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Suomen joukkue
valmiina Lontooseen

tähtäimessä

menestys

Menestys motivoi trap-ampuja Marika Salmea entistä enemmän
Suomi liikkuvan maalin MM-mitalitilaston ykkönen
Lappajärvellä viihdytään ampumaurheilun parissa

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

hinta 2.100€
erini
Gu

15

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedettäessä.
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti säädettävissä.

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaadukkaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla.
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet optimoivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttumista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke
-vaihtosupistajajärjestelmä.

» 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
» öljytty pähkinäpuinen
tukki, pituus 37,7 cm
» paino: 3,6 kg
» saatavana myös tehtaan
perusversio 2.750€

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

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

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

-lisävarusteet:
Summit Impact
Sporting -malliin on
mahdollista hankkia
DTS-lisävarusteita.
Lisävarusteet voidaan
asentaa helposti itse.
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DTS Kinetic Balancer vähentää
rekyyliä, mukana tulevien painojen
avulla voidaan säätää aseen tasapainoa. DTS Kinetic Balancer asennetaan tukin sisälle.
DTS Balancer -painoilla säädellään aseen tasapainoa liikuttamalla
painoja piipun suuntaisesti.
DTS Balancerit asennettaan piippujen
ventiloituun välikiskoon.

Laadukas aselaukku ja erilliset
samettiset suojapussit sisältyvät
toimituksiin.

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2012 asti.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

e

vuod

e

hinta 3.850€

Kaikkiin Guerini rata-ammuntahaulikoihin saatavana lisävarusteena tehtaan viimeistelemätön
puinen perälevy.
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 metalliosia. Takuuehdot luettavissa osoitteessa www.hjorth.ﬁ.

vuod

hinta 3.100€

Caesar

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

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

ta k u u

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

vuod

n

» kaliiperi 12/70
» piiput 30” ja 32”
» MaxisBore-/DueCon –piiput
» öljytty pähkinäpuinen tukki,
pituus 37,7 cm
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Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap versiona.

n

Tervetuloa
tutustumaan!

Temper Sporting –haulikko

Caesar

Nyt premium-luokan
Caesar Guerinit saatavana myös Suomessa.

Caesar

Kun perinteikäs
laatu ja uusin
teknologia kohtasivat, aseteollisuuden
sydämessä Bresciassa,
syntyi Caesar Guerini.
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Juha Hirvelle ja Pekka Kuusistolle
ISSF:n korkein ansiomerkki

S

uomalaiset viettivät
riemunhetkiä Lontoossa,
kun siellä järjestettiin
huhtikuussa Kansainvälisen
ampumaurheiluliiton (ISSF)
kokouksia: kotkalainen Juha
Hirvi ja raumalainen Pekka
Kuusisto saivat ISSF:n
korkeimman ansiomerkin.
Blue Cross -ansiomerkki
Juha Hirvi ja ISSF:n
myönnettiin Kuusistolle
korkein ansiomerkki Blue
valtuuston kokouksessa
Cross. (Kuva: Risto Aarrekivi)
ja Hirvelle yleiskokouksen
alussa.
Kuusisto, 55, oli ensimmäinen suomalainen, jolle Blue Cross
-ansiomerkki myönnettiin ja tiettävästi myös nuorin. Jälkimmäisestä tittelistä hän sai nauttia vain hetken, sillä kolme vuotta
nuorempi Hirvi sai ansiomerkkinsä kaksi päivää myöhemmin.
– Se oli todella suuri yllätys, olin kuin nuijalla päähän
lyöty. En osannut yhtään odottaa, että minulle myönnettäisiin
tällainen korkein mahdollinen tunnustus, Kuusisto sanoi.
– En osannut odottaa tätä myöskään siksi, että yleensä
Blue Crossin saavat iäkkäämmät henkilöt eli
ikävuosiltaan yli seitsemänkymppiset, hän jatkoi.
– Tämä oli vielä isompi yllätys kuin Pekan ansiomerkki,
koska en ole ollut ISSF:n luottamustehtävissä kovinkaan
kauan. Oli tämä aika iso yllätys, Hirvi puolestaan hämmästeli.
Kuusisto on toiminut ISSF:n liikkuvan maalin komitean
puheenjohtajana vuodesta 2002 lähtien ja ollut ISSF:n
valtuuston jäsen kymmenen vuoden ajan. Hän on myös
Euroopan ampumaurheiluliiton ESC:n varapuheenjohtaja
kolmatta vuotta.

Kuusisto työskentelee 114-vuotiaan perheyrityksen
Kuusisto Groupin päätoimisena hallituksen puheenjohtajana.
Hirvi on kuulunut kahdeksan vuoden ajan ISSF:n
hallitukseen ja on ollut yhtä kauan urheilijakomitean
puheenjohtajana. Hän työskentelee Suomen
Ampumaurheiluliiton kiväärilajien päävalmentajana.
Hirvi voitti Sydneyssä vuonna 2000 pienoiskiväärin
3x40 laukauksen kilpailussa hopeaa, ja hänet valittiin
Suomen olympiajoukkueen lipunkantajaksi Pekingin
olympialaisiin 2008. Hän teki Pekingissä suomalaista
olympiahistoriaa ollessaan kouluratsastaja Kyra Kyrklundin
kanssa ensimmäinen kuusiin kesäolympialaisiin osallistunut
suomalaisurheilija.
– Ansiomerkki on varmaan osoitus siitä, että olen pystynyt
toimimaan myös näissä hommissa. Ehkä siihen vaikutti myös
muukin ampumaurheilun hyväksi tekemäni työ, Hirvi mietti.

Pekka Kuusisto sai Blue Cross -ansiomerkin ISSF:n pääsihteeriltä Franz Schreiberilta (oik.) ja puheenjohtajalta
Olegario Vazquez Ranalta. (Kuva: Marco Dalla Dea / ISSF)
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Pääkirjoitus /
Lassi Palo
viestintäpäällikkö / kommunikationschef

Me yhdessä kohti olympialaisia

Vi tillsammans i riktning mot OS

On isähahmo, on isoveli ja on pojat. Isähahmo kuittailee, patistaa ja tarvittaessa ojentaa nuoria poikia. Ote on lempeä mutta määrätietoinen, eikä
ole epäilystäkään, etteivätkö pojat kuuntelisi, ottaisi opikseen ja laittaisi
saamiansa neuvoja korvansa taakse. Kunnioitus konkaria kohtaan paistaa
heidän silmistään, kun tämä sanoo: ”Nyt jätkät!”
Isoveli on ehkä enemmän nuorten maailmassa kiinni kuin isähahmo
mutta auktoriteettia on hänelläkin riittävästi. Kuittailu on piirun verran hurtimpaa kuin isähahmolla.
Ikäeroista huolimatta homma toimii, ja kaikki viihtyvät, pilke silmäkulmassa. Kymmenen päivää tiiviisti yhdessä jatkuvan kilpailupaineen alla,
aamusta iltaan ja päivästä toiseen – me yhdessä.
Siitä oli taas kerran kyse, kun Ruotsissa järjestettiin kesäkuun alussa
liikkuvan maalin MM-kilpailut. Taas kerran suomalaiset ampumaurheilijat
edustivat isähahmo Krister Holmbergin ja isoveljen eli valmentaja Ville
Häyrisen johdolla maatamme mallikelpoisesti. He menestyivät, he nauttivat kansainvälisestä ilmapiiristä ja verkostoituivat. He kannustivat paitsi
toisiaan myös kilpakumppaneitaan ja pitivät kivalla tavalla hauskaa.
Tärkeät kaksi sanaa: me yhdessä.
Harmi vain, että liikkuva maali ja olympialaiset eivät enää kulje yhdessä,
sillä niiden tiet erosivat vuonna 2004 Ateenassa järjestettyjen olympialaisten jälkeen. Ero ei ehkä ole lopullinen ja tiet ehkä vielä kohtaavat, sillä
liikkuvan maalin olympiastatuksesta keskusteltiin vilkkaasti Västeråsissa
ja Tukholmassa.
Epävirallisten keskustelujen sävy oli helppo tulkita: optimismia on ilmassa ja lajin uskotaan palaavan olympialaisiin vuoden 2020 kisoissa, joiden
isäntäkaupunki päätetään ensi vuonna. Virallista kantaa ei ole vielä olemassa, mutta sitä on nyt alettu aktiivisesti hakea. Hyvä niin, sillä prosessi
kestää vuosia. Siksi on hyvä olla ajoissa liikkeellä, ja nyt on kahdeksan
vuotta aikaa toimia.
Liikkuva maali joutuu seuraamaan sivusta vielä ainakin kahdet olympiakisat. Lontoon kisojen avajaiset ovat 27. heinäkuuta, ja vuoden 2016 kisat
järjestetään Brasilian Rio de Janeirossa.
Ampumaurheilu on suomalaisten menestyslaji 2000-luvun kesäolympialaisissa. Vain ampumaurheilijat ovat tuoneet mitalin Sydneyn 2000,
Ateenan 2004 ja Pekingin 2008 olympialaisista. Mitaliketjun toivotaan
jatkuvan myös Lontoossa, jossa Suomea edustavat Kai Jahnsson (pistooli), Satu Mäkelä-Nummela (trap), Mira Suhonen (ilmapistooli) ja Marjo
Yli-Kiikka (kivääri).
Kisojen ensimmäiset mitalit jaetaan naisten ilmakiväärissä, jossa Yli-Kiikka on mukana. Tiedotusvälineitä kiinnostaa aina olympialaisten ensimmäinen kultamitalisti, ja Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) tiedotusvastaavan Marco Dalla Dean mukaan ilmakivääriä tuleekin seuraamaan
useita satoja toimittajia.
Siitä on olympialaisissakin kyse: urheilevan maailman yhteisestä juhlasta.

Vi har en fadersfigur, en storebror och pojkar. Fadersfiguren ger pikar,
uppmanar och, vid behov, tillrättavisar de unga pojkarna. Han är mild
men bestämd, och det råder inget tvivel om att pojkarna lyssnar, lär
sig och tar vara på hans råd. Pojkarnas ögon riktigt lyser av högaktning när fadersfiguren säger: ”Nu grabbar!”
Storebror må vara mer inne i ungdomens värld än fadersfiguren,
men saknar trots det inte auktoritet. Hans pikar är aningen vassare
än fadersfigurens.
Trots åldersskillnaderna går allt som smort och alla trivs bra, med
glimten i ögat. Tio dagar tätt tillsammans under en oavbruten tävlingspress, från morgon till kväll, från dag till dag – vi tillsammans.
Det var än en gång temat när man i början av juni i Sverige arrangerade VM i rörligt mål. Åter en gång representerades Finland exemplariskt av finska sportskyttar under ledning av fadersfiguren Krister
Holmberg och storebrodern, det vill säga tränaren Ville Häyrinen. De
var framgångsrika, de njöt av den internationella atmosfären och nätverkade. Förutom varandra så stödde de också sina medtävlare och
roade sig på ett trevligt sätt.
Två viktiga ord: vi tillsammans.
Tyvärr så går inte längre rörligt mål och OS tillsammans. De tog
avsked av varandra år 2004 efter OS i Aten. Separationen är inte nödvändigtvis slutlig: deras vägar kan mötas igen, för grenens OS-status
diskuterades livligt i Västerås och Stockholm.
Det var inte svårt att tolka den inofficiella diskussionens ton: atmosfären präglas av optimism och man tror att grenen återvänder till OS
år 2020. Nästa år utses arrangören för OS 2020. Någon officiell ståndpunkt finns inte ännu, men man har nu aktivt börjat söka en. Det är bra,
eftersom processen tar flera år. Därför är det bra att vara ute i god tid,
och på detta sätt har man åtta år på sig.
Rörligt mål kommer att vara utanför åtminstone två OS. OS i London invigs den 27 juli, och OS år 2016 kommer att arrangeras i Rio
de Janeiro i Brasilien.
Sportskytte har varit finländarnas stora succégren i 2000-talets
sommar-OS. Sportskyttarna var de enda som tog hem medaljer från
OS i Sydney år 2000, Aten år 2004 och Peking år 2008. Vi hoppas att
trenden fortsätter i London, där Finland representeras av Kai Jahnsson (pistol), Satu Mäkelä-Nummela (trap), Mira Suhonen (luftpistol)
och Marjo Yli-Kiikka (gevär).
De första OS-medaljerna delas ut i damernas luftgevär, där Yli-Kiikka deltar. Den första OS-guldmedaljören intresserar alltid medierna,
och enligt Marco Dalla Dea, informationsansvarig för Internationella
sportskytteförbundet (ISSF), kommer hundratals journalister att följa
med luftgevärstävlingarna. Och det är också vad OS går ut på: en
gemensam fest för den idrottande världen.

YHTEISTYÖSSÄ
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Teksti ja kuva: Lassi Palo

Satu Mäkelä-Nummela
kotiradallaan toukokuun
viimeisenä päivänä.

Valmennuksen johtaja Jari Karinkanta:
Lontoossa haetaan ensin finaalipaikkaa
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uomen Olympiakomitea nimesi joulukuun 8. päivänä 2011 neljä ampumaurheilijaa Lontoon kisoihin. He ovat Kai
Jahnsson (pistooli), Satu Mäkelä-Nummela (trap), Mira Suhonen (ilmapistooli) ja Marjo Yli-Kiikka (kivääri).
Lontoon olympialaisten avajaiset ovat heinäkuun 27. päivänä. Suomalaiset ampumaurheilijat matkustavat kisapaikalle kolmessa erässä:
Jahnsson ja Suhonen matkustavat Lontooseen 21.
heinäkuuta, Yli-Kiikka 23. heinäkuuta ja MäkeläNummela 30. heinäkuuta.
– Lajissa kuin lajissa kärkiurheilijat ovat kovassa
kunnossa. Huippunaiset ja -miehet ovat huippukunnossa, ja olympialaisten taso tulee olemaan jäätävä,
maailmancupin kisoja kiertänyt ja haulikkolajien
EM-kilpailuissa mukana ollut Karinkanta sanoo.
– Ennen olympialaisten alkua mitään ei ole kuitenkaan jaettu eli kaikki on omissa käsissämme.
Kauden huipentumassa on haussa kauden paras
tulos, ja niiden myötä olemme finaalipaikoissa
kiinni. Olemme ihan hyvin aikataulussa. Treeniä
on vain jatkettava ja hyviä jaksoja on saatava alle.
Eli töitä on tehtävä, Karinkanta painottaa.

”Hyvä tästä tulee!”
Suomalaiset saavuttivat tämän kauden maailmancupeissa neljä finaalipaikkaa, joista kaksi nappasi olympialaisiin lähtevät Mäkelä-Nummela ja
Jahnsson. Mäkelä-Nummela oli Lonaton trapissa

Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL)
valmennuksen johtajan
Jari Karinkannan mukaan
Lontoon olympialaisiin
ei ole asetettu selkeää
mitalitavoitetta. Hänen
mukaansa Lontooseen
lähdetään hakemaan
kauden parhaan tuloksen
myötä ensin finaalipaikkaa
ja sitten on ”kaikki auki”.

kolmas, ja Jahnsson sijoittui Lontoon ilmapistoolissa neljänneksi ammuttuaan uuden SE:n 687,9
(588+99,9). Marika Salmi oli Lontoon trapissa viides ja Henri Häkkinen 50m pienoiskiväärin 3x40
ls kisassa kuudes.
Mäkelä-Nummela sijoittui EM-kilpailujen trapissa kymmenenneksi jääden kiekon päähän finaaliuusinnasta ja voitti Mopsi Veromaan ja Marika Salmen
kanssa Suomelle EM-joukkuepronssia. Lontoon
maailmancupin ilmakiväärissä 19. huhtikuuta YliKiikka jäi pisteen päähän finaaliuusinnasta tähdättyään tuloksen 396. ”Shoot-offissa” oli kymmenen

peruskilpailussa 397 pistettä ampunutta naista.
Kauden viimeisessä maailmancupissa Saksan Münchenissä kolmikko Jahnsson, Suhonen
ja Yli-Kiikka ei pystynyt aivan huipputuloksiin,
mutta ampui kuitenkin kansainvälisen tason
mukaisen tuloksen.
– Viimeistelyn ja harjoitusten on oltava kohdallaan, ja niiden on mentävä hyvin. Kun tähän
lisätään vielä vähän tuurintynkää, hyvä tästä tulee.
Lontoon kisojen alkuun on enää hetki aikaa, Karinkanta sanoo.
Lontooseen valitut Jahnsson, Mäkelä-Nummela,
Suhonen ja Yli-Kiikka olivat kaikki mukana myös
Pekingin olympialaisissa 2008. Yli-Kiikalle Lontoon olympialaiset ovat kolmannet, sillä hän edusti
Suomea jo Ateenassa 2004.
Ampumaurheilu on suomalaisten menestyslaji
2000-luvun kesäolympialaisissa. Vain ampumaurheilijat ovat tuoneet mitalin kaikista kolmesta kisoista: Juha Hirvi Sydneyssä 2000 (pienoiskivääri
3x40 ls: hopea), Marko Kemppainen Ateenassa
2004 (skeet: hopea) sekä Mäkelä-Nummela ja
Henri Häkkinen Pekingissä 2008 (trap: kulta ja
ilmakivääri: pronssi).
Suomalaisia ampumaurheilun olympiamitalisteja on yhteensä 25. Ensimmäiset neljä mitalia
tulivat Tukholmassa sata vuotta sitten eli vuonna
1912 järjestetyissä olympialaisissa.
Lontoon olympialaisista lisää sivuilla 6-11.
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Tekstit ja kuvat:
Lassi Palo

Satu Mäkelä-Nummela
”rennoin fiiliksin” kohti Lontoota
”Lähden Lontooseen rennoin
fiiliksin, kuinkas muuten. Nyt
minun ei tarvitse jännittää
millainen tunnelma siellä on,
koska tiedän sen. Se on sillä
tavalla eri kisa kuin viimeksi.”

