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Satu Mäkelä-Nummela: ”Treenaaminen tuntuu hyvältä ja motivaatio kohdallaan!”

Kultahippufinaalit ja Your Move liikuttaneet lapsia ja nuoria
Entinen jääkiekkoilija Sami Ritsilä haluaa kaksoistrapin eliittiin

Kai Jahnsson
 saavutti olympiamaapaikan Lontooseen
Kai Jahnsson

stadilainen huippu-urheiliJa

Osallistu
Kilpailuun:

Mikä NiMEkSi
EM-kilpailujEN

pöllöMaSkoTillE?



Varmista laadulla!
Valitse parhaat merkit rata-ammuntaan. Baschieri&Pellagri 

haulikonpatruunoilla on ammuttu mm. 8 olympiakultaa, 2 kultamitalia 
Peking 2008 naisten Skeet ja Trap!

*Olympiakultaa

B&P urheilupatruunat
Competition ONE 12/70 24g No: 9½-8-7½
Competition ONE 12/70 28g No: 9½-8-7½
F2 Sub Sound 12/67 24g No: 7½
F2 Sub Sound 12/67 28g No: 7½
F2 Legend 12/70 24g No: 9½-8-7½
F2 Legend 12/70 28g No: 9½-8-7½
F2 Legend 20/70 24g No: 9½-8-7½
F2 Legend 20/70 28g No: 9½-8-7½
F2 Mach Olympic Edition 12/70 24g No: 9½-8-7½
F2 Mach Olympic Edition 12/70 28g No: 9½-8-7½
F2 Flash Olympic Edition 12/70 24g No:  8-7½
F2 Flash Olympic Edition 12/70 28g No: 8-7½ 
Sporting&Compak 12/70 28g No. 9-8½-8-7½
F2 Sporting&Compak Clay High Velocity 12/70 28g 

Baschieri&Pellagri patruunat 
myös metsästykseen
12/67, 12/70, 12/76, 16/67, 20767, 20/70, 28/70

B&P Mythos Valle Super Magnum 
56g No: 6-5-4-3-2-0

• Tradizionale
• Tradizionale Extra 
• Rossa
• MB
• F2
• Mygra
• MG2 Flash

• MG2 Tungsten
• Tradizionale Feltro
• Big Game
• Baby Magnun/Magnum
• Mythos
• Mythos Valle Steel

Fabarm haulikot Skeet, Trap, Sporting ja metsästysammuntaan.

Fabarm Axis Sporting

Myymälä: Syrjäläntie 24 
01840 Klaukkala
puh. (09) 879 7452
fax. (09) 879 7453
Avoinna. ma-pe 10.00-18.00

Maahantuonti, tukku- ja vähittäismyynti • www.juhanisinisalo.fi • info@juhanisinisalo.fi

Liikkeessämme teitä 
palvelee:
Harri Hyttinen ja 
Jaana Kaasalainen
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Kansi olympiamaapaikan ampunut kai jahnsson vieraili  
 Your Move -tapahtumassa toukokuun lopussa.
KuVa lassi palo

sal:n HEnKilÖKunta

toiminnanjohtaja Risto aarrekivi
talouspäällikkö pirjo Manninen
Kilpailusihteeri kirsi kankaanmäki
toimistosihteeri Maila pynnönen
Viestintäpäällikkö lassi palo
nuoriso- ja 
koulutuspäällikkö Timo Rautio
Valmennuksen johtaja jari karinkanta

83:s vuosikerta

Presidentin kilpailu
herännee henkiin Kaakkois-Suomessa
itsenäisyytemme avainhenkilöä, Suomen ensimmäistä valtionhoitajaa ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten ehkä 
keskeisintä valtiomiestä pehr Evind ”ukko-pekka” Svinhufvudia ja hänen luonto-, metsästys- ja ampumaurheiluharrastuksi-
aan muisteltiin kesäkuun 21. päivänä kotkaniemen presidenttimuseolla.

joulukuun 15. päivänä tulee kuluneeksi 150 vuotta Eduskuntamme ensimmäisen puhemiehen (1907-13), itsenäisyyssenaa-
tin puheenjohtajan (1917), Suomen ensimmäisen valtionhoitajan (1917-18) ja kolmannen presidentin (1931-36) syntymästä.

ukko-pekan jälkeläisten Eino Svinhufvudin ja kai luotosen kutsusta tilaisuuteen osallistuneet yhteisöt ja yritykset kan-
nattivat lämpimästi ehdotusta kansainväliseen kysyntään suunnattujen tapahtuma-, elämys-, kulttuuri- ja matkailupalvelujen 
kehittämisestä kaakkois-Suomen alueella. ukko-pekka oli muun muassa innokas urheiluampuja, erämies ja purjehtija. 

pilottihankkeena toimii jo Euroopan aluekehitysrahaston tuella ja Museoviraston johdolla aloitettu kehityshanke kotkanie-
men museon kehittämiseksi mm. kulttuurimatkailun näkökulmasta. Toinen mutta hyvin alustavassa vaiheessa oleva hanke 
on kouvola–lappeenranta–Hamina -alueelle kaavailtu erätaito-, metsästys-, ampumaurheilu- ja erämessutapahtuma. Sen 
työnimi on president´s Meet eli presidentin kilpailu. 

juhlavuoteen liittyen luumäen kotkaniemellä sijaitsevassa Svinhufvudin kotimuseossa avattiin 1. kesäkuuta teemanäyttely 
”pieniä tarinoita suurmiehestä”. kesänäyttelyssä ukko-pekka esiintyy kotioloissa ja perheen kesken. Sen ovat koonneet 
valokuvataiteilija Elina Brotherus ja taidehistorioitsija, FT leena Svinhufvud. 

Svinhufvud toimi myös keskeisesti Sako- ja 
Tikka-kiväärien valmistajien Sako oy ja Tikkakoski 
oy perustamisessa ja hallinnossa. Sako juhliikin 
ensimmäisen puheenjohtajansa p.E. Svinhufvudin 
rinnalla omaa 90 vuotta kestänyttä taivaltaan. 

ukko-pekka kehitti ja ylläpiti metsästys- ja 
tarkkuusampujakykyjään paljolti juuri kotkanie-
mellä sijainneella harjoitusampumapaikallaan. 
ampumapaikan muistomerkillä pitämässään 
puheessa p.E. Svinhufvudin muistosäätiön 
puheenjohtaja jyrki Vesikansa valotti ukko-
pekan henkilöä erityisesti mestaruusluokan 
urheiluampujana sekä taitavana ja monipuolisena 
riistanmetsästäjänä. 

Muistomerkin pystytti 1950-luvulla karjalan 
ampumapiiri. Siinä tilaisuudessa osallistujat suo-
rittivat juhlallisen koeammunnan ampumapaikalta 
aukeavan ampumalinjan päässä olevaan maalitau-
luun. Tämä toistettiin 21. kesäkuuta tähtäilyharjoituksina 
käyttäen ukko-pekalle kuuluneita museoaseita.
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Kesäkuisen tilaisuuden osanottajia kokoontui Kotkaniemen 
museon tuntumassa Kivijärven rannalla 1920-43  sijainneen 
Ukko-Pekan ampumapaikan muistomerkille. 



 YHTEISTYÖSSÄ

Ei ylhäältä käsin päsmäröiden…

Meneillään olevan vuoden aikana ja hieman aiemminkin ovat tape-
tilla olleet Urheilijan polku- ja Me yhdessä -teemat ja termit. Huip-
pu-urheilun muutosryhmässä ja myös SAL-OK:n huippu-urheilun 
kehityshankkeessa on mietiskelty urheilijan polun kulkua ja siihen 
liittyviä erilaisia tukitoimintoja. Hyvä, että asiat puhutaan ja peuha-
taan auki, sillä silloin tiedämme, mitä tarvitsemme.

Kestävän liikunta- ja urheilutoiminnan perustana ovat toimiva 
seuratoiminta ja rikastuttava yhteisö. Seuratoiminnassa ampumaur-
heilussa korostuu kotiseura-ajatus. Mitä tuo kotiseura-ajatus sitten 
pitää sisällään? Parhaimmillaan siinä toiminnot rakentuvat muka-
naolevien tarpeista ja toiveista eri elämän vaiheisiin. Käytännössä 
tällöin mietitään mitä ja minkälaista toiminnan pitäisi olla lapsille, 
nuorille, nuorille aikuisille, aikuisille ja senioreille. Sitten selvitetään, 
mitä toiminnan pyörittäminen edellyttää ja tarvitsee ja sen jälkeen 
etsitään tarpeisiin ratkaisut.

Näin on myös tehty urheilijan polkuajattelussakin huippu-urhei-
lun näkökulmasta. Ampumaurheilussa tuo urapolku kiinnittyy kiin-
teäksi osaksi seurayhteisöä ja pitemmälle mentäessä sitten alue- ja 
liittotason toimintoihin. 

Meidän itsemme on tehtävä ratkaisut, mitä seuratoiminnas-
ta haluamme ja millaista sen jatkossa tulee olla. Kukaan muu ei 
ratkaisuja tee kuin me itse. Seuran toimintanäky rakentuu vain 
seurassa mukana olevien toiveista. Jos haluamme, että seurassa 
panostetaan huippu-urheiluun, niin silloin on ymmärrettävä konk-
reettisesti, mitä tukitoimintoja se edellyttää niin seuralta, alueelta 
kuin liitoltakin. Samoin myös vanhempien tulee tiedostaa heidän 
oma roolinsa, edellytykset sekä vaateet tukea nuorta huipulle täh-
täävää urheilijaa. Mikäli seurassa toiminnan suunta on muualla 
kuin huippu-urheilussa, silloin ratkaisut rakennetaan toisista läh-
tökohdista.

Olipa seuran toimintanäky mikä hyvänsä, tulee sen rakentua 
kotiseura-ajattelun pohjalta eri elämän vaiheessa olevien ihmisten 
tarpeisiin ja toiveisiin. Tätä kehitystä haluamme olla tukemassa.

PS: Nyt kun uusi ampuma-aselaki ja siihen liittyvä ampuma-
asekouluttajakoulutus maksuineen sekä muut vaatimukset 
tulivat voimaan, olisi ollut toivottavaa, että niitäkin 
rakennettaessa olisi huomioitu moderni johtaminen eikä vain 
ylhäältä käsin tapahtuva päsmäröinti. Näin ei kuitenkaan 
lukuisista yrityksistä huolimatta käynyt. Valitettavasti. 

Inte genom toppstyrning...

Under det gångna året och även tidigare, har det varit aktuellt med 
temata och termer som ”Urheilijan polku – Me yhdessä, Idrottens 
stig, och Vi tillsammans”. Inom toppidrottens förändringsgrupp 
och också inom SAL – OK:s utvecklingsgrupper har man funderat 
på idrottarens utveckling och de olika stödfunktioner som behövs 
i dessa. Det är bra att man pratar och diskuterar om saken, då 
framkommer också vilka behoven är.

Grunden för en hållbar idrotts- och motionsverksamheten är en 
fungerande föreningsverksamhet och en berikande samverkan. 
Inom föreningarnas skytteverksamhet skall hemföreningens sta-
tus framhållas. Vad omfattar då termen hemförening? I bästa fall 
bygger verksamheten på behoven och önskemålen i livets olika 
skeden. I praktiken bör man fundera på hurudan verksamheten 
bör vara  för barnen, ungdomarna, de vuxna och seniorerna. Se-
dan klargörs vilka funktioner som behövs för verksamheten och 
sedan söker man lösningar på behoven.  

Så har man också gjort i ”Idrottens stig” tänkandet sett ur topp-
idrottens synvinkel. Inom skyttesporten har karriärstigen samman-
länkats med föreningsverksamhet och länge fram med regions- 
och förbundsverksamhet.

Vi bör själva göra besluten om hurudan föreningsverksamhet vi 
vill ha och hur den skall bli i fortsättningen. Ingen annan än vi själva 
kan göra dessa beslut. Föreningens vision bygger bara på de ak-
tivas önskemål. Om vi vill att man i föreningen satsar på toppidrott, 
måste man också förstå vilka konkreta stödfunktioner det förutsät-
ter av föreningen, regionen och förbundet. Även föräldrarna bör 
vara medvetna om sin egen roll i att stöda de unga, mot toppen 
strävande, ungdomarna. Om föreningens verksamhet riktas mot 
annat än toppidrott då är lösningarna också annorlunda.

Må sedan föreningens verksamhetsvision vara hurudan som 
helst, bör den bygga på hemföreningens ideologi och de behov 
och önskemål medlemmar i olika livsskeden har. Den här utveck-
lingen vill vi gärna stöda.

PS: Nu när den nya skjutvapenlagen och den tillhörande skjut-
utbildarkolningen, med olika kostnader och fordringar har trätt 
i kraft, hade det varit önskvärt, när man byggde upp detta, att 
man iakttagit modern ledarskap och inte enbart genom toppstyr-
ning. Så gick det tyvärr inte trots många försök. Beklagligtvis.

Pääkirjoitus / 
Risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja / verksamhetsledare
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Teksti: Lassi Palo
Kuva: Jari Karinkanta 

AIHEESTA LISÄÄ SEURAAVALLA AUKEAMALLA  >>

K
uten tunnettua, kevät ja alkukesä ovat olleet edustusampujillemme 
työntäyteisiä, sillä jaossa on ollut maapaikkoja ensi vuonna Lontoos-
sa järjestettäviin olympialaisiin. Viimeiset ilma-asepaikat jaetaan 
omissa EM-kisoissa helmikuussa 2012 Vierumäellä.

Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta ei ole täysin 
tyytyväinen tilanteeseen, koska mahdollisuuksia ampua olympiamaapaikka 
”on ollut jo kohtuu monta ja olemme toistaiseksi saaneet tämän vuoden puo-
lella ainoastaan kaksi paikkaa”. 

- Samalla pitää muistaa se, että finaalipaikkoja on urheilijoillamme ollut 
ihan mukavasti kauden aikana. Niistä ne paikat vain pitää pystyä ampumaan, 
Karinkanta sanoo. 

- En yleensä puhu tuurin merkityksestä pätkääkään, mutta kyllä nyt on ol-
lut pakko myöntää, että ehkä sitä heikompaa tuuria on ollut vähän liikaakin. 
Esimerkiksi Marjo Yli-Kiikan 3x20 laukauksen finaali Sydneyssä: kova tuuli 
vaikeutti ammuntaa, ja siitäkin huolimatta paikka meni finaalin jälkeen tasa-
tuloksella. Henri Häkkinen ampui kovan tuloksen toukokuussa Fort Bennin-
gissä, mutta hävisi paikan shoot-offissa Venäjän urheilijalle. 

- Mutta täytyy vain uskoa omaan tekemiseen ja ennen kaikkea keskittyä 
siihen! Skeet-miehet ovat myös olleet joka osakilpailussa lähellä huippusuo-
ritusta, joten kyllä sieltäkin kesän kisoissa kuuluu edelleen positiivisia asioita, 
Karinkanta sanoo.

Yksi kesän ilonaiheista on ollut myös Marjut Heinonen, joka ampui nais-
ten skeetissä uuden Suomen ennätyksen sekä peruskilpailussa että finaalissa 
kesäkuun 11. päivänä Hollolan Hälvälässä käydyssä Polar Grand Prix´ssä. 
Hänen tuloksensa oli 97 (73+24).

Oulun Seudun Haulikkoampujia edustavan Heinosen sarjat olivat 24+25+24. 
Entiset SE: t (95 ja 72) olivat Maarit Lepomäen nimissä vuodelta 2005.

Kovat odotukset Müncheniin
Karinkannan mukaan odotukset juhannusta edeltävällä viikolla Münchenis-
sä järjestettyyn kivääri- ja pistoolilajien maailmancupiin olivat varsin kovat.

- Kyllähän kisat kokonaisuudessaan menivät alakanttiin, sitä ei käy kieltä-
minen. Ehkä urheilijoilla olivat myös liian kovat odotukset, ja ne kääntyivät 
suoritusvaiheessa sitten itseään vastaan. Eli tuli yliyrittämistä ja sitä kautta 
huonoja laukauksia tai sarjoja. 

Haulikkoampujilla on edessään heinäkuun 7.-15. päivinä maailmancup 
Slovenian Mariborissa.

- Se on tärkeä paikka. Taso tulee varmasti olemaan ainakin yhtä kova kuin 
kauden aiemmissakin osakilpailuissa, mutta olemme saaneet hyviä tuloksia 
EC-kisoissa Belgradissa ja kotimaisissa näyttökisoissa, joten uskon joukku-
een iskukykyyn siellä, Karinkanta sanoo.

- Luotilajien urheilijoilla alkaa tiukka valmistautuminen elokuun alussa 
Belgradissa järjestettäviin EM-kilpailuihin, joissa on taas kaikki mahdollis-
ta. Eurooppalaiset ampujat ovat saavuttaneet niin pistoolissa kuin kiväärila-
jeissakin paljon olympiamaapaikkoja Lontoon olympiakisoihin 2012, joten 
useissa lajeissa riittää hyvä suoritus paikan saamiseen - eli ei tarvitse olla vält-
tämättä finaalissakaan. 

- Ja toisaalta: kun saamme auki sen kuuluisan ketsuppipullon, niin kyllä 
paikkoja tulee tavoitteen mukaisesti. 

Kun EM-Belgradissa jaetaan lajista riippuen kolmesta viiteen paikkaan 
per laji, niin kisojen tärkeys ampujien kokonaismäärään Lontoossa on to-
della merkittävä! 

Myös haulikkolajien MM-kisat ovat merkittävä tapahtuma, mutta niissä 
jaetaan enää yksi paikka/laji, ja ottajia varmasti riittää, Karinkanta muistuttaa. 

- Ensi helmikuussa järjestettävät ilma-aseiden EM-kisat Vierumäellä ovat 
talven päätapahtuma, ja sinne on valmistutuminen aloitettava hyvissä ajoin 
syksyllä, jotta saamme kaikkiin sarjoihin iskukykyisen joukkueen.

Karinkannan mukaan nyt on tärkeä valmistautua myös henkisesti oikein 
tuleviin kisoihin, jotta paineet ja odotukset eivät käänny suoritusta vastaan, 
vaan antavat urheilijalle lisäuskoa ja näyttöhalua tekemiseen. 

- Tähän päästään hyvällä harjoittelulla, asioista keskustelemalla ja hyvällä 
yhteishengellä eli kaikki tukevat toisiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi 

Suomen kolme olympiamaapaikkaa ovat saavuttaneet Mira Suhonen viime 
vuonna Münchenin MM-kilpailuissa (ilmapistooli), Satu Mäkelä-Nummela 
huhtikuussa Pekingin maailmancupissa (trap) ja Kai Jahnsson toukokuussa 
Yhdysvaltain Fort Benningin maailmancupissa (ilmapistooli).

Skeetin olympiavalmentaja Peeter Päkk ja tuore SE-nainen Marjut Heinonen 
keskustelevat Belgradissa toukokuussa järjestetyn kilpailun jälkeen.

”omaan teKemiseen on vain usKottava!”
jari karinkanta: 

<<



Tiina Jänkälä oli kahdeksas tyttöjen urheilupistoolikilpailussa.
Kuvassa hän valmistautuu ilmapistoolikisaan.  (kuva: pirjo peltola)
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suOMEn OlYMpiaMaapaiKat

ilMapiSTooli
Kai Jahnsson MC Fort Benning 17.5.2011 5. 684,1 (584+100,1)
Mira Suhonen MM München 8.8.2010 5. 482,3 (386+96,3)

TRap
Satu Mäkelä-Nummela MC peking 26.4.2011 4. 86 (69+17)

TAPAHTUMAT ENNEN LONTOON OLYMPIALAISIA
2011
7.-15.7. Maailmancup/haulikkolajit (Maribor, Slovenia)
31.7.-14.8. EM-kilpailut/kaikki lajit (Belgrad, Serbia)
3.-12.9. MM-kilpailut/haulikkolajit (Belgrad, Serbia)
2.-9.10. Maailmancupin finaali/haulikkolajit (kairo, Egypti)

2012
14.-20.2. ilma-aseiden EM-kilpailut (Vierumäki)
27.7.-6.8. olympialaiset (lontoo, Englanti)
Avoin Maailmancupit

MAAPAIKKOJEN JAKO 2011-12
KIVÄÄRI
Neljä paikkaa ruutilajeissa (EM-kisat), pl. miesten 60ls makuu (3 paikkaa)
kaksi paikkaa ruutilajeissa /MC-kisa
kolme paikkaa ilma-aseissa/MC-kisa ja neljä paikkaa Vierumäen EM-kisoissa

PISTOOLI
kolme paikkaa miesten vapaapistoolissa ja naisten urheilupistoolissa (EM-kisat)
kaksi paikkaa olympiapistooli (EM-kisat)
kaksi paikkaa ruutilajeilla/MC-kisa
kolme paikkaa ilma-aseilla/MC-kisa
Vierumäen EM-kisoissa jaossa neljä paikkaa

HAULIKKO
Viisi paikkaa EM-kisoissa (M skeet ja trap)
Yksi paikka EM-kisoissa (N skeet ja trap sekä M 2-trap)
Yksi paikka MM-kisoissa (kaikki lajit)
kaksi paikkaa/MC-kisa

Maksimissaan kaksi urheilijaa/laji/maa, pl. naisten skeet ja trap, joissa yksi paikka/laji/maa. 

KiVÄÄRi
Hanna Etula (3x20 ls , 60 ls makuu)
Marjo Yli-kiikka (3x20 ls, 60 ls makuu)
juho kurki (3x40 ls, 60 ls makuu)
Henri Häkkinen
(3x40 ls, 60 ls makuu, 300m lajit)
kari pennanen (300 m lajit)
antti puhakka (300 m lajit)

liiKKuVa Maali
Tomi-pekka Heikkilä
krister Holmberg
Niklas Hyvärinen
Sami Heikkilä, pojat
jani Suoranta, pojat
Kolmas nimi päätetty
Tshekin kilpailun jälkeen. 

pistOOli
Ritva karri (urheilupistooli)
Tiina jänkälä, tytöt (urheilupistooli)

kai jahnsson (vapaapistooli)
Teemu Tiainen (vapaapistooli)

HauliKKO 
Satu Mäkelä-Nummela (trap)
Mopsi veromaa (trap)
(kolmas nainen Mariborin jälkeen.)
ari jokinen (trap)
janne kirvesmäki (trap)
(kolmas mies Mariborin jälkeen.)
Marjut Heinonen (skeet)
jenna Väisänen (skeet)
katja poutanen (skeet)
Marko kemppainen (skeet)
Heikki Meriluoto (skeet)
lauri leskinen (skeet)
Marko Haataja, pojat (skeet)
Sami Ritsilä (2-trap)
Simo köylinen (2-trap) 

suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) valitsi juhannuksen alla joukku-
een Serbian Belgradissa 31.7.-14.8. järjestettäviin kaikkien lajien EM-
kilpailuihin (poislukien ilma-aseet). Lisäksi on urheilijoita, joilta vaa-

dittiin vielä lisänäyttöjä.
Lisänäyttöjä vaadittiin kolmannelta trap-naiselta ja kolmannelta trap-

mieheltä (nimetään Mariborin maailmancupin jälkeen). Skeetin ja 2-trapin 
pojilta vaadittiin myös lisänäyttöä Belgradiin, ja siitä päätetään Orimattilan 
kisan (28.6.-3.7.) jälkeen. SAL:n hallitus päätti juhannuksen alla, että kivääri-
nuoret päätetään juhannuksena ammutun Shooting hopes -kilpailun jälkeen 
(Pilsen). Kolmas liikkuvan maalin nuori on nimetty myös Pilsenin jälkeen.

Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajan Jari Karinkannan mukaan 
valitussa joukkueessa on ”sopivasti kokemusta ja nuoruuden intoa”. Joukku-
eelle ei ole asetettu erikseen mitään mitalitavoitteita, vaan jokainen lähtee 
kilpailemaan omien tavoitteidensa mukaan, hän sanoo. 

- Melkein mitalejakin tärkeämpi asia on olympiapaikat (katso ohessa), 
joita on jaossa vielä runsaasti. Esimerkiksi miesten skeetissä eurooppalaisilla 
on jo yksitoista olympiamaapaikkaa ja naisissa kuusi. Miesten kiväärilajeissa 
(3x40 + ilmakivääri) pääosin ampuvat samoja lajeja (25 QP ja naiset 24 QP, 
quota place), Karinkanta sanoo.

(Koska Urheiluampuja-lehti meni painoon juhannuksen aatonaattona, 
kaikkien EM-kisoihin valittujen urheilijoiden nimet eivät ehtineet lehteen. 
Nimiä päivitetään liiton nettisivuille.)

Suomesta iso joukkue
Belgradin EM-kilpailuihin  

suOMEn EM-JOuKKuE 

YlEis- Ja laJiJOHtO 
jari karinkanta, joukkueen johtaja
juha Hirvi, kivääri
pasi Wedman, kivääri nuoret
Tapio Säynevirta, kivääri, aseseppä
Ville Häyrinen, riistamaali

Matthias Hahn, pistooli
Matti Nummela, trap
peter päkk, skeet
pekka Maunula, 2-trap
lassi palo, tiedottaja
Mika Hallikainen, hieroja
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Ma 1.8.
14.00 Tekninen kokous 
21.00 avajaiset

Ti 2.8.
10.00 Trap/naiset ja tytöt
10.00 50m pienoiskivääri, makuu/tytöt
10.00 50m liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n hitaat juoksut
11.45 50m pienoiskivääri, makuu/pojat
14.15 Finaali: 50m pienoiskivääri, makuu/pojat
16.00 Finaali: trap/tytöt
17.00 Finaali: trap/naiset

ke 3.8.
10.00 50m pienoiskivääri, makuu/naiset
10.00 50m liikkuva maali/miehet ja pojat, normaalijuoksujen 30 ls:n nopeat juoksut
11.45 50m pienoiskivääri, 3x20 ls/tytöt
15.15 Finaali: 50m pienoiskivääri, 3x20 ls/tytöt

To 4.8.
10.00 Trap 1/2 kilpailupäivä/miehet ja pojat
10.00 50m pienoiskivääri 3x40 ls/pojat
10.00 50m liikkuva maali/miehet ja pojat, sekajuoksut ensimmäiset 20 ls
14.30 Finaali: 50m pienoiskivääri 3x40 ls/pojat
15.30 50m pienoiskivääri, makuu/miehet, 1. karsintaerä
17.15 50m pienoiskivääri, makuu/miehet, 2. karsintaerä

pe 5.8.
10.00 Trap 2/2 kilpailupäivä/miehet ja pojat
10.00 50m pienoiskivääri, makuu/miehet
12.30 Finaali: 50m pienoiskivääri, makuu/miehet
13.30 50m pienoiskivääri 3x20 ls/naiset
17.00 Finaali: trap/pojat
17.00 Finaali: 50m pienoiskivääri 3x20 ls/naiset
18.00 Finaali: trap/miehet

la 6.8.
10.00 25m urheilupistooli 60 ls (tarkkuusosan 30 ls)/tytöt
10.00 50m pistooli/pojat
13.00 25m urheilupistooli 60 ls (pikaosan 30 ls)/tytöt
13.15 Finaali: 50m pistooli/pojat
14.15 50m pistooli/miehet
16.15 Finaali: 25m urheilupistooli/tytöt
17.30 Finaali: 50m pistooli/miehet

Su 7.8.
10.00 kaksoistrap/miehet ja pojat
10.00 kaksoistrap/naiset ja tytöt
10.00 25m urheilupistooli 60 ls (tarkkuusosan 30 ls)/naiset
10.00 50m pienoiskivääri 3x40 ls/miehet
13.00 25m urheilupistooli 60 ls (pikaosan 30 ls)/naiset
14.30 Finaali: 50m pienoiskivääri 3x40 ls/miehet
16.15 Finaali: 25m urheilupistooli/naiset
16.30 Finaali: kaksoistrap/pojat
17.30 Finaali: kaksoistrap/miehet

Ma 8.8.
10.00 25m olympiapistooli/pojat
10.00 300m kivääri, makuu/naiset, 1. karsintaerä
11.45 300m kivääri, makuu/naiset, 2. karsintaerä
13.30 300m kivääri, makuu/miehet, 1. karsintaerä
15.15 Finaali: 25m olympiapistooli/pojat
15.15 300m kivääri, makuu/miehet, 2. karsintaerä

Ti 9.8.
10.00 Skeet/naiset ja tytöt
10.00 25m olympiapistooli 1/2 kilpailupäivän 30 ls/miehet
10.00 300m kivääri, makuu/naiset
11.45 300m kivääri, makuu/miehet
16.30 Skeet/tytöt, finaali
17.30 Skeet/naiset, finaali

ke 10.8.
10.00 25m vakiopistooli/pojat
10.00 300m kivääri 3x20 ls/naiset
10.00 25m olympiapistooli 2/2 kilpailupäivän 30 ls/miehet
12.45 300m vakiokivääri/miehet, 1. karsintaerä
15.30 300m vakiokivääri/miehet, 2. karsintaerä
17.15 Finaali: 25m olympiapistooli, miehet

To 11.8.
10.00 Skeet 1/2 kilpailupäivä/miehet ja pojat
10.00 25m vakiopistooli/miehet
10.00 300m vakiokivääri/miehet

pe 12.8.
10.00 Skeet 2/2 kilpailupäivä/miehet ja pojat
10.00 25m vakiopistooli/miehet
10.00 300m kivääri 3x40 ls/miehet, 1. karsintaerä
14.00 300m kivääri 3x40 ls/miehet, 2. karsintaerä
15.30 Finaali: skeet/pojat
16.30 Finaali: skeet/miehet

la 13.8.
10.00 25m isopistooli 60 ls (tarkkuusosan 30 ls)/miehet
10.00 300m kivääri 3x40 ls/miehet
13.00 25m isopistooli 60 ls (pikaosan 30 ls)/miehet

Su 14.8.
Joukkueiden kotiinpaluu.

KisaOHJElMa (ajat Suomen aikaa)

Annika Sihvonen oli kuudes tyttöjen pienoiskiväärin makuukilpailussa  (kuva: pirjo peltola)
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”Miesten ilmapistoolikilpailun ensimmäinen olym-
piamaapaikka meni Suomen Kai Jahnssonille, 46, 
joka on rankattu maailmassa sijalle 107. Hän yllätti 
kaikki sijoittumalla viidenneksi tuloksella 684,1 
(584+100,1). Tämä oli hänen kaikkien aikojen pa-
ras maailmancup-sijoituksensa. Ennen tätä paras 
sijoitus oli 16:s, myöskin ilmapistoolissa.”

Näin sanottiin toukokuun 17. päivänä Kansain-
välisen ampumaurheiluliiton (ISSF) nettisivuilla, 
kun Jahnsson oli saavuttanut Fort Benningin maa-
ilmancupissa Suomen kolmannen maapaikan Lon-
toossa ensi vuonna järjestettäviin olympialaisiin.

– Minulla ei ollut tietoa olympiamaapaikasta. 
Kun (pistoolilajien päävalmentaja) Matthias Hahn 
siitä puhui, en ollut uskoa sitä kolmannellakaan 
kerralla, Jahnsson kertoi heti kilpailun päätyttyä.

– Ennen kilpailua keskustelin Matthiaksen 
kanssa miten kilpailu vietäisiin läpi. Sain kaiken 
kulkemaan kuten pitikin eli keskityin koko ajan 
perusasioihin. Ajatukseni pysyi kasassa, ja sain vie-
tyä kilpailun hyvin läpi.

Fort Benningin maailmancupin päätöspäivä-
nä kilpaillussa vapaapistoolissa Jahnsson oli 38:s 
ammuttuaan tuloksen 547. Kilpailun voiton vei 
Etelä-Korean Oh Jong Jin, joka ampui tuloksen 
670,0 (573+97,0). Jahnsson arveli, että kuumuus 
vei ”ehkä” tärkeimmän keskittymiskyvyn, joka toi 
tullessaan liipasuvirheitä ja huonoja osumia. Häntä 
myös harmitti se, ettei hän saa ihan kaikkea puris-
tettua ulos kilpailussa.

Ilmapistooliin hän oli ”todella tyytyväinen”:
– Se toimi, vaikka pari virhettä mahtui mukaan. 

Tästä on kyllä hyvä jatkaa, ja maapaikka antaa 
uutta pontta paitsi itselle myös pistooliampujille, 
Jahnsson sanoi toukokuussa.

