortaneen kunto

sUomen joUKKUe
kansainvälisen Ampumaurheiluliiton ruutiaselajien eM-kilpailussa
kroatian Osijekissa 14.-25.7.2009

teksti ja kuvat: matti viitanen

19-vuotias Jesse Kinnunen on kilpaillut 
ensimmäisen kerran Euroopan mestaruuksista 

jo 2005, jolloin hän oli 10:s poikien trapissa 
112 kiekolla. 10:s sija on tähän mennessä 

hänen paras saavutuksensa EM- ja MM-
kilpailuissa. Viime vuonna hän oli 12:s EM-

kisassa Kyproksen Nikosiassa.
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muiden muassa olympiakultamitalisti Satu Mäke-
lä-Nummela (trap), olympiahopeamitalisti Marko 
Kemppainen (skeet) ja olympiapronssimitalisti 

Henri Häkkinen (pienoiskiväärilajit ja 300 metrin kivääri-
lajit) kilpailevat Euroopan mestaruuksista 14.-25. heinä-
kuuta Kroatian Osijekissa.

- Valinnoissa huomioitiin haulikon MM-kilpailu, joka on 
elokuussa Slovenian Mariborissa. Osa urheilijoista, esi-
merkiksi skeetin maailmancupissa maanantaina toiseksi 
ampunut Heikki Meriluoto, valmentautuu ne päätavoit-
teenaan, toteaa Ampumaurheiluliiton valmennuksen joh-
taja Leena Paavolainen.

- EM-menestystä odotan ensisijaisesti urheilijoilta, 
jotka ovat menestyneet aiemmissa arvokilpailuista ja tä-
män vuoden maailmancupin kilpailuissa. 

Suomalaiset ovat ampuneet monta finaalipaikkaa ruu-
tiaselajien maailmancupeissa tänä vuonna. Ilmakiväärin 
olympiapronssimitalisti Henri Häkkinen tähtäsi seitse-
männeksi pienoiskiväärin makuuasennon 60 laukauksen 
kilpailussa Pekingissä 20. huhtikuuta. Hanna Etula ampui 
seitsemänneksi pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpai-
lussa Pekingissä 21. huhtikuuta. Olympiapronssimitalisti 
Marko Kemppainen paukutti skeetissä kolmanneksi Kai-
rossa 9. toukokuuta. Tiia Törmälä laukoi kahdeksanneksi 
pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailussa Münchenis-
sä 19. toukokuuta. Krister Holmberg voitti MM-kultaa liik-
kuvan maalin pienoiskiväärin 60 ls:n kilpailussa Tshekin 
Pilsenissä lokakuussa 2008.

Kolme suomalaista olympiamitalistia
kilpailee em-mitaleista



EM-kilpailun ohjelma

”Potentiaalinen mahdollisuus 
finaalipaikkaan”
- Virallista mitalitavoitetta ei ole asetettu. Aikuisten osalta valin-
nan lähtökohta on potentiaalinen mahdollisuus finaalipaikkaan. 
Joukkueilla on arvioitu mahdollisuus mitaleille, Ampumaurheilu-
liiton valmennuksen johtaja Leena Paavolainen toteaa.

- Nämä EM-kilpailut ovat myös osittain valmistautumista kulu-
van olympiadin toiseen päätapahtumaan eli ensi vuoden kaikki-
en lajien MM-kilpailuihin. Joukkueessa on potentiaalisia tulevai-
suuden urheilijoita. Heitä on erityisesti nuorten sarjoissa, joissa 
arvokilpailuissa haetaan myös kilpailukokemusta. Tänä vuonna 
on ensimmäistä kertaa käytössä valintajärjestelmä, jossa yksit-
täiset tulosrajat on poistettu ja urheilijoita arvioitu kokonaisvaltai-
semmin. Myös valmentajien harkintamahdollisuutta joukkuetta 
valittaessa on lisätty. Tavoitteena on siis menestys ja kauden 
parhaat tulokset pääkilpailussa, ei näyttökilpailuissa.

Palokangas ja Mäkinen
ampuivat em-mitalin osijekissa 1985
paavo palokangas ja seppo mäkinen ampuivat mitalin, kun euroopan 
mestaruuksista kilpailtiin edellisen kerran osijekissa vuonna 1985. silloin 
maa oli jugoslavia.

578 pistettä laukoneet palokangas ja mäkinen kävivät jännittävän 
uusinnan vakiopistoolin hopeamitalista. palokangas voitti uusinnan 
142-139. em-kultaa ampui neuvostoliiton Afanas kuzmin 580 pisteellä. 
suomen joukkueen kolmannen aikuisten sarjojen mitalin, em-hopean, otti 
vakiopistoolin joukkue palokangas, mäkinen ja jouni vainio 1722 pisteellä. 
em-kultaa voitti neuvostoliitto me-tuloksella 1725 pistettä.

palokangas on nykyisin Ampumaurheiluliiton hallituksen jäsen. hän voitti 
urallaan muun muassa vapaapistoolin em-kultaa me-tuloksella 577 ja edusti 
suomea olympialaisissa 1980 moskovassa ja 1984 los Angelesissa. mäkinen 
ampui urallaan isopistoolin mm-kultaa ja mm-hopeaa sekä em-kultaa ja 
em-pronssia sekä vakiopistoolin mm-pronssia ja kaksin em-hopeaa ja em-
pronssia. hän edusti suomea olympialaisissa 1972 münchenissä.

kuusisto ja lepomäki juryssä
kaksi suomalaista, pekka kuusisto ja maarit lepomäki, toimivat juryssä 
issF:n lajien 32. ruutiaseiden euroopan mestaruuskilpailussa kroatian 
osijekissa heinäkuussa. pekka kuusisto johtaa liikkuvan maalin juryä. 
maarit lepomäki on jäsenenä haulikon juryssä.

kuusisto ja lepomäki työskentelevät euroopan Ampumaurheiluliiton 
(esC) teknisessä komiteassa. kuusisto johtaa komiteaa sekä sen 
liikkuvan maalin ryhmää. lepomäki on haulikkoryhmän jäsen.

tiistAi 14.7.
9.00-10.15 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt

10.45-12.00 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, pojat
13.15 50 m pienoiskivääri, makuu, pojat, 10 ls:n finaali

9.00-14.00 50 m liikkuva maali, 60 ls, 1/2 kilp.pv 30 ls:n hitaat juoksut, miehet ja pojat
keskiViikkO 15.7.

9.00-10.15 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, naiset
10.45-13.00 50 m pienoiskivääri, 3x20ls, tytöt

14.15 50 m pienoiskivääri, 3x20ls, tytöt, 10 ls:n finaali
9.00-13.00 50 m pk, lm, 60 ls, 2/2 kilpailup. 30 ls:n nopeat juoksut, miehet ja pojat

9.00- kaksoistrap, 150 kiekkoa, miehet ja pojat
17.00 kaksoistrap, 150 kiekkoa, pojat, 50 kiekon finaali
18.00 kaksoistrap, 150 kiekkoa, miehet, 50 kiekon finaali
9.00- kaksoistap, 120 kiekkoa, naiset ja tytöt

tOrstAi 16.7.
9.00-12.20 50 m pienoiskivääri, 3x40 ls, pojat

13.30 50 m pienoiskivääri, 3x40 ls, pojat, 10 ls:n finaali
14.30-15.45 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, miehet, 1. karsintaerä
16.15-17.30 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, miehet, 2. karsintaerä
9.00-14.30 50 m pienoiskivääri, liikkuva maali, 40 ls, miehet ja pojat

perjAntAi 17.7.
9.00-10.15 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, miehet

11.30 50 m pienoiskivääri, makuu, 60 ls, miehet, 10 ls:n finaali
12.30-14.45 50 m pienoiskivääri, 3x20 ls, naiset

16.00 50 m pienoiskivääri, 3x20 ls, naiset, 10 ls:n finaali
9.00- trap, 75 kiekkoa, naiset ja tytöt
17.00 trap, 75 kiekkoa, tytöt, 25 kiekon finaali
18.00 trap, 75 kiekkoa, naiset, 25 kiekon finaali

lAuAntAi 18.7.
9.00-11.00 50 m pistooli, 60 ls, pojat

12.15 50 m pistooli, 60 ls, pojat, 10 ls:n finaali
13.15-15.15 50 m pistooli, 60 ls, miehet

16.30 50 m pistooli, 60 ls, miehet, 10 ls:n finaali
9.00- 25 m urheilupistooli, 60 ls, 30 ls:n tarkkuusosa, tytöt

12.00- 25 m urheilupistooli, 60 ls, 30 ls:n pikaosa, tytöt
15.15 25 m urheilupistooli, 60 ls, tytöt, 20 ls:n finaali

sunnuntAi 19.7.
9.00-12.20 50 m pienoiskivääri, 3x40 ls, miehet

13.30 50 m pienoiskivääri, 3x40 ls, miehet, 10 ls:n finaali
9.00- 25 m urheilupistooli, 60 ls, 30 ls:n tarkkuusosa, naiset