N

äin sanoo Satu Mäkelä-Nummela, joka voitti
trapin kultamitalin Pekingin olympialaisissa 2008. Se oli Suomen ainoa olympiavoitto
Pekingissä. Mäkelä-Nummela lähtee siis Lontooseen puolustamaan trapin olympiavoittoa.
– Kaikilla on siellä mahdollisuus voittaa, koska
kaikki ampujat ovat sinne paikkansa todella ansainneet, hän sanoo.
Mäkelä-Nummela osaa ottaa yleisönsä. Hänen
rento otteensa ja fiiliksensä valloittivat tiedotusvälineiden edustajat toukokuun lopussa Orimattilassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Esimerkiksi
Helsingin Sanomat kutsui häntä jutussaan ”vastustamattomaksi”, ja tiedotustilaisuudessa häntä
kehuttiin tyylikkääksi, vetovoimaiseksi ja karismaattiseksi urheilijaksi.
Mäkelä-Nummela oli valokuvaajien käytettävissä
pitkään, ja kun viimeinen haastattelu päättyi, oli kolme tuntia vierähtänyt. Olympiavoittaja kiinnostaa.
Kävi jopa niin, että parikymmentä toimittajaa ja valokuvaajaa poikkeuksellisesti jonotti haastateltavansa nimikirjoitusta, jonka Mäkelä-Nummela kirjoitti
olympiarenkaiden kera seuransa OSU:n lippikseen.

Seuraava laukaus
on se tärkein
Satu Mäkelä-Nummela ampui Suomelle maapaikan vuoden 2011 huhtikuussa samalla radalla kuin
olympiavoittonsakin kolme vuotta aiemmin. MäkeläNummelan tämän kauden paras sijoitus maailmancupissa oli Italian Lonatossa järjestetystä maailmancupista, kun hän sijoittui kolmanneksi toukokuun 3.
päivän kisassa. Hänen tuloksensa oli 90 (69+21).
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Kuka?
Satu Mäkelä-Nummela
Synt.: 26.10.1970, Orimattila
Asuinpaikka: Orimattila
Seura: Orimattilan Seudun Urheiluampujat
Valmentaja: Matti Nummela
Perhe: aviomies Matti Nummela ja kaksi lasta
Aiemmat olympialaiset: 2008 kulta trap

Kyproksen Larnakassa järjestetyissä haulikkolajien EM-kilpailuissa Mäkelä-Nummela oli henkilökohtaisessa kilpailussa kymmenes (68) ja kuului
Suomen EM-pronssia voittaneeseen joukkueeseen. Toukokuun 24. päivänä järjestetyssä kisassa
Suomen muut ampujat olivat Mopsi Veromaa ja
Marika Salmi.
Kesäkuun alussa Serbian Belgradissa järjestetyssä Perazzi GP:ssä Mäkelä-Nummela teki tuloksen
92 (72+20).
– Satu on treenannut hyvin ja tehnyt määrätietoisesti töitä. Pekingillä ei ole muuta merkitystä
kuin sieltä saatu kokemus. Tärkeintä on nyt keskittyä edessä olevaan laukaukseen eikä mihinkään
muuhun. Käytännössä millään muulla ei ole nyt
väliä, Suomen Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Jari Karinkanta sanoo.

Olympiamitali
on mitali eri kastissa
Lontoon olympialaisissa naisten trap ammutaan
lauantaina 4. elokuuta. Mäkelä-Nummela matkustaa kisakaupunkiin heinäkuun 30. päivänä. Kaikki
asiat ovat juuri nyt mallillaan. Vaivoja ei ole paitsi
yleinen kireys, hän nauratti toimittajia.
– Olen viettänyt tänä vuonna yhteensä kuusi
viikkoa Kanarialla leireillä. Harjoitusolosuhteet
ovat olleet hyvät. Huhtikuusta lähtien tiukka harjoittelu on tasaantunut. Viime vuonna ammuin

Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela
sanoo, että maailmancupissa voiton
saavuttaa ison urheilijamäärän joukossa,
mutta olympiamitali on mitali eri kastissa.

25 000 kiekkoa, ja tänä vuonna määrä
oli toukokuun lopussa jo 19 000.
Kesäkuussa siivosin mökkiä, ja
juhannusviikon harjoittelin
täällä, Mäkelä-Nummela
kertoi OSU:n radalla.
– Sitten tulivat GP-kisa
Tshekeissä ja harjoittelua
kotimaassa. Italiassa on
kolme pientä kilpailua ennen lähtöä Lontooseen. Kisoja on nyt enemmän kuin ennen
Pekingiä.
Mäkelä-Nummelalta kysyttiin tiedotustilaisuudessa teknisiä asioita niin aseesta kuin
heittimistäkin sekä sponsoreista ja kilpailuun valmistautumisesta. Olympiavoittaja vastasi kysymyksiin
hyväntuulisesti ja tutun napakasti – kutsuipa hän
itseään maailman toiseksi kankeimmaksi ihmiseksi.
Kankein ei ole kuulemma vielä syntynyt. Kilpailuun
hän valmistautuu lukemalla kirjaa, täyttämällä ristikoita ja kuuntelemalla kotimaista iskelmämusiikkia.
– Kirjat eivät ole mitään hempeitä, vaan murhakirjoja. En viihdy museoissa, vaan haluan päästä
Lontoossa shoppailemaan.
Entäpä sitten menestys ja mitalit?
– Olympialaiset ovat isoin kisa, johon kaikki
tähtäävät. Maailmancupin voiton saavuttaa ison
urheilijamäärän joukossa, mutta olympiamitali on mitali eri kastissa. Joka vuosi on kuitenkin tullut menestystä eikä mikään vuosi ole
kiville karahtanut, hän sanoi.
Politiikkaan Mäkelä-Nummela ei aio
lähteä mukaan.
– En varmasti! Minusta ei ole siihen, hän
huudahti.

Marjo Yli-Kiikka:

”Kaikki asiat hyvin omissa lokeroissaan”
”Kaikki on hyvin, ja nautin
tekemisestä – oli se sitten töitä
tai treenaamista. Kaikelle on
aikaa, ja asiat ovat hyvin omissa
lokeroissaan. Oma tila on vain
otettava ennen lähtöä kisoihin.”

K

ivääriampuja Marjo YliKiikka aloitti odottamansa
kesäloman kesä-heinäkuun
vaihteessa kilpailemalla Halikon
kisoissa Salossa. Se olikin hänen
viimeinen kilpailunsa ennen
Lontoon olympialaisia, jonne
hän matkustaa 23. heinäkuuta.

– Vähiin käy, hän naurahti viikkoa ennen juhannusta.
– Mutta kyllä kevät menikin aika lailla reissatessa. Nyt on hyvä rauhoittua menosta ja meiningistä. Matkavuorokausiani en edes tiedä, mutta kun
jokin aika sitten aloin järjestellä kotiani, oli siellä
laukkuja, joita en ollut purkanut kuukauteen. Olin
vain pakannut uuden laukun, kun lähdin reissuun,
hän naurahtaa.
Siksi hän todella odottikin lomansa alkua.
– Lomalla on hyvä vähän hengailla, vain olla ja
tehdä jotain muuta sekä nähdä vähän muutakin
kuin ampumaratoja. Nyt kun olympiakisat alkavat olla lähellä, niistä kerrotaan joka ”tuutista” ja
urheilijoita revitään joka puolelle. En halua, että
minulla olisi jo kisoihin lähtiessä sellainen tunne,
että olisin jo ylittänyt kalkkiviivat. Siksi oma tila
on otettava.
Olympiamatka on kahden lajin taitajalle jo uran
kolmas. Olympiamitalisti Juha Hirven valmentama Yli-Kiikka on siviilitoimeltaan ylitarkastaja
Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osastolla
Seinäjoella.
– Viimeiset viikot ennen kisoja ovat sellaista
pitkitettyä jännitystä kunnes sitä pääsee paikanpäälle.

”Lontoossa tehdään
huipputuloksia”
Marjo Yli-Kiikka ampui Suomelle olympiapaikan naisten pienoiskiväärin täysottelussa Belgradin EM-kisoissa viime
vuoden elokuussa. Vuoden toinen huippusaavutus oli uran ensimmäinen aikuisten
arvokisamitali olympialajeissa eli ilmakiväärin
EM-hopea, jonka hän voitti Italian Bresciassa.
Tällä kaudella hän sanoo ampuneensa ”tosi hyviäkin pätkiä”, mutta ei vielä ”jymypottia”.

Kuka?
Marjo Yli-Kiikka
Synt.: 16.6.1978, Isokyrö
Asuinpaikka: Seinäjoki
Seura: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura
Valmentaja: Juha Hirvi
Kilpailulajit: kiväärilajit
Aiemmat olympiakisat:
2004 20:s pienoiskivääri 3x20, 22:s ilmakivääri
2008 14:s pienoiskivääri 3x20, 38:s ilmakivääri

Marjo Yli-Kiikka ampui Suomelle
olympiapaikan naisten pienoiskiväärin
3x20 ls kilpailussa Belgradin EMkisoissa viime vuoden elokuussa.

– Ehkä kaikki hyvä odottaa vielä itseään. Toivottavasti, hän sanoo.
– Vaikka kevät olikin raskas, maailmancupit ja
muut kilpailut olivat hyödyksi. Niissä oli hyvä käydä testaamassa kuntoa ja kilpailemassa samojen
urheilijoiden kanssa kuin olympialaisissa. Olen
tyytyväinen kauteeni tähän mennessä, nythän se
on sellaista hiomista ja pikkutarkkaa puuhastelua.
Yli-Kiikka sanoo myös, että huhtikuussa järjestetyssä Lontoon maailmancupissa oli hyvä käydä,
koska kisapaikka tuli tutuksi ja olosuhteet tietää
nyt etukäteen. Aikaero ei haittaa, ja kisakylästä ampumaradalle pitäisi päästä kohtuullisessa ajassa.
– Rata oli kompakti. Kisapaikat ja olosuhteet
ovat sellaiset, että kilpailuissa tehdään huipputuloksia. Eli kovat kisat ovat luvassa, siitä ei ole epäilystäkään. Ikävää vain on se, ettei ampumaradoista
jää mitään kiinteää kaupungille.
Yli-Kiikka lähtee Lontooseen kovin odotuksin,
koska suunta on ollut olympialaisissa ylöspäin.
Hänen toistaiseksi paras sijoituksensa on ”piekkarin” 14. sija Pekingissä. Yli-Kiikka toivoo menestyvänsä paremmin kuin edellisissä olympialaisissa.
– Se on kova mutta ei mahdoton tavoite. Olen
finaalipaikkoja hätyytellyt, ja kyllä se sieltä joskus
tulee.

Naisten ilmakiväärissä
ensimmäiset mitalit
Yli-Kiikka kilpailee Lontoossa ”piekkarin” lisäksi
naisten ilmakiväärissä, jossa jaetaan ensimmäiset
olympiamitalit. Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) tiedotusvastaava Marco Dalla Dea
on todennut, että tiedotusvälineitä kiinnostaa
aina olympialaisten ensimmäinen kultamitalisti.
Dalla Dean mukaan ilmakivääriä tuleekin seuraamaan useita satoja toimittajia heti avajaisia
seuraavana aamuna.
Pienoiskiväärin mitaleista kilpaillaan viikon
kuluttua eli seuraavana lauantaina.
– Jonkunhan se on peli avattava, hän viittaa tyynesti olympialaisten ensimmäiseen mitalilajiin.
– Viikon tauon aikana pääsee varmasti treenaamaan useina päivinä, ja kyllä minä keksin tekemistä.
Siinä ei ole ongelmaa. Ehkä käyn shoppailemassa,
ehkä en. Lontoossa on paljon väkeä, enkä ole varma
menenkö surffailemaan väkimassan keskelle.
Olympialaisten kilpailut ovat jo kokeneen urheilijan ajatuksissa. Peruskilpailun aikana ei voi
ajatella kahdeksan parhaan finaalia, eikä finaalissa
voi nojata peruskilpailuun, koska mitä tahansa voi
tapahtua.
– Ne ovat kaksi eri kilpailua, Yli-Kiikka miettii.
Yli-Kiikan kokemuksesta on varmasti hyötyä,
kun ampujat asettuvat olympialaisissa viivalle.
Kun kokemukseen lisätään hänen iloinen ja positiivinen asenteensa sekä erinomainen taktinen
osaamisensa, lähtökohdat suomalaisten ”pelin”
hyvään alkuun ovat olemassa.
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Kipeä ranne ei vienyt

Mira Suhosen taistelutahtoa
Tekstit: Lassi Palo Kuvat: Matti Erkkilä

”Koko kevät meni kipeää rannetta
parannellessa, mutta nyt olen
saanut kaiken kuntoon ja lähden
Lontooseen positiivisin mielin.
Toivottavasti pystyn ampumaan
siellä omalla hyvällä tasollani.”

P

istooliampuja Mira Suhonen teki näyttävän
läpimurron ampujien eliittiin voittamalla
ilmapistoolin hopeaa vuoden 2007 EMkilpailuissa, ja olympiadebyytissään Pekingissä
seuraavana vuonna hän sijoittui hienosti seitsemänneksi.
Suhonen oli ensimmäinen urheilija, joka hankki Suomelle kiintiöpaikan Lontoon olympiakisoihin. Tämän hän teki sijoittumalla viidenneksi ilmapistoolin MM-kilpailussa Münchenissä
vuoden 2010 elokuussa. Viime vuonna Suhonen
sijoittui parhaimmillaan maailmancupissa toiseksi. Tämä tapahtui maaliskuussa Australian

Sydneyssä. Maailmancupin finaalissa syyskuussa
Suhonen oli yhdeksäs.
Kun Suhonen valittiin Lontoon olympialaisiin
joulukuussa, oli hän tietysti ”huikeissa fiiliksissä”.
Hän piti mahtavana sitä, että Olympiakomitea valitsee urheilijoita kisoihin jo näin aikaisin.
– Saan rauhassa keskittyä ja harjoitella kisoja
varten, hän sanoi reilut puoli vuotta sitten.
Kokeneen ja menestyneen ampumaurheilijan
olympiavuotta on kuitenkin varjostanut rannevamma, jonka hän sai Saksassa pidetyllä leirillä
ennen helmikuussa Vierumäellä järjestettyjä ilmaaseiden EM-kilpailuja.
– Ei siitä ole paljon huudeltu, hän sanoi kesäkuun puolivälissä, jolloin kaikki oli onneksi saatu
”kohillensa”.
– Leirillä tuli liikaa laukauksia, ja kun ranne
alkoi väsyä, aloin puristaa asetta kunnes sormi
ei enää liikkunut. Ranne ärtyi ja ärtyi, ja rasitusvammaa siinä pukkasi olemaan. Kevät menikin
rannetta parannellessa ja hoitaessa. Se on nyt saatu
kuntoon rannetuella, voiteilla, geeleillä ja levolla.
Katsotaan olympialaisten jälkeen mitä sen kanssa
tehdään. Leikkaukseen en mene ennen kisoja, Suhonen sanoo.
Millainen henkinen ”varjo” tämä sitten on ollut
olympialaisiin tähtäävälle huippu-urheilijalle?
– Kyllä se on harmittanut ja ottanut päähän, mutta ei sille voi mitään. Elämä
on joskus tällaista, hän naurahtaa.
Suhonen on kuitenkin harjoitellut
pääpiirteissään
suunnitelmien mukaisesti. Jos ranne alkoi tuntua kipeältä, hän totesi, että ”nyt piisaa”
tältä päivältä.
– Jos tästä jotakin opin, on se
se, että treenaan
niin kuin se
itsestä tuntuu
hyvältä, jotta
paikat pysyvät
ehjinä. Juuri
kun sain olkapääni kuntoon,
ranne hajosi, ja
se ottaa päähän.