Kesäkuussa Jahnsson istuu työpaikkansa teras-
silla, kahvia juoden ja auringosta nauttien. Hän on 
päivystysvuorossa, ja lähtö työtehtäviin voi tulla 
milloin tahansa. Mutta ei anneta tuon ajatuksen 
häiritä, vaan palataan tuohon ISSF:n juttuun: yllä-
titkö kaikki, kuten siinä sanottiin – eli myös itsesi?

– Varmasti yllätin kaikki, se on totta. Minulla on 
kuitenkin ollut tietoisuus omasta osaamisestani jo 
aikaa taaksepäin ja uskoa omaan tekemiseeni. Kaik-
ki merkit olivat olemassa – minun piti vain saada 
korvien väli pelaamaan ja saada kaikki puristettua 
ulos oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minun tasoi-
siani ampujia on kymmeniä, jotka pystyvät vastaa-
vanlaiseen suoritukseen, kun he oikein onnistuvat.

Huippu-uRHEilua  
OMan tOiMEn OHElla
Helsinkiläinen Jahnsson edustaa Poliisien Am-
pumaseuraa ja työskentelee Rajavartiolaitoksessa 
pintapelastajana. Vartiolentolaivueen ympärivuo-
rokautisen päivystyksen takia työajat ovat hyvin 
vaihtelevat. Päivystysvuoroja on paitsi työpaikal-
la myös kotona, jolloin hän ei esimerkiksi lähde 

koskaan käymään kaupungilla. Elämä on tuolloin 
hyvin rajoittunutta, Jahnsson kuvailee noin yhtä 
viikkoaan kuukaudessa. 

– Koska lähtö työtehtäviin voi tulla milloin ta-
hansa enkä tiedä milloin palaan, en kyseisen vii-
kon aikana lupaa kenellekään mitään. Se luo omat 
haasteensa, ja elän hetkessä. En kuitenkaan pidä 
tällaista rasittavana.

Jahnssonin ampumaurheilu-ura sai alkunsa 
1980-luvun loppupuolella, kun merivartioston 
ammuntaa harrastaneet työkaverit saivat hänet 
innostumaan lajista. Merivartioston mestaruuskil-
pailuista urheilu-ura eteni Puolustusvoimien val-
mennusryhmään (1993), ensimmäiseen olympia-
lajien maailmancupiin 2006 ja edelleen Pekingin 
olympialaisiin 2008. Jahnsson oli Pekingin ilmapis-
toolissa 29:s ja 50m pistoolissa 21:s.

STAdILAISEN
uRHEiliJan

polKu

g Kai Jahnssonin yhteistyö 
henkilökohtaisen valmentajan 
Paula Viitasaaren kanssa 
tuottaa hyvää tulosta.

h Yksityiskohtia olympiamaapaikan 
saavuttaneen Kai Jahnssonin 
”harjoituskeskuksesta” Rajavartiolaitoksen 
hallissa: maalitaulut ovat varustehäkin vieressä 
ja betonilattiaan on maalattu teksti ”10m”.

Teksti: Lassi Palo
Kuvat: Lassi Palo ja Sirpa Papinaho

Ohhoh, täältäkin voi ponnistaa olympialaisiin! Päivystysvuorossa 
oleva Kai Jahnsson esittelee ”harjoituskeskustaan”, jossa hän 
harjoittelee sen minkä töiltään ehtii ja voi. Rajavartiolaitoksen 
Helsingin vartiolentolaivueen helikopterihallin betonilattiaan on 
maalattu ”10m” ja taulut ovat pintapelastajien varustehäkin vieressä. 
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Hän on sittemmin keskittynyt ilmapistooliin, koska 
usean lajin harrastaminen on ”suomalaisille aika haas-
teellista”. Päätyökseen ei voi vain ampua, kuten monet 
kilpakumppaninsa tekevät. 

– Kun vuorokauden 24 tuntiin yrittää sovittaa työn, 
urheilun ja perheen, ei se ole aina ihan helppoa. Töis-
sä on pakko käydä, koska elääkin pitää. Usean lajin 
ampuminen vaatisi erikoisosaamista, joka taas vaatisi 
ammattilaisuutta. Minä teen kaiken valmentautumi-
sen oman työn ohella. Kaikki ei siis ole mahdollista, 
vaikka halua ja tahtoa on.

Jahnsson kehuukin suomalaista valmennusosaa-
mista laadukkaaksi, koska ”näillä resursseilla saadaan 
tällaisia saavutuksia”. Nuorille urheilijoille hän todella 
toivoo helpompaa urheilijan polkua, jota parhaillaan 
työtään tekevä huippu-urheilun muutosryhmä yrittää 
teoillaan ja näkemyksillään tasoittaa. Myös urheilu-
uran jälkeisen elämän hän toivoo kaikilla olevan kun-
nossa, jotta kukaan ei putoaisi tyhjän päälle.

sinniKÄs tYÖ tuOttaa tulOsta
Kai Jahnsson on nyt jo toisen kerran peräkkäin saa-
vuttanut Suomelle maapaikan olympialaisiin. Sin-
nikäs ja periksiantamaton työ tuottaa hyvää tulosta, 
josta on syytäkin olla ylpeä. 

– Maapaikat saavuttaakseen on mentävä pelipai-
kalle ja tapeltava huippuja vastaan ja riistettävä paikka 

omalla työllä. Valmisteleva työ vaatii myös hirveästi 
taistelua ja työtä. Olisikin loistava tilanne, jos palkka 
juoksisi kokopäivätoimisena urheilijana!

Jahnsson onkin tyytyväinen, että on lähipiirinsä 
kanssa onnistunut poimimaan tärkeimmät elementit 
ja löytänyt ”avaimet” hyvään huipputuloksen tekemi-
seen. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta Jahnssonin 
polulla on se, että hänen vakituinen harjoituspaikkan-
sa eli Maunulan ampumarata on kesäisin kiinni.

Jahnsson toivoo, että hän pystyisi valmistautumaan 
Lontooseen – jos hänet sinne valitaan – kaikessa rau-
hassa toisin kuin ennen Pekingiä, jolloin hän teki pit-
kää työpäivää vielä kisoja edeltävällä viikolla.

Kesäkuiseen Münchenin maailmancupiinkin hän val-
mistautui kuinkas muuten kuin tekemällä töitä. Kaikki on 
kuitenkin mahdollista, kun halu on kova ja yritystä on. 

Mitä muuta Jahnssonista voikaan enää todeta kuin 
sen, että urheilijat kulkevat monenlaisia polkuja pit-
kin huipulle.  u

YliMERiVaRtiJa Ja 
pintapElastaJa 
Ylimerivartija ja pintapelastaja kai jahnsson on ollut 
Rajavartiolaitoksen palveluksessa vuodesta 1983 lähti-
en. Meripelastustehtävät vaihtuivat Helsingin Malmilla 
sijaitsevaan vartiolentolaivueeseen vuonna 1995.

laivueen tehtäviä ovat rajavalvonta maalla ja 
merellä, meripelastus ja muu pelastustoiminta, 
virka-aputehtävät, valtion johdon kuljetukset sekä 
ympäristön valvonta. Rajavartiolaitoksella on käy-
tössään monipuolisesti varusteltuja helikoptereita ja 
lentokoneita. Vartiolentolaivue koostuu esikunnasta 
ja kolmesta vartiolentueesta, joita ovat Helsingin 
lisäksi Turun ja Rovaniemen vartiolentueet. Niillä 
on ympärivuorokautinen ja -vuotinen päivystys, ja 
niiden lentoonlähtövalmius on enintään tunti. No-
peimmillaan koneet ovat ilmassa muutamassa mi-
nuutissa, jahnsson kertoo.

– olen viihtynyt töissä erittäin hyvin. päivät eivät 
ole samanlaisia, ja välillä on raskaita ajanjaksoja ja 
välillä on rauhallisempaa. Se kuuluu tähän työhön. 
joskus ehdimme ajoissa paikalle ja joskus emme 
eli tuolloin aika on valitettavasti tehnyt tehtävänsä, 
jahnsson sanoo vakavana.

Työ on haastavaa, ja siinä joutuu jahnssonin mu-
kaan ”laittamaan itsensä likoon kaikin mahdollisin 
tavoin”. Hän korostaa useaan otteeseen tiimityön 
merkitystä, kun ”kopterin kanssa liikutaan”. Sauma-
tonta yhteistyötä miehistön kesken tarvitaan, jotta 
homma toimii, hän sanoo.

– Tehtävät eivät ole koskaan samanlaisia, eikä 

mikään ole ”vakio”, kun olemme pelastustehtävissä. 
joudumme aina miettimään ja puntaroimaan sitä, 
miten toimimme. 

jahnssonin yhteydessä mainitaan usein M/S 
Estonian uppoaminen itämerellä syyskuussa 1994. 
Hän ei ole kovin halukas asiasta puhumaan, eikä 
halua tuoda itseään esiin. 

– kunnia niille, jotka olivat siellä oikeasti töissä. 
Minä kuuluin vaihtomiehistöön, joka tuli paikalle noin 
kaksitoista tuntia tapahtuman jälkeen. olen siis ollut 
paikalla, mutta en varsinaisissa pelastustehtävissä.

”Olympialaisiin syrjästä ponnistaen!”
kai jahnsson on olympiatason kesälajien urheilijana jonkinlainen harvinaisuus. Hänen lisäkseen pekingin 2008 
Suomen olympiajoukkueessa oli neljä muuta urheilijaa, jotka ovat syntyneet ja asuivat Helsingissä. ateenassa 
neljä vuotta aiemmin ”stadilaisia” oli myös neljä. Nähtäväksi jää, kuinka monta heitä on lontoossa ensi vuonna – 
kolmannen polven helsinkiläisen jahnssonin lisäksi. 

kolme vuotta sitten pekingissä järjestetyissä kesäolympialaisissa oli kai jahnssonin lisäksi viisi muuta ur-
heilijaa, jotka ovat syntyperäisiä helsinkiläisiä: sulkapalloilija anu Weckströmin lisäksi neljä purjehtijaa eli Silja 
lehtinen, livia Väresmaa, Niklas lindgren ja Heikki Elomaa. Helsingissä asuneita olympiaurheilijoita oli huomat-
tavasti enemmän eli kolmetoista.

Vuonna 2004 ateenassa järjestetyissä olympialaisissa Helsingissä syntyneitä ja siellä asuneita urheilijoita oli 
kolme: juoksija kirsi Valasti sekä purjehtijat Tomas johansson ja Sari Multala. Sulkapalloilija Weckström asui jo 
tuolloin Tanskan kööpenhaminassa. ateenassa nähtiin pekingin tavoin Helsingissä asuneita olympiaurheilijoita 
toistakymmentä.

Eräs urheilun asiantuntija sanookin, että Helsinki on yllättävän heikko urheilukaupunki. Mistä tämä ja edelleen 
helsinkiläisten kesälajien olympiaurheilijoiden vähäisyys johtuu? jahnsson myöntää olevansa yllättynyt siitä, ettei 
helsinkiläisiä olympiatason kesälajien urheilijoita ole enempää.

– olisin voinut kuvitella, että porukkaa olisi enemmän. Mutta onhan se mukavaa, että näinkin syrjässä kaikesta 
pystyy olympialaisiin ponnistamaan, hän naurahtaa ja miettii syitä, miksi näin on.

– urheilupaikkoja on, mutta vievätkö joukkuelajit niin paljon harrastajia? kyse on varmasti myös siitä, miten 
päivittäisen harjoittelun onnistuu järjestämään eli miten pääsee treenaamaan ja kuinka helppoa se on: pitääkö 
tehdä järjestelyjä, jotta voi harjoitella, vai pääseekö mutkattomasti kotiovelta treenaamaan. 

jahnsson sanoo olevansa ylpeä helsinkiläisyydestään ja siitä, että saa Suomen lisäksi edustaa myös Helsinkiä, 
vaikka ei tuokaan ”stadilaisuuttaan” mitenkään esiin. 

– Helsinki on vain yksi paikka muiden joukossa. Toki tykkään pääkaupunkiseudulla asua, mutta en kuitenkaan 
ihan ydinkeskustassa. Vaikka tämä on iso kaupunki, täällä on helppo liikkua. iso koko tuo tietysti myös lieveilmi-
öitä mukanaan, vuodesta 1995 lähtien itä-Helsingin kurkimäessä perheineen asunut jahnsson sanoo. 

Hänellä on kolme tytärtä, joista vanhin on 16-vuotias. Nuorin on 11-vuotias, ja keskimmäisellä on ikää 13 
vuotta. jahnsson on lähtöisin lauttasaaresta, missä syttyi hänen koko elämäänsä vaikuttanut rakkaus merta koh-
taan. isän kanssa tehdyt kalastus- ja metsästysretket vaikuttivat nuoreen poikaan niin, että ammatinvalintakin oli 
selvä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. armeijankin hän kävi merivoimissa upinniemen varuskunnassa, jossa on 
Suomenlahden meripuolustusalueen tukikohta.

f Kai Jahnsson kiittää työnantajaansa 
Rajavartiolaitosta siitä, että on saanut ja voinut 
keskittyä ampumaurheiluun. Mutta jos työ 
vaatii läsnäoloa, jäävät leirit ja kilpailumatkat 
etukäteissuunnitelmista ja -sopimuksista 
huolimatta kakkoseksi, Jahnsson muistuttaa. 

Kai Jahnsson on joskus harmissaan siitä, 
että jotkut epäilevät, onko hänellä kaikki 
urheilun suhteen pelissä. Olen sitoutunut 
niin hyvin kuin se näissä olosuhteissa 
on mahdollista, kirjoituspöydän takaa on 
helppo vaatia vaikka mitä, hän sanoo. 
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Tilaa nyt kesäis

Meiltä kaikki fanituotteet mm. 

avaimenperät, pinssit, peli- ja t-paidat, 

pipot, takit, pyyhkeet, fl eecet sekä 

mukit. Varastossamme on valmiita 

tuotteita, joista voidaan tehdä 

edustamasi seuran näköisiä kuhunkin 

tilanteeseen sopivilla brodeerauksilla 

tai painatuksilla. Varastotuotteiden 

lisäksi voimme räätälöidä seurallesi 

tarvitsemasi kokonaisuuden. 

Räätälöitäviin tuotteisiin  tarjoam-

me omien suunnittelijoidemme 

suunnittelupalvelua. 

Tarvittaessa voimme antaa 

joustavaa maksuaikaa.

CLUBBAG
Nailonista valmistettu urheilulaukku, saatavana kaikissa suosituissa seura-
väreissä. Vetoketjullinen U-aukko, toisella lyhyellä sivulla kenkätasku, toisel-
la tasku esim. urheilujuomapullolle. Säädettävä, osittain topattu olkahihna.

Materiaali: 420d-polyesteri, pohja 600d-polyesteri
Koko: 54 x 29 x 30 cm
Värit: sininen, musta, vihreä ja punainen

à 20 € / 25 kpl

Kerää seurallesi varoja oheistuotteilla. 
Soita meille, me kerromme miten.
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iset liikelahjat!

SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

puhelin 026 229 300, faksi 03 2255 442

SANSER PORI
Eteläpuisto 15, 28100 Pori

puhelin 026 229 100, faksi 026 229 299

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

puhelin 026 229 400, faksi 09 629 074

www.sanser.fi 

Lisätietoja ja tilaukset: Sanna Keivaara, puh. 040 525 0317, sanna.keivaara@sanser.fi 
Tilaukset koontitilauksena oman seurasi kautta. Hinnat eivät sisällä logomerkkausta ja hintoihin lisätään alv 23 %.

TULSA & TULSA LADY
GR150862, GR150863 

Hupullinen softshell-takki, jossa kontrastivärinen microfl eecevuori. 
Tuulta ja vettä hylkivä. Säädettävä huppu sekä hihansuissa tarrakiinnitys. 
Hupussa ja helmassa kuminauha stopparilla. Rinta-, etu- ja hihataskut 
sekä yksi sisätasku. Naisille oma muotoon leikattu malli.

Materiaali: 95 % polyesteri ja 5 % spandex, 290 g/m2, 
vuori 100 % polyesteri
Koot: S-XXXL 
Värit: musta, harmaa, vihreä, 
punainen ja sininen à 59 € / 25 kpl

AUCKLAND & LADY
DA134006, DA134002

Auckland t-paidan lanka on erikoiskäsitelty menetelmällä, joka antaa 
paidalle erityisen pehmeän tunteen ja sileän pinnan. Myös naisten 
leikkauksin.

Materiaali: 100 % kampapuuvilla, 180 g/m2

Koot: S-XXL
Värit: 16 värivaihtoehtoa
Värit lady: 14 värivaihtoehtoa

à 5 € / 50 kpl
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S
uomen kesä on kylmä ja vähäluminen. 
Sovimme Satu Mäkelä-Nummelan kans-
sa haastattelun hänen treenipäiväkseen 
Orimattilan haulikkoradalle. Tapaamis-
päivän aamuna vettä tulee tuulen mu-

kana lähes vaakatasossa, ja toukokuun viimeisen 
päivän lämpötila jää alle kymmenen asteen. 

Soitan ja kysyn siirretäänkö tapaaminen kui-
vempaan ja lämpimämpään paikkaan, ulkotreeni 
kuulostaa varsin karulle. Mäkelä-Nummela kuiten-
kin vastaa puhelimeensa haulikkoradalta ja toteaa 
nauraen, ettei treenipäivä katso säätä. Istuessamme 
alas ampumaradan Paviljonkiin hän on ehtinyt 
harjoitella radalla koko aamupäivän ajan. 

Rentous näkyy nyt myös 
harjoittelussa
Satu Mäkelä-Nummelan olympiapaikka tuli tu-
tusta kaupungista eli Pekingistä huhtikuun maail-
mancupin kisassa. Olo on yhä helpottunut, ja ren-
tous näkyy myös harjoittelussakin. 

– Kyllähän siinä jonkinmoinen paine alkoi kas-
vaa. Peli olisi vihelletty elokuun maailmanmesta-
ruuskisoissa poikki, mikäli paikkaa en olisi vielä 
Belgradissakaan saavuttanut, hän summaa. 

Nyt vapaapäiviin kuuluu taas enemmän koti-
hommiakin treenauksen lisäksi. Oma harrastus on 
myös kotipihan kasvimaa, josta pidetään tarkkaa 
huolta ja toivotaan kasvulle suotuisia ilmoja. Aivan 
omavaraisuuteen saakka ei kasvimaa tuota kuiten-
kaan. Vaikka olympiapaikka on saavutettu, harjoit-
telutaukoja ei kuitenkaan kesällä pidetä, vaan tahti 
jatkuu samanlaisena. 

– Minulle eivät sovi lainkaan mitkään täydet sto-
pit harjoittelussa. Kahdesta neljään kertaan viikos-
sa käyn treenaamassa radalla. 

Yleensä harjoitukset kestävät töistä riippuen 
kahdesta tunnista kuuteen. Sarjoja ehtii ampu-
maan 12-18.  Ampumaharjoittelun lisäksi hän pitää 
viikoittain huolta fyysisestä kunnostaan juoksu- ja 
pyörälenkeillä. 

Olympiamitaleita ei ”haeta”
Tulevaan harjoittelukauteen ennen olympialaisia 
Mäkelä-Nummela on asennoitunut hyvin motivoi-
tuneena. Kesällä harjoitellaan ahkerasti, ja talven 
leireistäkin suurin osa on jo varmistunut. Suomi ei 
kovin kiitollinen maa ilmastonsa puolesta ole hau-
likkoampujille, mutta hyvin rytmitetyt leirit ennen 
Lontoota tuovat riittävän määrän harjoittelua tal-
vikaudella. Suomen pakkasissa taasen hoidetaan 
fyysistä ja henkistä kuntoa kohdilleen.

Ensi vuoden puolella on tarkoitus vähentää myös 
leipätyötä kahteen tai kolmeen päivään viikossa, 
jotta harjoittelulle jää tilaa enemmän. Hän kiittelee 
työnantajaansa joustavuudesta,  mikä mahdollistaa 
riittävän harjoittelun. Ennen edellisiä olympialaisia 

hän ei ollut töissä lainkaan, mutta toteaa nyt, että 
työkavereita voisi tulla ikävä jos kokonaan lopet-
taisi työt. 

Omista olympiatavoitteistaan hän toteaa vain, 
että tavoitteena on finaalipaikka. Mitalit ja niiden 
värit eivät ole olympiafinaaleissa kenellekään sel-
vyys. 

– Minulta on kyselty minkä väristä mitalia minä 
lähden olympialaisista hakemaan. Ja olen  vastan-
nut, että jos minä lähtisin hakemaan olympialai-
sista mitalia, niin yhtä hyvin voisin sitten soittaa 
Lontooseen, että pistäkää vain postissa mitali tule-
maan. Mitäpä minä sinne asti mitalia lähden hake-
maan, Mäkelä-Nummela napauttaa. 

– Haluaisinpa nähdä kuka lähtee olympialaisiin 
hakemaan yhtään mitalia. Kyllä ne ansaitaan ko-
valla työllä ja onnistumisilla maailman parhaiden 
joukossa, hän muistuttaa.

Lontooseen valmistautuu  
jo kokenut urheilija
Tuleviin olympialaisiin Mäkelä-Nummela lähtee jo 
melkoista kokemusta vanhempana. Edellisten eli 
Pekingin olympialaisten hienot hetket ovat tietysti 
yhä hyvässä muistissa. Jo finaalipaikka tuntui hie-
nolta saavutukselta siinä vaiheessa.

– Olin viimeksikin niin iloinen finaalipaikasta, 
etten ehtinyt mitaleista edes haaveilla, Mäkelä-
Nummela muistelee. 

– Ennen kisaa mielessä pyöri välillä ihan muita 
asioita. Kotiinkin piti laittaa viime hetkellä vielä teks-
tiviesti, että muistakaa huolehtia marjat, hän nauraa.

Myös kultamitalin jälkeinen hullunmylly muis-
tuu hyvin mieleen. Julkisuus tuli tuoreelle olympia-
mitalistille hiukan  ”puun takaa”. 

– Minähän olen ihan tavallinen nainen, ja yht-
äkkiä minua vietiin haastattelusta ja tilaisuudesta 
toiseen. Ajattelin vielä Pekingissä, että viikko lepoa 
ja töihin, mutta pian huomasin, että toinenkin viik-
ko meni vielä kaikessa mitalihuumassa. 

Hulinasta jäi kuitenkin hyvä mieli eikä julki-
suudesta jäänyt huonoja kokemuksia. Julkisuus on 
kuitenkin tasaantunut olympialaisten jälkeen, ja 
kaikkeen osaa nyt suhtautua näitä kokemuksia val-
miimpana. Tuore olympiapaikka on poikinut muu-
tamia haastatteluja ja onnitteluja, mutta muutoin 
Mäkelä-Nummela jatkaa harjoitteluaan rauhassa 
ilman julkisuuden paineita. 

Suunnitelmat urheilu-uran jatkosta Lontoon 
olympialaisten jälkeen eivät ole Mäkelä-Numme-
lalla vielä millään tavoin mielessä – tai ainakaan 
hän ei kerro. 

– Eihän minulla edes ole henkilökohtaista olym-
piapaikkaa, vaan Suomelle hankittu maapaikka. Ei-
hän sitä tiedä lähettävätkö minua edes Lontooseen, 
hän hymyilee ja viittaa Olympiakomitean lopulli-
sesti päättämiin paikkoihin. 

– Tällä hetkellä treenaaminen tuntuu hyvälle ja 
motivaatio on kohdallaan. Näin sen pitääkin olla, 
hän summaa.

Nummeloilta löytyy lisää  
ampujia ja torvensoittaja
Satu Mäkelä-Nummelan, 40, perheeseen kuuluvat 
hänen valmentajamiehensä Matti Nummela sekä 
kolmannelle luokalle menevä tytär Sara ja viiden-
nen luokan aloittava Patrik. Matti Nummela toimii 
traplajien nuorten olympiavalmentajana sekä Lon-
toon 2012 trap-maajoukkuetoiminnan johdossa. 
Viime olympialaisten alla hän toimi myös Satu 
Mäkelä-Nummelan valmentajana. 

olympiapaikka rentoutti
satu Mäkelä-nummelan

Pekingissä vuonna 2008 
olympiakultaa trapissa 
ampunut Satu Mäkelä-
Nummela haki niinikään 
Pekingistä huhtikuussa 
maapaikan ensi vuonna 
järjestettäviin Lontoon 

olympialaisiin. Heti 
maailmancup-kisan jälkeen 

Mäkelä-Nummela totesi, 
että ”olo on nyt helpottunut.” 

Paikka ei tullut helpolla, 
sillä finaali alkoi todella 
nihkeästi, hän muistelee 
reilun kuukauden päästä 

Orimattilan haulikkoradalla. 

Teksti: Nina Paloheimo   Kuvat: Jari Karinkanta ja Nina Paloheimo
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Nykyisinkin valmennussuhde toimii ainakin 
vinkkien ja kommenttien antamisena.  Ampumaur-
heilu on molemmille tavalla tai toisella ammatti. 

Perhe on sitoutunut elämään olympiaurheilijan 
kanssa. Kun äiti lähtee olympialaisiin, lapset odot-
tavat Haukijärvelle Kuusamoon pääsyä. Matkus-
telu kuuluu osana perheen elämään, ja siihen on 
sopeuduttu hyvin. Tänä kesänä lomailut ja matkai-
lut jäävät vähiin, mutta kotona on paljon yhteistä 
aikaa ja tekemistä. 

Perheellä on lupa odottaa myös tulevista 
Nummeloista ainakin yhtä haulikkoampujaa 
lisää. Kymmenvuotias Patrik on alkanut in-

nostua ammunnasta ja ampuu jo kiekkoja. 
Sara-tytär on kokeillut kerran, mutta hauli-
kon ”potkaisu” ei tuntunut ymmärrettäväs-
ti mukavalta. Ainakaan vielä.

Perheen, ammunnan ja työnsä lisäksi 
Satu Mäkelä-Nummela ehtii harrastaa sil-

loin tällöin myös torven soittoa. Hän kuuluu 
paikalliseen Mallusjoen torvisoittokuntaan, 

jonka kanssa hän ehtii myös aika-ajoin keikkai-
lemaan. Torvisoittokunnan vuosikiertoon kuuluu 
muun muassa esiintyminen kaatuneitten muisto-
päivän juhlallisuuksissa. Torven lisäksi Mäkelä-
Nummelalta onnistuu myös haitarin soitto. 

Aktiivinen kotiseura 
löytyy Orimattilasta 
Olympiavoittajantieltä
Satu Mäkelä-Nummelan kotiseura Orimatti-
lan Seudun Urheiluampujat on elinvoimai-
nen yhdistys ja selvästi ylpeä olympiavoit-
tajastaan. Jäseniä seurassa on jo lähemmäs 
kaksisataa. Seura järjestää ampumakoulu-
ja, ja kalenterissa on muun muassa naisille 
ja nuorille suunnatut koulutukset. Seura 

hallinnoi Olympiavoittajantiellä sijaitsevaa Ori-
mattilan ampumaurheilukeskusta sekä kahvila-, 
kokous- ja yöpymispaikka Paviljonkia. 

Mäkelä-Nummela kertoo, että seuran toiminta 
on aktiivista ja radalle on helppo ja mukava tul-
la. Täksikin illaksi hän jää radan valvontavuorolle 
miehensä Matin ja seura- ja treenikaveri Noora 
Antikaisen kanssa. 

Harrastajia lajilla ei ole koskaan liikaa eli uusia 
saisi tulla. Mäkelä-Nummela miettiikin, että lajin 
tutuksi tuominen suurelle yleisölle toisi varmasti 
entistä enemmän harrastajia lajin piiriin. Tietysti 
menestys tuo näkyvyyttä lisää, mutta harmittavan 
vähälle huomiolle ampumaurheilu jää muiden lajien 
kanssa taistelussa vaikkapa televisionäkyvyydestä. 

– Esimerkiksi trappia on helppo seurata televisi-
on kautta. Sitä joko osuu kiekkoon tai ei. Sen katsoja 
kyllä näkee. Ja kyllä esimerkiksi finaalit ovat jännit-
tävää katsottavaa, Mäkelä-Nummela miettii ja kiit-
telee naisten kasvavaa määrää ampumaurheilussa. 

Mäkelä-Nummelan kaltaiset huippu-urheilijat 
tekevät hyvää kasvattavaa työtä myös naisaktiivien 
määrään miesvaltaiseksi mielletyssä lajissa. 

– Toivottavasti olympiavoitolla oli vaikutusta 
myös naisharrastajien määrän kasvuun. Kyllä niitä 
naisia taisi tulla Pekingin jälkeen keväällä kauden 
alussa jäseniksi ihan kiitettävä määrä, Mäkelä-
Nummela muistelee. 

– Ja hyvä niin, saisi tulla lisääkin.
Lähtiessämme ajamaan ampumaurheilukes-

kuksesta pois Mäkelä-Nummela lähtee radalle 
ampumaan päivän seuraavan sarjan. Aurinko on 
tullut hyisen aamupäivän tilalle.   u

Tällä hetkellä 
treenaaminen tuntuu 
hyvälle ja motivaatio  
on kohdallaan.

Satu Mäkelä-Nummela ampui Suomelle 
olympiamaapaikan huhtikuussa Pekingissä 
hienoissa olosuhteissa.
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Ampumaurheilu on aktiivisesti mukana 
tasoittamassa lasten ja nuorten kasvua huippu-
urheilijaksi. Se on yksi niistä kymmenistä lajiliitoista, 
jotka edistävät huippu-urheilun muutostyötä muun 
muassa yhteisen lajipolkutyön kautta.

Polkutyön tavoitteena on valmis urheilija, joka ottaa vastuun itsestään, 
Suomen Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta 
ja kiväärilajien päävalmentaja Juha Hirvi tiivistävät ison rupeaman 

muutamaan sanaan. Lopullinen mittari on kilpailu, jossa nähdään, mitä on 
matkan varrella tehty – tai jätetty tekemättä. 

Myös vastuun voi kiteyttää lyhyeen, kolmeen sanaan, jotka toistuvat koko 
urheilu-uran ajan: suunnitellaan, tehdään ja arvioidaan, suunnitellaan, tehdään 
ja arvioidaan… Tekemisen rungon pitää olla koko ajan hallinnassa ja tiedossa.

Ampumaurheilu onkin tehnyt alustavan kuvauksen omasta polustaan, 
jota vielä syvennetään ja johon haetaan vieläkin täsmällisempiä ilmauksia ja 
painotuksia. Asiantuntijaryhmä on kokoontunut viimeksi kuluneen vuoden 
aikana useasti, ja ”iso maali” häämöttää nyt syyskuun 1. päivänä, jolloin polku 
pitäisi saada valmiiksi.

Muutostarpeet ja kivijalat
Polkujen rakennustyössä saadaan selville, mitkä ovat lajien keskeiset muu-
tostarpeet ja minkä kivijalkojen varaan muutostyötä pitää rakentaa. Laji-
polkutyöhön osallistuu 45 lajiliittoa, ja innostus on ollut kova – kuten am-
pumaurheilussakin. Lajipolun on sanottu olevan ”ennen kaikkea viitekehys 
valmennukselle”, ja kaiken tekemisen keskiössä on nyt urheilija. Lajipolku on 
väline valmentajille, ja se kertoo, mitä matka kohti maailman huippua vaatii.

On myös sanottu, että tarvitaan yhtenäinen näkemys siitä, miten huipulle 
pääsee. Se tarvitaan niin lajiliiton, seuran kuin yksittäisen valmentajankin työn 
tueksi. Ampumaurheilun polkuun on kirjattu ikäryhmittäin – 6–9-vuotiaista 
lähtien – muun muassa harjoittelun painotus ja jakautuminen, henkinen kas-
vu, kilpailut ja tavoitteet, leirityksen määrä, testit sekä seuran ja liiton roolit.

Esimerkiksi painissa on nostettu esille seikka, joka on nousemassa yhdeksi 
avaintekijäksi suomalaisen huippu-urheilun kehittämisessä: ennen paini kes-
kittyi vain yli 12-vuotiaisiin, mutta nyt päähuomio on siinä, mitä tapahtuu sitä 
ennen, koska tuolloin luodaan perusta tulevalle huippu-urheilijan polulle.

Samansisältöisiä painotuksia haetaan myös ampumaurheilussa. Asiantun-
tijaryhmä painottaa seuran, kodin, koulun ja kunnan yhteistyön merkitystä. 
Nelikon yhteistyö on saatava pelaamaan paremmin, on ryhmässä todettu. 
Myös seuratoiminnan ”rytminvaihdosta” on peräänkuulutettu, koska seura 
on yksi avaintoimijoista sekä ohjaajana ja kasvattajana vastuussa urheilijasta, 
joka sinne saapuu. 