12.00- 25 m urheilupistooli, 60 ls, 30 ls:n pikaosa, naiset
15.15 25 m urheilupistooli, 60 ls, naiset, 20 ls:n finaali
9.00- trap, 125 k peruskilpailu 1/2 kilpailupäivän 75 k, miehet ja pojat

MAAnAntAi 20.7.
9.00-10.15 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, naiset, 1. karsintaerä

10.45-12.00 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, naiset, 2. karsintaerä 
12.30-13.45 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, miehet, 1. karsintaerä
14.15-15.30 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, miehet, 2. karsintaerä

9.00- 25 m olympiapistooli, 60 ls, pojat
14.15 25 m olympiapistooli, 60 ls, pojat, 20 ls:n finaali
9.00- trap, 125 k peruskilpailu, 2/2 kilpailupäivän 50 k, miehet ja pojat
17.00 trap, 125 kiekkoa, miehet, 25 kiekon finaali
18.00 trap, 125 kiekkoa, pojat, 25 kiekon finaali

tiistAi 21.7.
9.00-10.15 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, naiset

10.45-12.00 300 m vapaakivääri, makuu, 60 ls, miehet
9.00- 25 m olympiapistooli, 60 ls, 1/2 kilpailupäivän 30 ls, miehet

keskiViikkO 22.7.
9.00-11.15 300 m vapaakivääri, 3x20 ls, naiset

11.45-14.00 300 m vakiokivääri, 3x20 ls, miehet, 1. karsintaerä
14.30-16.45 300 m vakiokivääri, 3x20 ls, miehet, 2. karsintaerä

9.00- 25 m vakiopistooli, 60 ls, pojat
11.00- 25 m olympiapistooli, 60 ls, 2/2 kilpailupäivän 30 ls, miehet
16.15 25 m olympiapistooli, 60 ls, miehet, 20 ls:n finaali
9.00- skeet, 75 kiekkoa, naiset ja tytöt
17.00 skeet, 75 kiekkoa, tytöt, 25 kiekon finaali
18.00 skeet, 75 kiekkoa, naiset, 25 kiekon finaali

tOrstAi 23.7.
9.00-11.15 300 m vakiokivääri, 3x20 ls, miehet

9.00- 25 m urheilupistooli, 60 ls, pojat
perjAntAi 24.7.

9.00-12.20 300 m vapaakivääri, 3x40 ls, miehet, 1. karsintaerä
13.00-16.20 300 m vapaakivääri, 3x40 ls, miehet, 2. karsintaerä

9.00- 25 m vakiopistooli, 60 ls, pojat
9.00- skeet, 125 kiekkoa, 1/2 kilpailupäivän 75 kiekkoa, miehet ja pojat

lAuAntAi 25.7.
9.00-12.20 300 m vapaakivääri, 3x40 ls, miehet

9.00- 25 m isopistooli, 60 ls, 30 ls:n tarkkuusosa, miehet
12.00- 25 m isopistooli, 60 ls, 30 ls:n pikaosa, miehet
9.00- skeet, 125 kiekkoa, 2/2 kilpailupäivän 50 kiekkoa, miehet ja pojat
17.00 skeet, 125 kiekkoa, pojat, 25 kiekon finaali
18.00 skeet, 125 kiekkoa, miehet, 25 kiekon finaali

Lisätietoa järjestäjien nettisivuilta http://streljastvo.hr/
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Paavo 
Palokangas 
ampui vakio- 
pistoolilla 
hopeaa, kun 
Euroopan 
mestaruuksista 
ammuttiin 
edellisen 
kerran 
Osijekissa.
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miksi harrastat ammuntaa?
Se on kivaa ja haastavaan koska siinä 
täytyy keskittyä koko ajan.
tavoitteesi? Ei ole mitään erityisiä 
tavoitteita ampumisen suhteen 
millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Varmaan rauhallinen 
mitä pelkäät?
Riippuu vähän että pitääkö sen liittyä 
ampumisen, jos pitää niin varmaan sitä 
että ammun vahingossa ihmisiä.
mitä rakastat? Jos tämänkin pitää liittyä 
ampumiseen niin sitä että osun hyvin.
Unelmasi?
Ei mitään erityisiä ampumisen suhteen.
minkälainen on hyvä valmentaja?
Varmaan sellainen, joka ei pakota harjoit-
telemaan niin, että kyllästyy koko lajiin.
Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? emt 
mitä muuta toimintaa kuin ammuntaa 
seurasi järjestää? Ainakin joitain 
salivuoroja, joissa pelataan sählyä.
mitä muuta toimintaa toivoisit seurasi 
järjestävän? Mielestäni se järjestää jo 
tarpeeksi.

tekniikka vai tahto? Taito

mikä on mieluisin muistosi 
Kultahippufinaaleista? Se kun voitettiin 
joukkuekisa ensimmäisenä vuonna kun 
aloitin.
mikä on lempihedelmäsi? Kaikki 
hedelmät on hyviä...
jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Joku joka elää pitkään.
mukavin kouluaine? Musiikki

suklaa vai salmiakki? Salmiakki

lempiväri? IhQ PINKKI
Paras elokuva? On monta hyvää en 
osaa sanoa 
mikä sinusta tulee isona? emt

Kuka olet? Sanna Rissanen
mistä olet? Sodankylästä
Kuinka vanha olet? 14
seura, jota edustat?
Sodankylän Ampujat (SodA
Kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
6 vuotta 
lajisi? Ilmakivääri ja ilmapistooli 

Valmentajanasi toimii? Minulla ei ole 
mitään varsinaista ”valmentajaa” ja se 
varmaan näkyy tuloksissa ;)
mitä muita harrastuksia sinulla on? 
yleisurheilu
miten aloitit ammunnan?
Kaverini äiti katsoi lehdestä, että 
seuraavana päivänä on ampumakoulu 
jossain radalla ja päätin kokeilla sitä.

Minkälainen olet luonteeltasi? EMT

Revolverihaastattelussa >

sanna Rissanen
Sodankylän Ampujat (SodA)

// Tuuletuksen paikka

Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Kaksi mummoa meni marjaan 

mutta toinen ei mahtunu!!!!! XD

Sanna Rissanen
Sodankylän Ampujat

kuuluu
Lapsen

Koelaukaukset

totuus...

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali
Hanna Pitkänen 
Kankaanpään Ampujat
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ilma-ase vai ruutiase ja miksi? Tällä 
hetkellä ilma-ase on lähempänä omaa 
sydäntäni. Radalla on useimmiten lämmin.
millainen on seurojen rooli 
tehoryhmävalmennuksessa?
Ainakin ne voivat olla todella suureksi avuksi 
käytännön leirijärjestelyissä sekä ylipäänsä 
tukea nuoria, esimerkiksi harjoitusolosuhteita 
parantamalla.
millainen on henkilökohtaisten valmentajien 
rooli tehoryhmävalmennuksessa?
Mielestäni hyvin tärkeä urheilijan oppimisen 
kannalta, jos on mahdollista mennä 
käsi kädessä. Mutta henkilökohtaisen 
valmentajan on mahdollistettava urheilijan 
itsenäinen oppiminen.

mikä on tärkeintä nuorisourheilussa? 
Positiivisten kokemusten tuottaminen ja 
ihmisen kokonaisvaltainen kasvattaminen.
millaiset harjoitusmahdollisuudet 
lounais-suomen tehoryhmäläisillä on? 
Sekä ilma- että pienoiskiväärillä todella 
hyvät, esimerkiksi Turun Kupittaan rata 
palvelee molempia tarkoituksia.

millainen on hyvä valmentaja?
Sopivan vaativa, mutta huumorilla 
matkassa mukana. Antaa urheilijalle tilan 
oppimiselle, mutta niin, että urheilija voi 
luottaa saavansa aina tukea ja kannustusta, 
myös huonoina hetkinä. Välittää urheilijasta 
kokonaisvaltaisesti.
mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Se on mahottoman hiano 
fiilis, kun näkee lampun syttyvän urheilijan 
pään päällä, kai sitä oivaltamiseksi 
sanotaan. Tai pystyy urheilijan kanssa 
yhdessä ratkaisemaan asian, joka häntä on 
askarruttanut.

entä haasteellisinta? Suurissa ryhmissä 
päästä kaikkien kanssa yksilötasolle 
valmennuksessa.
tiedätkö, mikä ampumaurheiluliiton 
nuorisotoiminnan tavoite? Kasvattaa 
pienestä ampumaurheilijasta isoksi 
ihmiseksi. Siinäpä onkin työtä kerrakseen! ;) 
Tsemppiä kaikille liittoon! 

BONUSRAITA
mikä on onnellisen
ampumaurheilu-uran avain?
Loputon oppimisen halu ja suopea 
suhtautuminen itseensä. Pilkettä 
silmäkulmaan niin hyvä tulee!

INTRO

Kuka olet? Hanna ”Hopo” Pitkänen

mistä olet kotoisin? Kankoonpiästä

mikä on toimenkuvasi 
suomalaisessa ampumaurheilussa? 
Tehoryhmävalmentajana toimin tällä 
hetkellä, mutta myös oman uran  
jatkaminen on ollut mielessä.