Harjoitukset
jatkuvat kohti
Lontoota kuten
tähänkin asti,
Mira Suhonen sanoi
noin kuukautta ennen
kisamatkansa alkua.
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Kuka?
Mira Suhonen
Synt.: 9.7.1985, Kuortane
Asuinpaikka: Alavus
Seura: Kuortaneen Kunto
Valmentaja: Seppo Nevansuu
Kilpailulaji: ilmapistooli
Ammatti: vaatetusalan artesaani
Aiemmat olympiakisat: 2008 7:s

Positiivisin mielin kohti kisoja
Mira Suhonen leireili juhannuksen jälkeen Saksassa muun muassa toisen Lontooseen lähtevän
pistooliampujan Kai Jahnssonin kanssa. Siellä järjestetty leirikilpailu oli Suhosen viimeinen kilpailu
ennen h-hetkeä, joka hänellä koittaa Lontoossa
sunnuntaina 29. heinäkuuta.
Vaikeuksistaan huolimatta Suhonen löytää
menneestä keväästä myös hyviä asioita. Yksi niistä oli se, että vaikka mitä tuli ”sössittyä”, hyviä sarjoja tulee.
– Taistelutahto on säilynyt. Yksi huono laukaus
ei kaada kaikkea.
Suhonen osallistui huhtikuussa Lontoossa järjestettyyn maailmancupiin, jonka aikana olosuhteet
eivät urheilijoita juurikaan hellineet. Kylmä ilma ja
sade pakottivat heidät pukemaan päälleen kaikki
mukana olleet vaatteet. Eikä sekään aina riittänyt.
Suhosen arvion mukaan pitää tapahtua ”jokin
ihmetempaus”, jotta Lontoon radat olisivat edes
tyydyttävällä tasolla. Pekingissä ne olivat hänen
mukaansa ensiluokkaiset ja ”viimeisen päälle”,
mutta Lontoossa oltiin ainakin huhtikuussa kaukana tästä. Säiden ainakin periaatteessa pitäisi
lämmetä heinä-elokuuhun mennessä…
– Jep, Suhonen iskee väliin.
– Ei sitä koskaan tiedä!
Niinpä. Onhan Lontoosta sanottu, että siellä on
kaksi säätä: sataa tai melkein sataa.
– Mutta turha sitä v-käyrää on etukäteen nostattaa. Katsotaan asioita positiivisin mielin ja katsotaan mihin suoritus kyseisenä päivänä riittää.
Kyllä Lontoossa varmasti pystyy hyviä tuloksia
ampumaan hyvällä ja rennolla suorituksella ja siten pääsemään omalle hyvälle tulostasolle.
Suhonen ei ole tämän enempää tavoitteita olympialaisiin asettanut. Yksi ajatus on suoriutua kisaurakasta yhtä mallikkaasti kuin edellisellä kerralla
Pekingissä neljä vuotta sitten. Siellä riitti sellainen
taso, hän toteaa maltillisesti ja hyvä niin.
Se kuitenkin tiedetään vallan hyvin, että vaikeutensa voittaneen ja taistelutahtoisen Mira Suhosen
oma hyvä tulostaso riittää melkoisen korkealle.
Sen hän on osoittanut jo monta kertaa.

Kai Jahnsson

levollisin mielin ja jalat tiukasti maassa
”Toivottavasti hyvä terveys kestää ja saan tehdä
kaiken suunnitellun rauhassa loppuun asti. Aseetkin
toimivat nyt hyvin. Münchenin maailmancupin jälkeen
oli pientä remonttia 50m pistoolissa. Fiilikseni on se,
että olen levollisin mielin ja jalat tiukasti maassa.”

K

ai Jahnsson valloitti olympiapaikan sijoittumalla viidenneksi ilmapistoolin maailmancupissa Yhdysvaltain Fort Benningissä toukokuussa
2011. Hän voi osallistua Lontoossa myös vapaapistoolikilpailuun. Neljä vuotta sitten Jahnsson toimi päinvastoin: hän lunasti kisalipun Pekingiin
vapaapistoolissa ja ampui olympiakisoissa myös ilma-aseella.
Huhtikuussa järjestetyssä Lontoon maailmancupissa Kai Jahnssonilla oli
ilmapistoolissa upea päivä, kun hän sijoittui neljänneksi. Hänen tuloksensa
oli 687,9 (588+99,9), joka on uusi finaalin jälkeinen Suomen ennätys. Jahnsson hävisi pronssin vain 0,1 pisteellä.
Jahnssonin peruskilpailun tulos oli myös Suomen ennätys, ja hänen oma
ennätyksensä koheni kahdella pisteellä. Entinen Suomen ennätys 587 oli Lauri
Lausteen (1998) ja Jari Koivun (2002) nimissä. Entinen finaalin jälkeinen SE
687,5 (587+100,5) oli myös Koivun nimissä ja tehty kymmenen vuotta sitten.
– Aikamoinen rutistus se oli. Tein vain sen mikä pitikin tehdä: ajatukset
pysyivät kasassa ja annoin vaan mennä. Se toimi, ja vaikka olosuhteet olivat
haastavat, ne eivät minun vaikuttaneet. Olen tyytyväinen, koska sain nyt puristettua ulos sen, minkä osaan, hän kertoi heti kilpailun jälkeen.
– Peruskisaan olen erittäin tyytyväinen. Se rullasi hyvin, eikä vaikeuksia
ollut. Finaalissa oli oma tutinansa, ja sykettä oli mukana. Viimeinen laukaus
pudotti mitaleilta, mutta se ei harmita, koska kokonaisuus oli hyvä ja finaali
meni ”satasen” pintaan, Jahnsson sanoi ja painotti, että ”tämä oli kuitenkin
vain yksi steppi matkalla olympialaisiin”.
– Jalat on pidettävä maassa ja töitä on tehtävä. Tämä maailmancup osoitti
sen, että oikeita asioita on tehty.
Samaa hän korosti myös kaksi kuukautta myöhemmin.
– Olen ennen kaikkea tyytyväinen siihen, mitä tuli tehtyä ja miten homma
toimi. Kilpailu oli yhtä ja samaa hyvää fiilistä eli sitä mitä sen pitääkin olla.
Positiiviset kokemukset vahvistavat uskoa ja antavat lisää itseluottamusta ja
motivaatiota. Mitään normaalista poikkeavaa ei tarvitse alkaa tehdä.
Huono sijoitus toukokuussa Milanon maailmancupin vapaapistoolissa
(49:s tuloksella 542) ei Jahnssonia huolestuta, koska se meni paljolti kokeilujen ja ”pienten hölmöilyjen” piikkiin.
– Siinä tuli liian monta uutta asiaa, joita jouduin funtsimaan. Se oli syy
”sukellukseeni”, jota ei voi liian vakavasti ottaa. Palasin ruotuun, ja otin pari
askelta taaksepäin.

Riittävän pitkä keskittymisrauha
Kun Jahnssonilta kysyy mitä hän odottaa Lontoon olympialaisista, on hänen
vastauksensa tutun maltillinen:
– Jalat maassa täytyy mennä enkä voi tuudittautua mihinkään, vaikka onnistumisia onkin tullut. En myöskään voi alkaa haikailla mistään sen kummemmasta. Toivottavasti pystyn samaan kuin Lontoon maailmancupissa,
koska se oli itselle mukavaa ammuntaa!
Jahnsson on pitänyt tarkkaa kirjaa tekemisistään, ja nyt hän tietää hyvin
”historian kirjoja selaamalla” mitä kaikkea hän teki ennen huhtikuun lopun
erinomaisesti onnistunutta kilpailua. Samalla sapluunalla on nyt tarkoitus
matkustaa uudestaan Lontooseen, jossa olosuhteet tuskin ovat heinä-elokuussa yhtä hyiset kuin huhtikuussa.
– Huonot olosuhteet eivät kuitenkaan välttämättä estä hyvien tulosten tekemistä. Se on nyt tullut todistettua.
Ylimerivartija Jahnsson työskentelee Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueessa
Helsingin Malmilla ja joutuu sopeuttamaan valmennus- ja kilpailukalenterinsa

Kuka?
Kai Jahnsson
Synt.: 25.1.1965, Helsinki
Asuinpaikka: Helsinki
Seura: Poliisien Ampumaseura, Helsinki
Valmentaja: Paula Viitasaari
Kilpailulajit: pistoolilajit
Aiemmat olympiakisat: 2008
21:s vapaapistooli, 29:s ilmapistooli

Kaikki merkit on
olemassa siitä,
että Lontoon
ampumaurheilun
taso tulee
olemaan kova, Kai
Jahnsson arvioi.

haastavan
työnsä
lomaan. Hänellä on
kolme tytärtä.
Yksi iso ja tärkeä
asia matkalla kohti
Lontoota on myös se,
että Jahnsson tekee viimeisen työpäivänsä kaksi ja puoli viikkoa ennen lähtöään
kisakaupunkiin. Toisin oli neljä vuotta sitten, jolloin hän paiski töitä vielä kisoja
edeltävällä viikolla työkavereiden ihmetellessä onko hän lähdössä minnekään.
– Reilut kaksi viikkoa riittävät. Saan rauhassa keskittyä kisoihin, eikä minun tarvitse miettiä mitään muuta. Henkisen puolen asioihin on kiinnitetty
huomiota, ja olo ja tekeminen ovat stabiileja. Fiilikseni onkin nyt sellainen,
että mieli on levollinen. En tiedä mitä olisin voinut tehdä paremmin tai eri
tavalla. Ei ole mitään syytä paniikkiin.
Jahnsson tietää Pekingin ansiosta myös sen, millainen ”hässäkkä ja kalabaliikki” Lontoon olympialaisissa odottavat. Tietoisuus kaikesta tästä auttaa,
ja nyt hän osaa asennoitua siihen oikein.
Kaiken kaikkiaan siis loistava tilanne, kuten Jahnsson itsekin luonnehtii.
Hän tietää, että Lontoossa on odotettavissa kovat kilpailut, mutta ei hätää,
stadilainen huippu-urheilija on valmis kohtaamaan olympialaisen haasteen
nyt toisen kerran.
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Ampumaurheilun aikataulu ja suomalaiset
Lontoon olympialaiset 27.7.-6.8.
Pe 27.7.
Olympialaisten avajaiset
La 28.7.
10.15
13.00
14.00
17.25
Su 29.7.
11.00
13.45
16.00
Ma 30.7.
11.00
14.15
Ti 31.7.
11.00
16.00
Ke 1.8.
11.00
14.00
17.30

10m ilmakivääri/naiset (Marjo Yli-Kiikka)
Finaali: 10m ilmakivääri/naiset
10m ilmapistooli/miehet (Kai Jahnsson)
Finaali: 10m ilmapistooli/miehet

10m ilmapistooli/naiset (Mira Suhonen)
Skeet/naiset
Finaali: 10m ilmapistooli/naiset
Finaali: skeet/naiset

To 2.8.
11.00
12.30
17.00

Kaksoistrap/miehet
25m olympiapistooli/miehet (1/2 kilpailupäivän 30 ls)
Finaali: kaksoistrap/miehet

Pe 3.8.
11.00
12.30
14.00
16.30

50m pienoiskivääri, makuu/miehet
25m olympiapistooli/miehet (2/2 kilpailupäivän 30 ls)
Finaali: 50m pienoiskivääri, makuu/miehet
Finaali: 25m olympiapistooli/miehet

La 4.8.
11.00
14.40
17.00

10m ilmakivääri/miehet
Skeet 1/2 kilpailupäivä/miehet
Finaali: ilmakivääri/miehet

Su 5.8.
11.00
14.30

Skeet 2/2 kilpailupäivä/miehet
Finaali: skeet/miehet

Ma 6.8.
11.00

25m urheilupistooli/naiset (tarkkuusosan 30 ls)
25m urheilupistooli/naiset (pikaosan 30 ls)
Finaali: 25m urheilupistooli/naiset

14.45
18.00

50m pienoiskivääri, 3x20 ls/naiset (Marjo Yli-Kiikka)
Trap/naiset (Satu Mäkelä-Nummela)
Finaali: 50m pienoiskivääri, 3x20 ls/naiset
Finaali: trap/naiset

50m pistooli/miehet (Kai Jahnsson)
Trap 1/2 kilpailupäivä/miehet
Finaali: 50m pistooli/miehet

50m pienoiskivääri, 3x40 ls/miehet
Trap 2/2 kilpailupäivä/miehet
Finaali: 50m pienoiskivääri, 3x40 ls/miehet
Finaali: trap/miehet

(Ajat Suomen aikaa.)

Pekingin 2008 voittajat

Kaksi ampumaurheilijaa
Suomen lipunkantajina avajaisissa
Kaksi ampumaurheilijaa on toiminut Suomen
lipunkantajana kesäkisojen avajaisissa. He ovat Pentti
Linnosvuo Mexicossa vuonna 1968 ja Juha Hirvi
Pekingissä 2008.
Hirvi on edustanut Suomea kuusi kertaa olympialaisissa eli vuosina 1988-2008. Hänen lisäkseen vain
neljällä muulla suomalaisurheilijalla on yhtä monta
olympiaedustusta. Talvikisaurheilijoista kuusi kertaa
kisoihin ovat osallistuneet Marja-Liisa Kirvesniemi
(maastohiihto 1976-94), Harri Kirvesniemi (maastohiihto 1980-98) ja Raimo Helminen (jääkiekko 1984-2002)
sekä kesäkisoista Kyra Kyrklund (ratsastus 1980-2008).
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Linnosvuo osallistui olympialaisiin viisi kertaa
(1952-68).
Suomi on olympialaisten ampumaurheilun mitalitaulukossa sijalla 14. Mitaleja on kertynyt yhteensä
kymmenen eli neljä kultaa, seitsemän hopeaa ja
kymmenen pronssia.
Mitalitaulukon ykkönen on Yhdysvallat (50-29-24)
ja kakkonen Neuvostoliitto/IVY (22-17-18).
Muut Suomen edellä olevat maat ovat Kiina, Ruotsi,
Norja, Iso-Britannia, Saksa, Italia, Ranska, Venäjä,
Unkari, Sveitsi ja Romania.