Yksi iso asia on lasten omaehtoinen ja aktiivinen liikkuminen. Eli leikkiä, 
leikkiä, leikkiä! Suurin vastuu on lasten liikunnasta on heidän vanhemmillaan, 
joiden tulisi kannustaa ja viedä lapsia kokeilemaan erilaisia liikuntaharrastuk-
sia ja -leikkejä, Karinkanta korostaa lasten ja vanhempien yhteistä aikaa.

Suuria mahdollisuuksia
Viimeksi kesäkuun alussa ampumaurheilun asiantuntijaryhmän kokouksessa 

painotettiin sitä, että vaikka kyseessä on yksilölaji, on toimiminen ryhmässä 
myös tärkeää. Me-hengellä on iso arvo, sanoi trap-valmentaja Matti Nummela.

Hirvi on sitä mieltä, että tärkeää on myös oppia nauttimaan kaverin onnistu-
misista, vaikka kaikilla on kova halu olla paras. Samalla voittamisen kulttuuri ja 
voittamisen pelon poistaminen nousivat voimakkaasti esille. Voittamisen kult-
tuuri voi Karinkannan mukaan vahvistua hyvän itsetunnon kautta.

Vaikka lajiharjoittelun määrää pitää lisätä iän karttuessa ja omaehtoisen 
liikkumisen on pysyttävä aktiivisena, pitää myös malttaa, koska leipäänty-
mistä on vältettävä.

– Perustoiminta on lajissa kohdallaan, mutta lasten ja nuorten toiminnan 
remontissa on paljon tekemistä. Ampumaurheilun lisenssiurheilijoiden mää-
rät ikäryhmittäin on hurjia mahdollisuuksia sisältävä taulukko, arvioi Kilpa- 
ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) johtaja Jukka Viitasalo. 

Karinkanta on tietoinen tilanteesta: jos harrastajien määrä kaksinkertais-
tuu, kaksinkertaistuu myös lahjakkuuksien määrä, hän kiteyttää.

Innostavaan ilmapiiriin
Polkutyön kautta lajit ovat huomanneet, että muutostyössä on paljon sellai-
sia asioita, joita kannattaa tehdä yhteistyössä muiden lajien kanssa. Yhteisiin 
työpajoihin on osallistunut kymmeniä lajeja. Samalla on ollut mahdollista 
vertailla lajien ”polkumaisemia”, joista on avautunut uusia kehityskohteita.

Työstä on ollut tunnistettavissa muun muassa se, kuinka tärkeää on tiiviin 
yhteistyön vahvistaminen lasten urheilun arjessa. Samalla on hyvä muistaa, 
kuinka keskeinen osaamisen alue on ilon ja innostavan ilmapiirin luominen.

Syyskuun alku koittaa pian ja polkutyö alkaa olla lopuillaan. Mutta ei hätää, 
ampumaurheilu on vauhdissa hyvin mukana, sillä isot teemat ovat jo kohdal-
laan, ja viisautta tulee koko ajan lisää. Kuten huippu-urheilun muutosryhmän 
pysyvä asiantuntijajäsen Jorma Vertainen kesäkuussa totesi, ampumaurhei-
lun polkutyö kestää vertailun minkä tahansa muun lajin kanssa.

Valmentajat huippu-urheilun muutostyön ytimessä
jos suomalaiseen huippu-urheiluun halutaan muutos, urheilijan polun kaikille 
eri tasoille tarvitaan lisää ammattitaitoista osaamista. katseet kääntyvät ennen 
kaikkea valmennukseen. Näin todettiin kesäkuussa järjestetyssä huippu-urheilun 
muutosryhmän eli ”humu-ryhmän” tiedotustilaisuudessa. 

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 1500 ammattivalmentajaa. Humu-ryhmän 
jäsenen antti paanasen mukaan nykyisten vapaaehtoisten ja ammatikseen 
valmentavien lisäksi tarvitaan ”hyvin nopeasti ja pysyvästi” satoja ammattitaitoisia 
ammattivalmentajia lisää, jotta saamme käännettyä kurssin paremmaksi.

Ryhmä oli haastatellut kesäkuuhun mennessä kymmeniä huippuvalmentajia. 
Viesti oli selvä: valmentajuudelle tarvitaan tulevaisuuden näky, selkeä 
ammatillinen koulutuspolku sisältöineen. Siitä on saatava tunnistettu ja 
tunnustettu ammatti, paananen sanoi. Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan 
rakenne- ja toimintatapamuutos, jonka kautta syntyy ”huomattavasti lisää 
osaavien ammattivalmentajien paikkoja urheilijan polun kaikille eri vaiheille”. 

jalkapalloseura Hjk:n valmennusjohtaja Erkka V. lehtola on sitä mieltä, että 
valmentajia on ”aivan liian vähän” ja ”liian harva voi valmentaa työkseen”. Hän on 
saanut tukea näkemyksilleen myös muiden palloilulajien valmentajilta.

Huippu-urheilun muutosryhmän työn etenemistä voi seurata osoitteessa:
www.huippu-urheilunmuutos.fi

Teksti: Lassi Palo    Kuva: Jari Karinkanta

lajien muutostyö
tÄYdEssÄ
VauHdissa
ampumaurheilukin vahvistaa kasvua huippu-urheilijaksi

Kesäkuussa skeetin Suomen 
ennätyksen ampunut Marjut 

Heinonen on yksi suomalaisen 
ampumaurheilun huippunimistä. 



 » kaliiperi 12/70
 » piipun pituus 76 cm
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko 

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 

 » kuminen perälevy
 » kaliiperi 12/70
 » piipun pituus 76 cm 
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  

 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,5 kg
 » Essex-mallissa sivulevyt

 » säädettävä kisko ja poskipakka
 » kaliiperi 12/70
 » piipun pituus 76 cm 
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko, korkeus 
säädettävissä 
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

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

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

Laadukas aselaukku ja erilliset 
samettiset suojapussit sisältyvät 
toimituksiin.

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

   DTS Balancer -painoilla säädel-
lään aseen tasapainoa liikuttamalla 
painoja piipun suuntaisesti. DTS Ba-
lancerit asennettaan piippujen sivuun. 

Temper Sporting –haulikko
Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana kumisella tai puisella perälevyllä. 

Essex Sporting –haulikko
Sporting-ase, jonka viimeistely ja ulkonäkö ei jätä toivomisen varaa. 

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

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

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

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 1.990€

hinta 3.495€

hinta 3.700€

15 vuoden 
ta

ku
u
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es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u
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15 vuoden 
ta
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-lisävarusteet:

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

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

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

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

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2011 asti.
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K
ansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) haulikkolajien maail-
mancup järjestettiin huhtikuussa Kiinan Pekingissä. Kaksoistrapin 
voitti Maltan William Chetcuti tuloksella 185 (141+44). Intian Ron-
jan Sodhi oli toinen tuloksella 183 (142+41) ja kolmas isäntämaan 

Jun Li tuloksella 182 (140+42). 
Sami Ritsilä oli yhdeksäs rikottuaan 137 kiekkoa (45+46+46). Simo Köyli-

nen sijoittui 39:nneksi tuloksella 125 (40+42+43), ja Juha Perttola oli 42:s tu-
loksella 119 (39+40+40). Henrik Parkkinen ampui tuloksen 119 (42+32+43). 
Olympiapaikat menivät Maltaan ja Intiaan. 

Ritsilän tunteet olivat Pekingin maailmancupin jälkeen ristiriitaiset, sillä hän 
ampui kansainvälisen ennätyksensä, mutta finaalipaikka jäi harmittavan lähelle.

– Huipputulos olisi ollut mahdollinen, mutta kaikki oli kiinni lähdöistä eli 
miten saan kiekon alussa kiinni. En saanut yhdenkään sarjan alkuun hyvää 
starttia, ja kesti liian monta sarjaa ennen kuin sain kiekkojen lähdöt kiinni. 

Ritsilä kertoi joutuneensa ottamaan lähdöt huomattavasti alempaa kuin 
normaalisti. 

– Normaalisti ykköslaukaukset ovat varmoja, mutta tänään sitä olivatkin 
kakkoslaukaukset. Oli tosi varma olo ampua, edes ensimmäisten sarjojen 
kaksi tuplapummia ei sekoittanut ammuntaa. Belgradin leiristä jäi jo hyvä 
tunne, joka jatkui myös Pekingissä. Eikä siellä murtunut nilkkakaan vaikutta-
nut millään tavoin ammuntaan, vaikkakin sen liikkuvuus on nyt aika huono, 
koska se on lastassa, Ritsilä tarinoi Pekingissä savolaiseen tyyliinsä. 

Kuukautta myöhemmin Ritsilä harjoitteli Orimattilassa valmentajansa 
Pekka Maunulan kanssa. Pekingin hyvä fiilis oli isosta miehestä (189 cm/102 
kg) edelleen helposti aistittavissa, vaikka pitkä matka aikaeroineen oli ollut 
rasittava. Ritsilä oli ollut ”hirmu väsynyt”, koska matka Kiinasta kotiovelle 
Savonlinnaan kesti noin 30 tuntia. Valmistautuminen oli ollut huolellista, 
sillä Ritsilä aloitti aikaeroon totuttautumisen kotonaan pari viikkoa ennen 
kilpailun alkua.

ERiKOinEn alKu laJissa
Kaksi vuotta sitten Kroatian EM-kilpailuissa Ritsilä sijoittui kolmanneksi-
toista. Pekingin maailmancupissa syntynyt oma kansainvälinen ennätys ja 
hyvä sijoitus antavatkin Ritsilälle uskoa tulevaisuuteen. 

Ja samalla paljon myönteistä lisäpotkua harjoitteluun, jota todella tarvi-
taan, sillä Ritsilällä on melkoisesti kiinnikurottavaa ammattilaisina ampuviin 
kilpakumppaneihinsa verrattuna: hän on ampunut kaksoistrapia tosissaan 
vasta viiden vuoden ajan. Ennen sitä hän pelasi jääkiekkoa ja oli yhdeksän 
vuoden ajan mukana Metsästäjäliiton lajeissa. 

Ritsilän maailma muuttui, kun hän vähän sattumien summana kokeili la-
jia vuonna 2005 Pieksämäellä, missä Maunula oli esittelemässä kaksoistrapia. 
Niko Hyvärisen ”autokuskina” toiminut Ritsilä tarttui aseeseen viime hetkellä 
ja pamautti heti sellaiset tulokset, että Maunula on kuluneiden vuosien jäl-
keenkin vielä ihmeissään.

– Huomasin heti, että Samilla on kykyjä tähän lajiin. Sen huomasin heti, 
Maunula päivittelee.

– Samilla on jalat maassa, eikä hän kurottele hirmutuloksia eikä nosta itseään 
mestariksi. Hän pysyy tiukasti maan pinnalla. Meillä on toiminut kaikki hyvin – 
mitä nyt Samille pitää perustella melkein kaikki mitä sanoo, Maunula hymyilee.

– Se on sellaista vänkäämistä, Ritsilä naureskelee vieressä.

”OlEMME OiKEalla tiEllÄ”
Oli mitä oli, kaikesta näkee, että kaksikko tekee saumatonta ja tiivistä yhteis-
työtä, joka näyttää tuottavan myös tulosta. Neljä vuotta sitten Ritsilän huo-
noin tulos oli 101 ja paras 130. Seuraavana vuonna tulokset olivat 123-128, 

Teksti: Lassi Palo, Orimattila   
Kuvat: Jari Karinkanta ja Lassi Palo

Sami Ritsilä saavutti huhtikuussa Pekingissä 
uransa parhaan maailmancup-sijoituksen, kun 
hän sijoittui kaksoistrapissa yhdeksänneksi. 
Se on melkoinen saavutus mieheltä, joka on 
ampunut tosissaan vasta viiden vuoden ajan. 
Mutta valmentajan mukaan tämä on vasta alkua 
tarinassa, jolla on erikoinen alku.

– hiomaton
saMi RitsilÄ

tuplatiMantti

Valmentaja pekka Maunula:
Potentiaalia on vaikka mihin
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sitä seuraavana vuonna 120-136, ja viime vuonna ne kirjattiin numeroin 127-
134. Kun tähän lisätään vielä se, että Ritsilän neljästä parhaasta tuloksesta 
kolme on syntynyt joko maailmancupissa tai EM-kilpailuissa, ei liene epäi-
lystäkään siitä, että Ritsilän parhaat päivät ja tulokset ovat vasta edessä. 

– Kehitystä on tapahtunut eli olemme oikealla tiellä. Ja oppimistahan tämä 
on. Huiput ovat heti sinut ratojen kanssa eikä heidän tarvitse pummeja am-
pua, hän viittaa Pekingin maailmancupiin.

Vuonna 2006 ensimmäisen oman aseensa ostanut Ritsilä tietää hyvin, ettei 
oma ennätys vielä riitä ihan kansainväliselle huipulle. Maunula ja Ritsilä ovat 
myös yhdessä arvioineet, missä urheilija on viiden ja kymmenen vuoden ku-
luttua. Lontoon olympialaisiin Ritsilää ei ollut ”piirretty”, mutta Brasilian Rio 
de Janeirossa vuonna 2014 järjestettäviin olympialaisiin kyllä.

– Finaaliin vaaditaan sellainen 142:n tulos eli naksu sinne, naksu tänne. Mut-
ta tuleeko se tänä vuonna vai vasta myöhemmin, jää nähtäväksi. Hyvät mahdol-
lisuudet siihen kuitenkin on. Lontoon olympialaisia emme ole ajatelleet, mutta 
emme me sitä missään tapauksessa sulje poiskaan, Maunula viittaa kaksikon 
tekemiin pitkän tähtäimen suunnitelmiin, joista he ovat nyt etuajassa. 

Maunula kehuu valmennettavaansa myös siksi, että tämä tietää mitä teh-
dään ja pysyy asetetuissa tavoitteissa. Kaksikko pysyi tiukasti myös viime syk-
synä laatimissaan suunnitelmissa. Ritsilä ei osallistunut Chilen ja Australian 
maailmancupeihin, vaan harjoitteli ja keskittyi rauhassa Pekingiä varten sen 

sijaan, että olisi matkustanut ympäri maailmaa. Eli kuten Maunula sanoo, 
Ritsilä sai ”hyvät pohjat” alle ja kaikki meni nappiin.

– Olimme kerrankin samaa mieltä, Ritsilä vitsailee, kun Maunula kertoo 
syitä poisjääntiin kauden kahdesta ensimmäisestä maailmancupista.

Jos ja kun Lontoon olympialaiset eivät ole Ritsilän päätavoite ja ”se iso 
maali”, on oman ennätyksen kohentaminen sitä. Kun ennätyksen ”hilaa” lä-
hemmäksi 142:aa, alkaa menestystäkin tulla – ja samalla kenties se paikka 
Lontoon olympialaisiin?

– Voin vaikuttaa vain omaan tekemiseeni enkä muiden. Kyllä minulle kerro-
taan kisan jälkeen monesko olin ja tuliko se olympiapaikka vai ei. Eikä tulostaulu 
huijaa, vaan kertoo armottomasti sen, onko töitä tehty vai ei, Ritsilä naurahtaa.

Tämän kauden alku on osoittanut sen, että tunnollinen harjoittelija ja am-
pumaurheiluun kaikkensa antava urheilija on töitä tehnyt: hän on ottanut 
taas harppauksen eteenpäin. Ja kun vuosia lajin parissa kuluu enemmän ja 
enemmän, Ritsilä pääsee entistä nopeammin kiinni syihin, miksi ammunta 
ei aina välttämättä suju toivotulla tavalla.

Ritsilä on tehnyt paljon koneistajan töitä, mutta työttömäksi jouduttuaan on 
nyt viimeksi kuluneen vuoden ajan suorittanut myynnin ammattitutkintoa. Jo-
tain miehen motivaatiosta kertoo sekin, että tarjolla olevista työpaikoista hän 
sanoo valitsevansa sen, jonka ohessa on enemmän aikaa ampumaurheilulle.

JÄÄKiEKKOtaustasta HYÖtYÄ
Rantasalmen Urheilu- ja Metsästysampujia edustava ja synnyinkaupungis-
saan Savonlinnassa asuva Ritsilä täytti toukokuussa 38 vuotta. Hän aloitti 
jääkiekon kahdeksanvuotiaana ja pelasi kotikaupunkinsa seurassa SaPKossa 
A-nuoriin asti. Puolustajana pelannut nuori mies oli mukana myös Jääkiek-
koliiton Pohjola-leirillä, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että Ritsilä kuului 
ikäluokkansa parhaimmistoon.

Vaikka Ritsilä on ampunut ”penskasta asti kaikilla pyssyillä”, antaa hän erit-
täin suuren painoarvon jääkiekkotaustalleen. Hän puhuu paljon silmien ja 
käsien koordinaatiosta, joka on hioutunut jääkiekon parissa. Sen lisäksi jää-
kiekko on antanut vahvan pohjakunnon ja kehittänyt kehonhallintaa. Myös 
Maunulan mielestä jääkiekossa ”on jotain”, joka auttaa ampumaurheilussa. 

Ritsilä piti jääkiekossa välivuoden mentyään armeijaan, mutta välivuodesta 
tulikin pysyvä. Hän myöntää, että lopettaminen harmittaa – etenkin kun haas-
tattelua edeltävänä päivänä kiekkoleijonat palasivat kotimaahansa MM-kulta-
mitalit kaulassaan. Siirtyminen joukkuelajin parista yksilölajiin ei ole tuotta-
nut ongelmia. Päinvastoin, Ritsilä sanoo yhtäläisyyksiä löytyvän. Esimerkkinä 
hän mainitsee sen, että henkilökohtainen taito on ratkaisevassa asemassa. 

Kaikkensa antava urheilija kun on ja on aina ollut, koulu jäi usein jääkie-

kon varjoon. Sama kova ”palo” on siirtynyt nyt ampumaurheiluun. Maunula 
joutuu toppuuttelemaan valmennettavaansa etenkin silloin, kun tämä ryhtyy 
nostamaan ”isoja romuja”. Vänkäämistä syntyy tästäkin; ovatko ne nyt niin 
isoja romuja, jos ottaa viisitoista toistoa, Ritsilä kysyy virne kasvoillaan.

No, pääasia on, että ”liike” jatkuu. Ja se jatkuu monipuolisesti, kun Ritsi-
lä nostaa painoja, pelaa pallopelejä ja käy spinningissä. Samalla laukausten 
määrä nousee noin 20 prosentilla vuodessa. 

Maunulan mukaan harjoittelun määrä ei ratkaise, vaan laatu. Se tarkoittaa 
sitä, että urheilijan on pystyttävä keskittymään hyvin kaikkeen siihen, mitä 
hän tekee. Se on se oikea määrä, kaksikko määrittelee.

Ja kun harjoittelee hyvin, myös itseluottamus kohenee. Maunula on tyyty-
väinen Ritsilään myös siksi, että tällä on hyvä paineensietokyky. 

– Samilla ei ole arvokisoissa ”kurat housuissa”, vaan hän pystyy ampumaan 
niissäkin hyvin. Hän pysyy rauhallisena eikä ”lähde laukalle”. Ehkä tämäkin 
vahvuus tulee jääkiekon puolelta, Maunula miettii.

Pian nähdään miten miehen tositilanteessa käy: heinäkuun 12. päivänä 
ammutaan Mariborissa kaksoistrapin maailmancup ja elokuussa alkavat Bel-
gradin EM-kilpailut.

Kummassakin kilpailussa on jaossa maapaikkoja Lontoon olympialaisiin 
2012. Josko takavuosien hittibiisiä mukaillen: London calling…  u

”Tuplatrappari” Sami Ritsilä (vas.) ja Pekka Maunula ovat 
tehneet tiivistä yhteistyötä viiden vuoden ajan.

Sami Ritsilä sijoittui huhtikuussa Pekingissä järjestetyssä 
maailmancupissa yhdeksänneksi ammuttuaan 
kansainvälisen ennätyksensä 137.

”
Tulostaulu ei huijaa, vaan 
kertoo armottomasti sen, 
onko töitä tehty vai ei.
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Minna leinonen toi ampujien 
ensimmäisen paralympiapaikan

”sain tEHtYÄ sEn
  MitÄ piti tEHdÄ”

– Se oli hirmuisen suuri helpotus, sain tehtyä sen mitä piti tehdä. En olisi 
tuntenut itseäni tarpeeksi hyväksi ampujaksi, jos en olisi siihen (maapaik-
ka) pystynyt. Kilpailu vei itseluottamustani hyvään suuntaan, kun pystyin 
voittamaan. Tiedän, että minäkin olen vahva ja minäkin pystyn mihin vaan, 
Leinonen sanoo.

Kilpailu huippusijoituksista on kovaa, joten vahvuutta ja itseluottamusta 
tarvitaan. Alicantessa käytiin suurin Kansainvälisen paralympiakomitean 
(IPC) maailmancupin kilpailu, sillä osallistujia oli 240 kaikkiaan 46 maasta. 
Leinosen sarjassakin oli lähes 60 osallistujaa, joten suomalaisen suoritus oli 
monella tapaa huikea.

– Ennen kilpailua jännitti vähän enemmän kuin normaalisti. Oli järkyttävä 
jännitys, joka pisti vatsankin sekaisin. Aamupalapöydässä sanoin Pekkalan 

Minna Leinonen teki Espanjan Alicantessa  
8. toukokuuta sen, mitä hän itseltään vaatikin: 
ampui Suomelle maapaikan ensi vuoden Lontoon 
paralympialaisiin. Onnen kyyneleet virtasivat, kun 
R5-kilpailun maailmancupin voitto ilmakiväärissä 
tuli tuloksella 600+105,8.

Erkille, että minua jännittää. Tuntui hyvältä sanoa se, koska sain negatiivista 
energiaa sillä tavalla pois. Sain sitten jännityksen pidettyä aisoissa.

Tarkkuus kohdallaan myös puhallustikassa
Paralympiakomitean Kohti Lontoota -blogissaan Leinonen kuvaa kilpailun 
olleen koko ajan henkistä taistelua, mutta kirjoittaa myös samalla nauttineen-
sa ampumisesta.

– Olin erittäin latautunut ja toistin suoritusta, joka on selkäytimessäni. 
Viimeisen finaalilaukauksen jälkeen näin avustajani ja päävalmentajamme 
kasvoilta, että olin voittanut ja saavuttanut Suomelle paikan Lontooseen, Lei-
nonen kuvaa suomalaisriemuun päättynyttä kilpailua.

Maapaikan ampuminen oli niin iso asia ja tuotti niin mahtavan tunteen, 
että Leinonen nosti urheilijakokemuksenaan päivän Ateenan paralympiakul-
lan ja EM-kullan tasolle. Sen kummemmin Leinonen ei Alicantessa onnistu-
mistaan juhlinut, sillä kotiinlähtö oli seuraavana aamuna aikainen. 

– Päättäjäisissä olimme. Joukkueen kanssa lauloimme ’kotimaani ompi 
Suomi’ ja söimme hyvin.

Alicanten jälkeen jyväskyläläisampujan mieli on ollut levollinen, sillä tä-
män vuoden tavoite on täyttynyt. Kesällä on ohjelmassa muutamia kilpailuja 
kotimaassa ennen PM-kilpailuja Ruotsissa. Mukavaa vaihtelua päälajiin tuo 
pienoiskiväärillä ampuminen.

– Tykkään valtavasti ampua ”piekkarilla” ulkona. On kiva, kun pääsee tree-
naamaan ennakolta ampumista. Rakastan siellä tuulen huminassa ampumis-
ta, Leinonen sanoo hymyillen. 

Leinosen toukokuuhun kuului myös vierailu Helsingissä järjestetyssä Your 
Move -tapahtumassa, jossa hän pääsi Paralympiakomitean pisteellä kokeile-
maan myös puhallustikkaa. Tarkkuuslaji miellytti tarkkuuslajin urheilijaa.

– Se oli kyllä veikeää, Leinonen sanoi puhallustikkakokemuksestaan.

Suonenjoella avattu  
uusi haulikkorata
Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat on saanut Oittilansalon uuden 
haulikkoradan käyttökuntoon, ja sen avajaisia vietettiin kesäkuun alussa. 
Näin on saatu kahden ja puolen vuoden projekti päätökseen, seuran hal-
lituksen jäsen Pentti Saari sanoi.

– Pientä näpertelyä vielä on, kuten nurmikonlaittoa ja sepelöintiä, mut-
ta ”kuivilla” ollaan ja rata on ollut käyttövalmis toukokuusta lähtien. Ra-
hallinen rypistys tämä on myös ollut, ja sen hyväksi on täytynyt häärätä. 

j Tyytyväinen Minna 
Leinonen varmisti Lontoon 
paralympiamaapaikan 
toukokuun 8. päivänä.

g Minna Leinonen 
teki tarkkaa työtä myös 
puhallustikassa Your Move 
-tapahtumassa toukokuun 
viimeisenä päivänä.

Nyt olemme hyvillä mielin, Saari kuvaili tuntojaan avajaisviikonloppuna.
Kymmenen henkilön talkooporukka – tai ”iskuryhmä”, kuten Saari sanoo 

– on ollut tekemässä uutta rataa. 
– Välillä paikalla on ollut vain yksi tekemässä töitä, mutta välillä kaikki 

kymmenen. Elämä on niin kiireistä, eikä talkooväkeä ole ollut yhtä helppo 
saada kuin joskus aikaisemmin. Onneksi ihmiset ajattelevat niin, että töitä 
tehdään nuorten tulevaisuutta varten. 

Noin 150 jäsenen Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat ry on perus-
tettu vuonna 1965, ja sen ampumaradat ovat nyt avatun haulikkoradan lisäsi 
Onkilammen vapaa-ajankeskuksen hallinnoima ampumarata Onkilammella 
(luotiaseet) ja sisärata (ilma-aseet, pienoiskivääri) Erälässä. 

Teksti: Heidi Lehikoinen
Kuvat: Suomen Paralympiakomitea / Minttu Koivumäki
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– Uuden radan ansiosta 
olemme saaneet uusia jäse-
niä, ja lopettaneita on jo tul-
lut takaisin eli nyt palataan 
juurille, Saari sanoi tyyty-
väisenä.

– Täällä on nyt kaksi 
skeet-rataa, yksi trap-rata 

sekä kansallinen trap ja metsästystrap. Marko Kemppainen pitää hyvänä, 
kun täällä pääsee ampumaan taivasta vasten ja kiekon lähtöä ei kuule – eli 
oppii olemaan valmis, eikä kuuntele kolinoita. Me äänieristimme tarkoi-
tuksella heitinkopit.

– Rata on hyvä ja paikka on hyvä. Samalla alueella ovat nyt ampuma-
rata, kartingrata ja motocrossarit eli kaikki päähän potkitut ovat samalla 
alueella, Saari naurahti.

Saaren mukaan Kemppainen puhuu skeetin olympiavalmentajalle Pee-
ter Päkkille, josko ”tulisivat joukkueena harjoitusleirille kesän aikana”.

– Sehän meille sopii, Saari sanoo.Marko Kemppainen Suonenjoen uudella Oittilansalon 
haulikkoradalla avajaiskisoissa kesäkuun 4. päivänä.

Maskotti luovutettiin Heinolan kaupun-
ginjohdon ja EM-kisaprojektin edustaji-
en tapaamisessa toukokuun lopussa. Sa-

malla suunniteltiin myös muita yhteistyömalleja 
isäntäkaupungin kanssa.

Kisojen järjestäjäkaupunki Heinola on käyn-
nistänyt muutamia vuosia sitten oman terveys-
liikuntahankkeensa, jossa kaupunkilaisia innos-
tetaan liikkumaan koko elinkaaren ajan, pienestä 
pitäen aina seniori-ikään saakka. 

Heinolan terveysliikuntahankkeen kannusta-
jana varsinkin perheen pienimmille on toiminut 
pöllö-maskotti, jonka lapset vievät päiväkodista tai 
koulusta kotiinsa, jotta pöllöä käydään ulkoilutta-
massa koko perheen voimin vaikkapa kävelyllä, 
pyöräilemässä tai muita lajeja harrastaen. 

Näin Heinola kannustaa koko perhettä liikku-
maan. 

– Ampumaurheilu on yksi Heinolan nimeämis-
tä terveysliikuntamuodoista, joten pöllö-maskotti 
sopii Heinolassa järjestettäviin kisoihin mitä par-
haiten, Heinolan liikuntalautakunnan puheenjoh-
taja Risto Kalermo ja Heinolan liikuntatoimen 
johtaja Matti Nieminen sanovat. 

Viisas pöllö muistuttaa myös ampumaurhei-
luyhteisöä liikkumaan koko perheen ja ystävien 
voimin. EM-kilpailujen aikana pöllön sanoma 
kantautuu myös kansainvälisten vieraiden, urheili-
joiden ja taustajoukkojen mukana muihin maihin.

– Ampumaurheilussa pätee terveysliikunnan 
elinkaarimalli erinomaisesti, koska sitä voidaan 
harrastaa jo pienestä iästä alkaen ja jatkaa aina 
seniori-ikään saakka. Vanhin lisenssin omistava 
jäsenemme on syntynyt vuonna 1918 ja nuorin 
2004, kertoo EM-kisojen pääsihteeri ja Suomen 
Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Aarrekivi.  

Ampumaharrastuksen voi toisaalta aloittaa 
kypsemmälläkin iällä sekä saada menestystä ja 
edistyä ikään katsomatta, Aarrekivi muistuttaa.

Pöllömaskotit tulevat myyntiin jo hyvissä ajoin 
ennen kisoja. Talveksi maskotit saavat EM-kisa-
huivit kaulaansa. Sitä ennen pöllölle on kuitenkin 
keksittävä kuvaava nimi. Ampumaurheiluliitto 
käynnistääkin nyt jäsenilleen nimikilpailun, josta 
löydät tarkemmin tietoa tästä lehdestä. 

Heinolan kaupungin johto ja valtuusto käsitte-
levät yhteisen palaverin antia ja yhteistyömalleja 
omassa kokouksessaan kesän aikana, ja elokuussa 
suunnittelu jatkuu päätöksien siivittämänä.

– Tavoitteenamme on tehdä lämminhenkiset, 
urheilija- ja kumppanilähtöiset kilpailut, ja jo ai-

empien yhteistyökokemusten perusteella tiedäm-
me, että isäntäkaupunki Heinolan kanssa saamme 
juuri sellaiset kisat, Aarrekivi sanoo. 

Tapaamisen päätteeksi pöllö-maskotti luovutet-
tiin virallisesti ilma-aseiden EM-kilpailujen mas-
kottikäyttöön ja kisojen pääsihteeri ja apulaispää-
sihteeri saivat ensimmäiset pöllönsä jo mukaan.

Ensi vuoden helmikuussa 
Suomessa järjestettävien 
ilma-aseiden Euroopan 

mestaruuskisojen 
isäntäkaupunki 

Heinola luovutti oman 
terveysliikunta-maskottinsa 

eli viisaan pöllön EM-kisojen 
viralliseksi maskotiksi. 

Ensi vuoden EM-kisat
saivat isäntäkaupungiltaan 
viisaan masKotin

Heinolan liikuntalautakunnan puheenjohtaja 
Risto Kalermo (oik.) ja liikuntatoimenjohtaja 
Matti Nieminen luovuttivat pöllö-maskotin 
EM-kisaprojektin pääsihteeri Risto 
Aarrekivelle ja apulaispääsihteeri Nina 
Paloheimolle Heinolassa toukokuun lopussa.

>>
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- Silloin taisi olla takkikin jo aika tyhjä, hän hy-
myilee. 

Vehanen kiittelee myös kisaorganisaation vank-
kaa kokemusta arvokisoista. Tietyt asiat menevät 
järjestelyissä jo kokemuksen tuomalla rutiinilla. 
Tulevat EM-kilpailut ovat huomattavasti selkeäm-
mät järjestää kuin maailmanmestaruuskisat, joissa 
lajeja on moninkertainen määrä ja suorituspaikko-
ja useita.

Haasteena Vehanen pitää Suomen talvista ilmas-
toa. Osalle kylmä ilma ja luminen maa varmasti tu-
levat hieman yllätyksenä ennakkomuistutteluista 
huolimatta. 