Urheilutaustasi? 
Aika monipuolisesti on tullut lajeja kokeiltua 
vuosien varrella, aina kuntonyrkkeilystä 
seuratansseihin. Pienempänä pelasin 
pesäpalloa, mutta siitä vei voiton 
urheiluammunta. 

miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan tehoryhmäläisiä? 
Kuulin tehoryhmävalmentajan paikan  
olevan auki ja kiinnostuin heti, koska  
nuoria on mukava ohjata ja työ on  
samalla haastavaa ja antoisaa.

Hanna Pitkänen 
Kankaanpään Ampujat

-vanhempien suusta

VARSINAISET BIISIT

mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Ehdottomasti pitkäjänteisyys.

mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila?
Menestystä on tullut ja se on aina palaute 
hyvästä työstä. Paljon on kuitenkin vielä 
tekemistä, työhän ei koskaan lopu. 
Harrastajamääriin ja -paikkoihin tulisi 
varmaankin keskittyä enemmän sekä 
yhteistyökumppaneiden hankkimiseen.

mikä on suomalaisen kivääriammunnan 
tila? Uusia harrastajia tarvitsisimme kipeästi 
lisää eli nuorisotyöhön on panostettava, jotta 
tulevaisuus olisi vankalla pohjalla. Tämä 
koskee varmasti myös pistoolipuolta.

mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Näin alkutaipaleella toivoisin löytäväni 
yhteisen kielen nuorten kanssa ja pystyväni 
valjastamaan oppimani asiat heidän 
käyttöönsä. 
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Ja sitten kuullaan toisenlainen 
         totuus

Laulun sanat >
Hanna Pitkänen (KaA)



suunnitella ampumakoulusuunnitella ampumakoulu
Nyt oN aika
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a  
mmunnan perustaidot opitaan jo lapsena. Am-
pumaseurojen rooli on ollut ratkaiseva näiden 
perustaitojen hankkimisessa jo iät ja ajat, kos-
ka seurojen ampumakouluista löytyy asiantun-

temus ja innostus. Tänä kesänä 2009 voidaan hyvällä syyllä kysyä: 
kuka vastaa tulevaisuudessa ampumaurheilun jalosta taidosta. 
Ovatko asialla Ampumaurheiluliitto ja ampumaseurat tai jotkut muut 
tahot - vai onko liikkeellä ketään? On katsottava peiliin ja tunnustet-
tava, että paljon on hoidettu asioita, mutta rutkasti on vielä tekemät-
täkin. Nykyinen vauhti on vain niin hurja, että on juostava kovaa, jotta 
pysyisi paikalla.

Ampumaseurojen perustyö on tehty ja tehdään edelleenkin seu-
rojen vetämissä ampumakouluissa. Nuorisotoiminnalla on näin ollen 
ratkaiseva merkitys seuran hyvinvoinnille ja jatkuvuudelle. Ampuma-
koulujen kautta seuroihin tulee uusia junioreita ja toisaalta sopivasti 
houkutellen myös lasten vanhemmat saadaan seuratoiminnan pariin.

on kartoitettava seuran ampumakoulun nykytila. Jotta seuro-
jen ampumakouluissa päästäisiin tuumasta toimeen olisi viipymättä 
kartoitettava toiminnan nykytila: Onko toiminta nyt oikein suuntautu-
nut? Onko organisaatio hyvä, voiko sitä kehittää? Ovatko oikeat hen-
kilöt oikeilla paikoilla? Meneekö tieto ampumakoulusta jokaiselle? 
Saavatko nuoret ja vanhemmat toivomuksensa esille? Onko nuorten 
ohjaajia ja valmentajia riittävästi? Onko ME-henkeä ja voidaanko sitä 
parantaa yhteistilaisuuksilla ja palkitsemisella? Arvostatko itse seu-
rasi ampumakoulumaksua ja sen sisältöä riittävästi?

Perustakaa seurassa kehittämisryhmä. Nyt on hyvä hetki irtau-
tua ”näin on tehty ennenkin” -hengestä. Ja kun kehittämisentarvetta 
löytyy, on työ jaettava edelleen ryhmille. On kuitenkin muistettava 
ryhmien työssä, että yksi henkilö luo parhaiten perussuunnitelman 
ja 3-4 henkilöä muokkaa siitä valmiin ehdotuksen. 

on laadittava toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on teh-
tävä huolellisesti päivämääriin yhdeksi vuodeksi ja kaavailtava jo ai-
nakin 1-2-3 vuodeksi eteenpäin. Tavoitteena voivat olla muun muas-
sa ampumakoululaisten (Kultahippupassit) määrän kasvattaminen, 
ammunnan suorituspaikkojen aikaansaaminen, koulu-koti-kunta-
seura-yhteistyö, talouden kuntoon saattaminen, ohjaajien ja valmen-
tajien kouluttaminen, tiedotustoimintaan saatavat keinot, tekijät ja 
tavoitteet. On muistettava, että jokaiseen tehtävään on nimettävä 
vastuullinen henkilö. Tämähän tarkoittaa vain sitä, että kuka tekee!

nyt on pelisääntöjen teon paikka. Lapsiin ja nuoriin kohdistuu 
runsaasti erilaisia paineita ja odotuksia. Tavoitteita heille asettavat 
muun muassa valmentajat, ohjaajat, urheiluseura, toiset urheilijat, 
vanhemmat, kaveripiiri ja tietysti nuori itse. Monasti käy vain niin, 
että eri ihmisten ja ryhmien asettamat tavoitteet eivät ole yhteneviä 
lasten omien tavoitteiden kanssa. Ohjaus- ja valmennuskulttuurim-
me perustuu pitkälti autoritaariseen tapaan toimia. Se näkyy käytän-
nössä keskustelun ja vuorovaikutuksen vähäisyytenä, yhteistoimin-
nan puutteena. Ohjaajan, valmentajan ja vanhempien on tärkeää 
ymmärtää, että hänen tulee toimia lapsen omista lähtökohdista. 
Tavoitteet seurojen nuorisotoiminnalle tulee asettaa yhdessä lasten 
ja nuorten kanssa. Tällöin sitoutuminen yhteiseen päämäärään on 
luonnollisempi ja vahvempi. Nuoren Suomen pelisääntökeskuste-
luilla ja pelisääntöjen tekemisellä, niin nuorten, ohjaajien kuin van-
hempienkin kanssa on hyvä aloittaa ampumakoulut ensi syksynä. 

seuran markkinointi ja 
talous saavat puhtia 
ennen kaikkea 
nuorisotoiminnan 
kautta. Lasten 
vanhemmat 
ovat ampu-
makoulujen ja 
kilpailutoimin-
nan maksajia. 
Välineet ja va-
rusteet, lisenssit, 
kultahippupassit 
ja ampumakou-
lumaksut nostavat 
harrastuksen hinnan 
sille tasolle, ettei 
kaikilla perheillä 
ole aina mahdol-
lisuuksia lasten 
harrastuksille. 
Onko urheilusta 
tulossa vain hyvä-
osaisten harrastus 
vai voiko se toimia 
eriarvoisuutta tasoittavana, tasa-arvoisuutta ja 
suvaitsevaisuutta edistävänä. Yhteistyötä vanhempien kanssa on 
meillä ampumaseuroina vielä paljon tehtävää. Millaisia odotuksia 
vanhemmilla on? Millaisia tavoitteita vanhemmat asettavat lasten 
ampumakoulu- ja kilpailutoiminnalle. Paljonko osallistuminen saa 
maksaa? Mutta pitää muistaa, että hyvästä tuotteesta ollaan aina 
valmiita myös maksamaan!

Seurojen monipuolista ampumakoulutoimintaa tulee markkinoida 
ja siitä pitää tiedottaa erittäin aktiivisesti. Peruslähtökohta on se, että 
luvataan vain se, mikä voidaan kaikella varmuudella hoitaa. Kyllä 
paikallistasolta löytyy nuorisotoiminnoille tukijoita ennen kaikkea yh-
teistyön kautta. Paikallisesti ratkaisuja on paljon. Sinettiseurojen jär-
jestämät nuorten tapahtumat ovat olleet oiva osoitus kuinka lapset 
ja heidän vanhemmat saadaan liikkeelle ja kuinka useita yhteistyö-
kumppaneitakin löytyy hyvän asian puolesta kysyvälle. 

Hyvä seura -tilaisuuksista potkua seuran junnutoimintaan. 
Aluekohtaiset ”Hyvä Seura” -koulutustilaisuudet ovat oiva tilaisuus 
keskustella ja saada vinkkejä monipuolisen ampumakoulutoimin-
nan aloittamiselle.

ja lopuksi. Ryhmätoiminta on sitä tärkeämpää, mitä nuorempien 
kanssa ollaan tekemisissä. Totuta nuoret säännöllisiin tapaamisiin 
ammunnan parissa. Näin luodaan seurahenkeä ja päästään kehit-
täviin tuloksiin.

lisätietoa suomen ampumaurheiluliiton nuorisotoiminnasta: 
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuorisotoiminta/
tai nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio,
puhelin (09) 3481 2507 tai timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Postiosoite: Ampumaurheiluliitto, Timo Rautio, Radiokatu 20, 00093 SLU



tokion vuoden 1964 olympiakisojen vapaapistoolin olympiavoittaja väinö 
markkanen täytti lauantaina 9. toukokuuta täydet 80 vuotta. lohjalainen on 

vireässä kunnossa ja muistaa hyvin vielä voittoisan olympiakisansa.
tänä päivänä moni olympiavoittaja pitää - ja aiheesta - itseään suurena 

sankarina. vaatimaton markkanen oli toista maata. hän ei sanonut repineensä 
vaatteitaan voiton kunniaksi. mies tuumaa vain, että joku pakosta kilpailun voittaa!