Miehet
Pienoiskivääri makuu: Artur Aivazian Ukraina
Pienoiskivääri 3x40 ls: Qiu Jian Kiina
Ilmakivääri: Abhinav Bindra Intia
Vapaapistooli: Jin Jong-Oh Etelä-Korea
Ilmapistooli: Pang Wei Kiina
Olympiapistooli: Oleksandr Petriv Ukraina
Trap: David Kostelecky Tshekki
Skeet: Vincent Hancock Yhdysvallat
Kaksoistrap: Walton Eller Yhdysvallat
Naiset
Urheilukivääri 3x20 ls: Du Li Kiina
Ilmakivääri: Katerina Emmons Tshekki
Urheilupistooli: Chen Ying Kiina
Ilmapistooli: Guo Wenjun Kiina
Trap: Satu Mäkelä-Nummela Suomi
Skeet: Chiara Cainero Italia

Suomalaiset ampumaurheilun olympiamitalit
Tukholma 1912
Pronssi
Axel Fredrik Londen:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset

25 suomalaista
ampumaurheilun olympiamitalistia
n Ampumaurheilun olympiamitalin on voittanut 25 suomalaista. Heistä vain yksi
on nainen: Satu Mäkelä-Nummela voitti trapin kultamitalin neljä vuotta sitten
Pekingissä.
n Ensimmäiset mitalit tulivat sata vuotta sitten, kun Tukholmassa järjestettiin
olympialaiset 1912. Siellä voittivat mitalin Axel Fredrik Londen, Ernst Rosenqvist,
Iivo Väänänen ja Nestori Toivonen – kaikki pronssisen sellaisen.
n Ampumaurheilu on kuulunut kesäolympialaisten ohjelmaan kaikissa muissa
paitsi vuosien 1904 ja 1928 kisoissa. Naisten lajit otettiin ohjelmaan vuonna
1984 Los Angelesissa.
n Lontoon olympialaisten ampumaurheilu järjestetään historiallisella paikalla eli
Kuninkaallisen tykistön kasarmeilla. Tykistön historia juontaa juurensa vuoteen
1716, ja nykyinen rakennus rakennettiin vuosina 1775-1802. Siellä toimi
vuosina 1741-1939 myös sotilasakatemia, ja sotilassairaala suljettiin 1990-luvun
puolivälissä. Kasarmit sijaitsevat Woolwichin alueella, jossa on edelleen
mahdollista kouluttaa joukkoja, mutta niitä ei enää kovin usein siellä nähdä.
n Kasarmialueelle on rakennettu väliaikaiset ampumaradat niin olympialaisia kuin
paralympialaisiakin varten. Niiden lisäksi alueella kilpaillaan paralympialaisten jousiammunnassa. Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) puheenjohtaja Olegario
Vázquez Raña on ollut tyytyväinen kisajärjestäjien suunnitelmiin ja toteutukseen.
– On aivan upeaa, että ampumaurheilu järjestetään näin historiallisessa
ympäristössä ja näin keskeisellä paikalla, hän sanoo Lontoon olympialaisten
nettisivuilla.
n Kivääri- ja pistoolilajit järjestetään kolmella radalla. Yksi niistä on finaalirata,
ja kaksi muuta ovat 25m rata sekä yhdistetty 10m ja 50m rata. Haulikkolajeissa
kilpaillaan kolmella radalla, jotka olympialaisten jälkeen muutetaan
paralympialaisten jousiammuntaradoiksi.
n Lontoon olympialaisten ampumaurheiluun odotetaan yhteensä noin 104 000
katsojaa eli hivenen yli 4000 katsojaa päivässä.
n Olympialaisten ja paralympialaisten jälkeen suorituspaikat puretaan ja alue
palaa normaaliin käyttöönsä sekä sisäradat sijoitetaan jonnekin muualle IsoBritanniassa.
Lähde: Wikipedia

Ernst Rosenqvist:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Nestori Toivonen:
hirviammunta kertalaukaukset,
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Iivo Väänänen:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Antwerpen 1920
Hopea
Yrjö Kolho:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Kalle Lappalainen:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Robert Tikkanen:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Nestori Toivonen:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Magnus Wegelius:
hirviammuntajoukkue
kertalaukaukset
Pronssi
Voitto Kolho:
sotilaskiväärijoukkue makuu 300m
Yrjö Kolho:
hirviammuntajoukkue
parilaukaukset
Kalle Lappalainen:
sotilaskiväärijoukkue makuu 300m

Pariisi 1924
Hopea
Konrad (Konni) Huber: haulikko
Pronssi
Werner Ekman: haulikkojoukkue
Lennart Hannelius:
pistoolin kuvioammunta
Konrad (Konni) Huber:
haulikkojoukkue
Robert Huber: haulikkojoukkue
Robert Tikkanen: haulikkojoukkue
Lontoo 1948
Hopea
Pauli Janhonen:
vapaakivääri 3x40 ls
Helsinki 1952
Hopea
Vilho Ylönen: pienoiskivääri 3x40 ls
Pronssi
Tauno Mäki: hirviammunta
Melbourne 1956
Kulta
Pentti Linnosvuo: vapaapistooli
Pronssi
Vilho Ylönen: vapaakivääri 3x40 ls
Rooma 1960
Hopea
Pentti Linnosvuo: olympiapistooli
Tokio 1964
Kulta
Pentti Linnosvuo: olympiapistooli
Väinö Markkanen: vapaapistooli
Los Angeles 1984
Pronssi
Rauno Bies: olympiapistooli

Veli Nieminen:
sotilaskiväärijoukkue makuu 300m

Sydney 2000
Hopea
Juha Hirvi: pienoiskivääri 3x40 ls

Robert Tikkanen:
hirviammuntajoukkue
parilaukaukset

Ateena 2004
Hopea
Marko Kemppainen: skeet

Nestori Toivonen:
hirviammuntajoukkue
parilaukaukset
Vilho Vauhkonen:
hirviammuntajoukkue
parilaukaukset,
sotilaskiväärijoukkue makuu 300m

Peking 2008
Kulta
Satu Mäkelä-Nummela: trap
Pronssi
Henri Häkkinen: ilmakivääri

Magnus Wegelius:
hirviammuntajoukkue
parilaukaukset,
sotilaskiväärijoukkue makuu 300m

Lontoon kuvat:
Jari Karinkanta
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Hanki nyt t-pa

VALUEWEIGHT T-PAITA

VALUEWEIGHT T-PAITA LADY

T-paita, jonka Belcoro®-kudonnan
ansiosta materiaali on pehmeää. Vahvistettu niskasauma.

Naisellisesti muotoiltu t-paita, jonka Belcoro®
-kudonnan ansiosta materiaali on pehmeää. Vahvistettu niskasauma.

Materiaali: 100 % puuvilla, 160 g/m2 valkoinen ja 165 g/m2 värilliset
Koot: S-3XL
Värit: 26 värivaihtoehtoa

Materiaali: 100 % puuvilla, 160 g/m2 valkoinen ja 165 g/m2 värilliset
Koot: XS-XL
Värit: 16 värivaihtoehtoa

PM61-036

100 kpl

à 3,50 

100 kpl

Hinta sisältää 1-väripainatuksen!

Hintaan lisätään painatuksen aloituskulut 45  sekä alv 23 %.

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, lady 14 värivaihtoehtoa
100 kpl

à 5,90 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen!

Hintaan lisätään painatuksen aloituskulut 45  sekä alv 23 %.
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PM61-046
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à 3,50 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen!

Hintaan lisätään painatuksen aloituskulut 45  sekä alv 23 %.

aidat!

NO NAME T-PAITA & LADY & KIDS
SA2074

Laadukas t-paita, jossa vahvistetut olkasaumat ja kaularesori. Myös lasten kokoja. Naisille oma malli
kapeammalla leikkauksella. Paitaan voidaan painaa sisäpuolelle niskaan logo tai teettää oma niskalappu.
Materiaali: 100 % puuvilla, 160 g/m2
Koot: miehet S-4XL, naiset S-XL, lapset 90/100, 110/120, 130/140 ja 150/160 cm
Värit: musta, valkoinen, punainen, harmaa ja tummansininen
50 kpl

à 6,90 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen!

Lisätietoja
& tilaukset:

Sanna Keivaara
puhelin 040 525 0317
sanna.keivaara@sanser.fi

Hintaan lisätään painatuksen aloituskulut 45  sekä alv 23 %.

Mainos- & liikelahjat
sanser@sanser.ﬁ • www.sanser.ﬁ
SANSER TAMPERE
Kuokkamaantie 2
33800 Tampere
puhelin 026 229 300
faksi 03 2255 442

TEKNINEN T-PAITA
PO12001

Hengittävä tekninen t-paita aktiiviseen liikuntaan.
Materiaali: 100 % polyesteri
Koot: S-4XL, 120, 140 ja 160 cm
Värit: musta, valkoinen, punainen, harmaa ja neonkeltainen
100 kpl

à 6,90 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen!

Hintaan lisätään painatuksen aloituskulut 45  sekä alv 23 %.

VARASTO &
LOGISTIIKKAKESKUS
Kolmihaarankatu 2 D
33330 Tampere
puhelin 026 229 320
varasto@sanser.fi
SANSER PORI
Eteläpuisto 15
28100 Pori
puhelin 026 229 100
faksi 026 229 299
VARASTO
Helmentie 20
28100 Pori
SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A
00640 Helsinki
puhelin 026 229 400
faksi 09 629 074

Miesten 50m sekajuoksujen MM-pronssimitalisti Krister
Holmberg onnitteli poikien sekajuoksujen mestaruuden
voittanutta Heikki Lähdekorpea Västeråsissa.

Tekstit ja kuvat: Lassi Palo

Kun kaksi maailmaa kohtaa

Konkari ja tulokas
K

onkari. Nalle. Isähahmo. Erittäin pidetty
Krister Holmberg nauttii suurta arvostusta
niin oman lajinsa sisällä kuin suomalaisissa
urheilupiireissä laajemminkin.
Tulokas. Nuorella Heikki Lähdekorvella on
meneillään vasta toinen kunnon kesä liikkuvassa
maalissa, mutta siitä huolimatta hän voitti upeasti
kesäkuun alussa Västeråsissa 50m sekajuoksujen
MM-kultaa.
Kun Holmberg onnitteli Lähdekorpea tämän
ensimmäisestä henkilökohtaisesta maailmanmestaruudesta, sai nuorukainen tuta ei nalle- vaan
karhumaisen kädenpuristuksen. Saitko kuvan,
Holmberg hekotteli, kun Lähdekorven polvet notkahtivat puristuksen voimasta.
Tätä se on, kun suomalaiset liikkuvan maalin
ampujat liikkuvat maailmalla. Kaksi maailmaa
kohtaa: vastikään 40 vuotta täyttäneen huippuurheilijan maltillinen ja hötkyilemätön maailma
ja 18-vuotiaan tässä ja nyt -elämänasenne, jossa
mennään täysillä ja kerrotaan värikkäitä juttuja
välillä niin, että konkari vain pyörittelee päätään
ja toteaa kuivakkaasti, että ”on hyvä etten ihan
kaikkea taaskaan kuullut”.

Ei pidä ymmärtää väärin: kaksikon maailmat eivät ole vastakkain, vaan erittäin hyvässä hengessä
sujuvasti limittäin ja lomittain. Homma toimii, kuten tämän lehden pääkirjoituksessakin todetaan.
Holmberg on Suomen liikkuvan maalin MMjoukkueen ylivoimaisesti kokenein urheilija. Kisojen aattona Sami Heikkilä teki tarkistuslaskennan,
kun suomalaiset alkoivat miettiä kuinka monissa
arvokilpailuissa Holmberg on Suomea edustanut.
Laskutoimitus päätyi varsin kunnioitettaviin lukuihin: yhdet olympialaiset (Atlanta 1996), kahdeksat MM-kilpailut ja 28:t EM-kilpailut.
Miltä kuulostaa?
– Kauhealta, Holmberg nauroi.

Tärkeitä ”jyviä” tarjolla
Raseborgs Skyttar -seuran Krister Holmbergillä
on paljon annettavaa nuorille urheilijoille paitsi
lämminhenkisenä ihmisenä myös menestyneenä
huippu-urheilijana. Nuorukaiset tietävät tämän, ja
vaikka he välillä kuittailevat takaisin, he arvostavat
Holmbergin näkemyksiä ja kuuntelevat häntä – on
kyse sitten kilpailuun valmistautumisesta ja ravitsemuksesta tai lajin teknisistä yksityiskohdista.

Valittuja kisaPALOja
Liikkuvan maalin 10m lajien kisapaikka oli Tukholman olympiastadionin välittömässä
läheisyydessä Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) tiloissa. Kun liikuntahallin sivuovia
pidettiin ilmanvaihdon takia auki ja ulkoa kuului linnunlaulua, heräsi kysymys, milloin
ensimmäinen lintu lentää avoimista ovista halliin sisään.
– Se ei kauan täällä lentele, kuului Suomen valmentajan Ville Häyrisen napakka
kommentti.
Suomen joukkue virittäytyi kisafiilikseen katsomalla Rocky-elokuvia. Ville Häyrinen
toi kaikki kuusi elokuvaa mukanaan kisoihin. Kun pojat ostivat Västeråsista kumipalloja lämmittelyä varten, oli menestys taattu. ”Salaiset aseet” nimettiin tietysti Rocky-palloiksi.
– Olemme saavuttaneet sellaisen aseman, että meitä matkitaan, suomalaiset naureskelivat, kun he huomasivat, että ukrainalaiset ja kiinalaiset olivat ostaneet samanlaiset pallot.
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– Kuittailu kuuluu asiaan, mutta toivottavasti he
osaavat poimia kertomistani asioista ”jyvät”. Yksilöurheilussa on uskallettava ensin kokeilla asioita ja sitten
ymmärrettävä ja lopulta päätettävä, mitä kannattaa itse
soveltaa ja ottaa omaan käytäntöön, Holmberg sanoo.
Millaista sitten on olla pitkillä kisamatkoilla
nuorten kanssa?
– Se on tavallaan mielenkiintoista. Siinä pääsee
seuraamaan nuorten touhua, joka on kieltämättä
välillä rasittavaakin. Heidän kanssaan mennään ja
pitääkin mennä välillä käymään eri paikoissa.
Holmberg miettii oliko hän parikymmentä
vuotta sitten samanlainen kuin nykynuoret. Ehkä,
ehkä ei, mutta yksi iso ero tavoissa toimia löytyy:
tekninen kehitys.
– Minun nuoruudessani ei ollut puhelinta koko
ajan taskussa, eikä silloin pystynyt seuraamaan
”online” mitä kavereille kotimaassa kuuluu. Silloin
ei myöskään kisapaikalla mietitty onko täällä ilmainen wlan vai ei. Nyt puhelimia räplätään heti
kun on syöty tai kilpailtu.
– Pidän tätä jossain määrin huolestuttavana,
mutta nostan kuitenkin pojille hattua heidän menestyksestään ja saavutuksistaan. Heillä on erinomainen motivaatio ja joukkuehenki, joka on tuloksia nostava yksityiskohta, Holmberg kehuu.

Mitä sanoo nuorukainen?
Satakunnan Ampujia edustava Heikki Lähdekorpi
oli ensimmäisen kerran samalla kisareissulla Holmbergin kanssa viime vuoden elokuussa, kun Serbian
Belgradissa järjestettiin EM-kilpailut. Lähdekorpi
on kutsunut Holmbergiä siitä lähtien Titiksi.
– Juu, heti alusta alkaen, Lähdekorpi naurahtaa.
Lähdekorpi luonnehtii Holmbergiä rauhalliseksi ja
leppoisaksi ihmiseksi ja urheilijaksi, joka tuo olemuksellaan ja teoillaan rauhallisuutta myös kisapaikoille.
– Hänellä on niin paljon startteja alla, Lähdekorpi sanoo.
– Yritän seurata miten hän pitää itsensä niin rauhallisena, ja välillä ihmettelen miten hän pystyy peittämään jännityksensä niin hyvin. Kyllä Kristeriä ehkä
vähän joskus jännittää! Jos hän kopissa tunteitaan
näyttää, ulos tultuaan kaikki jatkuu ihan normaalisti.
– Krister antaa myös hyödyllisiä neuvoja ja toimii
Villen (Häyrinen) kanssa vähän koutsinakin. Huonoja neuvoja ei ole häneltä tullut.
Kuinka paljon arvostat Holmbergiä ihmisenä ja urheilijana
asteikolla 1-10:een?
– Kymppi.

Poikien maailmanmestari Sami Heikkilä oli näkyvästi
esillä Tukholman olympialaisten 100-vuotisjuhlavuoden
pääjuhlassa kesäkuun 9. päivänä. Juhlassa esiteltiin useita
lajeja, ja yksi niistä oli ampumaurheilu, mutta toisin kuin
Sami Heikkilä ja Suomen poikien
salainen ase, Rocky-pallo.
kaikki muut lajit, sitä esiteltiin suurella valotaululla eikä
”livenä” radalla ja kentällä.
Kuvausryhmä oli kuvannut Ruotsin Emil Martinssonia ja Heikkilää Västeråsissa järjestettyjen liikkuvan maalin MM-kilpailujen 50m lajien yhteydessä. Urheilijat esiteltiin ja heidän
ammuntaansa näytettiin videolla ”kaikelle kansalle” Tukholman stadionilla, jossa juhlia
kunnioittivat läsnäolollaan Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia.
Erittäin suuret suosionosoitukset saivat avajaismarssiin osallistuneet noin 700 olympialaisiin vuosikymmenien varrella osallistunutta ruotsalaista.