- Kisat kuitenkin pidetään sisätiloissa, joten 
toivotaan kylmän ilmaston olevan enemmänkin 
eksoottinen kokemus eteläeurooppalaisille vierail-
lemme. Eurooppa on laaja mantere, joten kisaolo-
suhteet vaihtelevat väistämättä alueellisesti, Veha-
nen muistuttaa. 

iKiMuistOisia KisaMatKOJa
Ikimuistoisia arvokisoja Vehanen on kiertänyt 
ulkomailla kymmenien vuosien ajan. Puitteet 
ja järjestelyt ovat vaihdelleet eri maissa suuresti, 
mutta kaikista on jäänyt ensisijaisesti hyvät muis-
tot. Vuonna 2007 Ranskan Deauvillessa järjestetyt 
ilma-aseiden EM-kisat ovat jääneet järjestelyiltään 
mieleen upeana kokemuksena. Finaalit esimerkik-
si ammuttiin tuhannen katsojan auditoriotiloissa. 
Vehanen toimi Deauvillessä pistoolijuryn puheen-
johtajana. 

- Jos kaikista mieleenpainuvimmat kisat on va-
littava, niin kyllä ne taitavat olla Moskovan kisat 
vuonna 2006, jolloin toimin pistoolijuryssä, Veha-
nen toteaa pitkän pohdinnan jälkeen. 

- Valinta ei lankea niinkään järjestelyistä tai ki-
sakokemuksista, mutta kyllähän Moskova paikka-
na ja miljöönä on ihan oma kokemuksensa, hän 
summaa. 

aMpuMauRHEilu taas 
tutuMMaKsi
Suomen EM-kisoista Vehanen odottaa ikimuistoi-
sia ja hienoja. Omat erityispiirteensä Vierumäelle 
tuovat mukanaan olympiavuosi ja kisoissa jaettavat 
viimeiset kuusitoista olympiamaapaikkaa. Vehanen 
toivoo olympiahengen näkyvän erityisesti suurena 
osanottomääränä sekä median huomiona. 

- Viimeisistä olympiapaikoista käydään taisto 
Suomessa. Uskoisin sen kiinnittävän myös median 
huomion, ja toivottavasti sitä myöten ampumaur-
heilu tulee taas hiukan tutummaksi myös suurelle 
yleisölle, Vehanen miettii.  

- Juhannusviikolla Münchenissä käydyssä maa-
ilmancupissa oli kuulemma paikalla ennätysmäärä 
kivääri- ja pistooliampujia. Tuskin me Suomessa hel-
mikuussa huonommaksi jäämme, Vehanen toteaa. 

Saksan jälkeen olympiapaikkoja jaetaan enää 
muutamissa kilpailuissa, kuten elokuun EM-ki-
soissa Serbian Belgradissa ja sen jälkeen Heinolas-
sa Suomessa. 

Vehanen osaa välittömästi nimetä toivomuksen-
sa Suomen kisoille. 

- Ennätysmäärä ampujia ja yleisöä, Suomelle 
suuri kisamenestys ja loput olympiapaikat kotiki-
soissa taskuun, paljon seura-aktiiveja ja nuoriso-
harrastajia mukaan, Vehanen luettelee. 

 Tätä on uskominen, sillä hänen kaltaisensa ki-
sakonkari kyllä tietää reseptin menestyksekkäisiin 
arvokisoihin.  u

    kisakonkari tietää
OnnistunEidEn
    KilpailuJEn REsEptin

Teksti ja kuva: Nina Paloheimo

suomen Ampumaurheiluliiton kunniapu-
heenjohtaja, liiton entinen puheenjohtaja 
Alpo Vehanen osaa suhtautua tuleviin kisoi-

hin jo kokemuksen tuomalla rauhallisuudella. Ve-
hanen toimii vuoden 2012 helmikuussa Suomessa 
järjestettävien ilma-aseiden Euroopan mestaruus-
kisojen johtoryhmän ja järjestelytoimikunnan va-
rapuheenjohtajana liiton puheenjohtajan Mikko 
Nordquistin rinnalla. 

Vehanen toimii kisoissa myös pistoolin lajijohta-
jana. Kisakonkarilla on takanaan jo lukuisa määrä 
kansainvälisiä arvokisoja, joissa hän on toiminut 
useissa erilaisissa vastuutehtävissä. Kisojen järjestely-
tehtävissäkin hän laskee olleensa jo monia kertoja. 

- Vuodesta 1995 vuoteen 2002 Suomessa oli mel-
koinen arvokisasuma, joka päättyi vuoden 2002 
Lahden MM-kisoihin. Lahden kisat olivatkin to-
dellinen rypistys, kun kyseessä olivat kaikkien lajien 
maailman mestaruudet, Vehanen muistelee. 

SAL:n varsinainen kokous kutsui marraskuussa 
Alpo Vehasen liiton kunniapuheenjohtajaksi. Hän 
on monessa mukana helmikuussa Vierumäellä 
järjestettävissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa.



Lisävaatimukset hakulomakkeessa.

Täytä hakemuslomake 1.8.2011
mennessä osoitteessa:
www.ampumaurheiluliitto.fi ja lähetä 
se joko ”lähetä”-kohtaa painamalla tai 
tulosta se ja postita osoitteeseen:
Marko Leppä, Leväpolku 1, 49400 Hamina
tai Nina Paloheimo, Suomen Ampuma-
urheiluliitto, Radiokatu 20, 00093 SLU

KeKsi 
mulle 
nimi!
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Keksi 
kisamaskotille 
nimi!
Helmikuussa 2012 Heinolan 
Vierumäellä järjestettävien ilma-
aseiden 10metrin Euroopan 
mestaruuskisojen virallisena 
maskottina toimii sympaattinen ja 
viisas pöllö. Maskotti on Heinolan 
kaupungin terveysliikuntapöllö, joka 
innostaa myös ampumaurheilun 
ystäviä liikkumaan vapaa-ajallaan 
aktiivisesti ja ystävien kera. 

Kisamaskottimme kaipaa 
kuitenkin nimeä ja toivommekin, 
että juuri Sinä keksit sille osuvan 
ja kuvaavan nimen! Toivoisimme, 
että nimi kuvaisi sen urheilullista 
luonnetta ja tavalla tai toisella myös 
lajiamme.  Maskotti kannustaa 
liikkumaan myös kansainvälistä 
ampumaurheiluperhettämme, joten 
nimi voisi olla myös kansainvälisesti 
kohtuullisen helposti lausuttavissa. 

Lähetä ehdotuksesi mahdollisine 
perusteluineen osoitteeseen:
nina.paloheimo@ampumaurheiluliitto.fi
tai postitse Suomen Ampuma-
urheiluliitto/kisa-maskotti, 
Radiokatu 20, 00093 SLU
viimeistään 22.8.2011 mennessä ja 
olet mukana nimikisassa. 

Voittaja palkitaan upealla
EM-kisasetillä, joita on saatavissa 
vain rajoitettu erä kisojen aikana.

    kisakonkari tietää
OnnistunEidEn
    KilpailuJEn REsEptin

Suomen ampumaurheiluliiton kunniapuheenjohtaja alpo 
Vehasella on takanaan jo pitkä ura Suomen ampumaurhei-
luliiton ja kansainvälisen ampumaurheilutoiminnan parissa. 
Vehanen laskee harrastaneensa ampumaurheilua jo 45 
vuoden ajan. 

aikanaan lajin pariin hänet houkutteli oma veli pertti. 
alpo Vehanen on kilpaillut itse kansallisella tasolla sekä 
porin ystävyyskaupunkien välisissä kisoissa. Myöhemmin 
hän on toiminut useissa arvostetuissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä tehtävissä pistoolilajien parissa. Hän on 
toiminut pistoolilajien juryssä sekä juryn puheenjohtajana. 

jo ennen Heinolan EM-kisoja Vehanen on ollut pistoolin 
lajijohtajana mm. Tallinnassa vuonna 2005. kisojen järjeste-
lytoiminnasta hän on hankkinut vankkaa kokemusta mm. 
lahti/Hollolassa vuonna 2002 järjestettyjen MM-kisojen 
järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.

liiton järjestötehtävissä Vehanen on ollut mukana 
1990-luvun alkupuolelta. Hän on toiminut mm. kilpailu-, 
järjestö- sekä nuorisovaliokunnassa. liittohallituksen jäse-
nenä hän on ollut vuodesta 1999 alkaen ja liiton pidettynä 
puheenjohtajana vuodet 1999-2004.

porissa asuva Vehanen on Satakunnan ampujien jäsen. 
Hän kehuu seuraansa elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi. 
Satakunnan ampujissa on noin 750 ampujaa, ja se kuuluu 
Suomen suurimpiin. Hän muistelee, että omalla puheenjoh-
tajakaudellaan 1990-luvun alussa seuran jäsenmäärä oli 
parhaimmillaan 914, jolla se sijoittui Suomen kolmanneksi 
suurimmaksi ampumaseuraksi. 

Satakunnan ampujat hallinnoi katinkurun 12,5 hehtaarin 
ampumakeskusta, missä pystyy harrastamaan niin pistoo-
li-, kivääri- kuin haulikkolajejakin. Ratoja ja harrastepaikko-
ja eri lajeille on reilut kymmenen. 

Vehanen kiittelee, että noin viiden kilometrin päässä 
keskustasta sijaitseva keskus on ollut aina hyvissä väleissä 
ja sovussa naapuruston kanssa, eikä soraääniä ole puolin 
eikä toisin tullut. 

lajien harrastamista ja toimintaa helpottaa myös se, 
että seuran aktiivijäsenillä on pääsy radalle aamusta iltaan. 
keskus on kiinni vain kolmena päivänä vuodessa eli 
jouluaattona, joulupäivänä ja pitkänäperjantaina, Vehanen 
kiittelee. keskuksen sujuva toiminta on laji- ja seuratoimin-
nan yhteistyön voimannäyttö. 

Suomen ampumaurheiluliitto järjestää Heinolassa 
Vierumäellä ilma-aseiden EM-kilpailut 14.-
20. helmikuuta 2012 sekä esi-/testikilpailuna 
ammuttavan ilma-aseiden SM-kilpailun kuukautta 
aikaisemmin eli 14.-15. tammikuuta.

Suomen EM-kilpailut ovat viimeinen tapahtuma, 
jossa jaetaan olympiapaikkoja lontoon heinä-
elokuussa 2012 järjestettäviin olympialaisiin. Suomi 
on siis koko kansainvälisen ampumaurheiluperheen 
ja katsojien huomionkohteena ensi helmikuussa. 

jotta saamme mieleenpainuvat ja onnistuneet 
kilpailut, tarvitsemme kilpailuihin vapaaehtoisia 
toimitsijoita erilaisiin tehtäviin. Toivomme, että 
myös Sinä täytät hakemuksen liiton sivuilla www.
ampumaurheiluliitto.fi ja lähdet omalla osaamisellasi 
mukaan tekemään ikimuistoiset suomalaiset kisat.

tavoitteemme mukaiset kisat ovat: 
- urheilija- ja yhteistyökumppanilähtöiset
- tyylikkäät ja ammattitaitoiset 
- lämminhenkiset ja ystävälliset
- puhtaan urheilun hengen mukaiset

Tarvitsemme osaajia monilta alueilta. Virallisten 
toimitsijoiden ja juryn jäsenten lisäksi tarvitsemme 
vapaaehtoisia kuljetusten hoitamiseen, 
monenlaisiin avustustehtäviin, tiedotustehtäviin, 
seremonioihin sekä infotehtäviin. 

kilpailuiden onnistunut läpivienti edellyttää, että 
valittava henkilö osallistuu molempiin tapahtumiin 
eli EM-kilpailujen lisäksi SM-kisoihin. pyrimme 
järjestämään toimitsijatehtävät siten, että SM-
kisoissa Sinun on mahdollista osallistua omaan 
sarjasi kilpailuihin niin halutessasi.

Edellytämme kaikilta toimitsijoilta seuraavaa:
- palveluhenkisyyttä ja avuliaisuutta
- kielitaitoa johonkin seuraavista kielistä: englanti,
   ruotsi, saksa tai venäjä 
   (hallintaa niin, että pystyy ko. kielellä  
   auttamaan avun tarvitsijaa)
- valmiutta ja halukkuutta toimia kilpailuiden
   arvojen mukaisesti

tarjoamme:
- kansainvälisen huipputapahtuman hyvien
   ystävien seurassa
- majoituksen Vierumäen mökeissä
- ylläpidon
- kisa-asun
- muistomitalin

 

Suomen ampumaurheiluliitto hakee vapaaehtoisia
helmiKuun 2012 em-Kilpailuihin

Eurooppatason vastuutehtäviä kiertänyt liittoaktiivi
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Myös pistoolinvalmistaja on eräs uusim-
mista, tämän vuosituhannen tulok-
kaita. Yrityksen nimi on Matchguns. 
Mies yrityksen takana on

piSTooliGuRu CESaRE MoRiNi
Cesare Morini, 70, on italialainen entinen am-
puja ja nykyinen asetehtailija. Hän on kehittänyt 
mm. anatomiset pistoolikahvat, paineilmapistoo-
lin ja sähkölaukaisun. Hänen nimeään kantava 
1970-luvulla perustettu yritys, aseiden ja kahvojen 
valmistaja Morini Competition Arms S.A. toimii 
edelleen Sveitsissä, mutta Cesare itse lähti tästä 
yrityksestä vuonna 1995 ja perusti muutaman vä-
livaiheen kautta vuonna 2001 Matchguns S.r.l.:n. 
kotiseudulleen Italian Parmaan. 

Hyvin lyhyessä ajassa hän kehitti pistoolin kaik-
kiin ISSF-lajeihin. Aseiden nimikointi oli yksin-
kertaista ja loogista, MG1:stä MG5:een. MG 1 on 
paineilmapistooli, MG 2 on vakio- ja olympiapis-
tooli, MG3 olympiapistooli kaliiperissa 22 Short, 
MG4 isopistooli ja MG 5 vapaapistooli. 

22 Short-pesitetty MG3 jäi ISSF:n sääntöjen 
limboon 2004, kun kansainvälisessä olympia-
ammunnassa ruvettiin käyttämään 22 Long Riflea. 
Kuitenkin 22 Shortilla voidaan edelleen ampua 
kansallisia lajeja – myös Suomessa – mutta näitä 
aseita ei ole Suomessa varastossa.

Matchgunsin ilma-, vakio-, olympia- ja vapaa-
pistooleita on saatavana myös elektronisella lau-
kaisulaitteella.

puTkilipaS
Tämä on Cesare Morinin tavaramerkki, joskin 
sinänsä vanha keksintö. Putkilippaan kehitti ame-
rikkalainen Benjamin Tyler Henry jo vuonna 
1860. Henry-kiväärin putkilipas mahdutti peräti 
viisitoista patruunaa. Repertterikivääri oli aika-
naan suustaladattaviin musketteihin tottuneille 
suorastaan vallankumous. Eräs paitatehtailija Oli-
ver Winchester näki repertterikiväärin tulevaisuu-
den, osti Henryn tehtaan, siirsi tuotannon New 
Haveniin ja perusti 1866 yrityksen nimeltä Win-
chester Repeating Arms Co. 

Loppu on historiaa, kuten tavataan sanoa. 
Kiväärimenestyksestä huolimatta putkilippaan 

käyttö pistooleissa on jäänyt vähäiseksi. Mutta 
Cesare Morini on toisinajattelija. Kun useimmissa 
muissa isopistooleissa on liipaisinkaaren edessä 
oleva tankolipas pystyasennossa, niin se sanelee 
myös patruunapesän paikan. Kun isopistoolilla on 
sääntömääräiset maksimimitat (300x150 mm mit-
talaatikon sanelema), jää piipunpituus tällaisessa 
ratkaisussa 30-50 mm lyhyemmäksi kuin Morinin 
putkilippaallisessa. MG4:n piippu on 152 mm pit-
kä. Suunnittelija on halunnut maksimoida piipun-
pituuden sääntöjen sallimaan tappiin.

MaTCHGuNS MG4
Pistooli esiteltiin lokakuussa 2008. Se on viimeisin 
pistooli Morinin MG -sarjassa ja lienee markki-
noiden uusin isopistooli. 

MG4 on hyvin samanlainen ase kuin Urhei-

luampuja 1/2010:ssä esitelty vakiopistooli MG2. 
Piippu ja lipas ovat erilaiset, luisti ja palautusjousi 
ovat jämerämpää tekoa ja joukko pikkuosia on 
vaihdettu kaliiperiin sopiviksi. 

Pistooli on alumiinirunkoinen, massasulkui-
nen, itselataava tarkkuuspistooli kaliiperissa 32 
Smith & Wesson Long W.C. Laatikosta otettaessa 
pistooli painaa tyhjällä lippaalla 1169 grammaa, 
mutta aseessa on useita mahdollisuuksia painon 
säätelyyn ampujan mielen mukaan. Isopistoolin 
sääntömaksimi on 1400 grammaa.

MG4:n ulkonäköä leimaa piipun alla alaviis-
toon osoittava hiilikuituinen viiden patruunan 
putkilipas. Se ulottuu piipunsuun tasalle.

Lipastaminen on helppoa verrattuna pystylippaa-
seen, samoin lippaan asettaminen aseeseen. Lipasta-
misessa pitää kuitenkin olla tarkkana, sillä jos pat-
ruunan kantaa ei paineta huolella kynnen taakse tai 
sormi osuu vahingossa lippaassa olevalle pikkuiselle 
salvalle, patruuna tai patruunoita lentää jousivoi-
malla kuin "pyssyn suusta". Lippaan poisotto sujuu 
parhaiten kahdella kädellä toisen painaessa lipas-

Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Matti Erkkilä
Koeammunta ja arviointi:
Seppo Mäkinen

Uusia isopistooleja syntyy 
nykyään vain harvakseltaan.

Esittelemme tiettävästi 
tuoreimman tulokkaan,  

joka tulee Italiasta.

Uusi isopistooli Italiasta

matchguns mG4 
– Cesare Morinin viimeisin luomus

Viiden patruunan putkilipas on Cesare Morinin 
tavaramerkki. Pistooleissa harvinainen, mutta 
kivääreissä 150 vuotta käytetty.
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salpaa ja toisen vetäessä tyhjän lippaan ulos. Toimen-
pide on helpompi kuin monessa pystylippaassa.

Aseen mukana toimitetaan kaksi lipasta. Hiili-
kuituinen lipas painaa vain 15 grammaa. 

SäädöiSSä piiSaa
MG4:n omistajaa hemmotellaan säätömahdolli-
suuksilla. Kahvasta voidaan säätää sivuttaiskulmaa 
ja pystykulmaa. Kämmensyrjän tuessa on normaa-
lit säädöt. Liipaisimen asentoa voidaan säätää pi-
tuussuunnassa (= etäisyyttä), korkeussuunnassa ja 
pystykallistuksessa. 

Laukaisussa voidaan säätää etuvedon pituutta 
ja vastusta, laukaisukynnyksen vastusta, laukaisun 
liikematkan pituutta ja jälkivedon pituutta. Taka-
tähtäimen koroa ja sivua voidaan säätää paljain 
sormin. Uraruuvimeisselin avulla säädetään hah-
louran leveyttä, ja sen syvyyttä säädetään 1,5 mm 
AV kuusiokoloavaimella.

3,5 mm levyinen jyvä ei ole säädettävä, mutta se 
on yhden Torx-ruuvin irrotuksen jälkeen vaihdet-
tavissa. Maahantuojalla on tarjolla vaihtojyviä, jos 
hahlon leveyden säätö ei riitä ampujan makuun. 
Jyvän viilaaminen ei onnistu helposti, sillä se on 
peräti 21 mm pituinen palkki.

Piipun suussa on vakiona kaksi 28 g rosterilevyä. 
Halutessa näiden päälle voidaan lisätä toiset mo-
komat tai käyttää keveämpiä alumiinipainoja tai 
jättää painoista toinen tai molemmat pois.

HalliNTalaiTTEET
Morinin MG -sarjan aseiden ulkonäköä leimaa 
koukkumainen muovista ruiskuvalettu liipaisin-
kaari. Se on jämerän näköinen ja oloinen, ja sen 
sisälle mahtuu takuulla sormi kuin sormi. Liipaisi-
messa on runsaasti säätöjä. 

Seuraavaksi katse kiinnittyy luistissa oleviin 
reiluihin sormen paikkoihin. Runsaat kolot eivät 
ole liioittelua. 32-patruunan rekyyli on ronski 22 
LR:ään verrattuna, joten luistin palautusjousenkin 
täytyy olla tuhti. Virittäminen vaatii oikeasti näp-
pivoimia ja luistista tarvitaan kunnon ote. Tavan-
omaiset karhennukset eivät riittäisi.

Pistoolissa on helppokäyttöinen varmistin eli 
poikkitappi tähtäinsillan päällä 65 mm takatähtäi-
men etupuolella. Se on hyvällä paikalla vasemman 
käden käytettävissä, kun oikea käsi pitelee asetta. 
Kytkimessä on lukon kuva ilmoittamassa varmis-
tetusta asennosta.

Varmistinta käytetään myös harjoituslaukaus-
kytkimenä. Kun tappi on päältä katsoen oikealla, 
viritetty ase voidaan laukaista laukaisutuntuman ja 
vastuksen ollessa täysin oikeat. Iskuvasara vain ei 
putoa eikä iskuri rasitu. Pistoolin virittäminen seu-
raavaa harjoituslaukausta varten on kevyempää, 
kun iskuvasaraa ei tarvitse saattaa pänninkiin.

Kaikissa ratapistooleissa ei ole varmistinta, joten 
jotkut ampujat eivät ole tottuneet sellaista käyttä-
mään. Morinin käyttöohjeissa neuvotaan suorit-

tamaan kaikki lataustoiminnot ase varmistettuna. 
Neuvo ei ole huono.

MG4:n lukko ei jää taakse viimeisen laukauksen 
jälkeen. Eräs motiivi tällaiseen järjestelyyn on, että 
viimeisenkin laukauksen hallinta on samanlainen 
kuin muidenkin. Luisti on lukittava taakse ma-
nuaalisesti. Luistisalpa on pikkuinen vipu rungon 
vasemmalla puolella liipaisimen yläpuolella. Luis-
tin taakse lukitseminen on MG4:n hankalin piirre. 
Pienen nupin suurentaminen voisi auttaa. Salvan 
voi siirtää myös rungon oikealle puolelle, jos am-
puja on paremmin tottunut tällaiseen sijoitukseen.

HuolTopuRkaMiNEN
Käyttöohjeen mukaan MG4:n piippu tulisi irrottaa 
piipun ja patruunapesän puhdistusta varten 1000 
laukauksen välein. Lipas poistetaan ja ase todetaan 
tyhjäksi. Luisti lukitaan taka-asentoon. Piippu irto-
aa avaamalla kolme kuusiokoloruuvia (3 mm AV) 
etupäästä. Mukana lähtevät piipunsuussa oleva 
painomötikkä, mahdolliset lisäpainot ja jyvä.

Pistoolin päällä oleva tähtäinsilta irtoaa kolmen 
ruuvin jälkeen. Tämän jälkeen voidaan luisti irrot-
taa ja päästään puhdistamaan mahdollisesti ruuti-
kaasuista likaantuneet syöttölaitteen ja iskuvasaran 
osat. Laukaisulaitteen jousien uusiminen tai viritte-
ly tulee jättää asesepälle.

Kahvakulmien säätö vaatii aseen kahvan irro-
tuksen. Se on kiinni yhdellä ruuvilla. Säädön jäl-
keen toimintamalli on "asenna kahva, kokeile ja 
pura taas". 

MG4:ssä on viljelty erikokoisia ruuveja kolmella 
erilaisella kannalla. Tämä on sekavaa, eikä ohjeissa 
ole mitenkään selitetty, mitä avainta ja minkä ko-
koista käytettävä missäkin kohteessa. Kuusiokolo- 
ja Torx-avainten sekoittaminen keskenään pilaa 
ruuvinkannat ajan mittaan satavarmasti.

VaRuSTEET ja käYTTöoHjEET
Ase toimitetaan kovassa, pehmustetussa 
laukussa. Kaksiosaiseen puhdistuspuik-
koon on nylon- ja pronssiharjapäät. Työ-
kaluvarustus on riittävä: Kuuden kuusioko-
loavaimen "Gorilla Proof"- sarja, avainvälit 
1,5-5 mm. Näille USA:laisille avaimille on an-
nettava krediittiä siitä, että niiden pidempi pää 
on hiottu pallomaiseksi, joten avainta voi vääntää 
vinossakin. Pieni yksityiskohta, jota käyttäjä tulee 
arvostamaan. Tällaisia avaimia harvemmin näkee.

Lisäksi mukana toimitetaan yhdistelmäavain 
Torx T-10 /uraruuviavain, lyhyt 2,5 mm AV kuu-
siokoloavain liipaisimen etäisyyden säätöä varten 
ja hentoinen 1,0 mm AV kuusiokoloavain laukai-
sulaitteen säätöä varten.

Aseen mukana tulee CD, jonka kotelossa on 
pistoolilla ammuttu testitaulu. Levykkeellä on pis-
tooleille MG4 ja MG5 käyttöohjeet viidellä kielellä 
(IT, EN, DE, ES, FR) pdf-muodossa. Monikielisyys 
tekee ohjeiden selaamisesta raskasta. Lisäharmina 
on joillekin, että uusimmissa läppäreissä ei ole enää 

optista CD/DVD-asemaa lainkaan. Onneksi maa-
hantuoja on tehnyt perusasioista suomennoksen 
paperilla (7 sivua A5), joka pelastaa tilannetta.

SuoSikkikaliipERi
Isopistoolissa 32 Smith & Wesson Long W.C. on 
juhlinut jo lähes puoli vuosisataa. Kaliiperi aloitti 
uransa vuonna 1896 poliisirevolverin mustaruu-
tipatruunana Smith & Wesson First Model Hand 
Ejector revolverissa. Tämän kaliiperin aseita val-
mistivat S & W:n lisäksi mm. Colt, H & R ja Iver 
Johnson. Patruunasta käytettiin aikoinaan myös 
nimitystä 32 Colt New Police.

Ajan mittaan 38 Special syrjäytti 32:n poliisi-
patruunana ja kolmekakkonen oli kuolla suku-
puuttoon, kunnes isopistooliväki rupesi suosimaan 
sitä kilpailuissa ohi 38 Specialin paremman tark-
kuuden ja pienemmän rekyylin vuoksi. Tänä päi-
vänä 32 S&W Long on ISSF:n isopistoolissa lähes 
yksinomaan käytetty kaliiperi. "W.C." patruunan 
tyyppimerkinnässä ilmoittaa luotimuodoksi Wad 
Cutterin. Tämä on tylppäpäinen luoti, joka leikkaa 
tauluun tarkan reiän kuin konduktöörin pihdeillä. 
Tulosten tulkkaaminen on helppoa. 

Kaliiperin markkinajohtaja on Nammo Lapua, 
jonka markkinaosuus on yli 90 prosenttia. Muita-
kin valmistajia on, esimerkiksi italialainen Fiocchi, 
tshekkiläinen Sellier & Bellot, brasilialainen Mag-
tech, saksalainen Geco (RWS), serbialainen Prvi 
Partizan (PPU) sekä amerikkalaiset Federal ja Re-
mington. Jotkut näistä on ladattu pyöreäkärkisillä 
luodeilla. Nämä eivät syöttyisi MG4:ssä, vaan ne 
ovat tarkoitetut revolvereihin.

Lapua lataa kaliiperia kahdella luodilla, 5,35 g 
ja 6,35 g. Molemmat lähtevät 240 m/s, mutta 50 m 
päässä kevyempi on hidastunut enemmän, nume-
rot ovat 189 m/s ja 202 m/s. Ampuja tutkii ja kokei-
lee, kumpi dieetti on omalle aseelle sopivampi. 

32 S & W Longin revolveritausta on Cesare Mo-
rinin onni tai lähes välttämättömyys. Revolveripat-
ruunassa on reunakanta. Ilman reunaa ei putkilipas 
toimisi ainakaan näin yksinkertaisena kuin Morini 
sen on visioinut.

Sivu ja koro säätyvät sormin ilman työkaluja.

Liipaisinkaaren sisällä on tilaa.
Liipaisimen pituussäätövara on runsas.

Matchgunsin koneisto on avonainen. Esimerkiksi 
laukaisuvastusta säätelevät jouset näkyvät selvästi.

Suositeltu ote lippaan poisottoon. Lipas ei putoa 
vapaasti, vaan se on vedettävä ulos. Vasemman 
käden etusormi painaa lipassalpaa, oikea käsi 
tarttuu lippaaseen.
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sibbo skyttegille ry (ssG)
pl 36, 04131 Sipoo
www.ssg-shooting.fi

ssG 50 vuotta
Jäsenmäärältään SAL:n toiseksi suurin jäsenseura Sibbo Skyttegille täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta. Juhlapäivää vietetään lauantaina 9. heinäkuuta.

ssG perustettiin 14.3.1961 metsästyspainotteiseksi ampumaseuraksi. 
Sotilaallinen ammunta rajattiin pois harjoitetuista ampumamuodoista, 

sen sijaan aikansa suosikkiase pienoiskivääri oli voimakkaasti mukana. perustajat 
olivat sipoolaisia. Seura oli ruotsinkielinen niin kuin pitäjäkin ja asukkaat silloin olivat.

ammuntaa harjoitettiin kyläradoilla, joita oli parhaimmillaan seitsemän. 
Nykyinen ampumarata-alue Sipoon Savijärvellä vuokrattiin 1980, ja siitä lähtien on 
vuosikymmenten kuluessa alueelle rakennettu merkittävin rahallisin investoinnein ja 
talkoovoimin Suomen suurin ja monipuolisin ampumaurheilukeskus. Vuonna 2007 
SSG osti maa-alueen omakseen, jonka jälkeen uusien investointipäätösten tekeminen 
on turvallisempaa.

SSG:n alueella on runsaasti ampumaratoja: 5 skeet, 3 olympiatrap, 4 kaksoistrap, 
5 automaatti- ja kansallinen trap, 10-asemainen sporting, 2 compak sporting, 
riistamaali, pienoiskivääri, pistooli- ja kiväärisiluetti, practical, kasa-ammunta, 
juoksuammunta, ampumahiihto, mustaruuti ja kiväärin kohdistusradat 200 metriin 
saakka. pistooliradat ovat työn alla. SSG:llä on myös toimivat jaostot kaikille lajeille.

SSG:n jäsenissä on ja on ollut urheilijoita maailmanmestaruus- ja 
olympialaistasolla. Tunnettuja nimiä ovat leif lajunen (pienoiskivääri), pia Nybäck 
(ent. julin) (kaksoistrap), Mopsi Veromaa (kaksoistrap/trap), Timo laitinen ja lauri 
leskinen (skeet), Marko Nikko (kiväärisiluetti), petri Savinainen (pistoolisiluetti), ari 
Salin ja Timo Näätänen-lihavainen (mustaruuti), vain muutamia mainiten. 

SSG on järjestänyt haulikon Europa Grand prix'n (1995), osin ammunnan yleiset EM-
kilpailut (1997) ja siluetin MM-kilpailun (1998). Tänä vuonna SSG järjestää SM-kilpailuja 
siluettipistoolissa ja -kiväärissä, skeetissä, pistooli-practicalissa ja mustaruudissa. 

SSG:n merkitys pääkaupunkiseutulaisten ampumapaikkana on ollut mittaamattoman 

tärkeä varsinkin Helsingin Malmin ja Viikinmäen ampumaratojen sulkemisen jälkeen. 
SSG:n sihteeri Curt Sjöblom kirjoittaa 2011 vuosikirjassa seuraavaa: 

”Tämän päivän ampumaratakeskustelussa näyttäisi olevan usein esillä väite 
'tarvitsemme ampumaradan pääkaupunkiseudulle, ei ole yhtään paikkaa missä 
voisi harrastaa ammuntaa'. SSG:läisenä täytynee olla eri mieltä. kun katsoo sitä 
kasvavaa määrää radallakävijöitä, jotka ovat Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta, tietää, 
että asia on toisin. käytännössä meillä on jo 'pääkaupunkiseudun ampumarata'. 
Meillä on intressiä ja mahdollisuuksia kehittää rataamme palvelemaan myös 
niitä pääkaupunkiseudun ampujia, jotka eivät vielä ammu täällä. SSG suhtautuu 
positiivisesti laajemman yhteistyön ajatukselle naapurikuntien ja niiden ampujien 
kanssa. SSG on heittänyt pallon jo viisi vuotta sitten Helsingille. olisi jo korkea aika, 
että joku joka haluaa mukaan pelaamaan heittäisi sen meille takaisin."