- tunsin kuntoni tuolloin hyväksi. kolme kertaa mietin tekeväni japanissa 
560 pisteen tuloksen. immo huhtinen tokaisi, että sillä pistemäärällä voitan koko 
kilpailun! markkanen muisteli. miehen voittotulos oli prikulleen 560, eli liian kova 
pala tämän hetken kärkiampujillemme - 45 vuotta myöhemmin.

markkasen mielenkiinto laski mielilajiinsa silloin, kun olympialajien ohjelmistoon 
lisättiin finaalit. tulosten seuraaminen vaikeutui liikaa lohjalaisen mielestä. nyt 
tilanne on muuttumassa hyvään suuntaan, kun ampumakilpailun tulospalvelua on 
sähköistetty lisää ja finaalien seuraaminen on selkeästi helpottunut.

Ampumassa väinö markkanen ei ole käynyt pitkään aikaan, mutta tälle 
kesälle hän sai yhdeltä onnittelijaltaan, kalle rautavaaralta, haasteen eikä tekijä 

vastustellut paluuta radalle. muutama vuosi sitten hän osallistui seuraotteluun 
lohjan Ampujat - porkkalan Ampujat.

markkasen harrastuksissa on keskeisimpänä nykyisin lukeminen. hän sanoi 
lainaavansa kirjastosta aina repullisen lukemista. toinen keskeinen tehtävä 
on uudessa kodissa kotiasioista huolehtiminen yhdessä irja-rouvan kanssa. 
Avioparilla on takanaan jo 53 yhteistä, onnellista vuotta.

- nuorempana joskus kinasimme ja se sopiminen oli mukavaa. nyt 
emme kinaa, ja siksi mukava sopiminenkin on jäänyt vähemmälle, lupsakka 
olympiavoittaja virnisti.   * Teksti ja kuva: Matti Erkkilä
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Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen 1.4.2009 
pidetyn kokouksen päätöksiä.

Hallitus hyväksyi seuraavat asiat esitettäväksi 
liiittovaltuuston hyväksyttäväksi:

- jäsenmaksu 2010 sekä muut talousarvion  
perustana olevat maksut 
- muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin 
- muutoksia liiton palkitsemissääntöön 
- ehdollepanotoimikunnan ohje 
- toimintakertomus vuodelta 2008

mainokset urheilijoiden kilpailuasuissa kansainvälisissä 
kilpailuissa.  Hyväksyttiin mainossääntö koskien urheilijoiden 
kansainvälisiä kilpailuasuja. Tämä mainossäädös koskee 
erityisesti ISSF:n ja IPC:n eli vammaisurheilun lajien urheilijoiden 
henkilökohtaisia kilpailuasuja (nahkaiset kivääriasut, haulikkoliivit/
alupaidat, pistoolipaidat, liikkuvan maalin nahkatakit ja muut 
asut) Kansainvälisissä kilpailuasuissa ei urheilijalla saa olla liiton 
yhteistyökumppanien kanssa samalla toimialalla kilpailevien 
yritysten mainoksia. Mainospaikkaohje kokonaisuudessaan on 
liiton nettisivuilla materiaalisalkussa ja tämän uutisen liitteenä.
lausunto poliisihallinnosta. Merkittiin tiedoksi hallitukselle 
poliisihallinnosta laadittu SAL:n lausunto, jonka toiminnanjohtaja 
on toimittanut Sisäasiainministeriöön. 
esC-esitykset. Päätettiin esityksistä henkilövalinnoiksi sekä 
kilpailujen hakemiseksi ESC:n yleiskokoukselle, joka kokoontuu 
Kroatiassa heinäkuussa.
Urheilijavaliokunta. Valittiin työryhmä, johon kuuluvat Juha Hirvi, 
Hanna Etula, Henri Häkkinen, Mira Nevansuu, Kai Jahnsson, Satu 
Mäkelä-Nummela, Timo Laitinen ja Timo McKeown. Työryhmän 
tehtävänä on käynnistää urheilijavaliokunnan toiminta ja laatia 
valiokunnalle säännöt.
Uusi seura. Myönnettiin liiton alustava jäsenyys Etelä-Suomen 
Ampujat ry:lle. Seura on rekisteröity 5.9.2007 ja lääninhallituksen 
ampumalupa on myönnetty 20.8.2007. Jäseniä tällä hetkellä 5, 
alue Etelä-Suomi.
Raportti paralympiatoiminnasta. Merkittiin tiedoksi hallitukselle 
Sari Ollilan raportti Paralympiatoiminnasta. Merkittiin hallitukselle 
tiedoksi myös, että vammaisampujien EM-kilpailut Puolan 
Wroclavissa on peruttu. Syyksi on esitetty maailmanlaajuinen 
taloudellinen taantuma.
Paralympiakomitean kevätkokous. Päätettiin, että liittoa edustaa 
toiminnanjohtaja ja määräämänsä henkilö.
slU:n kevätkokous. Päätettiin, että liittoa edustaa toiminnanjohtaja.
olavi Varoma. Merkittiin tiedoksi hallitukselle, että Olavi Varoma on 
kuollut. Hautajaiset ovat 14.4. 2009 klo 10 Hietaniemen kappelissa.

Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen 14.5.2009 
pidetyn kokouksen päätöksiä.

sporttirekisteri sekä tietokanta- ja kilpailutietojärjestelmä. 
Päätettiin, että liitto jatkaa SLU:n Sporttrekisterissä. Omaa 
tulospalvelu- ja kilpailutietojärjestelmää ryhdytään selvittämään 
viestintävaliokunnan toimesta. Selvitystyön pohjalta hallitus tekee 
päätökset aikataulusta ja taloudesta. 
suomen ampumaurheiluliiton antidoping-toiminnan ja 
eettisen toiminnan ohjelma 2009-2012. Hyväksyttiin liiton 
antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2009-2012. Ohjelma 
löytyy liiton nettisivuilta materiaalisalkusta.
Posion tontti. Posion tontille rakennetaan yhdystie. Hallitus 
päätti myydä Posion kunnalle tien alle menevän osan n. 0,3 ha. 
Tällöin tontin pinta-alaksi jää n. 0,3 ha. Kiinteän omaisuuden 
myynti kuuluu liittovaltuuston päätettäviin asioihin. Nyt on kuitenkin 
kysymyksessä osa tontin lunastusta ja asiasta on informoitu 
liittovaltuustoa 25.4. kokouksessa.
edustajat esC:n yleiskokoukseen ja ympäristöseminaariin 
11.-12.7.2009. Päätettiin valita ESC:n yleiskokoukseen Kroatiaan 
kokousedustajiksi Mikko Nordquist ja Risto Aarrekivi sekä 
ympäristöseminaariin edustajaksi Jorma Jussila. Hallitus kävi 
keskustelun myös ESC:n puheenjohtajaehdokkaista.
Kajaanin ampujien sääntömuutos. Hyväksyttiin Kajaanin 
Ampujien sääntömuutos.
jaostojen hakemukset kansainvälisiin kilpailuihin (ei 
issF). Päätettiin tukea ei ISSF:n lajien kansainvälisiä kilpailuja  
seuraavasti: Kasa-ammunta ja mustaruuti 3000 €, practical 4000 
€ ja siluetti 2470 €.
Uudet suomen ennätykset. Vahvistettiin kilpailuvaliokunnan 
hyväksymät uudet Suomen ennätykset. Ennätykset on päivitetty 
liiton nettisivuille.
seuraavat kokoukset. Tiistaina 9.6. klo 13 puhelinkokous ja 
viikolla 27 nettikokous haulikon MM-joukkueen valitsemiseksi. 
Elokuun kokous 13.8. klo 17.15 ja syyskuun kokous 17.9. klo 17.15.
asioita hallitukselle tiedoksi. Tiedoksi hallitukselle: haulikon SM-
kilpailujen 100-vuotisjuhlakisa 7.6. Sipoossa ja P-HA 130 v 13.6.2009.  
Merkitään tiedoksi hallitukselle Ampumaurheiluviikko, viikko 22, 
teemana SAL 90 vuotta ja turvallisuus, avaus Heinolassa 23.5.2009.
lausunto aselaista. Vahvistettiin liiton lausunto aselaista. 
Lausunto löytyy liiton nettisivuilta materiaalisalkusta.