Peter Tallberg:

Paluu vaatii erittäin
kovaa lobbaamista
Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) suomalaisjäsen Peter Tallberg painottaa, että liikkuvan maalin
paluu olympialaisiin vaatii erittäin kovaa työtä ja
nimenomaan lobbausta. KOK:n lopullista päätöstä
helpottaa, jos ampumaurheilun 390 urheilijan maksimimäärä olympialaisissa ei ylity, mutta Tallberg ei
suosita sitä, että ampumaurheilu ryhtyisi tekemään
valintaa kaksoistrapin ja liikkuvan maalin välillä.
– On viestitettävä, että ammunta on sen
verran mielenkiintoinen laji, että molempien olisi
mahduttava kisoihin mukaan. Vastakkainasettelu
heikentää kokonaiskuvaa.
Ensin on saatava Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) puheenjohtaja Olegario Vazquez
Rana ja pääsihteeri Franz Schreiber idean taakse,
ja sen jälkeen hyvät kansainväliset suhteet ovat
Tallbergin mukaan avainasemassa. On esimerkiksi
lobattava KOK:n ohjelmakomission italialaista puheenjohtajaa Franco Carraraa ja sen ruotsalaista
jäsentä Gunilla Lindbergiä, ja jos Tokio valitaan
vuoden 2020 olympialaisten isäntäkaupungiksi,
ovat hyvät suhteet KOK:n japanilaiseen jäseneen
ja Tokion järjestelytoimikunnan puheenjohtajaan
äärimmäisen tärkeitä.
Jos KOK:n puheenjohtajaksi valitaan ensi
vuonna saksalainen Thomas
Bach, ovat hänen ja Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF)
saksalaisen pääsihteerin Franz
Schreiberin suhteet tärkeitä.
– On hyvä, että liikkuva maali
on ajoissa liikkeellä. Sillä on
pirunmoinen lobbaus edessä,
ja kansainvälisten kontaktien
on oltava erittäin hyvät – myös
7.
kisakaupunkiin, Tallberg sanoo.
1. Micaela Qvarnström, tyttöjen
maailmanmestari.
2. Lukasz Czaplan mukaan liikkuvalla
maalilla on erittäin hyvät mahdollisuudet
päästä takaisin olympialajiksi vuonna 2020.
Liikkuva maali on värikäs ja tapahtumarikas
laji, jossa ampujat vaihtuvat koko ajan, eikä
siinä seistä tai maata paikoillaan kahta tuntia,
ja oli iso virhe pudottaa se kisoista pois,
koska kiväärillä on nyt kolme lajia ja meillä ei
yhtään, hän sanoo.

1.

2.

3.

Goldminatorin
onnistunut ”tuomiopäivä”
4.

5.

6.

3. Lukasz Czapla ja liikkuvan maalin MMkilpailujen lehdistöpäällikkö Josefin Warg.
4. Krister Holmberg ja MM-pronssimitali.
5. Ampumaurheilu ja Sami Heikkilä
esittäytyivät Tukholman olympiastadionilla.
6. Sami Heikkilä ampumassa
Västeråsin radalla.
7. Jani Suoranta (vas.), Ville Häyrinen,
Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä
ja Sami Heikkilä sateelta suojassa.

MM-kilpailujen 50m lajit järjestettiin noin kymmenen kilometrin päässä Västeråsin
keskustasta sijaitsevalla radalla. Kova tuuli ja sade kiusasivat paitsi urheilijoita myös
järjestäjiä, sillä tuulenpuuskat nostivat radalle pystytettyjä telttoja ilmaan. Myös Media
center -kyltillä varustettu teltta sai kyytiä harjoituspäivänä.
– Lämmintä vaan päälle, kaikki mitä laukusta löytyy, Suomen joukkueen valmentaja
Ville Häyrinen sanoi pipo päässään lämpömittarin
Västeråsissa kova tuuli ja sade kiusasivat
näyttäessä kuutta astetta.
paitsi urheilijoita myös kisajärjestäjiä.
– Ei tämä mitään uutta ole. Pojat ovat ampuneet kymmeniä kilpailuja erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Tshekissä jokin
vuosi sitten syyskuussa järjestetyissä MM-kilpailuissa oli aamulla
pakkasta. Jos nyt menee lämpimänä ampumaan, ei kylmyys haittaa,
koska suoritus kestää noin vartin. Pukuhuoneena toimivassa teltas-

Goldminatorin ”tuomiopäivä” onnistui yli odotusten liikkuvan maalin MMkilpailuissa.
– No joo, Goldminator nauroi.
Puolalainen Lukasz Czapla, 29, teki neljän vuoden tauon jälkeen näyttävän
paluun liikkuvan maalin lajeihin, kun hän voitti 50m normaalijuoksujen maailmanmestaruuden ja sijoittui huikean jännittävän kilpailun jälkeen toiseksi
10m normaalijuoksuissa.
– Kultamitali oli todella upea saavutus, koska en uskonut voittavani. Tässä
lajissa kaikki on mahdollista!
Arnold Schwarzeneggerin legendaarisesta Terminator-elokuvasta ja
Czaplan vanhasta lempinimestä Goldi mukailtu Goldminator ja miehen
kotisivuille tehty juliste herättivät Tukholmassa ja Västeråsissa järjestetyissä
MM-kilpailuissa huomiota – sekä positiivista että negatiivista. Goldi itse
suhtautui tilanteeseen huumorilla.
– Keksin ja toteutan sivuilleni uusia ideoita. Ne ovat vain hauskanpitoa,
eikä niihin kannata suhtautua liian vakavasti, rennosti ja värikkäästi pukeutuva kahden lapsen isä sanoi.
Czapla on voittanut yhteensä neljä miesten maailmanmestaruutta liikkuvan
maalin lajeissa Zagrebissa 2006 ja Plsenissä 2008. Sitten hän ryhtyi pistooliampujaksi, mutta päätti neljä kuukautta sitten tehdä paluun vanhaan lajiinsa.
– Sisäinen palo ajoi minut takaisin, keskityin hyvin ja tein vain parhaani. Tulin
takaisin tyylikkäästi, Krakovan lähellä Slomnikissa asuva ampumaurheilija sanoi.
50m normaalijuoksuissa hän oli ensimmäisen päivän jälkeen neljä pistettä
kärkeä jäljessä ja yhdeksännellä sijalla. 10m kisassa hän oli ensimmäisen
päivän jälkeen 16:ntena, mutta niin vain nousi mitaliotteluihin ja oli todella
lähellä voittaa toisen kultamitalinsa.
– Haluan pysyä huipulla, ampua hyvin ja kehittyä tulevina vuosina yhdeksi
parhaista. En vielä sanonut viimeistä sanaani. Pystyn työni ohessa harjoittelemaan hyvin. Työnantajani on myös yksi sponsoreistani, rekkakuskina
siviilissä toimiva Czapla kertoi.
Hän viihtyi MM-kisoissa hyvin ranskalaisten ampujien kanssa. Eikä
ihme, sillä hän käy pari kertaa vuodessa Ranskassa auttamassa sikäläisiä
ampumaurheilijoita. Czapla ei kuitenkaan puhu ranskaa. Vielä, sillä sen
verran intohimoisesti hän tuntuu suhtautuvan kaikkeen mihin hän ryhtyy ja
mitä hän tekee.
MM-kilpailujen toiseksi viimeisenä iltana hän hakeutui Tukholman keskustaan
seuraamaan Puolan avausottelua jalkapallon EM-kisoissa ja kertoi lähtevänsä
vielä sen jälkeen vajaan tunnin juoksulenkille – kuten hän tekee joka päivä.
Lisää tietoa: www.lukaszczapla.pl

sa on onneksi lämmittimet.
Sami Heikkilä ei luihin
ja ytimiin menevää säätä
liiemmin harmitellut.
– On sitä pahemmissakin keleissä treenattu.
Jos pitää itsensä lämpimänä, ei kylmyys
vaikuta. Mutta kyllä se
ilkeää on, jos sade tulee
ampuessa vaakatasossa
silmille, hän naurahti.

Jani Suoranta (vas.), Heikki Lähdekorpi ja
Sami Heikkilä kahmivat poikien MM-mitaleja.
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”Maailma muuttuu – jopa ampumaurheilussa”
Liikkuva maali takaisin olympiakisoihin vuonna 2020?
Teksti ja kuvat: Lassi Palo

Isot laivat kääntyvät hitaasti
– tässä tapauksessa
Kansainvälinen olympiakomitea
(KOK) ja Kansainvälinen
ampumaurheiluliitto (ISSF). Siksi
niiden kanssa kannattaa olla
ajoissa liikkeellä, tehdä ehdotuksia
ja herättää keskustelua. Juuri näin
on toiminut liikkuva maali, jonka
aktiivit uskovat lajin palaavan
olympialaisiin vuonna 2020.
VÄSTERÅS/TUKHOLMA – Liikkuva maali oli
toistaiseksi viimeisen kerran mukana olympialaisissa Ateenassa vuonna 2004. Sanaa toistaiseksi on
tässä yhteydessä syytä käyttää, koska lajin uskotaan
palaavan takaisin olympialajiksi niin pian kuin se
on mahdollista eli vuonna 2020.
Lontoon olympialaiset alkavat heinäkuun 27.
päivänä, ja niiden jälkeen olympiamitaleista kilpaillaan Brasilian Rio de Janeirossa 2016. Rio de
Janeiron lajivalikoimaan ei voi enää puuttua, mutta vuoden 2020 kisoihin liikkuvalla maalilla voisi
olla mahdollisuuksia päästä. Ne urheillaan joko
Istanbulissa, Madridissa tai Tokiossa. KOK valitsee
kisaisännän syyskuussa 2013.
Raumalainen Pekka Kuusisto tietää perin tarkasti miten organisaatiot toimivat: jos muutoksia
haluaa, on oltava ajoissa liikkeellä. Hän on toiminut ISSF:n liikkuvan maalin komitean puheenjohtajana vuodesta 2002 lähtien ja ollut ISSF:n
valtuuston jäsen kymmenen vuoden ajan. Hän on
myös Euroopan ampumaurheiluliiton ESC:n varapuheenjohtaja kolmatta vuotta.
”Isojen laivojen” eli kansainvälisten organisaatioiden hitaus ei ole aina vain negatiivinen asia.
– Kansainväliset lajiliitot ovat hitaita, ja KOK on
vielä hitaampi. Ne ovat maailmanlaajuisia organisaatioita, joissa asiat ”generoituvat”. Niiden kanssa puhutaan vuosista ja äärimmäisen hitaista prosesseista.
On kuitenkin hyvä, ettei hötkyillä, vaan mietitään
rauhassa eikä yhtäkkiä tehdä tänä vuonna näin ja
seuraavana vuonna toisinpäin, Kuusisto sanoo.

järjestettävät ISSF:n kaikkien lajien MM-kilpailut
koituneet ehkä lajin turmioksi.
– Urheilijoiden motivaatio ei olisi välttämättä
riittänyt, ja lajin rahoitus olisi kärsinyt. Nyt on selkeästi nähtävissä, että lajin harrastajien määrä on
nousussa. Prosenttilukuja on vaikea sanoa, mutta
ISSF:n komiteoiden kokouksissa on käynyt ilmi,
että liikkuvan maalin harrastajamäärät ovat kasvaneet, etenkin Aasiassa ja siellä erityisesti Laosissa,
Kuusisto kertoo.
Hän myös rohkenee verrata liikkuvaa maalia toiseen olympialaisista pudotettuun lajiin eli naisten
kaksoistrapiin, joka on ”mennyt selkeästi alaspäin”.
– Eihän sitä enää edes ammuta. Kun liikkuvaa
maalia verrataan miesten kaksoistrapiin, on kansainvälisissä kisoissa suunnilleen saman verran
osanottajia. Jos liikkuvan maalin tilanne olisi nyt
toinen eli sillä olisi olympiastatus, olisi näissä Tukholman ja Västeråsin MM-kisoissa 300 osanottajaa
eikä sata, Kuusisto sanoi.
– En halua mollata kaksoistrapia, mutta kyllä
näillä faktoilla näkee miten on mennyt.

”Emme luovuta,
takaisin pitää päästä”

Vaikka kaikilla olympialajeilla on paineita pitää
olympiastatuksensa ja nykyinen lajivalikoimansa, eivät liikkuva maali ja Kuusisto aio antaa periksi. Kuusiston viesti on yksiselitteinen: emme luovuta. Tästä
osoituksena hän kertoo lähettäneensä ISSF:n hallitukselle viime syyskuussa kirjeen, jossa hän käsitteli liikkuvan maalin paluuta olympiakisoihin. Hän
muistutti, että asialla on kiire. Virallista vastausta
Kuusisto ei ole vieläkään saanut, mutta kansainvälisissä piireissä paljon liikkuva ja hyvin verkostoitunut
Kuusisto tietää herättäneensä vilkasta keskustelua.
Kuusisto myöntää aiemmin olleensa pessimistinen paluun suhteen, mutta nyt pessimismi on vaihtunut optimismiin. Hän sanoo olevansa jopa varsin
optimistinen ja pitää paluuta ”täysin realistisena”.
– Siihen on täydet mahdollisuudet, koska tässä
on selkeä positiivinen vire koko ajan. Kun jouduimme pois olympialaisista, lajin pelättiin kuolevan. Nyt entisiä harrastajia on tullut takaisin ja
uusia tulee koko ajan lisää eli laji ei kuollutkaan,
vaan on lähtenyt uuteen nousuun.
Tukholmassa ja Västeråsissa järjestettyihin liikkuvan maalin MM-kilpailuihin osallistui noin sata
”Omat MM-kilpailut
urheilijaa yhdeksästätoista maasta, ja kisoissa oli
hieno kädenojennus”
yhteensä noin 300 starttia. Liikkuvan maalin edelKuusistoa harmittaa vieläkin se, että liikkuva maali lisissä erillisissä MM-kilpailuissa Vierumäellä oli
pudotettiin olympialaisista pois Ateenan kisojen mukana kaksitoista maata.
jälkeen. KOK vaati, että ampumaurheilun seitsemästätoista olympialajista piti pudottaa kaksi pois, Oma aktiivisuus tärkeää
ja niin liikkuvan maalin kanssa karsittiin naisten Pekka Kuusisto ei ole kuullut minkäänlaisia keskusteluja eikä edes huhuja siitä, että ampumaurkaksoistrap.
Kuusisto pitää hienona kädenojennuksena heilun pitäisi vähentää olympialajiensa määrää
ISSF:ltä sitä, että liikkuva maali saa järjestää eril- nykyisestä viidestätoista. Mutta kukapa sitä osaa
liset MM-kilpailut, kuten kesäkuun alussa Väs- tarkasti sanoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
– Ja miten ampumaurheilun tulevaisuudessa
teråsissa ja Tukholmassa. Jos se ei olisi saanut
erityiskohtelua, olisivat vain neljän vuoden välein käy? Vaikka Lontoon olympialaisten ampumaur-
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Olen saanut liikkuvan maalin MM-kilpailuista
paljon positiivista palautetta. Uskon, että
näin hyvät kilpailut auttavat lajin paluussa
olympialaisiin, Pekka Kuusisto sanoi.

heilu on myyty loppuun, ei se ole perinteinen
yleisölaji, ja sen vaatimat rakenteet ovat isoja eikä
katsojatuloja ole paljon. ISSF on onneksi ollut viisas, kun se on ottanut kisoihin mukaan urheilijoita
mahdollisimman monista maista.
ISSF ja KOK eivät ole käyneet virallisia keskusteluja tulevien olympialaisten lajeista, koska siihen
vaaditaan ensin ISSF:n virallinen päätös. Kuusiston
mukaan KOK:ta ei välttämättä edes kiinnosta, ”mitä
lajeja me olympialaisissa ammumme”. Kyse on siis
pitkälti lajin sisäisistä asioista. Kesäolympialaisiin
osallistuu enintään 10 500 urheilijaa, ja ampumaurheilun osanottajamäärä on rajattu 390:een.
– Uskoakseni tuon määrän sisällä saamme tehdä mitä haluamme.
Kuusisto päätti lähestyä ISSF:n hallitusta kirjeellä, jossa hän kertoi mitä kaikkea liikkuva maali on
viimeksi kuluneiden vuosien aikana tehnyt – muun
muassa sen kehitystyöstä ja imagon parantamisesta.
– Nyt oli se hetki alkaa tehdä pohjatyötä, koska
päätöksiä ei tehdä nopeasti. ISSF:n hallitus voi alkaa nyt katsoa asioita omasta näkökulmastaan, kun
olen esitellyt ne rauhallisesti ja kehittävässä hengessä. Tätä ei voinut jättää Rio de Janeiron jälkeiseen
aikaan, koska se olisi ollut tuolloin myöhäistä.
Mutta vaikka kuinka monta kirjettä lähettäisi,
eivät ne auta, jos myönteinen kehitys ei jatku. Urheilijoidenkin aktiivisuus on tärkeää.
– Ja sitä on nyt pystyttävä näyttämään, Kuusisto
painottaa.
Kuusiston puhetta Västeråsissa vieressä kuunnellut Heikki Lähdekorpi on Rio de Janeiron
olympialaisten aikaan 22-vuotias, ja vuonna 2020
hän täyttää 26 vuotta. Ampuja parhaassa iässään,
Kuusisto toteaa. Satakunnan Ampujia edustava
Lähdekorpi voitti Västeråsissa poikien 50m seka-

Suomen mitalit

Suomi mitalitilaston kärjessä

Kultaa
Sami Heikkilä, 10m sekajuoksut ja normaalijuoksut
Heikki Lähdekorpi, 50m sekajuoksut
Micaela Qvarnström, 10m sekajuoksut
Suomi, pojat/10m sekajuoksut
Suomi, pojat/10m normaalijuoksut
Suomi, pojat/50m sekajuoksut

Hopeaa
Jani Suoranta, 10m sekajuoksut sekä 50m
sekajuoksut ja normaalijuoksut
Suomi, pojat/50m normaalijuoksut

juoksujen maailmanmestaruuden, vaikka on harrastanut lajia vasta parin vuoden ajan.
– Liikkuvan maalin olympiastatus olisi hyvä ja mielenkiintoinen ajatus. Se kiehtoo, Lähdekorpi sanoo.