Sal:n entisen pitkäaikaisen tiedotuspäällikön ja urheiluampuja-lehden emeritus-
päätoimittaja Matti Erkkilän mukaan "SSG on Sal:n jäsenseurojen malliseura sekä 
jäsenmäärän että toiminnan laajuuden ja laadun perusteella. SSG:llä on lajeja ja 
ratoja enemmän kuin useimmilla muilla seuroilla.  Se on hoitanut suhteensa myös 
jäsenistön ulkopuolisiin intressantteihin esimerkillisellä tavalla." 

SSG on Sal:n jäsenseuroista 
jäsenmäärältään toiseksi suurin (1048 
Sal:n 2011 kilpailukalenterin mukaan). 
Seura on sääntöjen mukaan kaksikielinen.

Teksti perustuu SSG 2011 vuosikirjassa 
julkaistuun Sten Eklöfin ja Curt Sjöblomin 
kirjoittamaan seuran historiikkiin.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuva: SSG 
Lähdeaineisto: SSG vuosikirja 2011   

koEaMpujaNa MaailMaNMESTaRi 
SEppo MäkiNEN
Koeampujaksi pyydettiin Seppo Mäkinen, 70, Tu-
rusta. Hän on ampunut kilpaa ISSF-lajeissa vuo-
desta 1967 lähtien edustaen Turun Seudun Am-
pujia (TSA). MM-tasolla hänellä on kaksitoista 
mitalia vuosilta 1970-1994. Oikein hyvä vuosi oli 
1978, sillä Soulista tuli sekä henkilökohtainen että 
joukkuekulta, ja lisäksi joukkuekultaa myös ilma- 
ja vakiopistooleissa. Milanosta 1994 tuli vakiopis-
toolin joukkuekultaa ja henkilökohtainen pronssi. 

Mäkinen katsoo kuitenkin menestyneensä pa-
remmin CISM:issä eli sotilasammunnoissa. Aikajak-
so oli 1968-1991, ja mitaleita alkoi tulla jo 1970-lu-
vun alussa. Sotilaspuolelta Mäkisellä on kymmenen 
maailmanmestaruutta. Mieleen on jäänyt pika-am-
munnan tulos Niinisalossa, 598 pistettä!

Mäkinen ampui MG4:llä 350 laukausta käyttäen 
Lapuan 5,35 ja 6,35 grammaisia sekä Fiocchin 6,48 
grammaisia. Ase ja patruunat toimivat moitteetto-
masti lukuun ottamatta kolmea vajaasyöttöä Lapu-
an 5,35 g patruunalla. Mäkinen epäilee, että tällai-
nen kevyemmän luodin "short stroke" johtuu luistin 
palautusjousesta, joka on mitoitettu painavammille 
luodeille. Jos haluaa ampua näitä pehmeämmin re-
kyloivia 5,35 grammaisia, voi jousen vaihtaa.

Mäkinen antoi plussaa tähtäimelle ja sen sää-
döille. Jyvän hän vaihtaisi leveämmäksi. Varmis-
tin on hänen mielestään hyvässä paikassa, ja se 
on helppo käyttää. Aseen lataaminen on helppoa. 
Laukaisu on periaatteessa hyvä, mutta Mäkinen 
piti etuvedon vastusta turhan raskaana ja toisaalta 
laukaisukynnyksen vastusta liian kevyenä. Näiden 
suhdetta pitäisi muuttaa, jonka toki voi säätämällä 
tehdä. Liipaisimen muoto on hyvä. Mäkisen 
mielestä MG4 on huomattavan etupainoi-
nen, mutta jälleen, tämä on säädettävissä. 
Rekyyli oli nopea ja terävä, mutta jyvä py-
syi koko ajan hahlossa.

Kritisoitavaakin Mäkinen löysi. Kahvakul-
ma oli hänen kädelleen liian loiva, jonka 
vuoksi kämmensyrjän tuki painoi kät-
tä niin, että ampumisesta ei tullut 
mitään. Hän veisti koeammuntaa 
varten uuden tuen. Sinänsä hän 
arvioi MG4:n kahvan kunnolliseksi, 

mutta pystykulman säätö ei riittänyt hänelle. Sarjoi-
hin tuli korkeushajontaa, mutta sen Mäkinen laittoi 
kahvan sopimattomuuden piikkiin. 

Harmittavimmaksi aseen piirteeksi hän arvioi 
luistisalvan. 

– Sen käyttöön tarvitaan kaksi kättä ja ”bläk-änd-
dekker”, eikä se silti ole helppoa. Pistoolissa täytyy 
olla luisti auki, kun ase on pöydällä, joten salpaa on 
käytettävä ahkerasti, Mäkinen arvostelee. 

– Osaava mies saisi kyllä siihen rakennettua 
isomman nupin, hän lieventää.

Mäkinen antaa pistoolille myönteisen päättöto-
distuksen. 

– Kaiken kaikkiaan Matchguns MG4 oli myöntei-
nen yllätys. Oikein miellyttävä pistooli ampua. Tämä 
on kilpailukykyinen ase, hän summaa lopuksi.  u

Matchguns-aseet maahantuo ja myy 
Heikki Taipalus Ky, 61880 Ikkeläjärvi.
www.heikkitaipalusky.fi
MG4- isopistoolin hinta  
on 1550 euroa.

Maailmanmestarin otteella:
49 pistettä alkuverryttelyissä.
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G
uerini on asemaailman mittapuun 
mukaan uusi toimija (perustettu 
2001). Kiinnitin jo muutama vuo-
si sitten asenäyttelyissä huomioni 
haulikkomerkkiin, joka oli ulkoi-

sesti hyvin huolitellun ja viimeistellyn näköinen. 
USA:n näyttelyissä kävi selväksi, että tehdas on 
pistänyt tässä maassa ison vaihteen päälle markki-
noinnissaan ja nimenomaan rata-aseissa. 

Suomeen Guerini rantautui alkukeväästä 2011 
Hjorthin maahantuomana sekä metsästys- että ra-
tahaulikoilla. Näitä on saatavana useina variaatioi-
na ja usean tasoisina. 

Saimme esittelyyn sekä haulikkouutuuden että 
sille koeampujan, helsinkiläisen SSG:tä edustavan 
Petri Palon. Esiteltävän haulikon mallinimi on 

GuERini suMMit  
BlacK iMpact spORtinG
Haulikossa on 32" pitkät piiput, mustat posket, 
säädettävä ja vaihdettava poskipakka, korkea DTS- 
tähtäinkisko, joukko piippu- ja peräpainoja sekä 
peräti kahdeksan vaihtosuuhista.

Guerini toimitetaan kovassa, sisältä pehmus-
tetussa, numerolukoilla varustetussa laukussa. 
Tukkipuu on kaunista öljykäsiteltyä pähkinää. 
Puolipistooliperässä ja etutukissa on hienojakoiset 
ja runsaat karhennukset. Poskipakka on neljään 
suuntaan säädettävä. 

Lisävarusteena on saatavana kuminen pakka, 
jonka Petri Palo oli tilannut. Pakan säädöt teh-
dään kuusiokoloavaimella. Perälevy on umpinaista 
mustaa kumia, karhentamaton ja 14-16 mm paksu. 
Tukki on oikeakätiselle mitoitettu mietoine sivu-
vääryyksineen ja kämmenpahkoineen. Tilauksesta 
tehtaalta on saatavana myös kustom-mitoitettuja ja 
vasenkätisiä tukkeja.

Etutukin irrotussalpa on painonappi etupäässä. 
Salpamekanismi on säädettävä, joten todella run-
saasta käytöstä mahdollisesti aiheutuva kuluma 
voidaan kompensoida. Perätukki irrotetaan tarvit-
taessa mukana seuraavalla pitkällä 5 mm kuusio-
koloavaimella.

Metalliosissa kerrotaan olevan Invisalloy-käsit-
tely eli pinnoite, joka kestää kulutusta ja sormen-
jälkikorroosiota.

Jos turkkilaisia ei lasketa mukaan, on uuden haulikko-
merkin syntyminen tapaus. Tutustumme uuteen 
italialaiseen sporting-haulikkoon Guerini Summit Impactiin.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä

Guerini

Viisinkertainen Suomen mestari Petri Palo 
(SSG) toimi Guerinin koeampujana.

uusi haulikkomerkki Italiasta

pyrkii laatumerkkien joukkoon
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piiput, suuHisEt Ja KisKO
Guerini tarjoaa luettelossaan 71,73,76, 81 ja 86 
cm mittaisia piippupareja. 81 cm eli 32" on yleis-
tymässä sporting-ammunnassa, ja sellaisen Palo 
oli tilannut. 86 cm on lähes 34". Tällaisia suosivat 

USA:ssa 27 jaardin handicap-trappia ampu-
vat. Tästä ja monesta muustakin näkee, miten 
Guerini on räätälöinyt ratahaulikoita Ameri-
kan maun mukaisiksi. Ja miksei räätälöisi, sillä 
pelkästään ATA:ssa (Amateur Trap Shooting 

Association) on yli 60 000 suhteellisen vakavasti 
kilpailevaa jäsentä.
Piipuissa on pitkät ylimenokartiot. Tehdas on 

antanut järjestelmälle joukon hienoja nimiä: Due-
Con Forcing Cones, Maxis Bore ja MaxisChoke. 
Näiden kerrotaan pienentävän rekyyliä, paran-
tavan osumakuviota ja vähentävän haulien epä-
muodostumista. Ylimenokartion kerrotaan ole-
van 5" (127 mm) pitkän. Maxis Boren kerrotaan 
merkitsevän avarrettua piippua, back bored, jonka 
halkaisija on 0,735" eli 18,67 mm. Piiput ovat kui-
tenkin leimatut 18,6 mm.

Suuhiset ovat 81 mm pituiset, ja ne ulkonevat 
piipunsuusta 21 mm. Suuhiset ovat käsinkierrettä-
vää mallia, ja niistä puuttuvat kokonaan avaimen 
pykälät. Suuhisavain tulee aseen mukana, mutta se 
on kartiotyyppinen, eli se avaa suuhisen vain kit-
kan ja uskon voimalla. Avaimen toisessa päässä on 
piipun kierteiden puhdistustyökalu. Kaikissa hau-
likoissa täytyy aina pitää suuhisten kierteet puhtai-
na ja voideltuina, mutta Guerinissa eritoten. Juut-
tunut suuhinen on väännettävä irti kikkatongeilla, 
ja siitä saattaa jäädä jälkiä. Palo käyttää suuhisissa 
tarkoitukseen suunniteltua rasvaa, Birchwood Ca-
seyn Choke Tube Lubea.

Esittelyaseen mukana tuli kahdeksan Maxis 
Choke Competition -suuhista ja supistusastetta: 
Full, Light Full, Improved Modified, Modified, Light 
Modified, Improved Cylinder, Skeet ja Cylinder. Ti-
lauksesta saisi vielä yhdeksännenkin, Extra Full. 

Suuhisten nimi on etsattu niin, että merkintä on 
näkyvissä aseeseen kiinnitettynä. Sen sijaan suuhi-
sen numeraalista arvoa – eli paljonko supistus on 
millin osissa – ei ole ilmoitettu. Tunnistuskoloja ei 
ole lainkaan. Täytyy toivoa, että teksti kestää lau-
kausten kuumuuden ja sormien hankauksen.

Guerinit on koeammuttu 1320 barin koes-
tuspaineella. Patruunapesät ovat ratahaulikoissa 
12/70 min pituiset. USA:a varten tarjotaan rata-
aseita myös 20, 28 ja 36 väljyyksissä (viimeinen 
tunnetaan paremmin nimellä 410").

Esittelyaseessa oli korkea DTS-tähtäinkisko. 11 
mm leveä kisko on patruunapesän päällä 19 mm 
piipun päällistä korkeammalla. Korkea kisko sallii 
ampujalle pystymmän pään asennon, josta niska 
kiittää päivän päätteeksi. Kisko on kiinnitetty vain 
edestä ja takaa ollen keskiosaltaan vapaasti kelluva. 
Seurauksena kisko joustaa käden alla, jos sitä pu-
ristaa. Luonnollisesti se palautuu jousimaisesti ryh-
tiinsä, mutta tunne on äkkiseltään hämmentävä.

Kiskossa on edessä valkoinen 3 mm halkaisijai-
nen muovitappi, keskellä 2 mm kiiltävä nuppi, jota 
vanhan liiton ampujat kutsuvat Lyman-jyväksi. 
Kiskon etupäässä on aukko. Kun sinne työnnetään 
mukana seuraava 3 mm kuusiokoloavain, voidaan 
kiskon päätä nostaa ja laskea ja siten säädellä osu-
makeskeispistettä korkeussuunnassa.

BasKYYli Ja KOnEistO
Koease oli mustilla poskilla mutta myös kirkkailla 
saa. Joissain malleissa on sivulevyt, mutta ne ovat 
vain kaiverrusalustana. Kaikki päällekkäispiippui-
set Guerinit ovat box-lukkoisia. Saranatapit ovat 
vaihdettavat.

Varmistin ei ole automaattinen. Piipunvaihdin 
on varmistimen päällä poikittain liikkuva liuku-
kytkin. Se näyttää punaisia täpliä: 1 täplä = alapiip-
pu ensin, 2 täplää = yläpiippu ensin.

Liipaisin on "kullattu". Sen etäisyyttä voidaan 
säätää, liikevara on 7 mm. Yksiliipaisinjärjestel-
män vaihdin perustuu inertiaan eli rekyyliin. 

Käyttöjouset ovat kierrejousia.
Ejektorit ovat valikoivat eli heittävät vain am-

mutun hylsyn ulos. Ejektorien ja ulostyöntäjien 
liikematka on hieman yli 5 mm.

Mitat Ja painOt
Koko aseen pituudeksi 32" piipuilla tulee kunni-
oitettavat 1275 mm. Piippuparin pituus suuhisi-
neen on 830 mm. Aseen painopiste asettuu sara-
natapeista 15 mm eteenpäin. Etutukki on 255 mm 
pitkä. Esittelyaseen vetopituus oli 380 mm Palon 
säätämällä liipaisimen etäisyysasetuksella.

Tehdas ilmoittaa Impact Summitin painoksi 
3,85 kg. Piippu ja etutukki painavat 1933 g, perä-
tukki 1894 g, yhteensä 3827 g, eli tehtaan arvoissa 
ollaan. Tukeva paino mutta ei mahdoton. Haulik-
koampujalla täytyy olla ”habaa”. 

Mutta koeaseen mukana tuli vielä lisäpainoja: 
rekyylinvaimennin ja peräpaino 208 g, piippujen 
sivupainot 2 x 27 g, tähtäinkiskon alapuoliset tan-
kopainot 23 + 26 g (terästä) ja 39 + 44 g (volfra-
mia). Piippujen sivupainoja on olemassa myös 2 x 
40 g painoisena settinä.

Jousikiinnitteiset sivupainot kiinnitetään näp-
pärästi ilman työkaluja välikiskon tuuletusaukkoi-
hin. Tätä voisi kutsua innovaatioksi. 32" piippu-
parissa on kuusi aukkoa, joten piippuun voidaan 
ripustaa jopa 12 x 40 g = 480 g lisäpainoa. Näitä 
voidaan sijoittaa myös epäsymmetrisesti pystyak-
selin suhteen eli vääntämään piippua kallelleen.

Peräpaino on samalla rekyylinvaimennin. Jou-
sitettu punnus liikkuu rekyyliliikkeen aikana vas-
tasuuntaan muodostaen rekyylille vastapotkun. 
"Rekyylinsyöjät" ovat USA:ssa suosittuja, mutta 
siellä ammutaankin raskaampia haulikuormia ja 
pääsääntöisesti pitempiä sessioita. 

Suomen kevyillä 24 g tai 28 g haulilatauksilla ei 
suomalainen ehkä jaksa rekyylinvaimentimesta in-
nostua, mutta peräpainoksi laitteen voi asentaa. Sii-
nä on kolme 40 g painoa, joiden avulla peräpainoa 
voidaan säätää maksimissaan 208 grammaan asti.

Välikiskopainot kiinnitetään ilman 
työkaluja silmänräpäyksessä.

Sulkupintojen pyöröhionta on laadukas yksityiskohta. 
Ejektorien kynnet ovat jämerän näköiset.

Suuhiset ovat sormin kiinnitettävät. Avaimen pykälät 
puuttuvat kokonaan. Suuhisavain on kartiokitkatyypiä.

Iskurit virittyvät yhden työntötangon kautta. 
Saranatapit ovat vaihdettavat.

Korkea tähtäinkisko on Guerini Summit Impactin näkyvä 
piirre. Kiskon alla olevat tangot ovat lisäpainoja. 

Varmistin ei mene automaattisesti ”S”-asentoon. 
Piipunvalitsin liikkuu poikittain varmistimen nupissa.
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pEtRi palOn KOKEMuKsia
Helsinkiläinen Petri Palo, 50, aloitti uransa met-
sästäjänä, radoille hän tuli myöhäisherännäisenä 
eli 30- vuotiaana. Petri on viisinkertainen Suomen 
mestari sporting- ja compak sporting -lajeissa. 
Sportingissa hän on hallitseva mestari. Hopeaa ja 
pronssia on tullut molemmissa lajeissa, samoin 
joukkuemestaruuksia on kertynyt. Saavutuksiin 
kuuluu myös menestystä trapissa ja skeetissä. Hän 
on aikaisemmin ampunut mm. Browning- ja Fa-
barm-merkkisillä haulikoilla. 

Palo oli jo jäähdyttelemässä mittavaa ja me-
nestyksekästä uraansa, kun hän törmäsi eräässä 
ase-esittelyssä Guerini-haulikkoon. Korkea kisko 
sporting-haulikossa oli hänelle uutta ja kiehtovaa. 
Palo ajatteli, että josko sillä saisi pystypäisemmän, 
suoremman ja rennomman ampuma-asennon. 
Tähtäinkuva osoittautuikin Palon mieleiseksi. 

– Täytyy vain oppia luottamaan tähän korke-
aan kiskoon, joten hiukan opettelemista siinä on, 
Palo muistelee. – Pitää unohtaa vanhat opit ja pan-
na uutta tietoa kovalevylle. Nyt se on enää ukosta 
kiinni, mitä kiekoille tapahtuu. Ase on kyllä hyvä. 

– Tämä esittelyase on täysin standardi, en ole 
vielä lisäpainojakaan käyttänyt. Ase on suoraan 
laatikosta otettuna tasapainoinen, se on hyvä am-

pua ja siinä on hyvä laukaisu. 

Laukaisussakin on säätöjä, mutta niihin en ole vielä 
kajonnut. Aseen muunneltavuus on suuri etu. Täl-
lä pystyy ampumaan hyvin compak sportingia ja 
skeetia, ja trappia aivan loistavasti.

Palo on ollut niin tyytyväinen Gueriniin, että 
häneltä piti oikein nyhtää mahdolliset negatiiviset 
huomiot. Sellaisina hän pitää kuusiokolo- ja Torx-
ruuvien sekoittamista samassa aseessa. Samoin 
sitä, että puista perälevyä ei voi ostaa tarvikkeena. 
Ase on tilattava joko kumiperälevyllä tai puisella, 
mutta tarvikkeena levyä ei myydä. 

Tehdas vetoaa laadunvalvontaan, että se haluaa 
itse suorittaa perälevyn sovituksen. 

– Mutta kun muillakin valmistajilla on erilaisia 
perälevyjä tarjolla tarvikkeena, Palo ihmettelee. 

– Perälevyn materiaalin valintahan riippuu sekä 
vaatetuksesta että ampumalajista. 

– Kun Guerinissa on kaikenlaista innovaatiota, 
niin miksei siinä ole minkäänlaista peräkulman 
säätömahdollisuutta, Palo ihmettelee edelleen. 

– Se olisi tärkeä – minulle ainakin – ja olisin 
huokeasti valmis maksamaan sellaisesta ”satkun” 
lisää. Ei olisi vaikea toteuttaa, ja sellaisia on muil-
lakin merkeillä. 

– Mutta kaiken kaikkiaan, minusta Guerini on 
hinta-laatusuhteeltaan loista- va haulikko, summaa 
Palo lopuksi.

HintapOlitiiKKaa
Guerinin haulikkovalikoima on hyvin laaja. Uu-
tena maahantuojana Hjorth on aloittanut perus-
sortimentilla, joista hintaesimerkkejä: Tempio-
metsästysmallit alkavat 2100 eurosta päättyen 
sivulevylliseen Apexiin, 4950 euroa. Metsähauli-
kot ovat 12/76 pesitettyjä ja teräshaulileimattuja 
("Ranskan lilja").

Edullisin kiekkomalli on Temper, 1990 euroa. 
Tässä esitelty Summit Impact maksaa 3700 euroa 
sekä sporting- että trap-versiona. Artikkelissa ker-
rotut lisäpainot ja kuminen poskipakka ovat lisä-
varusteita.

Toimitusmyyntinä on mahdollista tilata mitä 
tahansa Guerinin laajasta valikoimasta. Toimitus-
ajaksi arvioidaan noin kuusi kuukautta.

Hjorth on juuri tuonut markkinoille uuden 
"varikkopysähdyksen". Trap-, skeet- ja sporting-
haulikoiden mukana tulee Pit Stop -kortti, joka 
oikeuttaa yhteen ilmaiseen huoltoon sopimuskor-
jaamolla eli Pirkan Aseessa. Tätä kirjoittaessani 
Pirkan Aseen Harri Laaksonen on juuri kotiutunut 
Guerinin tehtaalta Italiassa, missä hän oli oppimas-
sa tämän haulikkomerkin saloja.

Ilmainen Pit Stop -huolto on voimassa kaksi 
vuotta aseen ostopäivästä. Kaikilla Guerini-aseilla 
on viidentoista vuoden Guerini-takuu. u

hh Poskipakka on säädettävä. Puuharja on vakio,  
 kuminen on lisävaruste.

h  Liipaisin on säädettävissä pituussuunnassa,   
 kun löysätään pikkuruista Torx-ruuvia kuvassa  
 näkyvästä aukosta.

jj Guerinin monipuolista lisäpainovalikoimaa:   
 peräpaino/rekyylinvaimennin (ylh. vas.),   
 välikiskopainot (ylh. oik.) ja kiskopainot (alh.)

j  Säädettävän poskipakan torneissa on asteikot.

f Guerinin kisko on korkea. Välikisko   
 on ventiloitu. Aukkoihin voidaan  
 kiinnittää lisäpainoja.
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1. Raseborgs Skyttarin joukkue 
otti kultaa 10 IT Kiväärissä.

2. Palkinnot odottaa.

3. Taulujen takaa.

4. Sodankylän Ampujat 
odottaa vuoroaan.

5. Turun Seudun Ampujien urheili-
joita Juhani Forsmanin kainalossa.

6. Mikkelin Ampujat kannustaa.

7. Nuorimmaiset saivat pokaalin.

8. Nuorimmaiset saivat pokaalin 
myös kiväärissä.

9. IK 12 VT kolme parasta. Kultaa 
keskellä Nico Liljeqvist KAS, hop. 
vas. Rasmus Lagerström RS ja 
pronssia oik. Tomi Nopanen HAS.

10. Tohmajärven Urheilijain 
kiväärijoukkue Jenni Nenonen, 
Oona Koljonen ja Jenni 

Laakkonen. Yleisseurasta oli 
mukana seitsemän ampujaa.

11. Isojoen Urheilijain Jenna 
Niemelä (12) ja Paavo Virtanen 
(11) toimivat myös seuransa 
elävinä mainoksina.

12. Mikkelin Ampujat 
nappasivat kultaa.

13. EM-hopeamitalisti Marjo 
Yli-Kiikka vas. ja Jukka Törmänen 
ja Terhi Hopiavuori odottavat 
Kultahippukilpailujen avausta.

1. 2.

3. 4.

5.

8.

6.

7. 9. 10.

11. 12. 13.
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ampumaurheiluliiton Kultahippufinaali järjestettiin tänä vuonna Turun 
Kupittaalla 2.-3. huhtikuuta. Turun Seudun Ampujat (TSA) selviytyi 
järjestelyistä mallikelpoisesti, ja suuri osanottajien joukko kiitteli jär-

jestäjiä hyvin tuloksin ja iloisin ilmein. 49 seuraa oli lähettänyt Turkuun 364 
nuorta ja 110 joukkuetta.

TSA sai tapahtuman käyttöön oman laajan sisäampumaratansa lisäksi 
Kupittaan urheiluhallin pääareenan. Se oli riittävän suuri tila 5–14-vuotiaille 
nuorille. Lauantaina ohjelmassa olivat henkilökohtaiset ja sunnuntaina jouk-
kuekilpailut. Aseina olivat ilmakiväärit ja -pistoolit.

Katsomossa istui kaksi lounaisen Suomen "ikiampujaa": turkulainen Antti 
Yli-Paunu ja uusikaupunkilainen Mauri Ihattula. Kaksikolla oli vaikeuksia 
pysyä aloillaan.

– Tällaista ampumaurheilun pitäisi aina olla, miehet tuumivat peitelles-
sään korviaan erityisesti sunnuntaina, kun huutojoukkojen meteli koetteli 
hallin kantavia rakenteita seuraväen kannustaessa suojattejaan. 

Putoavien taulujen joukkuekisaa oli helppoa seurata erityisesti ratkaisu-
vaiheessa, kun enää kaksi joukkuetta oli jäljellä selvittämässä keskeistä pa-
remmuuttaan. 

Vain ampujat olivat rauhallisia, eikä meteli heitä häirinnyt. Huoltajilla oli 
”kaasu pohjassa”.

– Minä luen Aku Ankkaa. Ajatukset ovat muualla eikä minua jännitä, sanoi 
Kauhavan Ampujien 12-vuotias Aleksi Hakala lehti kädessään.

KaHtEna VuOtEna saMa JÄRJEstÄJÄ
Liiton nuorisovaliokunta myöntää Kultahippukisat aina kahdeksi peräk-
käisvuodeksi samalle järjestäjälle. Kupittaan kisan johtaja Jarmo Engblom 
piti ratkaisua erinomaisena. TSA ”harjoitteli” järjestelyitä vuosi sitten, ja tänä 
keväänä se pystyi vähäisemmin ponnistuksin tarjoamaan vierailleen hyvin 
onnistuneen tapahtuman.

– Seuraavat kisat järjestetään Kuopiossa (24.-25.2.). Toivon, että kisaval-
mistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. Erityisesti oheistoimintojen suunnittelul-
la ja noin sadan toimitsijan rekrytoinnilla on kiire. Seurojen toivon tekevän 
ajoissa mieluimmin muuttumattomat ilmoittautumisensa. Viime vaiheessa 
tuleviin toivomuksiin on vaikeata suhtautua myöntävästi, esimerkiksi samal-
la aseella ampuvista on järjestäjän tiedettävä tehtäessä eräohjelmaa, Engblom 
painotti.

Hän toivoi, että nuorisovaliokunta pohtisi ampumatukien mallia ja muo-
toa. Monen tuki on sitä luokkaa, että se ei tahdo sopia farmariautonkaan ta-
kaosaan. Esimerkiksi Ruotsissa tuet ovat huomattavasti yksinkertaisempia.

Ohjeensa saivat myös ampujat. Vaikka kuulutus hoidettiin esimerkillisesti, 
lapset eivät niitä kuunnelleet. Joskus ohjeet ohittivat ohjaajienkin korvat.

– Me saimme näistä kisoista osallistujilta kiitosta. Toivottavasti kuopiolai-
set pistävät ensi talvena vielä paremmaksi.  Lasten iloiset ilmeet olivat meille 
parasta kiitosta, Engblom sanoi.

saMaa Rataa JatKEtaan
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jukka Törmänen kiitteli hyviä järjestely-
jä. Hän sanoi Kultahipputoiminnan jatkuvan samansuuntaisena myös lähi-
vuosina. Nuorten vastaava kesätapahtuma voi muuttua myös kaksipäiväisek-
si, jos ruutilajeihin lisätään joukkuekilpailut.

Törmästä ilahdutti Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran nuorisotoi-
minnan voimakas piristyminen. Kupittaalla oli seurasta viisitoista ampujaa 
ja kuusitoista huoltajaa – keulimmaisena kevään EM-hopeamitalisti Marjo 
Yli-Kiikka.

Aselain muutos huolestutti Törmästä. Hän uskoi sen vaikuttavan lamaan-
nuttavasti aluksi nuorten ja sen seurauksena myöhemmin aikuisten parissa 
pistooliammuntaan – suomalaiseen menestyslajiin.

TSA:n ja Lounais-Suomen alueen nuorisopäällikkö Juhani Forsman oli 
hyvin tyytyväinen kisatapahtumaan ja oman alueensa runsaaseen osanot-
toon. Hän sanoi alueen nuorisotoiminnan olevan vilkasta Ahvenanmaalla, 
Kankaanpäässä, Salossa ja Turussa.

Kuopioon hän lupasi alueen lähtevän ensi helmikuussa suurella joukku-
eella. Yhtenä perusteena on kesäisin alueella järjestettävä ilma-aseiden Suvi-
sarja-kilpailu, josta kerrotaan toisaalla tässä lehdessä.

SAL:n nuorisopäällikkö Timo Rautio oli myös tyytyväinen kisajärjeste-
lyihin. Hän toivoi, että nuorilla olisi ennen päätapahtumaa kolme seuran tai 
alueen vastaavaa kilpailua. Silloin lapset olisivat tottuneempia kilpailemaan 
finaalissa.

Ensi vuoden helmikuussa Kultahippufinaali järjestetään suuressa Kuo-
pio-hallissa. Sektorivastaavat olivat tutustumassa Turussa kisajärjestelyihin, 
joten alle 15-vuotiaat päässevät tuolloinkin nauttimaan hyvin järjestetyistä 
kisoista.  u

onnistunut
kultahippufinaali Turussa

Teksti: Matti Erkkilä   Kuvat: Matti Erkkilä ja Timo Rautio

1994 Pieksämäki
1995 Kankaanpää
1996 Pielavesi
1997 Rovaniemi
1998 Hämeenlinna
1999 Mäntsälä
2000 Kuortane
2001 Savonlinna
2002 Hämeenlinna

2003 Hämeenlinna
2004 Kuortane
2005 Kuortane 
2006 Ylihärmä
2007 Ylihärmä
2008 Mikkeli
2009 Mikkeli
2010 Turku
2011 Turku

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

IMAS triplasi osanoton viime vuodesta.

Kultahippufinaalin tulokset >>
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10m ilmapistooli 8-vuotiaat istumatuki (sarjassa 
ampuneet aakkosjärjestyksessä): Vilko Berg karMaS 
147, Casper Corell kaa 191, kia Etelämäki lappja 174, 
Essi Hakala ka 165, Noora Halla Ma 185, aliisa keltto 
iMaS 176, Tiia koivisto ka 128, Ekku korhola Ma 190, 
aliisa kunnaspuro iu 177, jaakko lammintausta kaa 
165, Niklas Mietala lappja 164, Teo Mustonen lappja 
193, Veeti Mäkelä lappja 89, iina Niemelä iu 143, juuso 
Nieminen TSa 63, Viljami Norolampi iMaS 178, otto 
Rahikainen Ma 180, Saana Rannisto lappja 165, Tuomas 
Ranttila ka 185, aleksi Rissanen Soda 179, leevi Räisä-
nen Soda 194, Niko Räisänen Soda 161, Topias Teikari 
iu 173, janne Törmänen ivua 166, lotta Valden TSa 110, 
Ville Valden 8iT TSa 139.

10m ilmakivääri 8-vuotiaat istumatuki (sarjas-
sa ampuneet aakkosjärjestyksessä):  Vilko Berg 
karMaS 186, Ville Brotell TSa 172, kia Etelämäki lappja 
179, kasper Friman RS 200, Essi Hakala ka 173, Noora 
Halla Ma 189, Teppo Hautamäki leha 178, Essi Heis-
kanen piekSa 187, axel Hiidenheimo HlaS 189, konsta 
Hokkanen YVa 183, aliisa keltto iMaS 187, joonas kivi-
niemi HSa 171, juha klemola lappja 180, Tiia koivisto 
ka 184, Henna koivula leha 177, Ekku korhola Ma 190, 
joonas lahti kaa 166, jaakko lammintausta kaa 188, 
altti luukkanen HlaS 184, Niklas Mietala lappja 182, 
Seppo Miranda-laiho TSa 165, Teo Mustonen lappja 
185, Veeti Mäkelä lappja 153, onni Mäki-Hallila SSa 
180, juuso Nieminen TSa 159, Viljami Norolampi iMaS 
188, aapo perttu iMaS 188, Sakke petäjäsaari Mya 
186, otto Rahikainen Ma 168, Saana Rannisto lappja 
186, Tuomas Ranttila ka 190, aleksi Rissanen Soda 
175, leevi Räisänen Soda 174, Niko Räisänen Soda 
180, anette Sarastamo khja 192, otto Takku puku 173, 
Topias Teikari iu 150, Teemu Toivonen SSa 188, janne 
Törmänen ivua 182, Reetta Wallin puku 193, juuso 
Vimpari HSa 179, juha-pekka Vähätalo kaa 182, Milla 
Ylönen piekSa 198.