HallitUKsen PÄÄtÖKset

Olympiavoittaja Väinö Markkanen 80-vuotias

Toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi ojensi Ampuma-
urheiluliiton onnittelukukat 80-vuotiaalle Väinö Markkaselle.
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ostetaan trap-haulikko, perazzi, Beretta dt10 tai vastaava. kilpailukykyinen, 
hyväkuntoinen ratahaulikko, joka soveltuu olympiatrapiin ja kansalliseen trapiin.
ota yhteyttä: veskuwin@hotmail.com tai 050-3368186.

ostetaan käytetty, tarkka ja siisti Anschütz- tai Walther-pienoiskivääri.
ota yhteyttä: ilmo.kinnunen@luukku.com

ostetaan lasten ampumatakki tai -puku, myös kengät kiinnostavat. 
takki tai puku kokoa 150-160 com ja mielellään 3-asentomallia, kengät 38-39.
ota yhteyttä:timo kataja timo.kataja@iki.fi tai 0408622338.

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

myydään kaksi pienoiskivääriä ja ampujan kolmiasentopuku. pienoiskiväärit 
valmet suomen leijona m/59 ja m/62 sekä puku kurt thune kolmeasentomalli. 
m/59 koeammuntakortti 22.5.62, isokaliberi 5,63mm , pienikaliberi 5.52mm. m/62 
koeammuntakortti 3.12.63, isokaliperi 5,66mm, pienikaliberi 5,52mm. m/59:n 
laukausmäärä alle 1000 ls. m/62:n laukausmäärät alle 15000 ls. molemmat aseet 
hyväkuntoisia ja tarkkoja, alkuperäisvarusteet mukana. Ampujan puku harmaata 
nahkaa nr.54- 56 / erittäin siisti, oikeakätinen. Ampujan kengät; Anczütz nr.~45, 
ruskeat, hp 25 €. Aseet; 480 €/kpl. puku 320 €.
nähtävissä helsingissä. ota yhteyttä: 045 6303280 / mikko.

myydään Beretta Gold e sporting -haulikko. 30”-piiput. 3 vuotta vanha, hyvin 
vähän ammuttu, siisti. sis. laukun. ota yhteyttä: 0400-443753. Ase varkaudessa.

myydään steyr lG 100 Alu- paineilmakivääri ja kurt thune -merkkiset 
kivääriampujan takki + housut koko 52 / 183. Ase ostettu taipalukselta vuonna 
2001. kolmella kaudella harjoiteltu aktiivisesti, muuten satunnaisella käytöllä. 
laukauksia ammuttu noin 15-20 tuhatta. hyvin pidetty huippulaatuinen ase 
vaativaan käyttöön. Aseen mukana tulee säädettävät etu- ja takatähtäimet, kaksi 
painesäiliötä ja puinen kantolaukku yms. hinta 1200€. hyväkuntoiset kurt thune 
ampujantakki ja -housut + hanska ostettu myös 2001, sama käyttöaika.
hinta 200€. kysy lisää tai tarjoa!ota yhteyttä: janne turunen, leppävirta  
044-5365800 tai janneturunen@suomi24.fi

myydään Beretta 682 trap -haulikko. ikäisekseen hienokuntoinen haulikko 30” 
piiput ja säädettävä poskipakka.laukaisumääristä en tiedä, mutta kuntoon nähden ei 
hirveitä määriä. hinta 1300 €. ota yhteyttä: eerola pauli 040-5502527.

myydään Anschütz 9003 s2 Alu -ilmakivääri. täysin uutta vastaava ase, jossa 
takuu voimassa, mukana diopterit,laukku, täyttö- ja tyhjennyadapterit, vaihtotarrat 
jne. hinta: 2280 €. ota yhteyttä: tapio koski, orimattila  
p. 0400-978 308 tai tapio.koski@kolumbus.fi

myydään kurt thunen takki 180 cm hoikka. hinta 50 €. käyttämättömät 
tsekki-valmisteiset housut, 170-180 cm hoikka. hinta 60 €. ota yhteyttä: puhelin 
virka-aikana 040- 86 21587 tai kari.sorvali ( at ) kolumbus.fi

myydään erä 32. kaliiperin pistoolin latauselementtejä itselataajille. 
keräilijöille suojeluskuntasormuksia. puhelin 0505750111.

myydään pistooliampujan Anschütz AhG Allround -kengät koko 40. 
kengät on ollut muutaman kerran jalassa. harrastuksen lopettamisen vuoksi ja 
vammautumisen takia jäi kaappiin lojumaan vuosiksi. ovat uutta vastaavassa 
kunnossa. lisänä on itsemuovautuvat pohjalliset, jotka antavat lisätukea paikallaan 
seistessä. lisää kuvia löytyy täältä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2cdt4+vesa-rahalla-saapi.html.
ota yhteyttä: vesa@pienoismetalli.com tai 044-5166948.

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.

85 vuotta
Veikko Sarinen TSA 1.8.

80 vuotta
Heimo Peltoniemi SA 24.7.
Kauko Keskitalo TSA 4.8.

75 vuotta
Jaakko Kurki HVA 10.7.
Jaakko Luotonen P-HA 12.7.
Raimo Ortju P-HA 2.8.
Kaarlo Lehtinen PAS 8.8.
Tuomo Salonen SA 14.8.
Arvi Nieminen K-64 1.9.

70 vuotta
Heikki Vihersalo KuusA 2.7.
Raimo Rautiainen YVA 12.7.

Matti Juntunen OMAS 30.7.
Tuomo Pilhjerta NoSA 7.8.
Jukka Kalervo HVA 8.8.
Kauko Nieminen SA 13.8.
Mauri Hyppönen PAS 16.8.
Ossi Ristola HAS 25.8.

60 vuotta
Markku Lehtonen SA 7.7.
Tauno Soutua MSA 8.7.
Aulis Lähde TSA 12.7.
Olavi Pärnäjärvi MSA 14.7.
Paavo Kaartinen YVA 22.7.
Keijo Turunen P-HA 23.7.
Jorma Westerlund VarkA 26.7.
Leo Järvinen SA 29.7.
Leena Backman TSA 31.7.
Heikki Nieminen PAS 3.8.

Väinö Ketola SA 3.8.
Raimo Valtonen TSA 3.8.
Seppo Matkaselkä OMAS 4.8.
Jukka Huuhko KuusA 5.8.
Pekka Leppänen P-HA 7.8.
Erkki Mäenpää TSA 10.8.
Veikko Ålander HVA 13.8.
Heikki Sorsa KuusA 14.8.
Veli Ruhanen K-UAS 20.8.
Esko Martikainen OMAS 20.8.
Toivo Korkalainen KuusA 29.8.
Veikko Koivistoinen YVA 29.8.
Matti Hovi HAS 1.9.

50 vuotta
Leila Fallström K-UAS 2.7.
Veikko Hietamäki NoSA 3.7.
Pekka Filpus P-HA 5.7.
Jarmo Mäkiranta AlavA 12.7.
Anne Kulvik HVA 13.7.
Pekka Koskinen HVA 14.7.
Mika Kritz P-HA 18.7.
Risto Ylätalo KuusA 27.7.
Veikko Mattila OMAS 3.8.
Timo Tikkanen TSA 3.8.

Aaro Kemppainen OMAS 8.8.
Esko Tamminen PAS 12.8.
Reijo Heimo PAS 13.8.
Sampo Martiskainen HVA 13.8.
Hannu Lautamäki P-HA 20.8.
Jorma Rautanen P-HA 21.8.
Jouko Valtonen KuusA 22.8.
Heikki Tarkiainen KuusA 25.8.
Raimo Levola SA 26.8.
Eero Iljin TSA 28.8.
Jussi-Pekka
Kumpulainen K-UAS 2.9.

 

Onneksi olkoon!

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

merkkipäivätiedot voi toimittaa  
sähköpostitse osoitteeseen:
pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi
tai kirjeitse osoitteeseen:
Ampumaurheiluliitto, pirjo manninen, 
radiokatu 20, 00093 slu.



Miksi kolmiasentoista 
ilmakiväärillä?
Suomen Ampumaurheiluliiton kiväärijaosto on muutaman vuoden 

ajan kannustanut seuroja ottamaan yhdeksi harjoitusmuodoksi 
ilmakiväärin kolmiasentoammunnan. Miksi? Monet kyseenalaista-
vat ilmakiväärin kolmiasentoisen mielekkyyden. Miksi ilmakiväärillä 
pitäisi ampua makuulta ja polvelta? Maajoukkueleireillä leireillä am-
mutaan pienoiskiväärillä makuulta ja polvelta läpi talven. Viikonloput 
ovat jo ”perinteisiä” kilpailuja pullollaan. Lisäohjelmaa ei kaivata!

Pitää toki paikkansa, että maajoukkueleireillä 50 metrin sisäradat 
sekä Vierumäen että Tanhuvaaran urheiluopistoilla ovat ahkerassa 
käytössä. Maajoukkueryhmiin kuuluminen on kuitenkin vain harvo-
jen etuoikeus – ja on urheilijalta se on vaatinut selkeitä elämänvalin-
toja, jopa uhrauksia urheilun hyväksi. 