Kuusisto rohkenee sanoa myös sen, että melkein kaksi tuntia kestävät kiväärilajien peruskilpailut eivät välttämättä kiinnosta kadunmiestä
eivätkä tiedotusvälineiden edustajia.
– Ne eivät ole action-lajeja.
Liikkuvassa maalissa ampujan suoritus kestää
noin vartin, ja sen jälkeen astuu seuraava ”kehiin”.
Liikettä on koko ajan, ja ratkaisut voivat olla yllättäviä. Tässä ja nyt.
Kuusisto luonnehtiikin omaa lajiaan värikkääksi ja
kiehtovaksi, jossa on katsottavaa ja tapahtumia koko
ajan. Ehkä nämä perustelut riittävät ensin ISSF:lle ja
sitten myös KOK:lle, ja ehkä tämän jutun otsikosta
voi joskus poistaa lopussa olevan kysymysmerkin.
Kuten jo aiemminkin todettua, Kuusisto korostaa olevansa optimisti. Painavana perusteluna
sanavalmis ampumaurheilun vaikuttaja rohkenee
myös sanoa:
– Maailma muuttuu – jopa ampumaurheilussa. u

Visuaalisuutta ja näyttävyyttä
Olympiastatuksen saamisessa voi auttaa sekin,
että laji on näyttävä, se on visuaalinen ja siinä
tapahtuu koko ajan. Nämä faktat voivat herättää
paitsi yleisön myös television kiinnostuksen.
Kuusiston mielestä liikkuva maali täyttää kaikki
edellä mainitut ”kriteerit”.
– Olemme myös kehittäneet medal matchit eli
mitaliottelut. Muut lajit ovat nyt tekemässä samansuuntaisia ratkaisuja, mutta en väitä, että ne
ovat kopioineet ne meiltä, Kuusisto naurahtaa.
Hän pitää ratkaisuista, joissa kamppaillaan voitosta mies miestä -vastaan, lähdetään liikkeelle
nollasta ja katsotaan kuka on paras.
– Meidän medal matcheissamme ratkaisut tapahtuvat tässä ja nyt eivätkä vanhoja muistellen.
Ne ovat saaneet paljon positiivista palautetta.

Pronssia
Krister Holmberg, 50m sekajuoksut
Sami Heikkilä, 50m sekajuoksut ja normaalijuoksut

MM-kisajutut >> www. ampumaurheiluliitto.fi

Suomi oli liikkuvan maalin MM-kilpailujen mitalitilaston ykkönen, kun se voitti seitsemän kultaa,
neljä hopeaa ja kolme pronssia. Mitaleja kertyi siis
yhteensä neljätoista.
Mitaleja saavutti yhdeksän maata. Eniten
mitaleja voitti Ukraina (20), mutta sillä oli kaksi
kultaa vähemmän kuin Suomella. Venäjälle kertyi
kuusitoista mitalia, mutta vain kolme kultaista.

Mitalitilasto
Kulta
Suomi
Ukraina
Kiina
Venäjä
Tshekki
Unkari
Puola
Ruotsi
Saksa

7
5
4
3
3
1
1
–
–
24

Hopea
4
6
2
5
–
2
1
3
1
24

Pronssi Yhteensä
3
9
–
8
1
2
–
–
1
24

14
20
6
16
4
5
2
3
2
72

Olympiaaiheesta olivat
kiinnostuneita
myös
ruotsalaiset
tiedotusvälineet.

ISSF:n liikkuvan maalin MM-kilpailut, Västerås ja Tukholma, Ruotsi 1.-10.6.
Liikkuva maali, 60 ls (normaalijuoksut) + mitaliottelut, miehet:
Kultamitaliottelu: Dmitri Romanov Venäjä – Lukasz Czapla Puola 6-5
Pronssimitaliottelu: Bedrich Jonas Tshekki – Laszlo Boros Unkari 4-6
Semifinaalit: Jonas – Czapla 4-6, Romanov – Boros 6-4

Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1147, 2) Ukraina 1134, 3) Tshekki 1133, … 7) Suomi 1122.

Peruskilpailu: 1) Dmitri Romanov Venäjä 579, 2) Bedrich Jonas Tshekki 579, 3) Laszlo
Boros Unkari 575, 4) Lukasz Chapla Puola 574, … 18) Krister Holmberg Suomi 568, …
22) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 566, … 34) Niklas Hyvärinen Suomi 555.
Joukkuekilpailu: 1) Tshekki 1719, 2) Ukraina 1718, 3) Venäjä 1714, … 7) Suomi 1689.

Poikien 10m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Sami Heikkilä Suomi 378,
2) Jani Suoranta Suomi 377, 3) Vladlen Onopko Ukraina 374, … 9) Heikki Lähdekorpi
Suomi 359.
Joukkuekilpailu: 1) Suomi 1114, 2) Venäjä 1095, 3) Ukraina 1086.

Liikkuva maali, 40 ls (normaalijuoksut) + mitaliottelut, naiset:
Kultamitaliottelu: Zeng Yang Kiina – Xue Yan Li Kiina 6-4
Pronssimitaliottelu: Irina Izmalkova Venäjä – Olga Stepanova Venäjä 6-3
Semifinaalit: Li – Stepanova 6-1, Yang – Izmalkova 6-0

Tyttöjen 10m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Micaela Qvarnström Suomi
362, 2) Olena Tshehovska Ukraina 359, 3) Veronika Major Unkari 353.
Joukkuekilpailu: 1) Ukraina 1053, 2) Saksa 999, 3) Venäjä 992.

Peruskilpailu: 1) Zeng Yang Kiina 390, 2) Xue Yan Li Kiina 384, 3) Olga Stepanova
Venäjä 384, 4) Irina Izmalkova Venäjä 380, … 15) Marika Salminen Suomi 351.
Joukkuekilpailu: 1) Kiina 1147, 2) Venäjä 1141, 3) Ukraina 1127.
Liikkuvan maalin 60 ls (normaalijuoksut), pojat: 1) Sami Heikkilä Suomi 572, 2)
Oleksandr Moshnenko Ukraina 564, 3) Vladlen Onopko Ukraina 563, 4) Jani Suoranta
Suomi 562, 5) Heikki Lähdekorpi Suomi 559.
Joukkuekilpailu: 1) Suomi 1693, 2) Ukraina 1685, 3) Venäjä 1623.
Liikkuva maalin 60 ls (normaalijuoksut), tytöt: 1) Olena Tshehovska Ukraina
368, 2) Veronika Major Unkari 360, 3) Mariia Kramar Ukraina 354, … 8) Micaela
Qvarnström Suomi 345.
Joukkuekilpailu: 1) Ukraina 1056, 2) Venäjä 1017, 3) Saksa 985.
Miesten 10m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Josef Nikl Tshekki 386,
2) Laszlo Boros Unkari 385/uusinta 19, 3) Mihail Azarenko Venäjä 385/18, … 13)
Krister Holmberg Suomi 378, … 15) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 376, … 34) Niklas
Hyvärinen Suomi 368.

Naisten 10m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Li Su Kiina 385, 2) Xue Yan Li
Kiina 382, 3) Galina Avramenko Ukraina 381, … 11) Marika Salminen Suomi 364.
Joukkuekilpailu: 1) Kiina 1145, 2) Venäjä 1123, 3) Ukraina 1105.

Miesten 50m liikkuvan maalin 60 ls, normaalijuoksut: 1) Lukasz Czapla Puola
591, 2) Emil Martinsson Ruotsi 590/uusinta 19, 3) Dmitri Romanov Venäjä 590/18,
… 12) Krister Holmberg Suomi 581, … 15) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 579, … 23)
Niklas Hyvärinen Suomi 566.
Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1762 (ME), 2) Ruotsi 1752, 3) Ukraina 1747, … 7) Suomi 1726.
Poikien 50m liikkuvan maalin 60 ls, normaalijuoksut: 1) Oleksandr Moshnenko
Ukraina 584, 2) Jani Suoranta Suomi 578, 3) Sami Heikkilä Suomi 573/uusinta 19, 4)
Vladlen Onopko Ukraina 573/16, … 7) Heikki Lähdekorpi Suomi 563.
Joukkuekilpailu: 1) Ukraina 1717, 2) Suomi 1714, 3) Venäjä 1676.
Miesten 50m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Jozsef Sike Unkari 393, 2)
Emil Martinsson Ruotsi 390, 3) Krister Holmberg Suomi 388/uusinta 20, … 14) TomiPekka Heikkilä Suomi 383, … 24) Niklas Hyvärinen Suomi 373.
Joukkuekilpailu: 1) Tshekki 1158, 2) Ukraina 1154, 3) Venäjä 1151, … 6) Suomi 1144.
Poikien 50m liikkuvan maalin 40 ls, sekajuoksut: 1) Heikki Lähdekorpi Suomi 381,
2) Jani Suoranta Suomi 379, 3) Sami Heikkilä Suomi 378, 4) Ivan Serebjakov Venäjä 375.
Joukkuekilpailu: 1) Suomi 1138, 2) Venäjä 1104, 3) Ukraina 1100.
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Teksti: Lassi Palo Kuvat: Jari Karinkanta

”Saavutusten ansiosta jaksan mennä hymyillen sateeseenkin harjoittelemaan!”

Marika Salmen upea vuosi

Trap-ampuja Marika Salmi osallistui huhtikuussa ensimmäisen kerran maailmancupin kilpailuun ja edusti
toukokuussa ensimmäisen kerran Suomea kansainvälisessä arvokilpailussa. Maailmancupissa tuli
finaalipaikka ja lopulta upea viides sija sekä Larnakan EM-kilpailuissa joukkuepronssi. Loistavia positiivisia
yllätyksiä, koska ne tulivat melko vähäisellä harjoitusmäärällä, hän luonnehtii kevään saavutuksiaan.
Marika Salmi tuuletti
Lontoon maailmancupin
viidennen sijansa kunniaksi.

kilpailussa 19:nneksi tuloksellaan 67 sijoittunut
Salmi kehui heti kilpailun jälkeen.
Toukokuun lopussa Salmi oli jo saanut vähän
etäisyyttä kevään kohokohtiinsa.
– Lontoo piti yrittää nollata mielestäni, koska
minun piti alkaa keskittyä EM-kilpailuihin. Iloitsin
toki menestyksestäni, mutta tiivis keskittyminen
oli vain aloitettava. Ne olivat hyviä kokemuksia, ja
niiden jälkeen on nyt hyvä mennä eteenpäin.
– Ammuin ennätykseni hyvässä paikassa. Olen
siitäkin positiivisesti yllättynyt. Erot olivat pieniä,
ja taso oli kova.
Belgradin Perazzi GP:ssä kesäkuun alussa hän
kohensi ennätyksekseen 89 (69+20).

”Lahjakas ja tunnollinen
harjoittelija”

M

arika Salmi yllätti huhtikuussa Lontoon
maailmancupissa sijoittumalla viidenneksi. Hän ampui peruskilpailussa ennätystuloksensa 68 ja kruunasi elämänsä ensimmäisen
maailmancup-kisansa finaalipaikalla. Finaalissa
hän rikkoi neljätoista kiekkoa.
Salmi iloitsi Lontoossa kisapaikalla menestystään. Onnittelijoita riitti ympärillä vielä pitkään
kisan jälkeen.
– Fiilikset ovat tietysti tosi hyvät. Enemmän
näistä kisoissa sain kuin uskalsin odottaakaan, dopingtesteihin suunnannut Salmi hehkutti.
Finaalipaikkaa hän ei osannut odottaa, ja finaalissa tunnelmat olivat jo hiukan jännittyneemmät
ja hämmentävät, mutta kuten Salmi kisan jälkeen
totesi, jokaisella se ensimmäinen finaalikerta on
joskus edessään.
– Peruskilpailussa pystyin keskittymään täysillä
omaan tekemiseeni, enkä paljon muita seurannut.
Ajattelin vain, että eivät ne ihmisiä kummempia
nuo vastustajatkaan ole. Finaali oli jo sitten jännittävämpää, ja otin sen vähän niin kuin bonusrinkinä, hän hymyili.
EM-Larnakassa hän sanoi yrittäneensä parhaan-
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sa koko päivän ajan. Se kannatti, sillä ensimmäisissä arvokilpailuissa tuli heti joukkuemitali Mopsi
Veromaan ja Satu Mäkelä-Nummelan kanssa.
– Pääosin onnistuinkin ihan hyvin, ja olen ihan
tyytyväinen suoritukseeni. Nämä ovat ensimmäiset arvokisani, ja sain kyllä hyvän kisafiiliksen
päälle. Kyllä joukkuemitali lämmittää mieltä, koko
joukkue ampui tosi tasaisesti, henkilökohtaisessa

Trapin maajoukkuevalmentaja Matti Nummela
luonnehtii Salmea lahjakkaaksi ampujaksi ja tunnolliseksi harjoittelijaksi, jonka ”tavoitteet ovat toivottavasti korkealla”.
– Meillä on sellaisia urheilijoita tällä hetkellä
aika vähän. Jos haluaa menestyä, radalla pitää olla,
ja asenteen on myös oltava oikea. Itsellä pitää olla
se menestymisen halu ja tahto. Minusta tuntuu siltä, että Mopsilla ja Marikalla virtaa riittää.
– Marika on ampunut hyvin aikaisemminkin,
mutta nyt [Lontoo ja Larnaka] hän onnistui ensimmäisen kerran myös kilpailuissa. Lontoo oli
tosi hyvä!
Salmi hivenen hämmästyy kuultuaan Nummelan arvion hänestä.
– Ahaa noh… Lähden itse siitä, että olen tunnollinen harjoittelija. En ole vielä harjoitellut hurjia määriä. Varmaan siellä on sitä lahjakkuuttakin,
mutta harjoitusmääriä viedään koko ajan eteenpäin, hän toppuuttelee.
Nummelan mukaan Salmi ”osaa olla ulospäin
niin, ettei häntä jännittäisi lainkaan”.
– Mielenkiintoinen kysymys, Salmi aloittaa vastauksensa.
– Olin Lontoossa untuvikko, joka ei osannut
jännittää oikeita asioita. Larnakassa olikin jo vaikeampaa, koska tiesin millaiset fiilikset siellä odottavat. Pidän kuitenkin kilpailemisesta, koska siinä
tulee ihan oma fiiliksensä, ja pystyn keskittymään
olennaiseen, vaikka ”kierrokset käyvätkin”.

Säännöllinen päivärytmi

Mopsi Veromaa (vas.) ja Marika Salmi Larnakan
EM-kilpailujen joukkuepronssimitalit kaulassa.

Orimattilassa syntynyt ja siellä koko ikänsä asunut
Salmi täytti 24 vuotta kesäkuun 18. päivänä. Hän
on ammatiltaan automaalari, jonka työantaja on
Lahden Autokori. Salmi on ollut sen palveluksessa
neljän vuoden ajan.