10m ilmakivääri 20 ls, 10-vuotiaat istumatuki: 1) 
axel Grönholm RS 199, 2. Elli Männistö puku 198, 3) 
jani-petteri leppänen HlaS 197 17xX,3x9, 4) aleksi kasi 
iMaS 197 15x, 5) Esa Savola lappja 197 13xX,4x10,3x9, 
6) Emma keskinen k-64 197 12xX,5x10,3x9, 7) aleksi 
Heinonen lappja 196 15x, 8) otto airas Ma 196 10x, 9) 
Roope katajisto ilma 195 15x, 10) joni kiviniemi HSa 
195 14x, 11) Venla Berg karMaS 195 14xX,1x10,5x9, 12) 
julia pohjola khja 195 14x, 13) Matti korhola Ma 195 
10xX,5x10,5x9, 14) Veera Malm khja 195 1xX,14x10,5x9, 
15) Miika karhu SSa 194 13x, 16) Riina leskelä Haaas 
194 12xX,3x10,4x9,1x8, 17) Erja lähetkangas Haaas 194 
11x, 18) Tuomas olli lappja 194 10x, 19) aaro pienimaa 
Soda 194 9x, 20) Sami Siltakorpi kaa 194 8x, 21) daniel 
liewendahl ÅSSF 193 11x, 22) Samuli kattelus Tou 
193 10x, 23) laura Norolampi iMaS 193 10x, 24) Meiju 

Tiainen lappja 193 9x, 25) Mia Seppälä lamaS 193 6x, 
26) aaro Haaranoja khja 192 12x, 27) Ronja Grönholm 
RS 192 11x, 28) Viktor Nyberg RS 191 11x, 29) atte 
kiikeri SaSa 191 11xX,9x9, 30) Tiitus luukkanen HlaS 
191 11x, 31) juho alakortes khja 191 10xX,2x10,7x9,1x8, 
32) arttu ahtilinna kita 191 9xX,3x10,7x9,1x8, 33) 
juho karihuhta kaa 191 9x, 34) lasarus Hangassalo 
iMaS 191 0x, 35) Elias Haapaniemi SaSa 190 12x, 
36) janika latvala lappja 190 9x, 37) Sirja perttamo 
Soda 190 8x, 38) Vihtori kasvala SaSa 190 7x, 39) Essi 
laksola khja 95 95 190 5x, 40) Nora Haaranoja khja 
189 10xX,1x10,8x9,1x7, 41) oskar kotala HSa 189 9x, 
42) paavo kallioinen puku 189 8x, 43) Roope-Eemeli 
Huttunen Haaas 189 6x, 44) kimi Huttunen ivua 189 
5x, 45) Miku ignatius SMY 188 9xX,2x10,7x9,1x8,1x7, 
46) arttu Vaittinen kita 188 8x, 47) Miika Mäkelä lappja 
188 8x, 48) Markus Nihti puku 188 5x, 49) Elias Soranta 
porkka 187, 50) leo Tamminen HlaS 186 6x, 51) juho 
Savola lappja 186 6xX,2x10,10x9,2x8, 52) oskari 
klemola lappja 186 1xX,8x10,9x9,1x8,1x7, 53) Mikko 
Mantere HlaS 185 5x, 54) Mari pihlaja ka 185 4x, 55) 
kaisa klemola lappja 184 7xX,3x10,5x9,4x8,1x7, 56) Tiia 
Yliketola HSa 184 5x, 57) Niko okkonen Ma 184 3x, 58) 
juuso Salminen TSa 183 10x, 59) jami ahl ka 183 5x, 
60) Tomi Seppälä lamaS 183 5x, 61) arttu palo SSa 182 
8x, 62) anni Tuurinkoski iMaS 182 7x, 63) aleksi Hak-
karainen khja 181 5x, 64) Tino Tukiainen Ma 181 4x, 65) 
leevi laiho kita 181 2x, 66) Valtteri Repo Tou 180, 67) 
jeremias Riutta HSa 179 5x, 68) leevi Nahkala SSa 179 
5x, 69) juho Suomalainen ka 176, 70) Saana Suominen 
SaSa 175 5x, 71) kiia Hokkanen YVa 175 4x, 72) joonas 
kukkola kuusa 171, 73) joni Raita TSa 169, 74) jesse 
Åhman Soda 164, 75) joona leppäaho k-64 163.

10m ilmakivääri 20 ls, 12-vuotiaat vastapainotuki: 
1) Nico liljeqvist kaS 190, 2) Rasmus lagerström RS 
187, 3) Tomi Nopanen HaS 186, 4) antti Heikkonen ivua 
183, 5) Riku koskela Sa 182, 6) Mika Varjo Ma 181, 7) 
Markus Tolvanen ja 180, 8) Nuutti pieskä HlaS 178, 9) 
Sonja Siitonen Hahlo 177 5x, 10) Henna olli lappja 177 
3x, 11) anni Niskanen Ma 176 5xX,9x9,4x8,1x7,1x6, 12) 
Elina Takku puku 176 4xX,10x9,4x8,2x7, 13) aki koivu 
NoSa 174 4x, 14) Risto kauppinen RSa 174 4x, 15) 
Tuomas perttu iMaS 174 3x, 16) Roni Rannisto lappja 
174 3x, 17) laura Simola Mu 174 3x, 18) julia Mäki-ikola 
HSa 174 3x, 19) aleksi Hakala ka 174 3x, 20) juuso 
koivisto ka 173, 21) aliina Tuurinkoski iMaS 172 4x, 
22) oskar Åkerlund kSF 172 3x, 23) Niklas puuskamäki 
ka 170, 24) lauri jaakkola lappja 169 2x, 25) Sofia 
Mäkinen iMaS 169 1xX,1x10,9x9,7x8,2x6, 26) laura 
kuusela Soda 169 1xX,1x10,9x9,5x8,4x7, 27) anniina 
Majapuro iMaS 168, 28) assi Sipola Soda 167 2x, 29) 
Senni lauttamus ka 167 2x, 30) Sebastian koskinen 
HlaS 166 6x, 31) Veini Tiainen lappja 166 2x, 32) 
anton autio Haaas 166 0x, 33) lauri klemola lappja 

Ilma-aseiden Kultahippufinaalit järjestettiin huhtikuun alussa Turussa Kupittaan urheiluhallissa. 
Lauantaina olivat henkilökohtaiset kilpailut, ja sunnuntaina olivat vuorossa joukkuekilpailut.
Kultahippufinaaleihin osallistui ennätysmäärä seuroja ja joukkueita. Mukana oli 49 seuraa 

ja 364 ampujaa, jotka ovat 8-14-vuotiaita. Suorituksia tuli viikonlopun aikana yhteensä 465. 
Joukkuekilpailussa oli mukana 110 joukkuetta.

Kultahippufinaalit järjesti Turun Seudun Ampujat (TSA), joka juhlii 85-vuotisjuhlavuottaan. 
Kisojen suojelija oli kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, joka tervehdyspuheessaan tote-
si, että ”Ampumaurheiluliitto yhdessä yli 300 jäsenseuransa kanssa on määrätietoisesti luonut 
edellytyksiä ampumaharrastukselle”.

– Tavoitteellinen työ erityisesti turvallisen harrastamisen kehittämiseksi on kantanut hedel-
mää, Wallin viittaa Kultahippufinaaleihin.

Vuosien 2012 ja 2013 Kultahippukisat käydään Kuopiossa. Ensi vuoden kisapäivät ovat 
24.-25. maaliskuuta.

165 5x, 34) jonna pukkila HSa 165 3x, 35) lenni-kalle 
kojola ka 165 2x, 36) klaus Wallin puku 164, 37) liina 
laine SaSa 161, 38) Teemu Hakkarainen khja 160 4x, 
39) Tommi angervisto lappja 160 2x, 40) Elli Saarela 
iMaS 160 1x, 41) paavo Virtanen khja 159, 42) Robert 
aspelin kSF 158, 43) jesse Saarinen puku 157, 44) 
juuso kiviniemi HSa 156 1x, 45) akseli keskinen k-64 
156 1x, 46) Tero Hakola HSa 154, 47) Nico lempinen 
lamaS 152, 48) linnea abrahamsson ÅSSF 151 2x, 49) 
johan Hayrabedian ja 151 2x, 50) antti-pekka Siivonen 
RSa 145, 51) jere akseli iu 143, 52) Ville Rehn porkka 
139 2x, 53) Heidi Sjöblom ka 139 1x, 54) aleksi keltto 
iMaS 139 0x, 55) joona Söderström SaSa 139 0x, 56) 
jesse latvala lappja 136 0x, 57) aleksi jääskeläinen 
kita 136 0x, 58) juuso Haapanen kaa 133, 59) Sameli 
Tuurinkoski iMaS 131, 60) joona Virtanen TSa 123 1x, 
61) inkeri Seppälä TSa 123 0x, 62) Miko Mönkkönen Ma 
113, 63) Timo koivula leha 111, 64) juho ovaska TSa 
93, 65) jani pöllänen TSa 89.

10m ilmakivääri 20 ls, 12-vuotiaat hihnatuki: 1) 
Veera pulkkinen Ma 199, 2) Susanna peräaho Haaas 
197, 3) Tomi krekula kuusa 195, 4) janne pennanen 
Tou 194 11x, 5) Teemu puuska Ma 194 11x, 6) Minna 
kärki Siura 194 11x, 7) Heikki Hynninen piekSa 193, 
8) jan-peter kauppinen Ma 192, 9) aleksi Mäkelä 
kuusa 191 8xX,4x10,7x9,1x8, 10) Ronja Niemi kaa 191 
5xX,6x10,9x9, 11) Tuomas lammintausta kaa 190 8x, 
12) julius Rantanen Ma 190 7x, 13) jonna Mauno kuusa 
190 5x, 14) oskari perälä ka 187 7x, 15) Santeri Repo 
Tou 187 6x, 16) Ville Hänninen Ma 171.

10m ilmakivääri 30 ls, 14-vuotiaat vastapainotuki: 
1) Marianne palo iMaS 293, 2) Sebastian långström 
kSF 289, 3) Santeri Saattonen HaS 284 12x, 4) Cristian 
Friman ESF 284 9x, 5) Maria liewendahl ÅSSF 283 11x, 
6) Riina karhu iMaS 283 10x, 7) kalle Nikulainen kita 
282 10x, 8) inka Havukainen kita 282 10x, 9) Tommi 
ojaniemi Soda 282 9x, 10) Tuomas korpela lappja 
281 12x, 11) Emilia korpelainen kita 281 10x, 12) Sofia 
perttu iMaS 280 9x, 13) Essi koivisto ka 280 7x, 14) 
Sami Sjöblom ka 279, 15) Niko ojaniemi khja 278 10x, 
16) armi Häkkinen Mu 278 10x, 17) Sami kojonen HSa 
278 8x, 18) kaisa jaakkola lappja 277 9x, 19) konsta 
aho lappja 277 9x, 20) Veikko keskinen k-64 277 7x, 
21) daniel lindeman Mu 277 7x, 22) jenna kuisma Mu 
275 10x, 23) Max Mattsson ÅSSF 275 8x, 24) Henna 
Viljanen Mu 275 5x, 25) jonna Mäki-ikola HSa 274 11x, 
26) anniina lindén lamaS 274 6x, 27) lauri Vähä-Savo 
Sa 272, 28) iiro liivola kaa 271 13x, 29) Sofi Sulanen 
lamaS 271 3x, 30) julius passi ka 270 7x, 31) Elin 
abrahamsson ÅSSF 270 6x, 32) laura Sipola Soda 269, 
33) Emmi Haukkala HSa 268 6x, 34) Markus Tötterman 
kSF 268 3x, 35) Niina Saarinen SMaS 267, 36) laura 
olli lappja 266, 37) Eetu lahdenpää kaa 265 7x, 38) 
jimi lång kaa 265 4x, 39) lauri Mäkelä lamaS 264, 40) 
aaro Tuukkanen Ma 263 6x, 41) Björn Friman ESF 263 
4x, 42) Martin Holmberg RS 262, 43) Saku kettunen HSa 
261, 44) Roope Maaranen ja 260 6x, 45) Riku akseli iu 

18. ilMa-asEidEn KultaHippuFinaali 2011, TuRku 2.-3.4.
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260 4x, 46) Mira Mäkelä lappja 258, 47) Teemu Hertz 
Ma 257 5x, 48) Eetu Siiskonen paS 257 3x, 49) aleksi 
Väkeväinen kita 256, 50) Mika laakkonen NaME-88 255 
3x, 51) Tuomo Hanhikoski ka 255 2x, 52) Essi anttila 
Soda 252, 53) Tino Seilonen TSa 251, 54) jussi Savola 
lappja 249 5x, 55) Suvi petäjäsaari Mya 249 4x,  56) 
Emma Takku puku 248, 57) Sami petäjäsaari Mya 245, 
58) Maija pernu ivua 243, 59) Tarmo Räsänen Ma 240 
4x, 60) Henri Ranttila ka 240 1x, 61) Valtteri autio HSa 
233 3x, 62) laura ahde lappja 233 1x, 63) johan Malm 
khja 229, 64) petra Malm khja 221, 65) jaakko Hirvas-
niemi Soda 216, 66) Matti koivula leha 213, 67) oskari 
Närhi porkka 212, 68) jyri Vesanen lappja 208, 69) Riku 
Hietalahti TSa 205, 70) pauliina pitkänen SaSa 202, 71) 
iivari Finnilä lappja 196, 72) arttu kunnaspuro iu 169.

10m ilmakivääri 30 ls, 14-vuotiaat hihnatuki: 
1) Miki Ylönen piekSa 300, 2) atte lahti Siura 299, 3) 
juho lähetkangas Haaas 298 27x, 4) jenni laakkonen 
Tou 298 26x, 5) Tiia Mauno kuusa 298 20x, 6) janne 
Moilanen Ma 297 25x, 7) Valtteri pulkkinen Ma 297 21x, 
8) Matias kiuru paS 295 24x, 9) joona Rajala kuusa 295 
20x, 10) Niko aarniolehto Haaas 294 23x, 11) pietari pu-
ronpää piekSa 294 18x, 12) oona koljonen Tou 294 16x, 
13) Sami Heiskanen piekSa 292 20x, 14) jari kinnunen 
piekSa 292 19x, 15) Esa Niemi kaa 292 18x, 16) janne 
Härkänen Ma 290, 17) Elina Vaitinen kuusa 289 19x, 
18) iida okkonen Ma 289 16x, 19) Eetu-Ville Rautiainen 
Siura 289 14x, 20) Taneli korhonen Siura 288, 21) jenni 
Nenonen Tou 286, 22) Santeri aarniolehto Haaas 279.

10m ilmapistooli 20 ls, 10-vuotiaat istumatuki: 
1) Venla Berg karMaS 200 14xX,6x10, 2) Esa Savola 
lappja 200 13xX,7x10, 3) Tuomas olli lappja 199,  4) 
aleksi Heinonen lappja 197 11x, 5) oskari klemola 
lappja 197 10x, 6) laura Norolampi iMaS 196, 7) kimi 
Huttunen ivua 195, 8) jermu Niitynpää TSa 194, 9) 

Sirja perttamo Soda 193, 10) aleksi kasi iMaS 192, 11) 
jimi Sillanpää kaa 191 8x, 12) aaro pienimaa Soda 191 
2x, 13) Matti korhola Ma 190 9xX,2x10,8x9,1x8, 14) 
Mika pihlajamäki kaa 190 0xX,10x10,10x9, 15) Mari 
pihlaja ka 189 8x, 16) janika latvala lappja 189 5x, 17) 
Sebastian Viitanen kuku 189 4x, 18) lasarus Hangassalo 
iMaS 188, 19) Tuomas kiuru paS 187 4xX,5x10,9x9,2x8, 
20) Mikko Mantere HlaS 187 3x, 21) Rami Ylilammi 
kaa 187 3x, 22) juho Savola lappja 186 5x, 23) jami 
ahl ka 186 5x, 24) Niko okkonen Ma 186 3x, 25) aapo 
paunonen Ma 186 1x, 26) Miika Mäkelä lappja 185, 
27) jani-petteri leppänen HlaS 184, 28) joonas Holma 
kaa 182, 29) Miku ignatius SMY 179, 30) jesse kukkola 
kuusa 177, 31) Tiia Yliketola HSa 176 2x, 32) Tuomas 
Hautamäki leha 176 2x, 33) Sami kauko asas 174 
1xX,3x10,6x9,10x8, 34) Valtteri karhunen leha 174 
1xX,2x10,10x9,6x8,1x6, 35) jesse Åhman Soda 172, 36) 
joni Raita TSa 163, 37) juho Suomalainen ka 162, 38) 
jeremias Riutta HSa 154.

10m ilmapistooli 20 ls, 12-vuotiaat vastapainotuki: 
1) anni Niskanen Ma 182, 2) Henna olli lappja 176, 3) 
Cristian Friman ESF 174 3x, 4) akseli keskinen k-64 
174 1x, 5) juuso koivisto ka 170 1x, 6) antti Heikkonen 
ivua 170 1x, 7) leevi Siren TSa 169, 8) Teemu puuska 
Ma 167 5x, 9) jere akseli iu 167 1x, 10) arttu ihalainen 
piekSa 167 0x, 11) laura kuusela Soda 167 0x, 12) paula 
Hautala kuku 166, 13) lauri jaakkola lappja 164, 14) 
Niki Hautoniemi äSa 163, 15) jere kangas Soda 162, 16) 
Tommi angervisto lappja 157, 17) otto kallama kaa 153, 
18) jesse latvala lappja 152, 19) assi Sipola Soda 150, 
20) jenna Niemelä iu 149 2x, 21) anna-Elisa pukkinen 
HSa 149 1x, 22) oliver kotala HSa 147, 23) Mika Varjo 
Ma 144, 24) Roni Rannisto lappja 143, 25) Ella-Maria 
pukkinen HSa 142 0x, 26) Tuomas lammintausta kaa 
142 0x, 27) Elina Ripatti Ma 140, 28) Heidi Sjöblom ka 

139, 29) aleksi Hakala ka 137, 30) joni okkola kaa 130, 
31) juho Tommila kaa 126, 32) Miko Mönkkönen Ma 117, 
33) aleksi kuusiaho TSa 116, 34) iikka Yli-antola kaa 82.

10m ilmapistooli 30 ls, 14-vuotiaat vastapainotuki: 
1) Tomi Nimell kuku 277, 2) Tommi ojaniemi Soda 276 
4x, 3) atte kangas Soda 276 3x, 4) jani pitkänen kaa 
273 5x, 5) Teemu Hertz Ma 273 3x, 6) kaisa jaakkola 
lappja 272, 7) Essi anttila Soda 271 3x, 8) Essi koivisto 
ka 271 2x, 9) Eero Vaija kuusa 270 3x, 10) Maija pernu 
ivua 270 2x, 11) anniina lindén lamaS 269, 12) Taru 
Teikari iu 268, 13) Saara Tallbacka leha 267 7x, 14) 
Tuomas Murtoniemi TSa 267 4x, 15) oskari Eloranta kaa 
267 2x, 16) juho koivisto iu 266 4x, 17) Niklas lehtonen 
Tua 266 4x, 18) Henna Viljanen Mu 266 3x, 19) joanna 
Haapaniemi SSa 266 3x, 20) Essi kuisma Mu 265 2x, 
21) Mariella källi leha 265 1xX,6x10,15x9,6x8,1x7,1x5, 
22) Sakari kauppinen RSa 265 1xX,4x10,17x9,6x8,2x7, 
23) laura olli lappja 264, 24) Marika Röyhkiö SSa 
262 4x, 25) Sandra Toivonen kuusa 262 3x, 26) anssi 
pukkinen HSa 261, 27) Veikko keskinen k-64 260 5x, 
28) aleksi Väkeväinen kita 260 3x, 29) kalle Nikulainen 
kita 260 3x, 30) julius passi ka 260 2x, 31) konsta kivi 
TSa 259 3x, 32) Sofi Sulanen lamaS 259 1x, 33) inka 
Havukainen kita 258, 34) Niko Roos RSa 257, 35) Sami 
Sjöblom ka 255, 36) anu palosaari TSa 254 3x, 37) 
Björn Friman ESF 254 2x, 38) Tuomas korpela lappja 
254 1x, 39) jimi lång kaa 252 3x, 40) Tarmo Räsänen 
Ma 252 2x, 41) Riku akseli iu 252 2x, 42) Marianne 
palo iMaS 251 4x, 43) Varpu Yli-antola kaa 251 1x, 44) 
Henri Ranttila ka 249, 45) janne Moilanen Ma 248, 46) 
jussi Savola lappja 247, 47) juuso Riutta HSa 234, 48) 
ada pekola TSa 232, 49) Mikko Mäkipernaa ka 227, 50) 
laura ahde lappja 219, 51) Mira Mäkelä lappja 214, 52) 
arttu kunnaspuro iu 167. 

ilmapistooli, 8-vuotiaat istumatuki 
Kulta: lappajärven ampujat i
(Teo Mustonen, Tuomas olli, aleksi Heinonen)
Hopea: kauhavan ampujat
(Essi Hakala, Tiia koivisto, Tuomas Ranttila)
pronssi: kankaanpään ampujat
(jaakko lammintausta, joonas lahti, Casper Corell) ja Mik-
kelin ampujat (Ekku korhola, otto Rahikainen, Noora Halla)
alkukilpailu: 1) ka 11, 2) lappja i 11, 3) lappja ii 10, 4) 
Soda 9, 5) Ma 8, 6) kaa 7, 7) iMaS 6, 8) iu 3.  
ilmapistooli, 10-vuotiaat istumatuki 
Kulta: lappajärven ampujat i
(oskari klemola, Miika Mäkelä, Esa Savola)
Hopea: Mikkelin ampujat
(Niko okkonen, Matti korhola, aapo paunonen)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura
(lasarus Hangassalo, laura Norolampi, aleksi kasi)
ja Sodankylän ampujat (aaro pienimaa, jesse Åhman, 
Sirja perttamo)
alkukilpailu: 1) lappja i 14, 2) Soda 11, 3) Ma 10, 4) HSa 
9, 5) iMaS 9, 6) lappja ii 8, 7) ka 7, 8) kaa i 7, 9) kaa ii 4.
ilmapistooli, 12-vuotiaat vastapainotuki 
Kulta: Sodankylän ampujat
(jere kangas, assi Sipola, laura kuusela)
Hopea: Mikkelin ampujat
(Elina Ripatti, Mika Varjo, anni Niskanen)
pronssi: isojoen urheilijat (paavo Virtanen, jenna 
Niemelä, jere akseli) ja lappajärven ampujat ii
(jesse lattava, Veini Tiainen, Tommi angervisto)
alkukilpailu: 1) iu 8, 2) Ma 6, 3) HSa 5, 4) lappja 4, 5) 
Soda 3, 6) lappja ii 3, 7) kaa 1, 8) kaa ii 1.  
ilmapistooli, 14-vuotiaat vastapainotuki
Kulta: isojoen urheilijat
(Riku akseli, juho koivisto, Taru Teikari)
Hopea: Mäntsälän urheilijat
(armi Häkkinen, Essi kuisma, Henna Viljanen)
pronssi: kankaanpään ampujat

 
(jimi lång, oskari Eloranta, jani pitkänen) ja kiteen ampu-
jat (aleksi Väkeväinen, inka Havukainen, kalle Nikulainen)
alkukilpailu: 1) ka ii 8, 2) kaa 8, 3) iu 8, 4) lappja i 7, 5) 
kita 6, 6) TSa 5, 7) ka i 5, 8) Mu 5, 9) Ma 4, 10) lappja 
ii 4, 11) Soda 4, 12) HSa 2. 
ilmakivääri, 8-vuotiaat istumatuki
Kulta: kauhavan ampujat
(Essi Hakala, Tiia koivisto, Tuomas Ranttila)
Hopea: lappajärven ampujat i
(kia Etelämäki, Niklas Mietala, Teo Mustonen)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura (Viljami 
Norolampi, aapo perttu, aliisa keltto) ja Mikkelin ampujat 
(otto Rahikainen, Ekku korhola, Noora Halla)
alkukilpailu: 1) ka 11, 2) iMaS 11, 3) lappja i 10, 4) Ma 
8, 5) kaa 8, 6) TSa 7, 7) HSa 7, 8) lappja ii 7, 9) Soda 3. 
ilmakivääri, 10-vuotiaat istumatuki 
Kulta: Raseborgs Skyttar
(Viktor Nyberg, axel Grönholm, Casper Friman)
Hopea: Hämeenlinnan ampumaseura
(jani-petteri leppänen, Mikko Mantere, Tiitus luukkanen)
pronssi: lappajärven ampujat ii
(Tuomas olli, oskari klemola, aleksi Heinonen) ja  
isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura (Nasarus 
Hangassalo, laura Norolampi, aleksi kasi) 
alkukilpailu: 1) RS 15, 2) iMaS 14, 3) HlaS 13, 4) khja ii 
12, 5) lappja ii 12, 6) SSa 12, 7) khja i 11, 8) Soda 10, 
9) HSa ii 10, 10) lappja i 9, 11) kita 9, 12) puku 9, 13) 
kaa i 8, 14) SaSa 8, 15) Ma 7, 16) lappja iii 6, 17) HlaS 
ii 6, 18) HSa i 5, 19) ka 2. 
ilmakivääri, 12-vuotiaat vastapainotuki 
Kulta: kauhavan ampujat i
(juuso koivisto, lenni-kalle kojola, Niklas puuskamäki)
Hopea: lappajärven ampujat i
(Henna olli, laura jaakkola, Roni Rannisto)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura i
(anniina Majapuro, Elli Saarela, Sofia Mäkinen) ja punka-
laitumen kunto (jesse Saarinen, Elina Takku, klaus Wallin)
alkukilpailu: 1) ka i 10, 2) lappja i 8, 3) puku 6, 4) Ma 6, 
5) iMaS i 6, 6) ka ii 5, 7) HSa 4, 8) Soda 3, 9) lappja ii 
2, 10) iMaS ii 1. 

ilmakivääri, 12-vuotiaat hihnatuki 
Kulta: kuusankosken ampujat
(Tomi krekula, aleksi Mäkelä, jonna Mauno)
Hopea: Mikkelin ampujat
(Ville Hänninen, julius Rantanen, jan-peter kauppinen)
pronssi: Tohmajärven urheilijat
(Valtteri Repo, janne pennanen, Santeri Repo) 
alkukilpailu: 1) kuusa 11, 2) Tou 9, 3) Ma 8. 
ilmakivääri, 14-vuotiaat vastapainotuki 
Kulta: kyrkslätt Skytteförening
(Robert aspelin, Markus Tötterman, Sebastian långström)
Hopea: Mäntsälän urheilijat
(Henna Viljanen, jenna kuisma, armi Häkkinen)
pronssi: isonkyrön Metsästys- ja ampumaseura
(Sofia perttu, Riina karhu, Marianne palo) ja kauhavan am-
pujat i (Tuomo Hanhikoski, daniel Sjöblom, Sami Sjöblom)
alkukilpailu: 1) Mu 9, 2) kSF 9, 3) ka ii 8, 4) iMaS 7, 
5) ÅSSF 6, 6) ka i 6, 7) kita 6, 8) lappja iii 5, 9) Soda 
5, 10) lamaS 5, 11) RS 5, 12) HSa i 5, 13) kaa 3, 14) 
lappja ii 3, 15) lappja i 3, 16) kjha 3, 17) HSa ii 2, 18) 
Ma 1, 19) iu 1, 20) TSa 1.
ilmakivääri, 14-vuotiaat hihnatuki 
Kulta: Mikkelin ampujat i
(Veera pulkkinen, janne Moilanen, Valtteri pulkkinen)
Hopea: Siilinjärven urheiluampujat
(atte lahti, Taneli korhonen, Eetu-Ville Rautiainen)
pronssi: pieksämäen Seudun ampujat
(Sami Heiskanen, pietari puronpää, Miki Ylönen) ja Mikkelin 
ampujat ii (iida okkonen, Teemu puuska, janne Härkänen)
alkukilpailu: 1) piekSa 14, 2) Ma i 13, 3) Tou 11, 4) kaa 
10, 5) Siura 10, 6) Ma ii 10.

JOuKKuEtulOKsEt

Joukkuekilpailut 2011
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Miksi harrastat ammuntaa?
Se on hauskaa ja haastavaa.

Mikä on tavoitteesi?
Päästä ensin maajoukkueeseen.

Mikä on kivointa ammunnassa? 
Onnistuminen.

Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan? 
Rauhallinen ja kärsivällinen.

Mikä on unelmasi? Olympiavoitto.

Minkälainen on hyvä valmentaja?
Rento ja positiivinen.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Trap-ampuja Janne 
Kirvesmäki.

Mitä muuta toivoisit seurasi  
toiminnalta kuin ammuntaa?
Enemmän voisi olla kilpailuja.

Tekniikka vai tahto?
Sopivassa määrin molempia.

Mikä on lempihedelmäsi? Sitruuna.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Pyy.

Mukavin kouluaine? Matematiikka.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

Lempivärisi? Punainen.

Paras elokuva? Harry Potter ja kuoleman 
varjelukset osa 1.

Mikä sinusta tulee isona? Arkkitehti.

Kuka olet? Matias Kiuru.

Mistä olet kotoisin? Helsingistä.

Kuinka vanha olet? 12-vuotias.

Mitä seuraa edustat?
Poliisien Ampumaseuraa. 

Kuinka kauan olet harrastanut 
ammuntaa? Kolme vuotta.

Mikä on lajisi? Kivääri.

Kuka toimii valmentajanasi?
Isä ja seuran valmentajat.

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Kalastus ja metsästys.

Miten aloitit ammunnan?
Kävin kokeilemassa ilma-aseita radalla, 
menin ampumakouluun ja sen jälkeen liityin 
seuraan.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Rauhallinen, määrätietoinen.

Revolverihaastattelussa >
Matias Kiuru
Poliiisien AmPumAseurA (PAs)

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä :)

Koelaukaukset

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali

totuus...

Kuva: Timo Rautio

kuuluu
Kuva: Timo Rautio

totuus...

Lapsen

Matias Kiuru francis wikström
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toisen-
     lainen 
         totuus

Ja sitten kuullaan

-valmentajan suusta
Kuva: Timo Rautio

francis wikström

laulun sanat > Francis WiKströM
Poliisien AmPumAseurA (PAs)

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Kasvaa sekä ihmisenä 
että tässä tapauksessa urheilijana.

Millaiset harjoitusmahdollisuudet 
seurassanne on? Ilma-aseilla hyvät, 
ruutiaseilla voisi olla paremmat.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi? Määrä ja laatu 
nousuvireessä.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Kuunteleva, ohjaava ja palkitseva.

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Valmennettavan 
kehittymisen näkeminen.

Entä haasteellisinta? Ihminen on yksilö.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi?
Monenlaista yhdessäoloa.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Vähintään yhtä keskeistä 
kuin tekniikkaharjoittelu.

Hienoin urheilija, jonka tiedät?
Niitä on paljon.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Kasvattaa yhteiskunnalle 
hyödyllisiä kansalaisia ja tarjota heille 
terveitä vapaa-ajanharrastuksia 
urheiluammunnan voimin.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?

Positiivinen asenne.

INTRO
Kuka olet? Francis Wikström.

Mistä olet kotoisin? Helsingistä.

Mikä on urheilutaustasi?
Kolmetoista vuotta kivääriampujana, 
Suomen mestaruus ja muita mitalisijoja. 
Nykyään myös valmentajana ja mukana 
vaikuttamassa eri piireissä.

Miten olet päätynyt ohjaamaan  
ja valmentamaan?
Opettaminen on aina ollut mukavaa.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Tahto.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Kärki on kova mutta kapea. Yhä 
heikommaksi muuttunut ratatilanne 
ja uudistuva aselaki vaikeuttavat 
harrastamista. Näkyvyys ja 
katsojaystävällisyys ovat parantuneet.

Mikä on SAL:n alueesi (Etelä-Suomi) 
ampumaurheilun tila? Nuorisotyön 

kannalta kovaa vauhtia paranemaan 
päin, mutta etenkin pk-seudulla surkea 
ratatilanne verottaa harrastamisen 
mahdollisuuksia.