Olen itse toiminut kymmenisen vuotta kiväärin maajoukkueen 
valmennustehtävissä. Maajoukkueen mukana eläessä ja parane-
vista resursseista nauttiessa saattaa välillä unohtua todellisuus, 
jossa useimmat ampumaseuramme ponnistelevat. Pienoiskivääri-
ammunta kiinnostaa, mutta talvikaudella 50 metrin radoille pääsy 
on utopiaa. Keväällä säiden salliessa kolmiasentoharjoittelu ulkona 
aloitetaan. Ensin on tietenkin hankittu pienoiskivääri (n. 2500 - 3000 
euroa varustelutasosta riippuen). Patruunoitakin tarvitaan. 5000 
kappaletta maksaa noin 1300 euroa. Sama määrä ilmakiväärin luo-
teja maksaa noin 70 euroa. Taloudellisesti ajatellen, kannattaisiko 
opetella asentoammuntaa ilmakiväärillä?

Pelkästään taloudelliset argumentit eivät tietenkään ketään va-
kuuta. Onhan Suomi yksi maailman vauraampia maita – ja itse 
kuulun siihen ilmeisen pieneen vähemmistöön, jonka täytyy joskus 
harkita, mihin rahansa käyttää.

Ilma-aseella harjoiteltaessa ampuja ei ole säiden armoilla. Teknii-
kan oppiminen käy helpommin, kun ei tarvitse keskittyä esimerkiksi 
kylmän sietämiseen. Ilahduttavan usein ilma-aseradat sijaitsevat 
taajamissa, joihin pääsee jopa julkisilla kulkuneuvoilla. Pienoiski-
vääriradoille kulkemiseen tarvitaan oma auto – ja ajokortitonta juni-
oria vanhemmat kuskaamaan.

Kivääriammunnan mahtimaassa Saksassa on ammuttu ilmakiväärin 
kolmiasentoista 1970-luvulta lähtien siitäkin huolimatta, että vanhem-

man mallisten ilmakivääreiden säätömahdollisuudet olivat vähäiset ja 
aseen lataaminen makuuasennosta oli hyvin hankalaa. Tämäkin hait-
ta on poistunut, kun ilmakiväärit ovat kehittyneet huimasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Uusissa ilmakivääreissä on säätömahdol-
lisuuksia jopa enemmän kuin entisissä vapaakivääreissä!!

Jotkut kriittisesti ilmakiväärin kolmiasentoiseen suhtautuvat pa-
hoittelevat, että makuu- ja polviammunta ilmakiväärillä on liian 
helppoa: tietyt perusasiat opittuaan ampuja päästelee kymppejä 
solkenaan. Heille vastaisin: se on tarkoituskin! Ampujan on tekni-
sesti osattava ampua kymppi. Henkisesti on kyettävä ottamaan 
kymppisarjat vastaan. Kun tämä osataan ilmakiväärillä, jää ihan 
riittävästi tekemistä pienoiskiväärillä tuulen opettelemisen, rekyylin 
hallitsemisen ja patruunoiden testaamisen kanssa.

Kiväärilajien entisenä päävalmentajana yhtyisin mielelläni nä-
kemykseen, että kiväärilajeilla on mennyt viime vuosina hyvin. Vai 
onko?  Pekingin olympialaisiin saavutimme neljä olympiapaikkaa 
(yhden pienoiskiväärillä ja kolme ilmakiväärillä) ja olympiamitalin. 
Vuosina 2006 – 2008 suomalaisten kivääriampujien maailmancup-
kilpailujen finaalipaikat ja arvokisamitalit aikuisten olympialajeissa 
saavutettiin kaikki ilmakiväärikilpailuissa. Ainoa poikkeus on olym-
pialaisten miesten pienoiskiväärin makuukilpailu, jossa Juha Hirvi 
oli seitsemäs.

Jos ilmakiväärin kolmiasentoisesta tulisi ainakin nuorten suosima 
ja aktiivisesti harrastettu talvilaji, uskoisin, että meillä vähitellen myös 
pienoiskivääriammunnan taso nousisi ja maajoukkueryhmiin olisi en-
tistä enemmän tulijoita. Tuloksellista valmennustyötä on vaikea teh-
dä, jos maajoukkueryhmiin ei nouse riittävästi kyvykkäitä ampujia.

Turussa järjestettiin maalikuussa ensimmäiset kolmiasentoisen il-
makiväärin SM-kilpailut. Mielenkiinto kisoja kohtaan olisi voinut olla 
vireämpääkin. Nyt monet vahvatkin ampumaseurat loistivat pois-
saolollaan. Tässä suhteessa kiväärijaoston on syytä katsoa peiliin: 
”markkinointimme” ei ole ollut riittävän tehokasta. Ilon aiheenamme 
ovat monet seurat, jotka ovat jo tehneet muutoksia radoillaan kol-
miasentoisen mahdollistamiseksi. Niille seuroille, jotka vasta suun-
nittelevat muutoksia mainittakoon, ettei koko rataa tarvitse laittaa 
remonttiin; parikin ampumapaikkaa riittää aluksi hyvin.

Turun SM-kisojen eräluetteloa silmäillessäni tuli mieleeni sa-
nonta, jonka mukaan nuoret ovat ennakkoluulottomia ja valmiita 
uudistuksiin; vanhempi sukupolvi jarruttaa ja on kehityksen estee-
nä. Ilmakiväärin kolmiasentoisen ensimmäisiin SM-kilpailuihin oli 
ilmoittautunut kolmikko Ralf Westerlund, Kalle Leskinen ja Mauri 
Röppänen. Samat miehet voittivat joukkueena vuonna 1986 maail-
manmestaruuden ja Marskin kultapallon 300 metrin vakiokiväärillä. 
Ainakin tässä asiassa varttuneemmat mestarit näyttävät esimerkkiä 
nuoremmille. 

SAL:n kiväärijaoston puolesta
Pirjo Peltola
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10-golf
Suomen Urheiluopistolla 3.8.

Ampujien suosima 10-golf järjestetään viime vuoden 
tapaan Suomen urheiluopistolla Vierumäellä. Aika 

on maanantai 3. elokuuta, kuten viime vuoden kisan 
yhteydessä sovittiin. Pelikenttänä on perinteikäs Classic. 
Lähtöajat ovat kello 10-12.

Jotta saisimme jälleen runsaudesta notkuvan 
palkintopöydän, toivomme jälleen, että osanottajat tulisivat 
kisaan mukanaan palkinto. Näin ei tänäkään vuonna 
kenenkään tarvitsisi poistua Vierumäeltä palkinnotta.

Lisätiedot, kuten ilmoittautumisohjeet, julkaistaan netissä 
heinäkuun alun paikkeilla. Viime vuonna kilpailun voitti 
kotikentällään Erkki Lario. Orimattilalainen on kevään 
aikana nähty treenaamassa opistolla, joten mies aikoo 
tosissaan uusia voittonsa. Juha Hirvi taas toisaalta teki 
parhaan tasoituksettoman tuloksen. Me muut olemme 
tulevista voittajista eri mieltä!

Järjestelytoimikunta
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OHJELMA:
KesKiViiKKo 26.8. alKaen Klo 12:00
Kaksoistrap harjoitus
Skeet harjoitus

toRstai 27.8. alKaen Klo 10:00
Kaksoistrap 150k + fi naali Y45,Y55 ja Y65
Skeet harjoitus alkaen klo 12.00

PeRjantai 28.8. alKaen Klo 12:00
Trap harjoitus
Skeet harjoitus

laUantai 29.8. alKaen Klo 10:00
Trap 75 k. Y45, Y55 ja Y65
Skeet 75 k. Y45, Y55 ja Y65
Skeet 75 k + fi naali N45, N55 ja N65 Trap
 75 k + fi naali N45, N55 ja N65

sUnnUntaina 30.8. alKaen Klo 10:00
Trap 50k.+ fi naali Y45, Y55, ja Y65
Skeet 50k.+ fi naali Y45, Y55, ja Y65

Joukkuekilpailut seurajoukkueille  
Y-sarjassa 3-miehisin joukkuein

ilmoittautuminen 
Ja KilPailumaKSut 
SEUROITTAIN 
viimeiStÄÄn 17.8.2009
Ilmoittautuminen SAL:n haulikkojaoston 
ilmoittautumiskaavakkeella osoitteella: 
P-Ha/haulikkokerho
Pl 32,
33961 PiRKKala
tai sähköposti: ampujat@kolumbus.fi

Kilpailumaksut Nordea Pirkkala
P-Ha Haulikkokerhon
tili 232618-11893
Viesti: senioRi GP/ ampujan nimi, laji ja sarja.

KILPAILUMAKSUT:
Henkilökohtainen n 45 €, Y 60 €  
ja joukkue 30 € (3 ampujaa).

jälki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksu 5 €

HaRjoitUs:
Harjoitusmaksu 5 € / 25 kiekkoa.