Salmi aloittaa työpäivänsä kuudelta ja pääsee kotiin puoli kolmen aikaan. Sitten hän käy kotonaan
”pyörähtämässä” ja viettää illat ampumaradalla.
Tällainen rytmi asettaa omat haasteensa harjoitteluun ja kilpailemiseen, mutta Salmi ei valita.
– Työni ei ole enää hirveän fyysistä ja raskasta,
vaan teen nykyään luovutustyötä ja ”fiksailua”. Iltaisin meinaa väsy kyllä olla, hän myöntää.
– Huomaan kyllä eron, kun menen vapaapäivänä treenaamaan. Olen silloin paljon virkeämpi
kuin työpäivän jälkeen.
Salmi edustaa samaa seuraa kuin trapin hallitseva olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela eli
Orimattilan Seudun Urheiluampujia.
– Silloin tällöin olemme harjoittelemassa samaan aikaan. Satu käy treenaamassa paljon päiväsaikaan, ja hänellä on vähän eri harjoitusmetodit kuin minulla, Salmi sanoo.
Nummela ei halua ottaa kantaa siihen, mihin
Salmen pitäisi kiinnittää jatkossa erityisesti huomiota.
– Neuvojia riittää tässä maailmassa, hän naurahtaa.
– On hyvä, että Simo Köylinen hoitaa Marikan
valmennusasioita ja seuraa hänen tilannettaan.
Maajoukkuevalmentaja näkee urheilijoita sen verran harvoin, että on turha ryhtyä ”viisastelemaan”,
Nummela sanoo.
Salmi on sitä mieltä, että parannettavaa on
muun muassa kilpailukokemuksessa ja -rutiinissa
sekä kilpailuihin valmistautumisessa.
– Keskittyminen tulee myös sitä kautta eli päätä on koulutettava. Leiri- ja harjoitusmääriä pitää myös lisätä, ja siinä onkin mietinnän paikka
tulevaisuudessa. Tähän asti olen pystynyt hyvin
neuvottelemaan työnantajani kanssa, mutta jos
olen pidempiä aikoja poissa, on pohdittava millaisen ratkaisun kehittäisi. Pari vuotta mennään
kuitenkin nyt näin.

Marika Salmi (kolmas vas.) sanoi, että maailmancupin
finaalissa tunnelmat olivat ”hiukan hämmentävät”.

Suosta menestykseen
Salmen ura ampumaurheilun parissa alkoi, kun
hänen ystävänsä oli sanojensa mukaisesti mennyt kokeilemaan haulikolla vuonna 2007. Nyt on
sinun vuorosi, oli ystävä todennut Salmelle. Salmen ensimmäinen laukaus meni kirjaimellisesti
metsään, mutta koska ampuminen ei tuntunut
lainkaan kamalalta, meni hän radalle uudestaan ja
sittemmin myös riistapolulle.
– Seuraavana vuonna Marja Maunula pyysi minua OSU:n naisten joukkueeseen SM-kisoihin. Kisoihin oli aikaa kuukausi. Harjoitus- ja kilpailu-urani alkoivat siis melkein yhtä aikaa, Salmi naurahtaa.
– Siitä on sitten menty enemmän ja enemmän
eteenpäin. Olin omasta mielestäni pärjännyt yllättävän hyvin, mutta sitten aloin mennä alamäkeä. Simo
Köylinen vetäisi minut suosta ylös ja laittoi perusju-

tut uusiksi kolmisen vuotta sitten. Kaikkea hiottiin
viimeisen päälle, ja Simo oli vaativa ja tarkka. Tulosta on kuitenkin tullut, ja koko ajan tavoitteena on
mahdollisimman hyvä tekninen suoritus.
Salmi myöntää joskus miettineensä, onko Köylisen ”ihan pakko olla niin pilkunviilaaja”. Se on kuitenkin kannattanut, hän myöntää hyvillä mielin.
Salmi myös tietää, että kehitys voi välillä hidastua ja jopa ”tyssätä” hetkeksi kokonaan. Tasainen
viiva kehityksessä ei kuitenkaan pelota.
– On vain oltava sitkeä, koska kyllä se nousu
sieltä taas tulee. Uskon itseeni, ja jaksan vääntää,
koska onnistumisia on tullut. Lontoon finaalipaikan ansiosta jaksan mennä hymyillen sateessakin
harjoittelemaan parin seuraavan vuoden ajan!
Haulikkolajien EM-kilpailut 2012, Larnaka / tulokset >>

Kevään saavutukset yllättivät myös valmentajan
Marika Salmen erinomainen kevät yllätti myös hänen valmentajansa
Simo Köylisen, joka on saman seuran urheilijoita kuin valmennettavansa ja olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ja on erittäin kokenut
haulikkoampuja. Köylinen on parhaimmillaan ollut kaksoistrapissa
maailmancupin finaalissa (vuonna 2002). Salmi ja Köylinen tekevät
yhteistyötä nyt kolmatta kesää. Apuvalmentajana toimii Erkki Inkiläinen.
– Se on sujunut hyvin. Marika on yllättävän hyvä kuuntelemaan, ja
hän osaa kysyä ja hän haluaa tietää miksi jokin asia pitää tehdä. Se
on hyvä piirre urheilijassa, Köylinen sanoo.
– Marikan kevään saavutukset olivat yllätyksiä. Osasin odottaa
Lontoosta hyvää tulosta, mutta että tuollainen! Lontoon jälkeen
ajattelin, että Marikalla olisivat olleet ”sukat sekaisin”, kun hän lähti
Larnakan EM-kilpailuihin, koska hänellä ei ole vielä kovinkaan paljon
kokemusta eikä kansainvälisiä kilpailuja. Hän kuitenkin ampui kummassakin kisassa tasaiset sarjat ja oli Larnakassa melkein loppuun
asti finaalipaikassa kiinni. Hän ampui viimeisessä EM-sarjassaan 19.
ja 21. laukaukset ohi.
Onko Salmi sitten erittäin kylmäpäinen kilpailija?
– Sitä on vielä paha sanoa. Alku on nyt ohi, ja nyt pitää alkaa
kiertää kansainvälisiä kilpailuja. Tulevat vuodet näyttävät mitä
tuleman pitää, mutta kyllä hän näyttää pystyvän keskittymään hyvin
isoissa kisoissa.

Yksi syy hyviin saavutuksiin on varmasti se, että kun Salmi menee
harjoittelemaan, ei hän valmentajansa mukaan mene roiskimaan,
vaan tekee työt tunnollisesti.
– Marika vaikuttaa lupaavammalta kuin osasin odottaa. Hänen
nopea kehittymisensä on yllättänyt minut, Köylinen viittaa suojattinsa
harjoitusmääriin.
Salmi on ampunut Köylisen valmennuksessa eli noin kahden
vuoden aikana yhteensä 15-20 000 laukausta.
– Etenemme porras kerrallaan. Jos on ampunut vasta parin vuoden ajan, ei vuodessa voi heti ampua 20 000 laukausta.
Mitä kaikkea sitten pitää tehdä, jotta Salmi vakiinnuttaisi paikkansa trapin maailman kärjessä?
– Ensin on lisättävä ulkomailla pidettävien leirien määrää. Ulkomailla on pakko käydä ampumassa pitkin talvea, koska neljän, viiden kuukauden tauko on liian pitkä näillä harjoitusmäärillä. Tässäkin
asiassa meidän on edettävä porras kerrallaan, koska Marikalla on
hyvä työ, josta hän saa elantonsa, eikä hän voi olla sieltä poissa heti
neljää kuukautta vuodessa, Köylinen sanoo.
Sumplimista siis riittää. Onneksi se tärkein on kohdallaan:
– Hyvien tulosten ja saavutusten myötä Marikan motivaatio on
lisääntynyt. Olemme aloittaneet alkeista ja edenneet pikkuhiljaa
eteenpäin.
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Haulikkolajien EM-kilpailut, Larnaka, Kypros 17.-26.5.
Tulokset
Miesten trap 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Giovanni Cernogoraz Kroatia 146 (122+24), 2) Jiri Liptak
Tshekki 144 (122+22/uusinta 2), 3) Josip Glasnovic
Kroatia 144 (122+22/1), 4) Mario Filipovic Slovakia 143
(122+21), 5) Giovanni Pellielo Italia 141 (123+18), 6)
Aleksei Alipov Venäjä 141 (123+18), … 48) Ari Jokinen
Suomi 111, 49) Janne Kirvesmäki Suomi 111.
Miesten trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1)
Kroatia 361, 2) Tshekki 358, 3) Italia 357.
Naisten trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Deborah Gelisio Italia 94 (72+22), 2) Jessica Rossi Italia 92
(73+19), 3) Federica Caporuscio Italia 90 (69+21/uusinta 6),
4) Sonja Scheibl Saksa 90 (69+21/5), 5) Eva Maria Clemente
Espanja 89 (71+18), 6) Tatjana Barsuk Venäjä 87 (69+18),
… 9) Mopsi Veromaa Suomi 68, 10) Satu Mäkelä-Nummela
Suomi 68, … 19) Marika Salmi Suomi 67.
Naisten trap 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) Italia
214, 2) Espanja 205, 3) Suomi 203.
Poikien trap 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Carlo Mancarella Italia 141 (119+22), 2) Mario Fuentes
Espanja 140 (119+21), 3) Valerio Grazini Italia 139
(117+22), 4) Maksim Smykov Venäjä 136 (116+20),
5) Zoran Jaksic Serbia 132 (116+16), 6) Lyndon Sosa
Luxemburg 130 (115+15).
Poikien trap 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) Italia
348, 2) Espanja 343, 3) Venäjä 343.
Tyttöjen trap 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali:
1) Silvana Stanco Italia 86 (68+18/uusinta 3), 2)

Alessia Montanino Italia 86 (67+19/2), 3) Svetlana
Krasheninnikova Venäjä 83 (64+19), 4) Nikola Machacova
Tshekki 81 (66+15), 5) Jekaterina Rabaja Venäjä 78
(65+13), 6) Lucie Rylitshova Tshekki 77 (63+14).
Tyttöjen trap 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) Italia
194, 2) Tshekki 191, 3) Venäjä 191.
Miesten skeet 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Valerio Luchini Italia 147 (122+25), 2) Efthimios Mitas
Kreikka 146 (121+25), 3) Georgios Achilleos Kypros 145
(123+22/uusinta 4), 4) Andreas Chasikos Kypros 145
(121+24/3), 5) Jakub Tomecek Tshekki 145 (122+23/1),
6) Tomas Nydrle Tshekki 144 (121+23), … 8) Heikki
Meriluoto Suomi 120, … 40) Lauri Leskinen Suomi 116,
… 47) Teemu Vähämäki Suomi 114.
Miesten skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1) Kypros
365, 2) Italia 361, 3) Tshekki 359, … 11) Suomi 350.
Naisten skeet 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Jerdtshanik Avetisjan Armenia 96 (72+24), 2) Christine
Wenzel Saksa 95 (71+24), 3) Andri Eleftheriou Kypros 93
(72+21), 4) Olga Panarina Venäjä 92 (68+24), 5) Elena
Allen Iso-Britannia 90 (68+22), 6) Andrea Stranovska
Slovakia 87 (68+19), … 7) Marjut Heinonen Suomi 68.
Naisten skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1)
Kypros 204, 2) Venäjä 203, 3) Saksa 198.
Poikien skeet 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali:
1) Nicolas Vasiliou Kypros 142 (121+21), 2) Gabriele
Rossetti Italia 141 (117+24/uusinta 2), 3) Miroslav Pacak
Tshekki 141 (118+23/1), 4) Milos Slavicek Tshekki 140
(117+23), 5) Frantisek Kadlec Tshekki 140 (117+23),
6) Anatoli Fedorov Venäjä 138 (115+23), … 16) Henri

Air Arms S510, Tarkkuutta jopa 50 metrin etäisyyteen.
• Katso

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

alk. 870€

• säädettävä

liipaisin
• pituus 1080 mm, paino 3,1 kg
• 10 luodin lipas
(Saatavana myös Thumb Hole tarkkuustukki)

1

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Sorvo Suomi 111, … 25) Lauri Tiainen Suomi 108, …
30) Pekka Heinonen Suomi 105.
Poikien skeet 125 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1)
Tshekki 352, 2) Italia 346, 3) Kypros 344, … 6) Suomi 324.
Tyttöjen skeet 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali: 1)
Olga Firsova Venäjä 89 (68+21), 2) Natalia Vinogradova
Venäjä 88 (65+23), 3) Veronika Sykorova Slovakia 84
(66+18), 4) Sian Elizabet Bruce Iso-Britannia 81 (64+17),
5) Jitka Peskova Tshekki 80 (62+18), 6) Libuse Jahodova
Tshekki 78 (62+16).
Tyttöjen skeet 75 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1)
Venäjä 194, 2) Iso-Britannia 176, 3) Ukraina 173.
Miesten kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekon
finaali: 1) Håkan Dahlby Ruotsi 195 (146+49), 2) Steven
Scott Iso-Britannia 190 (142+48), 3) Vasili Mosin Venäjä
189 (144+45), 4) Daniele Di Spigno Italia 187 (142+45),
5) Mihail Leybo Venäjä 185 (141+44), 6) Stevan Walton
Iso-Britannia 176 (141+35), … 15) Simo Köylinen Suomi
136, … 19) Sami Ritsilä Suomi 134.
Miesten kaksoistrap 150 kiekkoa,
joukkuekilpailu: 1) Venäjä 424, 2) Iso-Britannia 419,
3) Italia 418.
Poikien kaksoistrap 150 kiekkoa + 50 kiekon
finaali: 1) Artem Nekrasov Venäjä 185 (142+43), 2)
Nathan Xuereb Malta 182 (142+40/uusinta 2), 3) Kirill
Fokejev Venäjä 182 (137+45/1), 4) Andrea Vescovi Italia
180 (136+44), 5) Filip Praj Slovakia 178 (137+41), 6)
Roman Zagumennov Venäjä 173 (135+38).
Poikien kaksoistrap 150 kiekkoa, joukkuekilpailu: 1)
Venäjä 414, 2) Italia 396.

2

1

tehonsäädin

2

painemittari

399€
Moving Range Home Trainer
ratapaketti ilma-aseammuntaan

Air Arms -tarvikkeet
• Hill-pumppu, h. 235 €
• S410-äänenvaimennin h. 57€
• 10 luodin varalipas

4,5 tai 5,5 mm, h. 39 €

UUTUUS!

Sisältää; ilma-aseradan, 220V muuntajan, tauluja ja
taulupidikkeen.
• 3 nopeusasetusta ja 3 taukoaikaa
• kiskon pituus 3 m, radan paino noin 2 kg
• helppo ja nopea koota
HUOM! ei sisällä erillistä taulutaustaa. Taustan voi tehdä esim. puusta.

JSB ilma-aseluodit

1149€

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten
ilmakiväärien aatelia.

760€

Tarkkuutta pitkille
etäisyyksille!

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Air Arms S510 TC (Twin Cylinder)
• sama tekniikka kuin S510-malleissa,

kaliiberit 4,5 mm (22J/319m/s) ja 5,5 mm (38J/287m/s)
• 2 kertaa enemmän laukauksia Twin Cylinderin ansiosta

Air Arms ProSport
• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

• säädettävä kullattu liipaisin

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

v
jalat ja
iikari,
stein. K
u
r
a
v
is
o
seet erik
Kuvien a

sisäl
eivät
timet
aimen

taan.
ly hin

maahantuoja:

Tarjoushinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2012 asti.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

Lappajärveläinen opettaja Minna Takala kannustaa ampumaurheilua harrastavia oppilaitaan

”Ampumaurheilu on hyvin
organisoitu ja turvallinen laji”
Kaikki se, mitä lapset harrastavat hyvässä ohjauksessa
ja turvallisesti vanhempiensa
kanssa, tukee koulutyötä ja
kasvatusta. Minulle on syntynyt
hyvin myönteinen kuva ampumaurheilusta, sanoo lappajärveläinen luokanopettaja Minna
Takala, jonka luokalla oli viisi
Kultahippufinaaleissa hyvin menestynyttä viidesluokkalaista.