Mikä on suomalaisen 
kivääriammunnan tila? Paljon lahjakkaita 
nuoria, ja hyvää oppia saadessaan heistä 
voi kehittyä maailmanluokan tähtiä.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Kehittää niin seuran nuoria kuin koko 
ampumaurheilua parempaan suuntaan.

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? 9½.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassanne? Suurin osa toimii lastensa 
valmentajina ja ”roudareina” sekä mukana 
järjestämässä eri tapahtumia.

Mikä on seurasi historian kohokohta? 
Rikkaasta historiasta on vaikea poimia 
yksittäistä kohokohtaa. Ehkä se vielä 
odottaa.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Lähinnä kilpailuja järjestämällä, 
jäsenmaksuilla ja tuotteiden myynnillä.

Kuva: Hanna Piipponen
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t
oukokuun viimeisen viikonlopun tiivis ja monipuolinen ohjelma piti 
nuoret ampumaurheilijat aktiivisina koko Sporttileirin ajan. Your 
Move -suurtapahtuma sen sijaan jatkui vielä kolme päivää pidem-
pään eli kesäkuun 1. päivään asti. Tapahtuman ensimmäisiä päiviä 

kiusannut sateinen ja kolea sää vaihtui onneksi lämpimän kesäiseksi kolmen 
viimeisen päivän ajaksi.

– Your Movessa oli todella hauskaa ja aika kului mukavasti, eräs Ampu-
maurheiluliiton sporttileiriläinen sanoi ja toivoi lisää samankaltaisia leirejä.

– Eikä telttamajoituskaan olisi pahempi idea, hän ehdotti.
Leiriläisten mielestä mukavaa oli sekin, ettei ihan koko aikaa am-

muttu. Ajankohta sai myös kehuja, kuten myös harjoitteet. Ne olivat 

”mukavia ja erilaisia kuin yleensä”, sanoi eräs leiriläinen, joka ei ollut koskaan 
ampunut tölkkikärpästä tai kolmiota. Jotkut olivat sitä mieltä, että leiri olisi 
voinut olla pari päivää pidempikin.

Helsingin Olympiastadionilla oli Ampumaurheiluliiton esittelypiste. La-
jiesittely ja ampumakokeilu Noptel-laitteilla kiväärissä ja pistoolissa sekä 
haulikkosimulaattori trap-ammunnassa palvelivat innokkaita kokeilijoita, 
joita olikin ilahduttavan runsaasti koko tapahtuman ajan. Ampumaurheilu 
esittäytyi niin sanotulla Target Zonella Olympiastadionilla A-katsomon alla 
olevalla tasanteella. 

Paikan päällä kävivät muun muassa olympiamaapaikan varmistanut pistoo-
liampuja Kai Jahnsson ja Nuoren Suomen puheenjohtaja Petteri Kilponen.

tÄRKEintÄ On, EttÄ liiKKuu!
Kolmivuotisen kampanjan huipennus Your Move näkyi ja kuului Olympia-
stadionin ympäristössä, sillä tapahtumapaikkoina toimivat muun muassa 
Paavo Nurmen kenttä, Mäntymäen kenttä, Töölönlahti, Jäähalli ja Eläintar-
han urheilukenttä. Kampanjan tavoitteena oli lisätä nuorten liikkumista, pa-
rantaa nuorten mielikuvia urheilusta ja aktivoida nuoret itse vaikuttamaan 
oman liikkumisensa mahdollisuuksiin. Tärkein viesti oli: ei ole väliä miten 
liikkuu, kunhan liikkuu.

Suurtapahtumassa oli mukana yli 60 urheilun lajiliittoa. Tapahtuman 
järjestivät Nuori Suomi ja Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) yhdessä laji-
liittojen kanssa. Nuoret olivat mukana suunnittelussa tapahtuman nimestä 
lähtien, ja monet sisällöistä toteutettiin nuorten ideoiden ansiosta. Näin siitä 
saatiin nuorten näköinen. Tapahtumaorganisaatio palkkasi avukseen kym-
meniä nuoria valtion työllistämistuella. 

Yksi tapahtuman erikoisuuksista olivat Mäntymäen kentällä olleet neljä 
erilaista elementtiä eli jää, lumi, hiekka ja street. 

Teksti: Lassi Palo
Kuvat: Timo Rautio ja Lassi Palo

Your Move käynnistyi Maunulan ampumaradalla.

Your Move -tapahtumassa oli vilskettä kuuden päivän ajan
”tOdElla HausKaa Ja aiKa Kului MuKaVasti!”

Ampumaurheiluliiton Sporttileiri 
oli osanottajien mielestä 
hieno ja antoisa kokemus. Se 
järjestettiin Helsingissä Maunula 
ampumaradalla touko-kesäkuun 
vaihteessa pidetyn Your Move 
-suurtapahtuman yhteydessä. 



Leirijoukot ennen leirikilpailua.
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sinEttisEuRaHaKEMus pitÄÄ JÄttÄÄ  
ElOKuun 1. pÄiVÄÄn MEnnEssÄ. 

Sinettiseuraksi haetaan toiminnan arvokkaan sisällön takia. 
Lähtökohtana on seuran oma halu kehittyä laadukasta 

nuorisotoimintaa tekeväksi seuraksi. 
Seurojen toiminta arvioidaan sinettikriteerien osalta joka toinen 

vuosi. Sinettiseuraksi aikovien seurojen kanssa tehdään seuran 
kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, joka tähtää Sinettiseura-
laatumerkin myöntämiseen seurasta riippuen 1-2 vuoden kuluessa 
prosessin alkamisesta.

Ampumaurheiluseurat hakevat Nuori Suomi -sinettiä Ampuma-
urheiluliitolta, ja nuorisovaliokunta vastaa haku- ja valintamenettelyn 
toteuttamisesta. Valiokunta tekee vuosittain syyskuussa esityksen 
SAL:n hallitukselle sinettiseuraksi hyväksyttävistä seuroista.

Sinetti myönnetään Nuoren Suomen ohjeen mukaisesti 
ensimmäisellä kerralla kahden vuoden määräajaksi ja tämän 
jälkeen kolmen vuoden määräajaksi.

HaKuMEnEttElY
– Hakemuksen voi jättää 1.8.2011 mennessä.
– Seura täyttää hakulomakkeen ja liittää siihen seuran 
toimintalinjan, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

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

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

Sinettiseurastatuksesta kiinnostuneet aktiiviset, nuorisotoimintaan 
panostavat seurat voivat ottaa yhteyttä Ampumaurheiluliiton 
nuoriso- ja koulutuspäällikköön Timo Rautioon.

lisätietoa hakuprosessista:
www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/sinettiseurat

tai nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio 040 820 2300,  
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

HaE sinEttisEuRaKsi 1. ElOKuuta MEnnEssÄ!

Vilskettä riitti, sillä kolme viimeistä päivää oli tarkoitettu koululaisille, jot-
ka testasivat taitojaan niin parkourissa kuin turbomove-radallakin, joka oli 
hauska ja hillitön ilmalla täytetty tunnelimainen rata, jossa edettiin kiipeillen, 
ryömien, väistellen ja hyppien. Ninjaradalla oli erilaisia haastavia etenemista-
poja sisältäviä tehtäviä, ja viikinkirata oli haasteellinen esterata, joka koostui 
muun muassa kiipeilystä, ryömimisestä ja tasapainoilusta. Voima, nopeus ja 
ketteryys olivat ominaisuuksia, joita tarvittiin radan nopeaan selvittämiseen. 

Osanottajia oli tuhansia ja tuhansia.

”lEiRistÄ JÄi KiVat MuistOt!”
Your Moven superfanit saapuivat tapahtumaan tapaamaan nuoria ja testaa-
maan taitojaan lajipisteillä ja radoilla. Esimerkiksi tuore jääkiekon maail-
manmestari Mikael Granlund kävi innostamassa nuoria.

Tapahtuman avajaispäivän pääesiintyjä 
oli Haloo Helsinki!, ja lauantain kisadiscoa 
tähdittivät Jare&VilleGalle sekä Don Johnson Big 
Band. Tapahtuman huipensi keikkakesänsä aloitta-
nut Jenni Vartiainen. Muita esiintyjiä olivat muun 
muassa Cheek, Fintelligens ja Disco Ensemble. 

Palataan vielä lopuksi erään nuoren ampu-
maurheilijan antamaan leiripalautteeseen, jossa 
tiivistyy hieno fiilis:

– Leiri oli todella kiva ja ampuminen oli kivaa. 
Leiri olisi voinut olla ehkä hiukan pidempi, mutta oli toikin ihan hyvän mit-
tainen. Kivaa oli myös se, kun pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin ja eri lajei-
hin. Olisi kiva, että leirejä olisi useammin. Tästä jäi niin kivat muistot!  u

Antero Häkkinen opastaa.

Haulikkosimulaattorissa riitti ampujia.

Jalkapallopojat Kokkolasta 
innostuivat kokeilemaan ampumista.

Your Movessa oli 
mahdollista kokeilla useita 
erilaisia rohkeutta ja 
ketteryyttä vaativia ratoja.



URHEILUAMPUJA 3/201138

suomen Ampumaurheiluliiton lahjakkaim-
mat nuoret ampujat kokoontuivat yhteiselle 
kesäleirille Siilinjärvelle kesäkuun toisella 

viikolla. Leirillä oli nelisenkymmentä 15–19-vuo-
tiasta tehoryhmäläistä. 

Suurin lajiryhmä oli kivääri neljällätoista nuorel-
la ampujallaan. Skeetissä oli yhdeksän, liikkuvassa 
maalissa kuusi, pistoolissa kuusi ja trapissa kolme 
urheilijaa. 

– Hellettä oli jopa 30 astetta, ja se teki hyvää. 
Nuoret saivat hyvää kokemusta, kun he ampuivat 
lämpimissä olosuhteissa ja joutuivat kiinnittämään 

Teksti: Lassi Palo 
Kuvat: Timo Rautio

tehoryhmän yhteisleirin siilinjärvellä 

huomiota esimerkiksi nesteytykseen, Ampumaur-
heiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo 
Rautio sanoi.

– Jotkut huomasivatkin, kuinka helle vaati veronsa 
esimerkiksi tarkkuudessa. Leiriemme aikana on usein 
ollut kylmä ilma – joskus vain neljä astetta – mutta 
nyt lämmin sää oli loistojuttu. Myös etelän lapset tuli-
vat tietämään mitä itikat ovat, Rautio naurahti.

Hänen mukaansa leirin yhteishenki oli hyvä, ja 
kaikki saivat mitä olivatkin tulleet hakemaan: leirin 
aikana saatiin lajiryhmien valmennuksellisia asioi-
ta vietyä hyvin eteenpäin erinomaisissa olosuhteis-

dopingnäytteiden pakastaminen aloitettu
Suomessa on tämän vuoden aikana alettu pakastaa dopingnäytteitä. Maailman an-

tidopingsäännöstön mukaan urheilijaa voidaan rangaista myös jälkikäteen, mikäli 
uudelleen analysoinnissa näyte todetaan positiiviseksi, vaikka näyte olisi ensimmäises-
sä analyysissä raportoitu negatiiviseksi. 

– pakastamme useiden lajien kansainvälisen tason huippu-urheilijoiden doping-
näytteitä. analysoimalla näytteet uudelleen voimme rangaista vilppiin syyllistyneitä 
urheilijoita. Näytteitä voidaan säilyttää säännöstön mukaan kahdeksan vuotta, Suomen 
antidopingtoimikunnan (adT) testauspäällikkö katja Huotari sanoo.

dopingtestien määrä Suomessa oli viime vuonna korkein koskaan. adT teki 2404 
dopingtestiä, joista 2259 oli kansalliseen dopingtestausohjelmaan kuuluvia dopingtes-
tejä. kansallisessa testausohjelmassa tehtiin 449 testiä enemmän kuin vuonna 2009. 
pääpaino oli kilpailuiden ulkopuolisissa virtsatesteissä, joita tehtiin 1176. 

adT teki myös muiden antidopingorganisaatioiden kuten Maailman antidopingtoimis-
to Wada:n ja kansainvälisten lajiliittojen pyynnöstä 145 testiä. Testejä tehtiin yli 80 lajissa. 
Testatuimmat lajit olivat hiihtourheilu (240), yleisurheilu (225 testiä), jääkiekko (154), voi-
manosto (129) ja jalkapallo (112). dopingrikkomuksia oli viime vuonna kaksitoista. 

– dopingtestien määrä lisääntyy Suomessa edelleen tänä vuonna. pystymme tes-
taamaan esimerkiksi nuoria, huipulle pyrkiviä urheilijoita entistä paremmin. aktiivinen 
dopingtestaus takaa kaikille urheilijoille oikeuden reiluun peliin, Huotari sanoo. 

Poimintoja Suomen Antidopingtoimikunnan (AdT) kansallisen 
testausohjelman puitteissa tekemistä virtsa- ja veritesteistä vuonna 2010:

Lisää tietoa aiheesta: www. antidoping.fi

Hiihtourheilu 240
Yleisurheilu 225
jääkiekko 154
Voimanosto 129
jalkapallo 112
amerikkalainen jalkapallo 93
Salibandy 85
lentopallo 84
koripallo 80

Suunnistus 60
uintiurheilu 60
---
Ringette 27
Soutu 27
ampumaurheilu 26
judo 24
jääpallo 24

f Kivääriryhmä ennen leirikisaa. Kiväärin 
valmentajat Mikko Mattila ja Jukka Törmänen 
takarivissä ja Pekka Rissanen (vas.).

i Pistooliryhmä ennen leirikilpailua. 
Pistoolin tehoryhmän valmentaja Jyrki 
Latvala takarivissä oikealla.

läMMiN Sää kRuuNaSi

Leirijoukot Puntinsilimän päärakennuksen edessä.

sa ja erinomaisessa valmennuksessa.
Tehoryhmät ovat kokoontuneet vuodesta 1997 

lähtien. Neljä viimeisintä leiriä on järjestetty Mik-
kelissä ja Siilinjärvellä. Valmentajat miettivät nyt 
missä ensi vuoden leiri järjestettäisiin. Myös ajan-
kohta on vielä auki.

– Leirien tarkoituksena on se, että nuoret saavat olla 
ikäistensä kanssa ja kesälomalla ilman koulupaineita. 
Ajatuksena on myös se, että heille syttyisi oma palava 
halu, into ja kipinä harjoitella sekä sellainen fiilis, että 
jess, nyt haluan tulla huippu-urheilijaksi ja että ensi 
kautta varten treenaan vieläkin paremmin!

f Liikkuvan maalin 
ampujat Heinjoen 
ampumaradalla. Ryhmän 
valmentaja Mika 
Mankinen taustalla. h Skeet-ryhmä tauolla Hannu Säävälän (vas.) johdolla.
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Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II

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

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

www.noptel.fi

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

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

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

edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnan-

harjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.

Nuorilla vilkas kevät ja alkukesä
Suomen nuoret ampumaurheilijat tekivät toukokuussa onnistuneen 
vaikkakin tappiollisen maaottelumatkan Viroon. He kilpailivat Viroa vas-
taan luotilajien maaottelussa (ilma-aseet sekä 25m ja 50m ruutiaseet), 
joka järjestettiin Tallinnasta etelään sijaitsevassa Männikussa.

Viro voitti maaottelun pistein 151–135.
– Hieman hävisimme maaottelun, mutta siitä huolimatta muutamia 

tosi hyviä näyttötuloksia meidän nuoremme ampuivat. Varsinkin Kata-
rina Långström ja Aleksi Leppä ovat kehittyneet tänä vuonna. Juuso 
Pekurinen on myös kehittynyt erinomaisesti, ja lisäksi Anton Miettinen 
urakoi useissa lajeissa ampuen erinomaisia finaalituloksia, Suomen 
joukkueenjohtajana toiminut Mikko Mattila sanoi.

– Keli oli kesäinen, tuuli hieman häiritsi, mutta samahan se oli kaikilla. 
Muutama joutui ampumaan tuulisemmalla radalla, ja taulujen vaihdot 
teimme käsivaihtona. Eipä se paljoa hyvää mieltä ja yritystä häirinnyt.

Touko-kesäkuun vaihteessa Saksan Suhlissa järjestetyissä nuorten 
kansainvälisissä kilpailuissa suomalaiset nuoret saavuttivat hyviä si-
joituksia: Elin Liewendahl oli kolmas ilmakiväärin ja -pistoolin Super 
Cupissa, Suomen pojat neljänsiä kaksoistrapin joukkuekilpailussa 
(Henrik Parkkinen, Juuso Ikävalko ja Teemu Jutila) ja Annika Sihvonen 
kuudes tyttöjen 50m pienoiskiväärin makuun kilpailussa. 

Marko Haataja sijoittui seitsemänneksi poikien skeetissä, Tiina Jän-
kälä kahdeksanneksi tyttöjen 25m pistoolissa ja Jaakko Björkbacka 
yhdeksänneksi poikien 50m pienoiskiväärin makuun kilpailussa, 

Viro–suomi -maaottelun tulokset löytyvät osoitteesta:
www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=5287771
suhlin tulokset löytyvät osoitteesta:
www.iwk-suhl.de/component/option,com_phocadownload/itemid,15/id,6/view,category/

KiVÄÄRiJaOstO
jäRjESTää kESä Cup -kilpailuN 
ampumaurheiluliiton kiväärijaosto järjestää tämän kesän aikana kokeiluna 
valtakunnallisen 50m makuun cup-kilpailun, jonka nimi on kesä cup. 

kolme osakilpailua on nyt takana (Matin kisat, karelia Match ja Salon ampu-
makisat) ja kolme on jäljellä. Ne ovat Säkylä Gp (16.-17.7.), nuorten SM-kilpailut 
Mikkelissä (23.-24.7.) ja SM-kilpailut samoin Mikkelissä (Y ja N 27.-28.8.).

Erillistä kilpailua ei ammuta, vaan tulokset otetaan suoraan osakilpailujen 
tuloksista. kilpailun pisteet ovat sijapisteitä. kun sarjat on yhdistetty samaan 
taulukkoon, annetaan osakilpailun voittajalle 10 pistettä ja siitä alaspäin aina 
yksi piste vähemmän. 

kokonaispisteissä lasketaan osakilpailujen pisteet yhteen. Viimeisen 
osakilpailun jälkeen arvotaan kaikkien osanottajien kesken palkinto.

lisätietoja löytyy osoitteesta: www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=5379714

Jaakko Björkbacka (oik.) valmistui lähihoitajaksi ja Gisela Miettinen ja Anton Aprelev 
viettivät lakkiaispäivänsä Suhlin nuorten kilpailuissa. Joukkue muisti heitä ruusuin.

K
uva: Pirjo Peltola
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M
aassamme on monia ampumaurheilijoita, jotka ovat käyneet us-
kollisesti SM-kilpailuissa. Menestys ei kaikilla ole ollut mielessä 
päällimmäisenä. Usean tavoitteena on ollut katkeamaton osan-
ottojen ketju. 

Siihen pyrki myös Ossi Kohijoki, 57, mutta puhtaaseen listaan tuli tahra 
vuonna 2007. Sairaus esti tuolloin liikkuvan maalin harrastajan tähtäykset. 
Vuodesta 1972 lähtien hän on osallistunut vuosittain johonkin Y-sarjan SM-
kisaan sairausvuotta lukuun ottamatta. 

Kohijoki ei ole kiertänyt arvokisoja vain tilastojen vuoksi. Hän on myös 
menestynyt. Sen todistaa kotona pöytä, jonka lasin alla on valtaosa saavute-
tuista 157 SM-mitalista. Lähes kahden neliömetrin kokoinen muhkea pöy-
tä ei pysty säilyttämään miehen kaikkia SM-mitaleita, mutta valtaosa sinne 
omaksi ja vieraiden ihailtavaksi mahtuu. Metsästäjäliiton kisoista hän muis-
telee saavuttaneensa lisäksi kymmeniä mestaruuskilpailujen mitalia.

– Nuorten SM-kilpailuihin osallistuin jo vuonna 1968. Kolme vuotta myö-
hemmin saavutin poikien sarjassa ensimmäisen mestaruuteni. Mitalini ovat 
50m villikarjusta, 100m hirvestä ja 10m liikkuvan maalin lajeista.

Näin muistelee Akaan kaupungin rakennustarkastaja Ossi Kohijoki. Urja-
lan Ampujat oli nuorukaisen ensimmäinen seura, mutta vuodesta 1973 hän 
on edustanut mahtiseura PHA:ta.

isÄ OssinKin taKana
Ossin isä oli innokas metsästäjä, ja hän kilpaili pienoiskivääri- ja riistamaa-
lilajeissa. Poika sai tietenkin kokeilla omaa tarkkuuttaan. Kun se oli hyvä ja 
ammunta kiinnosti, hän lähti seuratoimintaan mukaan.

Kohijoki eteni edustusampujaksi saakka, mutta kovin moniin kisoihin 
ei päässyt. Siitä pitivät huolen Jussi Aho, Heikki Koskinen, Jorma Lievonen, 
Seppo Manninen, Paavo Mikkonen, Juha Rannikko, Terho Ritvanen, Matti 
Säteri ja humoristi Timo Vuohensilta. 

Hirven parilaukauksien PM:n hän voitti Hollolassa vuonna 1975. MM-ki-
soissa Sveitsin Thunissa hän oli 11:s villikarjun sekajuoksuissa vuonna 1974.

– Näin jälkeenpäin vähän harmittaa se, että minulla ei ollut koskaan val-
mentajaa. Annoin tasoitusta muille, kun opin monesti eri asioita vasta kan-
tapään kautta.

usKOMatOn ViERuMÄKi
Ossi Kohijoki on ehtinyt kilpailla jo Suomen Urheiluopiston komealla radalla 
Vierumäellä.

– Tuntuu uskomattomalta, että meillä on tällainen harjoitus- ja kilpailu-
paikka, kun vertaan sitä niihin olosuhteisiin, joihin saimme tyytyä takavuo-
sina.

Hän muistelee silti hyvillä mielin Hollolan, Salon, Tampereen, Pieksämäen, 
Onttolan ja Mäntän ratoja, vaikka eivät ne urheiluopiston tasoisia tietenkään 
olleet. RS:n ulkorata Inkoossa on tällä hetkellä Kohijoen mielestä ulkorato-
jemme hyvä ykkönen.

Mitalirohmu on hyvin tyytyväinen siitä, että liikkuvan maalin lajilla on 
valoisa tulevaisuus Suomessa. Heikkilän veljekset Tomi-Pekka, Sami ja Mika 
sekä Jani Suoranta ovat jo kansainvälisiä huippuja samoin kuin tyttöjen sar-
jassa Micaela Qvarnström. Lajilla on lisäksi vahva puolestapuhuja Pekka 
Kuusisto. Raumalainen luotsaa Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) 
liikkuvan maalin komiteaa.

– Nuoret ovat hyviä kilpailijoita ja esimerkillisiä muutenkin, eivätkä kom-
pastele rappusissa.

– Jos pysyn terveenä, 200:n SM-mitalin saavuttaminen on mahdollista. 
Nyt ei kisamenestys ole tärkein kotoa lähdön syy, vaan vanhat kaverit, joita 
etäisyyksien vuoksi pääsen tapaamaan vain kisoissa, Kohijoki sanoo.

Ossi Kohijoki kehuu vuolaasti Suomen Urheiluopiston 
tarjoamia harjoitus- ja kilpailuolosuhteita. Ossi KOHiJOKi

on SM-kisojen
mitalirohmu

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä, Vierumäki

157
 sal:n
 SM-mitalia
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Contact information:
Megalink as Hestehagen 6, 

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

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

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

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

Running target100m

System overview:

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

Suvisarjasta
Maijalan makaukseen

lounaisessa Suomessa on kehitetty omia kilpailumuotoja. koko aluetta koskeva kil-
pailu on nuorille tarkoitettu ilma-asein ammuttava Suvisarja-kisa. Salossa tunnetaan 
lisäksi Maijalan makaus ja 2x20+2x20 laukauksen pienoiskiväärin asentokilpailu.

– Seurat pyysivät aluejaostoa järjestämään nuorille ilma-asekilpailuja myös kesä-
kaudella, ja niin sanottu Suvisarja-kisa aloitettiin viime vuonna, lounais-Suomen ja 
TSa:n nuorisopäällikkö juhani Forsman kertoo.

kokonaiskilpailussa voi menestyä hyvin, vaikka ei voittaisikaan. Yhteistulosta 
laskettaessa ei huomioida ammuttuja pisteitä, vaan pisteitä saa sijoituksen mukaan. 
Voittaja saa 10, toiseksi tullut yhdeksän ja kymmenes ja kaikki seuraavat yhden sijoi-
tuspisteen. jokaisesta osanotosta saa nuori yhden arvan. 

kun kaikki kilpailut ovat ohi, arvokkaan pääpalkinnon saa arvonnan kautta. lisäksi 
jaetaan muitakin palkintoja.

– kilpailu on saanut nuoria paljon liikkeelle, ja olen tarjonnut kilpailumalliamme 
muillekin Sal:n alueille, mutta en ole vielä kuullut, että sitä käytettäisiin muualla, Fors-
man harmittelee.

SaSa järjestää jäsenilleen mielenkiintoisen pienoiskiväärin asentokilpailun. Siinä 
ammutaan 2x20 laukausta sekä pystystä että polvelta. asentosarjojen välissä on pidet-
tävä tauko ja halutessaan voi ampua uudet koelaukaukset. 

Seurakisaan saavat osallistua myös TSa:n ampujat, sillä seuroilla on sopimus siitä, että 
turkulaiset saavat käyttää SaSa:n ulkorataa ja salolaiset vastaavasti kupittaan sisärataa.

Seudulla tunnetaan lisäksi sellainenkin kilpailu kuin Maijalan makaus. Eino Maija-
lan aloitteesta alettiin järjestää 100 laukauksen kilpailua pienoiskiväärillä makuulta. Se 
sai nopeasti nimekseen Maijalan makaus.  Teksti: Matti Erkkilä

Ensi kesänä Kööpenhaminassa järjestetään kiväärilajien Pää-
kaupunkiottelu. Silloin tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun 
Kööpenhaminan, Tukholman ja Oslon joukkueet käynnistivät 

yhä voimissaan olevan neljän vuoden välein järjestettävän kilpailun. 
Helsinki liittyi mukaan Suomen itsenäistymisen jälkeen SAL:n perus-
tamisen vuonna 1919.

Kolme kisapäivää kestävään tapahtumaan kuuluu useita kilpailuja, 
mutta pääkilpailuna on niin sanottu vaihtoasekilpailu. Siinä kilpail-
laan neljän ampujan ryhmissä. Kussakin ryhmässä on yksi ampuja 
kustakin kaupungista. 

Poikkeukselliseksi kisan tekee se, että kilpailija ampuu oman aseensa 
lisäksi vastaavan laukausmäärän myös ryhmän muiden jäsenten aseilla. 
Edellisen päivän harjoituksessa vaihtoaseita on saanut kokeilla oikean täh-
täyspisteen löytymiseksi.

Suomessa tapahtuman valmistelusta vastaa Helsingin seudun Am-
pumaurheilun Tuki -yhdistys. Sen puheenjohtajana toimii Jorma Sipilä, 
joka peri tehtävän Pekka Kurkiselta, eniten osallistumiskertoja (14) ke-
ränneeltä espoolaiselta.

Kisamatkan kulut ovat vähävaraiselle yhdistykselle suuret, mutta 
toistaiseksi se on onnistunut avustusten turvin tarjoamaan ilmaisen 
kisamatkan reilulle 30 ampujan ja johtajan kokoiselle joukkueelle.

 
Raha löytyy – entä ampujat?
Matkakassan kokoaminen ei liene ensi vuonna yhdistyksen suurin 
ongelma. Se lienee 30:n 300m kivääriampujan löytäminen pääkau-
punkiseudulta. Tämä vaikeus kiusasi joukkuetta myös kaksi vuotta 
sitten, kun Tukholma isännöi arvokasta tapahtumaa. 

– Tavoitteemme on löytää ottelun runko eli noin 20 ampujaa jo tämän 
vuoden aikana pidettävissä katsastuskilpailuissa, puheenjohtaja Jorma Si-
pilä suunnittelee. 

Oslo on ollut menestyksekkäin viimeisissä kilpailuissa, ja se on suo-
sikki myös ensi vuoden juhlaottelussa.

Helsingin joukkueen jäljellä olevat tämän vuoden katsastuskilpailut 
ovat 6.7., 6.8. (300m aluemestaruuskilpailut) ja 27.8. Kilpailut järjeste-
tään Hollolassa Hälvälän radalla. Lisäksi tuloskuntonsa voi valitsijoille 
näyttää Hälvälässä 17. heinäkuuta järjestettävissä kilpailuissa.

Helena Juppala voitti pääkilpailun vuonna 2006 Oslossa. Santaha-
minan kotikisoissa Helsinki hävisi vain karvaan pisteen Oslolle vuon-
na 2002. Siinä ovat viimeisimmät Helsingin menestyksen hetket odo-
teltaessa Kööpenhaminan juhlakisan tuloksia. 

Helsinki valmistautuu
pääkaupunkiotteluun

Teksti: Matti Erkkilä

Heimo Kohijoki 
(kuvassa) on 
osallistunut jo 
kaksitoista kertaa 
Pääkaupunki-
otteluun. Pekka 
Kurkinen johtaa 
tilastoa 14 
osallistumiskerralla.



MaRKKinOintiYHtEistYÖn RapORtti
Merkittiin hallitukselle tiedoksi raportti kolmen liiton markkinointiyhteistyöstä.

Merkittiin keskustelu käydyksi ja todettiin, että toiminnanjohtaja tekee oman 
arvionsa siitä, miksi projektissa ei onnistuttu tavoitellusti. Saavutettuja tuloksia 
voidaan hyödyntää oman rahoituksen edistämisessä.

uRHEiluaRpa OY:n tilannE
Maanantaina pidettiin ”uuden arpajaisyhtiön osakkaiden kokous”, jossa kerrottiin 
hankkeen nykytilanne. Neuvotteluja on käyty Miljonlotterietin kanssa ja selvitetty 
lisäksi paria kotimaista vaihtoehtoa. kokouksen päätös oli jatkaa hanketta edelleen 
ruotsalaisen vaihtoehdon pohjalta.

Hankkeelle pyritään rekrytoimaan mahdollisimman nopeasti uusi vetäjä. 
Työryhmä, johon kuuluvat Teemu japisson, arto kuusisto, leena Nieminen ja 
Mikko Sainio sekä petri Heikkinen ja Heikki kahakorpi, jatkaa edelleen. Merkittiin 
hallitukselle tiedoksi.

sÄÄntÖMuutOs cOMpaK/spORtinG
Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan esityksestä compak/sporting sääntömuutos. 
annettiin Curt Sjöblomille valtuudet stilisoida teksti sääntömuotoon.

idpa
Merkittiin alustava keskustelu käydyksi. päätettiin pyytää lajista lausunto 
kilpailuvaliokunnalta ja practicaljaostolta. 

Esc:n HaKuasiat/EsitEttÄVÄt asiat
Sal ei lähde hakemaan 2014-2015 EM-kilpailuja, vaan laaditaan suunnitelma 
yhdessä Sal–ok -huippu-urheilun kehitysryhmän ja muiden kilpailutoimeen liittyvien 
tahojen kanssa siitä, mitä nimettyjä kisoja lähdetään hakemaan ja valmistaudutaan 
hakuun hyvissä ajoin. Hakuselvitystä tehtäessä hyödynnetään Sport Finlandin (Slu:n 
kv-palvelut) osaamista. ESC:n kokouksessa ei ole henkilövalintoja.

saKsan aMpuMauRHEiluliittO 150 v
Saksan ampumaurheiluliitto juhli 150 vuotista taivaltaan 28.-30.4. päätettiin lähettää 
onnittelusähke. lisäksi liitto järjestää heinäkuussa Gothassa vielä juhlallisuudet. 
päätettiin, että puheenjohtaja Mikko Nordquist osallistuu 9.-10.7. juhlallisuuksiin.

paRalYMpiaKOMitEan Ja slu:n KEVÄtKOKOuKsEt
paralympiakomitean vuosikokous oli 27.4. Slu:n kevätkokous pidettiin 5.5. 
Slu-yhteisö asetti itselleen viime keväänä haastavan tavoitteen: ”olemme 
maailman liikkuvin urheilukansa 2020.” Tätä näkyä on syvennetty huippu-urheilun 
muutosryhmän työssä, lasten ja nuorten visioprosessissa sekä aikuisten kunto- ja 
terveysliikunnan visioprosessissa, joihin myös Sal:sta on osallistuttu.  Slu järjesti 
ennen kevätkokousta seminaarin teemalla ”Mitä urheilussa pitäisi muuttua?”. 