TIEDUSTELUT:
ampuma-aikataulut ovat 25. 8 alkaen 
kotisivuillamme: pha.sporttisaitti.com

MAJOITUS:
Majoituksen hoitavat kilpailijat itse.
SCANDIC TAMPERE CITY:ssä varattuna huoneita 
rajoitetusti, merkillä PHA, tarjoushinta 90 € / 2 
heng. huone. Huoneet varattava 17.8. mennessä. 
Puh. (03) 2446 111, fax (03) 2446 2211,
e-mail: tamperecity@scandichotels.com

Pohjois-Hämeen ampujat ry. 
Haulikkokerho

Toivotamme Haulikkoampujat 
Tervetulleiksi Kokkovuoreen!

eURooPAn SenioRi 
GRAnD PRiX
KANSAINVÄLINEN SENIORI HAULIKKOKILPAILU 
kOkkOVuOren AMpuMArAdAllA 26.8.–30.8.2009
Kilpailu on tarkoitettu yli 45-vuotiaille senioriampujille
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KilPailUUn osallistUmisoiKeUs:
Kilpailijan tulee olla SAL:n jäsenseuran jäsen. Kilpailijalla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi 
sekä vähintään 2 luokan tuomarikortti.
Osallistujamäärän rajoittaminen: mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin luvallinen ampuma-aika 
sallii, karsinta tehdään ilmoitetun parhaan tuloksen mukaan.

Kilpailun virallinen avaus radalla 1.8. klo 9.30.
Kilpailu alkaa molempina päivinä klo 10.00.
Harjoitusmahdollisuus on perjantaina 31.7. klo 10.00-19.00.

Kilpailuun ilmoittautuminen viimeistään 20.7. sähköpostilla ampujat@kolumbus.fi  
tai kirjeellä käyttäen SAL:n haulikkojaoston kilpailuilmoittautumiskaavaketta.  
Huom. ei jälki-ilmoittautumisia! P-HA / Haulikkokerho, PL 32, 33961 PIRKKALA

osallistumismaksut, henkilökohtainen 45 € ja joukkue 25 €, on maksettava viimeistään 20.7.  
Nordea Pirkkala, P-Ha / Haulikkokerho tili 232618-11893.
Tiedoteosaan maininta sm-skeet ja nimet, joiden maksu on kyseessä.

majoitUs:
SCANDIC ROSENDAHLISSA
varattuna huoneita rajoitetusti, merkillä SM-skeet, tarjoushinta 80 € / 2 hh.
Huoneet varattava 20.7. mennessä.
Puh. (03) 2441 111, fax (03) 2441 2211, e-mail: rosendahl@scandichotels.com.

Ampumaradalla mahdollisuus majoittua asuntovaunulla, sauna ja suihkut käytettävissä.

Kilpailun tiedottaminen järjestetään seuramme kotisivuilla pha.sporttisaitti.com/haulikkokerho.

Ampuma-ajat ovat sivuilla nähtävissä 28.7. alkaen.

SM-SKeet
1.-2.8.2009

pohjois-Hämeen Ampujat ry. järjestää sAl:n luvalla  
sM-skeetin Y-sarjan kilpailun 1.–2.8.2009 kokkovuoren 
Haulikkoradalla, pirkkalantie 1296 lempäälä.
kilpailu on samalla seuramme 130 v. juhlakilpailu.
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näiden kilpailujen kutsut löydät ampumaurheilunetistä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/

ikämiesten ja –naisten kiväärilajien sekä nuorten pistoolilajien
sm-kilpailu 24.7.-26.7.2009 oulussa
sekä omas:n 90-vuotisjuhlakilpailu
Kilpailun nimi: ikämiesten ja -naisten sm-kilpailu 50m ja 300m sekä nuoret 
pistoolilajit, omAs:n 90-vuotisjuhlakilpailu
Kilpailupäivät: 24.-26.7.2009
Kilpailun järjestäjä: oulun metsästys- ja Ampumaseura ry
Kilpailun luokitus: sm-kilpailu
Kilpailupaikka: oulu, hiukkavaara
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: y50-y70, n50, y/n 20,18,16, 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
24.7. pienoiskivääri makuu ja 3x20 ls, 25.7. kivääri 300m makuu ja 3x20 ls,
26.7. vakiokivääri makuu ja 3x20 ls, 25.7. olympiapistooli, 50m pistooli,
26.7. vakiopistooli ja pienoispistooli/urheilupistooli.
eräluettelot www.omas.fi 17.7. mennessä.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
sähköpostitse seuroittain os. toimisto@omas.fi,  
tai ilmoittautumispalvelun kautta os. www.omas.fi tai 
postitse os: omAs, pikkukankaantie 2 B, 90100 oulu 1.7.09 klo 24.00 mennessä.
Osanottomaksut 20 €/kilpailu ja 25 €/ joukkue,
keskiviikkoon 1.7. mennessä tilille omAs 574089-224764.
jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.
kilpailujen johtaja matti korhonen. kiväärilajien ammunnan johtajat raimo 
heikkinen, mikko Autti ja pekka hakalin. pistoolilajien ammunnan johtajat jyrki 
törmänen ja pekka palmu. tekninen asiantuntija: hannu kantola.
Tiedottaja: toimisto@omas.fi.
Seuran nettisivujen osoite: www.omas.fi
Opastus kilpailupaikalle: pääteiltä.

oulun metsästys- ja ampumaseura ry

Kansallisen trapin Y-sarjan
sm-kilpailu 25.- 26.7. 2009
Kilpailun nimi: kansallisen trap yleisen sarjan suomen mestaruuskilpailu.
Kilpailupäivät: 25.-26.7.2009.
Kilpailun järjestäjä: kiikalan metsästysyhdistys/kmyhaulikko.
Kilpailun luokitus:  sm-kilpailu.   Alue: lounais-suomen alue.
Kilpailupaikka: kiikalan ampumarata, kiikala.
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: yleinen sarja.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
kansallinen trap, yleinen sarja, aloitus 25.7. klo 10.00.
eräluettelo julkaistaan 22.7 www.kmyhaulikko.fi.
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä:
kirjalliset ilmoittautumiset 11.07. mennessä. postiosoite: kari rautio sauvakatu 10. 
24280 salo. sähköposti:kilpailut@kmyhaulikko.fi.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: henkilökohtainen 45€. joukkue 25€.
jälki-ilmoittautuminen + 5€ maksetaan käteisellä kilpailupaikalla.
Kilpailujen johtaja: juhani jauhiainen. 
Tekninen asiantuntija: Guy Finnberg.
Tiedottaja: kari rautio puh 0504802586, sähköposti kari.m.rautio@gmail.com
Opastus kilpailupaikalle:  www.kmyhaulikko.fi
Harjoittelumahdollisuus:  ti - pe 21.-24.7. klo 15.00-19.00 ( 5 €/kierros).

Kiikalan metsästysyhdistys, 
haulikkojaosto

automaattitrapin Y-sarjan
sm-kilpailu 15.-16.8.2009
Kilpailun nimi: Automaattitrapin sm-kilpailu, y-sarja
Aika: 15.-16.8.2009     Paikka: kaustisen ampumarata
Kilpailupäivät: 15-16.8.2009
Kilpailun järjestäjä: kaustisen pohjan-veikot
Kilpailupaikka: kaustisen ampumarata
Sarja. y-sarja
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 
Automaattitrap, eräluetteloiden julkaisu 12.8.2008
Kirjalliset ilmoittautumiset 7.8.2009 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
toni.varila@pp.inet.fi tai postitse toni varila, jyväskyläntie 392 69600 kaustinen.
joukkueiden ilmoittautuminen paikan päällä.
Osallistumismaksu: 45 € /hlö, joukkue 25 €. maksu kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautuminen: ei mahdollista.
Kilpailun johtaja: kim känsälä.
Ammunnanjohtaja: reijo luomala.
Tekninen asiantuntija: pekka maunula.
Tiedottaja: kim känsälä 045-6763059
Opastus kilpailupaikalle: http://veikot.kaustinen.fi/ammunta/ampujille.jpg 
Harjoittelumahdollisuus: perjantaina 14.8.2009 klo 16:00-20:00
Kilpailun ravintola: kahvio, jossa tarjolla myös lämmin ruoka.
Majoitus: http://www.kaustinen.fi/yosijat.htm

Kaustisen Pohjan-Veikot

elokuu 2009

Kultahippufinaali ruutiaseilla
sodankylässä 8.8.2009
Aika: 8.8.2009     Paikka: sodankylä, jääkäriprikaatin ulkoampumarata
Lajit: pienoiskivääri 12t ja 14t sekä pienoispistooli 12t tarkkuusosa ja 14t tarkkuusosa
Finaaliin pääsyn edellytys on se, että ampujalla on vähintään yksi suoritus virallisessa 
kilpailussa ajalla 1.5.-31.7.
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä: urpo.remsu@gmail.com tai urpo remsu, 
ratsutie 15, 99600 sodankylä. ilmoittautumisesta käytävä ilmi: ampujan nimi, 
syntymäaika, seura, tulos ja kilpailu, jossa tulos on ammuttu.
Tiedustelut: jukka törmänen 0400-174959 jukka.tormanen@pp2.inet.fi ja urpo 
remsu 0400-151334 urpo.remsu@gmail.com

sodankylän ampujat

Heinäkuu 2009

automaattitrapin ikäkausisarjojen ja 
n-sarjan sm-kilpailu 4.-5.7.2009
Aika: 4.-5.7.2009
Kilpailun nimi: Automaattitrapin sm-kilpailu, ikäkausisarjat, naiset ja liikuntavammaiset
Kilpailupäivät: 4-5.7.2009
Kilpailun järjestäjä: kaustisen pohjan-veikot
Kilpailupaikka: kaustisen ampumarata
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: lauantaina y55, y65 
ja y70 sekä sunnuntaina y15, y17, y20, n20, n ja liikuntavammaisten sarjat. 
Joukkuekilpailut sarjoissa: y20, n ja y55.
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen:
Automaattitrap, eräluetteloiden julkaisu 1.7.2008.
Kirjalliset ilmoittautumiset 26.6.2009 mennessä, sähköpostitse osoitteeseen 
toni.varila@pp.inet.fi tai postitse toni varila, jyväskyläntie 392 69600 kaustinen. 
joukkueiden ilmoittautuminen paikan päällä.
Osallistumismaksu: 30 € /hlö, joukkue 25 €. maksu suoritetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautuminen: ei mahdollista.
Kilpailun johtaja: reijo luomala.
Ammunnanjohtaja: kim känsälä.
Tekninen asiantuntija: pekka maunula.
Tiedottaja: kim känsälä 045-6763059.
Tiedustelut (liikuntavammaiset): seppo ronkanen puh.+358405231936 tai 
sähköpostilla: seppo.ronkanen@pp.inet.fi
opastus kilpailupaikalle: http://veikot.kaustinen.fi/ammunta/ampujille.jpg 
Harjoittelumahdollisuus: perjantaina 3.7.2009 klo 16:00-20:00
Kilpailun ravintola: kahvio, jossa tarjolla myös lämmin ruoka.
Majoitus: http://www.kaustinen.fi/yosijat.htm

Kaustisen Pohjan-Veikot
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PALVELUHAKEMISTO

S N E L L M A N

Snellmaninkatu 19–21 •  00170 Helsinki
09-631 712  •  ma–pe 10–18  •  snellman@optica.fi 

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

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

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

Panosvalikoimamme kattaa kaikki tunnetuimmat merkit.

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

9
PUHTAITA OSUMIA
HYVÄSSÄ SEURASSA
90 VUOTTA
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// SVENSKA SIDAN
Text och foto JW

strAteGiplAnerinG pÅBÖrjAd 
inom sal oCH sFs

v 
id SFS styrelsens senaste möte den 13.5 var även sal:s 
VD Risto aarrekivi inbjuden.  

Orsaken var att inom SFS styrelsen väckts ett ett behov av mera 
ingående och långsiktig  strategiplanering. En planering som nu 
startar och kommer att fortsätta att diskuteras under höstens träf-
far. Då vi visste att man även inom SAL börjat med strategiplane-
ring var det naturligt att bjuda in Risto för att berätta om detta. Det 
var många frågor som väcktes vid tillfället. 

-Vad vill vi uppnå inom skyttet, frågar Risto och fortsätter: 
Förstås att skyttesporten skall utvecklas både numerärt och kva-

litetsmässig. Ett aktivt och långtgående verksamhetsprogram bör 
uppgöras. Att goda förutsättningar måste finnas, för vår del, främst 
skjutbanor, för träning och tävlingsverksamhet. Önskvärt vore om i 
varje kommun skulle finnas åtminstone mindre träningsbanor. I stör-
re centra borde byggas större banor för mångsidig användning. 

Vi bör även fortsätta verka för skyttesportens värdesättande 
och image ut mot allmänheten. 

Förbundets vårmöte
SFS vårmötet hölls denna gång i Ekenäs i Yrkeshögskolan Novias 
utrymmen. På plats var ett 20- tal medlemmar från 8 medlemsför-
eningar. Förbundets ordförande Christian von schantz valdes till 
mötesordförande och till sekreterare valdes jack Wuorinen.

Årsberättelsen och bokslutet, som visade ett underskott för verk-
samhetsåret, genomgicks och vardera godkändes av mötesdelega-
terna. Härefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet, framfört av sven 
Holmberg från RS som även avtackade styrelsen för välgjort arbete

Frågan om utökande av klasserna för stödskyttar på miniatyrge-
vär diskuterades och styrelsen besluter om eventuella ändringar.

Ordförande berättade att FSK till sitt 85 års jubileum gett ut en his-
torik som styrelsemedlemmarna fick emotta var sitt exemplar av.

Innan mötet avslutades informerade G-P. Björkqvist om skytte på 
fallande tavlor. Han visade bilder från ungdomslandskampen i Dan-
mark där Finland deltog med lag både på luftgevär och –pistol. Det 
finländska laget bestod till största del av skyttar från SFS föreningar.

thomas Böckelman berättade sedan om yrkeshögskolan No-
vias verksamhet.

För att kunna uppnå framgångar på nationella och internato-
nella tävlingar måste träning och skolning utvecklas ytterligare. 
Sportskyttet är en idrottsform som både utvecklar och berikar 
psyket och välbefinnandet hos dem som idkar detta och på så 
sätt förenas nytta med nöje.

För SFS´s del gäller att utveckla ett intensivare samarbete med 
SAL. Där finns större resurser och ekonomiska möjligheter för att 
uppnå tävlingsframgångar

En bra början inom SFS utvecklingsprogram är t.ex. ”Start i 
Skytte” projektet som nu pågår för tredje året. Här deltar ungdo-
mar från 8 – 14 år som utbildas i vapenhantering, uppförande på 
banan och i skytteteknik. Här är även barnens föräldrar i en viktig 
position i och med att även de erhåller undervisning och således 
kan stå till hjälp med råd och undervisning för sina barn. 

En viktig sak, som fordrar fortsatt satsning, är att hjälpa våra 
medlemsföreningar i fråga om skytteläger, tränings- och domar-
skolning m.m

fr.v. Risto Aarrekivi informerar mötesdelegaterna Teddy Bergqvist,  
Göran Degerlund och Christer Lassus om SAL´s strategiplan

G-P Björkqvist presenterar fallande tavlors tävlingssystem för mötesdelegaterna. 
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tommens luftvapentävling 
fortfarande populär
Tommens öppna luftvapentävling samlade igen över 
50 deltagare när den avgjordes i skyttehallen i Ekenäs. 
Klassindelningen avviker från den traditionella med stöds-
kytteklasser, klasser under och över 15 år samt klasser 
för mammor och pappor. Alla skjuter först i sina respek-
tive klasser och därefter kommer de åtta bästa skyttarna 
(oberoende av klass) till en spännande finaltävling.

Finaltävlingens resultat:
1) katarina långström ksF 107p, 2) robin 
stenström rs 105 (11), 3) joni stenström 
rs 105 (10,5), 4) petra liljeberg ksF 103,5 
(10,5), 5) sebastian långström ksF 103,5 
(10), 6) Glenn eklund rs 102,5, 7) viktor 
nyberg rs 100, 8) jan liljeberg ksF 95.5 

I år deltog över 12.000 skolelever i karnevalen vilket är nytt delta-
garrekord för tävlingarna som första gången arrangerades 1961. 
Svenska Finlands Sportskytteförbund var med också i år med la-
serskytte när stafettkarnevalen ordnades i Helsingfors den 22-23 
maj.  Vårt tält nedanför idrottsmuseet var välbesökt av ungdomar 
som ville pröva på laserskytte under hela lördagen. Och intresset 
var stort, säkert över 400 skolelever hann pröva på laserskytte un-
der lördagen då vi (Katarina långström, Petra liljeberg, och 
verksamhetsledaren) var på plats. Ungdomarna hade möjlighet 
att pricka rätt på lasersimulatorn med såväl pistol som gevär. 

Gevärsskyttarna
höll läger i Vasa skyttehall
I lägret som hölls 17-19 april i Vasa skyttehall deltog ett femton-
tal gevärsskyttar. Som ledare, utbildare och tränare fungerade 
Petteri Björkqvist, Christer lassus och Ralf Westerlund. 
Skyttar från ÅSSF, KSF, RS och VS-VA deltog i lägret som tradi-
tionsenligt hölls i VS-VA:s inomhushall. Såväl de yngre som de 
litet äldre skyttarna tränade miniatyrgevär under de tre dagar 
som lägret hölls och enligt de kommentarer som inkommit var 
lägret väldigt lyckat. 

Anne-Maj Westerlund och Tommen 
Eklund diskuterar tävlingen

Elin Liewendahl får instruktioner  
av Ralf Westerlund på Vasalägret (foto: Sandra Österman)

strAteGiplAnerinG pÅBÖrjAd 
inom sal oCH sFs

Katarina och Petra instruerar ungdomarna

svenska Finlands
skytteförbund sFs r.f.
Postadress Jack Wuorinen, Karisvägen 30, 10300 Karis
telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@dnainternet.net
sFs:s hemsida www.sfs.idrott.fi

Göran Degerlund 80 år
Göran har suttit i SFS styrelsen sedan 1977. Inom förbundet har 
Göran förutom styrelsearbetet också varit ledare för pistolläger 
som hållits i Vasa och i Ekenäs.

Inom ESF satt Göran som ordförande på 80-talet och var en av 
iniativtagarna till inomhusskyttehallen i Väderbacken i Hagalund. 
Göran har även aktivt deltagit i juniorskolningen inom föreningen. 
På bilden uppvaktas Göran av G-P Björkqvist från KSF

Stafettkarneval
på olympiastadion