KOKOusRapORtti
Merkittiin tiedoksi pekka kuusiston raportti ESC:n hallituksen kokouksesta.

EM-KisaBudJEtti
Hyväksyttiin EM-kilpailujen talousarvio. Todettiin, että talousarvio on vielä alustava ja 
muuttuu suunnitelmien edistyessä. Hallitus totesi myös, että talousarvion ylijäämä on 
niin pieni, että vähäinenkin muutos kuluissa tekee tuloksesta alijäämäisen.

EM-KisaORGanisaatiO/palKattaVat
EM-kilpailujen johtoryhmän esityksestä hallitus vahvisti seuraavien henkilöiden 
toimenkuvat kisoissa ja palkkauksen:

Nina paloheimo 1.4.2011-29.2.2012/viestintä ja apulaispääsihteeri
pirjo Manninen 1.8.2011-31.3.2012/taloudenhoito, maksuliikenne, majoitusjärjestelyt
Risto aarrekivi 1.4.2011-31.3.2012/pääsihteeri

MuutOs Kasa-aMpuMaJaOstOOn
Valittiin jyrki Vuorjoki kasa-ampumajaostosta eronneen jari laulumaan tilalle.

laJiJaOstOJEn KansaiVÄlisEt KilpailuaVustuKsEt
Myönnettiin kv. kisa-avustuksia seuraavasti: practical 5000 €, mustaruuti 2000 €, 
sporting 1500 €.

päätettiin, että hallitukselle tehdään vastaisuudessa päätöksen pohjaksi selvitys 
mm. lajin harrastajamääristä, aikaisemmin myönnetyistä avustuksista, lajin saamasta 
muusta tuesta ja lajijaostojen osuudesta.

pYYdEtYt lausunnOt
Merkittiin hallitukselle tiedoksi SM:lle mennyt lausunto aseasetuksesta. 
YM/SYkE on pyytänyt Sal:lta lausuntoa ampumaratojen lupajärjestelmästä.  

Markku lainevirta esitteli Sykkeelle 27.5. mennessä toimitettavan lausunnon.  
Merkittiin tiedoksi myös Curt Sjöblomin selvitys 13.5.2011 pidetystä, 

poliisihallituksen järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa käsiteltiin 
harrastustodistuksien antamista.  

sM-Kilpailut Ja Hallitus
päätettiin, että hallituksen jäsenet tekevät toiminnanjohtajalle esitykset 
osallistumisistaan SM-kisoihin mahdollisimman pikaisesti. Risto aarrekivi toimittaa 
yhteenvedon osallistumisista hallitukselle.

sEuRaaVat KOKOuKsEt
- kesäkuu: vko 25, 22.6  klo17.15
- heinäkuu: vko 30, 28.7. klo 17.15
- elokuu: vko 33,  18.8. klo 17.15
- syyskuu: vko 37, 15.9. klo 17.15
- lokakuu: vko 41, 12.10. klo 17.15
- Grande Finale -kauden parhaat 29.-30.10. Vierumäki
- marraskuu: vko 45, 8.11. klo 17.15
- liittovaltuusto 26.11.
- joulukuu: vko 50, 14.12. klo 17.15

Esc:n YlEisKOKOusEdustus
päätettiin, että ESC:n kokoukseen 30.7. osallistuvat puheenjohtaja Mikko Nordquist, 
toiminnanjohtaja Risto aarrekivi ja Nina paloheimo. kokouksessa annetaan raportti 
EM-kisajärjestelyistä.  

talOus 30.4.2011
Merkittiin taloustilanne 30.4.2011 tiedoksi hallitukselle.

EROaVa sEuRa
Hämeen urheiluampujien Valmentajat on kokouksessaan 15.4.2011 päättänyt 
lopettaa toimintansa. Myönnettiin seuralle ero liitosta.

suOMEn tulEVan HallituKsEn HallitusOHJElMa
Toiminnanjohtaja nosti esille kysymyksen ampumaratakysymyksen sisällyttämisestä 
hallitusohjelmaan ja ohjelman valmistelijoiden muistuttamisesta ko. asiassa. 
päätettiin, että Markku lainevirta muotoilee hallitusohjelman valmistelijoille kirjeen 
ampumarata-asian sisällyttämiseksi Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmaan. 
Mukaan kirjeeseen laitetaan eduskuntaryhmille helmikuussa lähetetty kirje. 

OlYMpiapaiKat
Todettiin, että ampumaurheilulla on lontoon olympiakisoihin kolme paikkaa ja 
vammaisampujilla yksi paikka ja kaksi MQS-paikkaa paralympialaisiin.

HALLITUSPääTöKSIä, Kokoukset 12.4. ja 19.5.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) ovat tutkineet haitta-aineiden kulkeutumista maaperästä 
pohjaveteen Nummi-Pusulan Mansikkakuopan ampumaradalla. 
Tutkimus osoittaa, että haulikkoradan haitta-aineiden kulkeutuminen 
on hidasta ja haitat pohjaveteen aiemmin oletettua vähäisemmät. 

Tutkimuskohteeksi valittiin haulikkoradat ja tutkittaviksi haitta-ai-
neiksi lyijy, arseeni ja antimoni, joita hauleissa on eniten. Ampuma-
rata sijaitsee Keräkankareen tärkeällä pohjavesialueella.

– Pohjavedessä ei havaittu ampumaradasta johtuvien pitoisuuk-

sien kasvua, erikoistutkija Timo Tarvainen Geologian tutkimuskes-
kuksesta sanoo.

Mallilaskelmien perusteella haitta-aineiden kulkeutumisajat poh-
javeteen ovat hyvin pitkiä, jopa tuhansia vuosia.

Tarvaisen mukaan tutkimus aloitettiin noin vuosi sitten, ja siihen 
vaikutti muun muassa eri tahojen kiinnostus saada lisää tietoa maa-
maavesi-jakautusmiskertoimien käyttämisestä riskiarvioinnissa.
Lisää tietoa tutkimuksesta löydät osoitteesta:
www.gtk.fi/Media/lehdistotiedotteet.html?file=/_system/pressReleases/news_0443.html

Haulikkoradan haitta-aineiden kulkeutumista tutkittu
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80 VuOtta
Suurnäkki kauno HaS 6.7.
Hälikkä Heikki HVa 9.7.

75 VuOtta
Vilkki pertti HaS 16.6.
lamminmäki jaakko paS 22.7.
Nikander Raimo Cal 12 7.8.
Rihu Yrjö TSa 20.8.

70 VuOtta
Vähäsalo jaakko TSa 12.7.
Terävä keijo TSa 13.7.
kivistö Raimo SäSa 16.7.
lindgren Mauno TSa 19.7.
Vahter Eino kuusa 19.7.
Sjöberg olavi SäSa 21.7.
jääskeläinen Raimo NoSa 24.7.
Haleva olavi Sa 29.7.
Mäntylä Seppo Sa 3.8.
lehtisalo pentti Sa 4.8.
Suurnäkki ossi paS 6.8.
Rissanen Väinö TSa 8.8.
Vainio Niilo MSa 12.8.
Ruuskanen Seppo HaS 14.8.
Herrala Taisto HaS 15.8.
lahtinen Raimo kuusa 18.8.
Happo uno HVa 20.8.
kurki ari HVa 28.8.

60 VuOtta
Helminen jarmo kuusa 12.7.
uusitalo kari Eja 17.7.
Nieminen jukka kuusa 3.8.
Wanne Tapio Sa 9.8.

Mariani-Cerati lawrence ESF 10.8.
lindroos Esa SäSa 13.8.
kyckling Eero HaS 14.8.
Hiironen juhani HaS 15.8.
lahti pertti SäSa 20.8.
Sund lauri SäSa 22.8.
Reijo anttila k-uaS 28.8.
Ruuska Timo paS 31.8.

50 VuOtta
kuusisto Esa NoSa 9.7.
Ruohonen Reijo Sa 10.7.
Savukari Sirkka HaS 11.7.
Niskanen pekka oMaS 13.7.
Salonen Markus paS 14.7.
Siltala Hannu oMaS 14.7.
pakkanen pauli oMaS 16.7.
Suokas juha kuusa 17.7.
lehtola kari Sa 19.7.
kivistö Veli-Matti NoSa 20.7.
lehtinen arto NoSa 21.7.
Heikkilä jari Sa 26.7.
Rintamaa pasi HVa 26.7.
ala-järvenpää jarmo Sa 27.7.
Hietanen antti MSa 27.7.
Vuorinen jukka kuusa 30.7.
jäntti arto oMaS 31.7.
jalonen kauko oMaS 6.8.
kanerva Timo TSa 6.8.
Honkanen pasi Sa 14.8.
Salmi jorma kuusa 15.8.
kärkkäinen jukka HVa 18.8.
Nylund jan TSa 25.8.
Ebges petri Sa 26.8.
Haapala Nina Sa 26.8.

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

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

Onneksi Olkoon

JARI SAvoLAInEn aloittanut OK:n huippu-
urheilijoiden urasuunnittelun asiantuntijana
jari Savolainen aloitti kesäkuun 1. päivänä päätoimisesti huippu-urheilijoiden ura-
suunnittelun asiantuntijana aiemmin tehtävää hoitaneen Tuuli Merikosken siirryttyä 
uusiin tehtäviin. Savolainen jatkaa siten Suomen olympiakomiteassa vuodesta 2001 
lähtien toteutettua huippu-urheilijoiden uraohjausta. 

Savolainen, 36, on ollut aiemminkin olympiakomitean lähituntumassa työskennelles-
sään freestylen nuorten olympiavalmentajana vuosina 2007-10 ja kuulumalla olympiako-
mitean urheiluoppilaitosten ja -akatemioiden seurantaryhmään vuodesta 2009 lähtien. 

Valmentajataustan lisäksi Savolaisella on urheilijatausta freestylestä, jossa hän oli par-
haimmillaan kumparelaskussa seitsemäs MM-kisoissa 2001. koulutukseltaan hän on elintar-
viketieteiden maisteri (ETM), ja hän on suorittanut valmentajan ammattitutkinnon (VaT). 

Savolainen on myös toiminut toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen valmenta-
jana 2004-10 sekä valmennuspäällikkönä 2006-10 (jyväskylän seudun koulutuskun-
tayhtymä/jämsän ammattiopisto).

– Savolainen on huippu-urheilun ammattilainen, jolla on hyvä näkemys urheilijan 
urapolun haasteista ja huippu-urheiluvalmentautumisesta, olympiakomitean haasta-
jaohjelman vastuuvetäjä asko Härkönen kuvailee uutta kollegaansa.

– Edeltäjäni eli Tuuli Merikoski teki erinomaista työtä urheilijoiden urasuunnittelun 
ja tukitoimintojen kehittämiseksi. on hienoa jatkaa yhteistyötä niin itse urheilijoiden 
kuin kaikkien niiden eri tahojen kanssa, jotka tukevat urheilijoita eteenpäin urheilu- ja 
siviiliuralla, Savolainen sanoo uudesta työtehtävästään.

ok:n urasuunnittelijan asiantuntijan tehtävä on määräaikainen 31.12.2012 asti.

// Tavarapörssi

Myydään Walther-tarkkuuspistoolin vaihtosarjat GSp 32 + GSp 22 + oSp 22 
kal. piiput, laukaisukoneistot, lippaat ja kaksi vuolematonta säätökahvaa.
Hp. 1000 €. Sekä perinnepistooli parabellum p08 9mm ja kiikari.
ota yhteyttä: veikko.seppa@gmail.com tai puh. 0400 415 417

Myydään Sako Triace. alkuperäinen salkku, jossa kaikki piiput (.22 short, .22 
lR ja .32) ja kaikki lippaat (2/cal). Muokkaamaton Morinin M-kokoinen kahva. 
alkuperäiset työkalut ja jonkin verran varaosia. parannettu laukaisukoneisto 
(pihlajamäki ii) ja ”turboruuvi”. asiallinen paketti asiantuntijalle tai aloittelijalle. 
.22short a-tarviketta kaupan päälle 200 kpl. Myydään ampumalajin vaihtamisen 
takia tarpeettomana. kuvia lähetän pyynnöstä. Hp 1400 €. lisäksi myynnissä 
Taurus pT99aFS 9mm -pistooli kahdella lippaalla (15/lipas). kromattu luisti ja 
piippu, alumiinirunko, mustat kumiset kahvalevyt. kuvia pyynnöstä. Hp. 275 €.
ota yhteyttä: janne liinavirta (lahti), janne.liinavirta@fimnet.fi tai 040 748 2687

Myydään erittäin hyväkuntoinen Benelli World Cup Mp90S -pienoispistooli. 
ase on uutena hankittu vuonna 2005, ja sillä on ammuttu noin 2500 laukausta. 
pistooli ja kahva ovat alkuperäisessä kunnossa, ase on toiminut ilman ongelmia 
ja sitä on huollettu huolellisesti. ase sijaitsee kirkkonummella ja on pyynnöstä 
nähtävissä. Myydään tarjouksien perusteella. kauppaan kuuluvat myös kanto/
säilytyskotelo, huolto- ja työkalusarja, kaksi lipasta ja öljypullo. kaupan päälle 
tulee vielä Benellin lippis. ase myydään, koska lopetan ammuntaharrastukseni.
ota yhteyttä: kimmen@kolumbus.fi tai 045 114 8022/kim liljequist

Myydään Hämmerli-vapaapistooli (hp. 650 €) ja Hämmerli-ilmapistooli
(hp. 550 €) 480. käytettyjä hyväkuntoisia molemmat.
ota yhteyttä: pekka Hummasti 040 412 9905, pekka.hummasti@kuusamo.fi

Myydään vapaapistooli Toz 35. aseen kunto hyvä. Myydään tarpeettomana. 
laukku ja tarvikkeet mukana. ota yhteyttä: orvokki alaniva, Mänttä-Vilppula.
oki.alaniva@pp.inet.fi, 0400 468 860

Myydään erittäin hyväkuntoinen lyhytpiippuinen 22 lR Hämmerli X-Esse 
-pienoispistooli. ase on hankittu vuonna 2003, ja sillä on ammuttu noin 7000 
laukausta. ase on alkuperäisessä kunnossa, se on toiminut ilman ongelmia ja 
sitä on huollettu huolellisesti. ase sijaitsee kirkkonummella ja se on pyynnöstä 
nähtävissä. Myydään tarjouksien perusteella. kauppaan kuuluvat myös kanto-/
säilytyskotelo, huoltosarja, kaksi lipasta ja ruuvimeisseli.
ota yhteyttä: kimmen@kolumbus.fi tai 045 114 8022/kim liljequist

Myydään 32 kal. vaihtosarja (musta luisti) Sako Triace. lähes uutta vastaava, 
ammuttu tosi vähän. kaksi lipasta. Hp. 350 €.
puh. jorma 040 5865200 tai jotelaakso@gmail.com

Myydään ilmapistooli Hämmerli 480. Erittäin vähän ammuttu ja siisti ilmapistooli 
Hämmerli 480. alkup. laukku ja tarvikkeet, suomenkielinen ohjekirja ja laukaisun-
säätöohje. Säädettävä kahva. uutta vastaava kunto! Tee tarjous! olisi myös 
myynnissä edullisesti siisti Walther CG90 ilmakivääri (Ei takatähtäintä) 2 säiliötä + 
avain. ota yhteyttä sami.laaksoharju@netikka.fi puh 0456306505 lapua.

Myydään anschütz 9003 S2 -ilmakivääri. diopterilla 7020, 20 click. 
Varustelaatikko ja laukku mukaan. ota yhteyttä: Carl johan Bergman (Närpiö), 
puh. 050 557 1586, carl.bergman@nic.fi

Ostetaan harjoitus- ja kilpailukäyttöön soveltuva hyväkuntoinen 
paineilmatoiminen tarkkuusilmakivääri, mieluiten Feinwerkbau 603.
ota yhteyttä: 040 580 4255 tai martti.lammi60@gmail.com

Ostetaan harjoitus- ja kilpailukäyttöön soveltuva, alumiinirunkoinen, 
paineilmatoiminen  ilmakivääri, esim. anschütz, Feinwerkbau, Hämmerli, 
Walther. ota yhteyttä: seppo.jokiniemi@kauhajoki.fi tai 040 5045888

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

jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, tee 
se osoitteella Suomen ampumaurheiluliitto, pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 Slu. 
julkaisemme urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun olet 
maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.
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Tämän vuoden ampujien Kymppigolf järjestetään 25. heinäkuuta Pickalassa 
Forest-kentällä. Keskus sijaitsee 40 kilometriä Helsingistä Hankoon menevän 
valtamaantien läheisyydessä, kolme kilometriä, sen eteläpuolella. 

Ensimmäinen lähtö tapahtuu kello 12, ja kokoontuminen ja ohjeet 
annetaan kello 11.30, jolloin jokaisen osallistujan on oltava paikalla. Kilpailun 
"isäntänä" toimii Tapani Lyytinen, joka otti tehtävän hoitaakseen vuosi sitten 
Hyvinkäällä pidetyn vastaavan kisan yhteydessä.

Tässä on muutamia ohjeita kisaan haluaville:
paikka ja aika: Pickala golfkeskus 25.7. Ensimmäinen lähtö kello 12.00, 
kokoontuminen ja perusinfo kello 11.30.
Kilpailun muoto: pistebogue (yksi sarja), korkein pelitasoitus 36 + slope
Erilliskilpailut: paras tasoitukseton tulos, pisin lyönti ja lähimmäksi 
lippua. Lisäksi paras nainen palkitaan.
Osanotto-oikeus: maksettu SAL:n jäsenmaksu vuodelle 2011 tai työsuhde 
Ampumaurheiluliittoon.
Osanottomaksu: 55 e, joka sisältää pelimaksun, pelikierroksen jälkeisen 
keittolounaan ja poletin verryttelyä varten.
ilmoittautuminen: tapani.lyytinen@elymanagement.fi   
tai puhelimitse 040 7473 190 viimeistään 1.7. Ilmoittautumisessa tulee 
mainita oma nimi, ampuma- ja golfseuran nimi sekä golftasoitus.
lähtöluettelo on nähtävissä SAL:n kotisivulla 18.7.

Vanhan tavan mukaan toivotaan, että jokainen osanottaja tuo tullessaan 
palkinnon. Näin varmistamme sen, että pelaajalla on kotiintuomisia!

Pickalan Forest-kenttä on vaativa mutta selväpiirteinen. Se kannattaa 
kiertää ennen varsinaista 
kilpailua. Toivottavasti 
"puskaradio" välittää 
tietoa kilpailusta niin, 
että jokainen golfia 
harrastava ampuja on 
tietoinen tapahtumasta, 
johon yleensä osallistuu 
noin 20 henkilöä. 

Kilpailun yhteydessä 
SAL voi järjestää erillisen 
kilpailun yhteistyökump-
paneilleen.

tauno Kärjen muistokilpailu 19.-20.11.
Kilpailun nimi: Tauno kärjen muistokilpailu   Kilpailupäivät: 19.-20.11.2011
Kilpailun järjestäjä: kankaanpään ampujat
Kilpailun luokitus: avoin alueellinen kilpailu
alue: lounais-Suomen alue   Kilpailuluvan myöntäjä: alue
Kilpailupaikka: kankaanpään ilma-aserata
sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset:
lauantai: ilmapistooli Y ja ilmaolympiapistoolin sarjat (iop ammutaan nonstop-
kilpailuna) sekä ilmakivääri N ja ikäkausisarjat + tukisarjat;
Sunnuntai: ilmakivääri Y sekä ilmapistooli N ja ikäkausisarjat + tukisarjat. 
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: Eräluettelot 
nähtävissä 15.11. www.valikko.net/kankaanpaanampujat
ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen päivämäärä: ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen esa.esala@dnainternet.net, 
tiedustelut Esa Esala 0400 724285 tai Eero Eloranta 0500 599340.
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen 
suorittamista varten: osanottomaksut: 60 ls/13 e, 40ls/11 e ja tukisarjat 8 e. 
Maksu suoritetaan kilpailupaikalla.
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje:
Esa Esala 0400 724285 tai Eero Eloranta 0500 599340
Kilpailujen johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija: Esa Esala
tiedottajan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten:
Eero Eloranta 0500 599340
seuran nettisivujen osoite: www.valikko.net/kankaanpaanampujat

aMpuJiEn KYMppiGOlF 2011 picKalassa Teksti: Matti Erkkilä
kuva: pekka kurkinen

KEHittÄMistuKEa
SaaNEET Sal:N SEuRaT 
Suomen ampumaurheiluliiton (Sal) kuusi seuraa haki kuudella hankkeellaan 
Nuoren Suomen kehittämistukea. Sal:n koulutus- ja nuorisopäällikkö Timo 
Rautio on tyytyväinen, koska toukokuussa tukea sai neljä seuraa ja hanketta.

– pärjäsimme hyvin: kuusi hakemusta ja neljä sai, hän sanoi ja kehottaa 
seuroja miettimään kehittämisideoita, joita varten voi hakea Nuori Suomi -tukea.

kehittämistukea tuli tänä vuonna yhteensä 7000 euroa.

SEuRaN kEHiTTäMiNEN SiNETTiSEuRakSi

Esbo skytteförening 2500 €
Hankkeen avulla seura kehittää toimintansa sinettiseurakelpoiseksi. Hankkeella 
kehitetään erityisesti ampumakoulutoimintaa, nuorten valmennusta, 
joukkueiden muodostamista ja joukkuehengen kehittämistä. 

oHjaajiEN ja ValMENTajiEN oSaaMiSEN kEHiTTäMiNEN

lappajärven ampujat 1500 e
Hankkeen päätavoitteena on kehittää seuran nykyisten valmentajien ja ohjaajien 
osaamista sekä lisätä uusien ohjaajien ja valmentajien lukumäärää.

13–19-VuoTiaidEN HaRRaSTuSMaHdolliSuukSiEN kEHiTTäMiNEN

Orimattilan seudun urheiluampujat 1500 e
Hankkeella saadaan uusia harrastajia lajin pariin ja opetetaan 
urheiluampumakoulussa turvallisen aseen käsittelyyn. - - luotipuolelle 
koulutetaan hankkeella 4-5 uutta ampumakouluohjaajaa ja hankitaan lisää 
välineitä, joilla varmistetaan hyvä ja laadukas toiminta. 

pieksämäen seudun ampujat 1500 e
Hankkeen tavoitteena on saada uusia lapsia ja nuoria hyvän ja kehittävän 
harrastuksen pariin sekä saada ampumaharrastuksensa jo lopettaneet aloittamaan 
sen uudestaan. 

Kiitokset muistamisestani
Lämpimät kiitokset PAS:lle merkkipäiväni muistamisesta 
täyttäessäni 95 vuotta huhtikuun 16. päivänä.   Vilho Eskolin

KultaHippuFinaali
RUUTIASEILLA JOENSUUSSA

Aika: 6.8.2011   Paikka: Onttolan ampumarata, Joensuu
Lajit: 12T ja 14T, 50m kivääri ja pienoispistooli
Finaaliin pääsyn edellytys on että ampujalla on vähintään yksi 
suoritus virallisessa kilpailussa ajalla 1.5.-24.7.2011.
Ilmoittautumiset 25.7.2011 mennessä sähköpostitse 
joensuunampujat@elisanet.fi
Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi: ampujan nimi, syntymäaika, 
seura, tulos ja kilpailu, jossa tulos on ammuttu. 

Kultahippuampujan passi mukaan finaaliin!

Kilpailun ohjelma ja eräluettelot julkaistaan JA: n kotisivuilla 
www.joensuunampujat.fi

Kymppigolf-tapahtuman isäntä 
Tapani Lyytinen toivottaa pelaajat 
tervetulleiksi Pickalaan.



PALVELUHAKEMISTO

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

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

ASETARVIKEOSTOKSILLE HUMPPILAAN!

Meiltä tunnetuimmat merkit
kilpa-ammunnan harrastamiseen.

Katso netistä
www.aseliikerantanen.fi

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

www.ampumaurheiluliitto.fi/blogit/

Hanna Etulan matka kohti 
Lontoon 2012 olympialaisia

Mika Ahola 044 584 5435
www.hirvishooting.fi

Ammattiapua
napakymppeihin

kivääriin tehokas keveä 
äänenvaimentaja

alkaen 90 €
Teleskooppiset 

tehovaimentajat 150 €
asennus 60 €

www.ouluntyostokeskus.com

040-5085833, 08-3113133

ampumaurheilun säännöt ja oppaat 
kätevästi verkkokaupasta >>

www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

www.sporttikauppa.com/
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// SVENSKA SIDAN

Och skyttar i medlemsföreningarna tog hälften av alla individuella 
FM medaljer. Tävlingens bästa resultat sköts av RS Anton Aprelev 

i A klass med hela 594 poäng. Han tog även hem A20 med 588 po-
äng efter en ytterst jämn kamp med Katarina Långström från KSF och 
Aleksi Leppä. Alla hade samma resultat men Antons inner tior var 42, 
Katarinas 39 och Aleksis 37.

 Ännu jämnare var kampen i A16 där Sebastian Långström, 12år, 
från KSF och Cristian Friman, 11år, från ESF bägge skjutit 580 poäng. 
Denna gång tog Sebastian revansch från förlusten i regionmästerska-
pen 3x20 med att vinna med 30 inner tior mot Cristians 29. Tredje blev 
Björn Friman, 14år, från ESF med 559 poäng.

 Lagguldet i A16 vanns av ESF med Jesse Peurasaari, Cristian och 
Björn Friman. I A20 togs lagguldet av KSF, med Katarina Långström, 
Erika Dufvelin samt Petra Liljeberg i laget. Guldet i A klass togs hem av 
RS lag med Anton Aprelev, Joni Röman och Robin Stenström. Det sista 
guldet, i gubbklassen A50, togs hem av RS mycket erfarna lag med 
Ralf Westerlund, Christer Lassus och Kauko Kaartinen.

 Det hittills onämnda guldet, i klass A50 med 581 poäng, togs hem 
av Kurt Thune, som personligen sponsorerat tävlingar i treställnings-
skytte för att stöda skytteformens utveckling. Den är enligt honom cen-
tral för den internationella konkurrenskraftens utveckling inom skyttet i 
Finland. Han är värd en eloge. Även arrangörsföreningen Raseborgs 
Skyttar förtjänar tack för väl-
ordnade tävlingar, med de 
nya elektroniska tavelautoma-
terna som god hjälp.

på luftgevär i klass SS10, där inga 
individuella placeringar noteras, 

var Kasper Friman från RS den enda 
som sköt fulla 200p. 

I SS10 tog RS Axel Grönholm guld 
med 199p, 2p före tvåan Elli Männistö 
PuKu. 

I MVS 12 tog Rasmus Lagerström RS 
silver med 187p. Klassen vanns av Nico 
Liljeqvist från KAS med 190p.

sFs FÖREninGaR tOG alla laGGuld
i FM 3x20 på luFt-VapEn, i EKEnÄs

h En mera ovanlig syn i 
skyttehallen då FM 3x20 avgörs. 

g Anton tog två guld och 
Katarina silver i FM 3x20.

sFs´s unGa FÖREninGssKYttaR tÄVladE 
FRaMGånGsRiKt i KultaHippuFinalEn i åBO

Sebastian Långström KSF tog sil-
ver i MVS14 med 289p. Klassen vann 
Marianne Palo IMAS med 293p. Som 
fyra i klassen kom Cristian Friman ESF 
med 284p och som femma Maria Lie-
wendahl ÅSSF med 283p. Samtliga 
dessa tävlade på luftgevär.

På luftpistol tog Cristian Friman från 
ESF brons med 174p.

Från vänster på prispallen Cristian, Sebastian och Elin.
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det var råkallt på skjutbanan i Ingå på 
lördagen då vårens krutläger, för li-

tet längre hunna skyttar, gick av stapeln. 
Stämningen bland skyttarna var dock allt 
annat en kylig trots att många huttrade 
en aning. Man svepte in sig i bilfiltar och 
andra värmande textiler och tränade och 
umgicks med sina skyttekompisar.

SFS – lägren är populära. Det är där man 
får hjälp med sina skjutställ-

FORtsatta 
FRaMGånGaR FÖR 
sFs sKYttaRna i 
luFtVapEn FM

den 11 – 13 mars tävlade skyttarna i Vierumä-
ki på luftvapen FM. Återigen hade SFS för-

eningskyttarna stora framgångar i tävlingarna.
FM guld togs av Krister Holmberg, Jouko 

Mutka, Mikaela Qvarnström (två guld), Erika  
Dufvelin och Sebastian Långström. 

Silver tog Jouko Mutka, Therese Lindgren, 
Anton Aprelev och Alexandra Dufvelin. 

Andreas Virtanen tog två brons, Krister 
Holmberg och Daniel Ekholm vardera ett.

På luftgevär i D20kl tog KSF´s duon Erika 
och Alexandra Dufvelin dubbelseger med 383 
respektive 381p. 

Framgången fortsatte för KSF skyttarna i 
och med att även Sebastian Långström tog 
guld i A16 med 384p. Här var ESF juniorerna 
Christian Friman fyra med 372 och Jesse Peu-
rasaari 5:a med 370p. 

I D klassen blev KSF´s Katarina Långström 
6:a med 389p, och i D18 ÅSSF´s Elin Liewen-
dahl 4:a med 384p.

Att ÅSSF´s Andreas Virtanen, som tävlar 
i A20kl, tog brons i A klassen på gevär med 
690,5 (590+100,5), efter storskyttarna Henri 
Häkkinen och Juho Kurki, måste ses som en 
stor överraskning.

I A20 var Anton Aprelev RS tvåa med 587p, 
Andreas Virtanen trea med 586 och Robin 
Stenström RS 6:a med 578

I A18 var RS skyttarna Da-
niel Ekholm trea med 573 och 
Joni Stenström 6:a med 568.

På luftpistol D!8 var The-
rese Lindgren tvåa i med 
360p och Tobias Lindgren 
4:a i A20 med 360p, vardera 
tävlar för RS. I D klassen var 
ESF´s Päivi Mariani-Cerati 
6:a med 357p.

På rörligt mål tog Krister 
Holmberg hand om guldet 
i blandlopp Akl med 384p 
och bronset i  normallopp 
med 573. Jouko Mutka tog 
i A60 guld i blandlopp med 
356p som är nytt FR rekord 
och i normallopp tog han 
silver med 338p. I D20 vann 
Mikaela Qvarnström vardera 
tävlingen med 356 respekti-
ve 352p. Samtliga represen-
terar Raseborgs Skyttar.

Erika (t.h.) och Sebastian tog guld 
och Alexandra (t.v.) silver i FM.

sFs - KRutlÄGER
på inGå sKJutBana 14.–15.5.

ningar och sin utrustning. I år hölls lägret 
i södra Finland i motsatts till tidigare år då 
vårlägret av tradition har ordnats i Vasa. 
Vasa lägret saknas av många då man där 
hade mera tid att umgås, eftersom man 
även övernattade på inomhusbanan. 

Men genom att ordna lägret i Ingå, på 
den verkligt fina skjutbanan, sparar man 
emellertid resekostnader och tid. Som van-
ligt var det Petteri Björkqvist som var ledare 
för lägret och till sin hjälp hade han tränar-
staben: Christer Lassus, Ralf Westerlund, 
Lennart Långström och Ari Dufvelin. Dessa 
bistod skyttarna under de två dagar lägret 
pågick skyttarna med råd om skjutställning-
ar och om vapenteknik.

Söndagen den 15.5 då de yngsta, stöds-
kyttarna, hade samlats till sitt läger var väd-
ret en aningen varmare, eftersom den bi-
tande kalla nordostliga vinden hade avtagit. 
Kallt var det dock ännu men trots detta var 
stämningen mycket fin. Även stödskyttarna 
kunde dra nytta av lägerarrangörernas råd 
och träningstips.

Som vanligt på SFS-lägren vara maten 
god och de frusna skyttarna lät sig väl sma-
kas av den varma maten som damsektio-
nen dukade fram.

     
Lennart Långström

Christe Lassus 
instruerar Björn 
Friman på Ingålägret.

svenska Finlands 
sportskytteförbund.r.f (sFs)
postadress jack Wuorinen, karisvägen 30, 10300 karis
telefon  +358 500 872 045
e-postadress jack.wuorinen@brev.fi
sFs:s hemsida www.sfs.idrott.fi
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