A

mpumaurheilua harrastavia Lappajärven
ala-asteen lapsia asettuu ryhmäkuvaan
Minna Takalan viihtyisässä luokassa. Paikat
löytyvät nopeasti, ja iloinen hälinä laantuu, kun
Takala ja Vesa Savola heitä ystävällisesti hivenen
patistelevat.
Kun lapsilta kysyy, ketkä suomalaiset ampumaurheilijat lähtevät Lontoon olympialaisiin, kolme nimeä löytyy heti. Ensin tulee tietysti mieleen
olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela, sitten
Marjo Yli-Kiikka ja Mira Suhonen. Neljättä eli pis-

tooliampuja Kai Jahnssonia mietitään hetken ajan.
– Oli ihan sattumaa, että 22 oppilaan luokassani
oli näinkin monta ampumaurheilua harrastavaa
lasta. Heidän isänsä ovat olleet aktiivisia ja omalla
taustallaan vaikuttaneet siihen, että tässä ikäluokassa harrastetaan lajia näin paljon, Takala miettii.
Lappajärven ala-asteella oli keväällä 110 oppilasta, joista noin viidennes oli mukana ampumaurheilussa. Menestystäkin on tullut, viimeksi
maaliskuussa Kuopiossa järjestetyissä Kultahippufinaaleissa.
– On urheilulaji mikä tahansa, menestys tuodaan esille koulussa. Kultahippufinaalien tulokset
olivat seinällä, ja lapsia onniteltiin keskusradion
kautta. Myös paikallislehdet huomioivat saavutukset. Lapsille on tärkeää, että heidät huomataan,
Takala sanoo.
Takalan oppilaat ampuivat Kuopiossa kultaa
joukkuekisassa (VT12 ilmakiväärissä ja ilmapistoolissa). Lisäksi saman luokan oppilaat Henna
Olli ja Esa Savola ampuivat VT12-pistoolissa sijoitukset 3 ja 4.
Lappajärvellä on asukkaita noin 3400, ja perinteisesti sen vahvoja lajeja ovat olleet yleisurheilu,
paini ja pesäpallo. Nyt myös ampumaurheilu on
alkanut saada näkyvyyttä. Vanhempien aktiivisuus
ja taustatuki sekä hyvät vetäjät, Takala luettelee

suosion lisääntymisen syiksi ja nostaa erityisesti
esiin Timo Keskilammin nimen.

”Systemaattista ja hyvin
kontrolloitua”
Minna Takalalla ei ole omaa lajitaustaa ampumaurheilussa, mutta hänen miehensä on harrastanut
metsästystä. Perheen lapset ovat olleet yleisurheilussa mukana, ja äiti itse viihtyy musiikin, laulun
ja puutarhanhoidon parissa. Pidetty opettaja on
käynyt tutustumassa Lappajärven Ampujien toimintaan ja saanut siitä erittäin myönteisen kuvan.
– Kun olin käynyt radalla, minulle tuli lajista
vieläkin myönteisempi kuva. Se on hyvin organisoitua ja turvallista toimintaa, systemaattista ja
hyvin kontrolloitua. Lapset ja nuoret ovat turvallisten ja hyvien vetäjien käsissä. Ei siellä pahoja voi
tapahtua enkä näe siinä mitään negatiivista.
Takala korostaa myös kannustamisen merkitystä.
– Kaikki se, mitä lapset harrastavat hyvässä
ohjauksessa ja turvallisesti vanhempiensa kanssa,
tukee koulutyötä ja kasvatusta. Ampumaurheilu
vaatii monenlaisia asioita kuten esimerkiksi keskittymistä. En sitten tiedä, hakeutuuko rauhallinen lapsi ampumaurheilun pariin vai tekeekö laji
lapsista rauhallisia.

Ampumaurheilua harrastavat lapset asettuivat ryhmäkuvaan Minna Takalan ja Vesa Savolan kanssa. Kuvassa olevat oppilaat ovat:
Teo Mustonen (vas.), Aleksi Heinonen, Jesse Latvala, Esa Savola, Niklas Mietala, Henna Olli, Roni Rannisto, Tuomas Olli ja Juho Savola.
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Tekstit ja kuvat:
Lassi Palo

Terveyskeskuksen
alakerrasta
ponnistaen

T

äällä se on, Suomen pienin ampumarata,
Vesa Savola vitsailee, kun hän marssii
autoltaan Lappajärven terveyskeskuksen takapihalle. Hän avaa terveyskeskuksen alakerran
isot ovet, jotka johtavat entiseen maakellariin,
joka kunnostettiin ensin yleisurheilijoita varten
ja sitten juoksuradan viereen, seinän taakse,
rakennettiin kolmiratainen sisäampumarata.
Kellarissa on radan lisäksi noin 30 metriä
pitkä juoksumatto ja punttisali. Lappajärven
Ampujilla (LappjA) on toiminnassa mukana 35
alle 15-vuotiasta lasta ja nuorta, mutta uuden
ja mielenkiintoisen haasteen edessä seura on,
kun joka vuosi lapsia siirtyy kultahipuista nuorisoryhmään. Miten siis saada lisää harrastajia ja pitää
hennat, ronit ja esat ampumaradalla mukana, kun
lapset ja nuoret harrastavat useita muitakin lajeja?
– Pari vuotta sitten ampumaurheilua harrastavat
lapset kutsuivat Turun Kultahippukisojen jälkeen
oman luokkansa oppilaat radalle kokeilemaan miltä
ammunta tuntuu. Osa lapsista jäi toimintaan mukaan,
Savola kertoo esimerkin.
LappjA markkinoi ampumaurheilua kesän alussa
myös niin, että traktorin lavalle rakennettu ilma-aserata tuotiin pitäjän keskustassa järjestetyille markkinoille, joissa kaikki halukkaat saivat kokeilla lajia.
Savola ei ole missään virallisessa roolissa seurassa, vaan on aktiivinen isä, joka on myös kouluttautunut valmentajaksi viiden muun vanhemman tavoin.
– Haluamme järjestää ensimmäiset kisat ensi
vuoden aikana. Niitä varten olemme hankkimassa
kahdeksantoista liikuteltavaa ratalaitetta, jotka
voisi sijoittaa koulujen saleihin. Sinettiseura-asiaa
johtokuntamme varmaan pohtii jossain vaiheessa, ja
valmentajakoulutuksella pyrimme vastaamaan tuleviin
haasteisiin.
Savola kertoo, että Lappajärvellä on viety ampumaurheilua tiiviisti eteenpäin nyt noin kuuden vuoden
ajan. Uusi logo on suunnitteilla, ja uusia valmentajia
koulutetaan. Näiden lisäksi LappjA on listannut
tärkeimmät asiat, jotka toteutuessaan vievät lajia taas
aimo askeleen eteenpäin aktiivisessa pitäjässä.
– Kuopion Kultahippufinaaleissa oli meiltä 22 lasta
mukana. He olivat syntyneet vuosina 1998-2005.
Olosuhteet ovat tällä alueella hyvät myös ruutiaseita
varten. Meillä on oma ulkorata kolmen kilometrin
päässä, ja Alajärvellä on Järvipohjanmaan ampumarata käytössä. Seuralla on ilma-aseita eli kaksi
pistoolia ja neljä kivääriä käytössä, ja useilla on omat
kilpa-aseensa.
– Ihme on, jos joku ei nouse tulevaisuudessa
huipulle, Savola hymyilee.
Top4-hankinta- ja toivelista
Lappajärven Ampujien Vesa Savola on tehnyt Top4hankintalistan, jossa olevista asioista osa on jo joko
toteutunut tai toteutumassa:
– Kompressori. Savola: ”Haussa.”
– Noptel-laitteisto. Savola: ”Hankittu.”
– Liikuteltavat taulut. Savola: ”Tulee.”
– Noin kymmenen nuorta ruutiaseiden pariin.

–
Ainakin
ampumaurheilua harrastavat
oppilaani ovat
rauhallisia, ja
laji selvästi sopii
heille. Kun kisat
ovat pitkiä, ”häp ä köimmät”
karsiutuvat
pois, hän naurahtaa.
– Laji kuin
Vesa Savola esittelee ”Suomen
laji, se on hyvää
pienintä ampumarataa”,
nuorisotyötä.
joka sijaitsee Lappajärven
Urheilussa tuterveyskeskuksen alakerrassa.
lee tietynlaista
vastuuntuntoa
myös koulunkäyntiin. Se on tavoitteellista, ja siinä oppii sietämään epämukaviakin asioita.
Kun asioita tehdään yhdessä, ollaan kuin yhtä perhettä, Takala kehuu urheilun yhteisöllisyyttä.
– Yksi kasvatuksellinen näkökohta on myös
se, että leireillä ja matkoilla toisten vanhemmat
toimivat ”isinä” ja ”äiteinä”. Se on ollut täällä Lappajärvellä aina vahvasti esillä. Väki on aktiivisesti
mukana ”häkkäröimässä” (touhuamassa), ja esimerkiksi viime kesän pesisleirillä melkein joka
savusta oli joku mukana.

mään millä tahansa, jos ihmisen psyyke on sellainen. Vaikka kaikki aseet putsattaisiin pois, ne,
joilla on sellainen fiilis, että ”jotain pitää tehdä”,
keksivät kyllä konstit.
Miksi sitten niin monet suhtautuvat ampumaurheiluun niin negatiivisesti – myös opettajat?
– Ehkä he ovat ”varpaillaan” ikävien tapahtumien jälkeen, ja herkästi voi tulla torjuva asenne
sellaista kohtaan, jota ei tunne, Takala pohtii.
– Lappajärvi on pieni paikkakunta, jossa ihmiset tunnetaan muistakin yhteyksistä. Siksi täällä
vallitsee luottamus ja tiedetään, että lapset ja nuoret ovat turvallisissa käsissä.
Vetelissä syntynyt mutta Lappajärvellä jo parinkymmenen vuoden ajan asunut Takala pitäytyy
tiukasti opettajan roolissa eikä aio hypätä ampumaurheilussa seuratoimintaan mukaan. Sen verran utelias hän kuitenkin oli, että hakeutui ampumaradalle kokeilemaan miltä ilmakivääri tuntui.
– Se oli jännää, huterakätiseksi itseään kutsuva
”ope” nauraa.
Hänen oppilaidensa kädet sen sijaan ovat ”open”
käsiä vakaammat. Siksi hän uskaltaakin todeta:
– En yhtään epäile, etteikö joku heistä nousisi
ammunnassa huipulle asti, jos he vain jaksavat
treenata. Mikä ettei! u

”Yksittäisiä tragedioita”
Minna Takalan lähipiiri ennakoi – aivan oikein –
että hän Urheiluampujan haastatteluun suostuttuaan joutuu ottamaan kantaa myös viimeaikaisiin
ikäviin tapahtumiin, jotka liittyvät kouluihin ja
aseisiin. Kovin halukas hän ei siihen ollut, mutta
kannanotto on selkeä ja harkittu:
– Ne ovat olleet yksittäisten ihmisten henkilökohtaisia tragedioita. Pahaa jälkeä pystyy teke-

”Miksipä ei… Ehkä joskus.” Esa Savola
ja Roni Rannisto miettivät mahdollista
osallistumistaan joskus olympialaisiin.

”Ampumaurheilu tuntuu kivalta!”
Lappajärven ala-asteen kuudennelle luokalle syksyllä siirtyvät Esa Savola, Roni Rannisto ja Henna Olli nauttivat
ampumaurheilusta. Kultahippukisoissa hyvin menestyneet lapset ovat kaikki harrastaneet ammuntaa useiden
vuosien ajan, mutta tulevaisuudensuunnitelmistaan lajin parissa he eivät osaa vielä sanoa mitään varmaa.
Eikä pidäkään, sillä ikävuosia heille on kertynyt vasta hivenen toistakymmentä.
– Ammunta tuntuu hyvältä, mutta en usko, että minusta tulee uusi Mira Suhonen, Henna sanoo.
– Kisat ovat jänniä, ja laji on kiva! Lähden myös ensi vuonna Kuopioon (Kultahippufinaaleihin), jos vain
mahdollista. Eihän sitä koskaan tiedä, miten tässä käy, Roni puolestaan miettii.
– Olen ampunut neljä vuotta, ja kivaa on ollut. Aina voi kuitenkin tulla muita harrastuksia, jotka kiehtovat vielä
enemmän, talvisaikaan pari kolme kertaa viikossa ampumaharjoituksissa käyvä Esa sanoo.
– Kesällä ehkä ammun ”piekkarilla”, ja lokakuussa jatkan kesätauon jälkeen taas ilma-aseilla. Olen rauhallinen,
mutta kilpailut ovat vaikeita, keskittyminen kaikista eniten, sanoo reipas nuori mies, joka on tähdännyt täydet pisteet
niin ilmakiväärillä kuin -pistoolillakin.
Viiden vuoden ajan ampumaurheilua isosiskonsa innoittamana harrastanut Henna pelaa pesäpalloa ja yleisurheilee,
kuten Esakin. Tosin Esan ikäiset pojat eivät saaneet pesäpallojoukkuetta Lappajärvelle täksi kaudeksi kasaan.
Roni viettää aikaansa myös golfviheriöillä.
– Olen pelannut golfia muutaman vuoden ajan. Se on melkein samanlainen laji kuin ammunta, sillä molemmissa
keskittyminen on tärkeää. Jos oikein rupeaa jännittämään, kilpailemisesta ei tule mitään, viime kesänä pariin
golfkilpailuun osallistunut Roni sanoo.
Kultahippufinaalien tulokset ovat sivuilla 34-35.
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Patruunatestaus käynnistynyt Suomen Urheiluopistolla

N

yt tulee pientä kasaa. Minä valitsen tämän erän, Finnairin Ampujien Pekka
Lindfors päättää. Kuultuaan, että erää on reilut 10 000 kappaletta, kivääri- ja
pistoolilajeja harrastava Lindfors ostaa koko erän.
– On hienoa, että olemme saaneet eteläiseen Suomeen patruunoiden kunnollisen
testauspaikan, Lindfors kiittelee Nammo Lapuaa, joka on perustanut urheiluopiston
Areenahalliin .22 kaliiperisten patruunoiden testiradan nimeltään Lapua Shooting Center.
Testaustoiminnasta vastaavat jyväskyläläiset Asko Nuutinen ja Veijo Sivula.
Nuutinen markkinoi ja Sivula testaa. Toisinkin päin miehiltä hommat sujuvat, mutta Nuutinen on taitava kauppamies ja Sivula osaava ”sorvin” ääressä, onhan hän
hyvän kansallisen tason kivääriampuja.
Vastaava testausasema on Lapualla, mutta sinne on eteläisestä Suomesta pitkä matka. Tosin ampujaa ei testattaessa tarvita. Testipari löytää aseeseen sopivan
patruunan ilman aseen omistajan läsnäoloa.
– Kokeilemme 4-6 patruunaerää, ja kyllä niistä jo joku on testattavan aseen
piippuun sopiva, selvittää Nuutinen kantaessaan eri erien patruunalaatikoita Sivulalle, joka painaa liipaisimesta vajaan minuutin välein.
Laukausten välillä hän tekee pika-analyysin monitorista, joka kertoo välittömästi
luodin osumapisteen. Se voi olla kaukana kympistä, mutta tärkeätä on vain se, että
luodit menevät ”samasta reiästä”. Jos osumapisteet ovat liian kaukana toisistaan, tartutaan uuteen patruunaerään.

Varaa aika – toimita ase
Sopivan patruunan saaminen sujuu vähällä vaivalla. Ampuja toimittaa testaajille hyvissä ajoin aseensa, ehkä myös käyttämiään patruunoita nykytilanteen ”malliksi”. Varsinainen testaus sujuu muutamassa tunnissa. Sitten kivääri on valmis kotimatkalle.
Jäljellä on mahdollinen patruunakauppa.
Testaajilla on useita patruunaeriä, joten niiden puuttumisesta ei sopivan ”paukun” löytyminen jää kiinni. Testin hinta on 60 euron paikkeilla, ja se sisältää Lapuan koepatruunat.
Sivula tuntee kiväärit ja niiden mahdolliset viat. Patruunan heikon osumatarkkuu-

h Patruunaeriä on meillä testiammuntaan käytössä riittävästi, Asko Nuutinen vakuuttaa.
k Tämän erän luodit osuivat kaikki sisäkymppiin, sanoo Pekka Lindfors. Aseesta ja
patruunoista ei ole tänä kesänä hänen menestyksensä kiinni.

den syyksi voi Sivula löytää yllättävän syyn – muunkin kuin aseen ja käytetyn patruunan heikon yhteensopivuuden.

Virosta vauhtia
Nuutinen on toiminut paljon ampumahiihtäjienkin kanssa. Valmentaessaan Viron ampumahiihtäjiä häntä harmitti, kun maasta ei löytynyt minkäänlaisia patruuna testimahdollisuuksia.
– Soitin vuonna 2008 Jukka Saloselle. Takavuosien maailmanmestari neuvoi kääntymään Sivulan puoleen. Aloimmekin lähes saman tien testipenkin suunnittelun. Sivula oli jo ehtinyt sellaista luonnostella.
– Minä toimin Ampumahiihtoliiton ampumavalmentajana ja tein patruunatestejä Lapualla. Nordis Oy:n puolelta kysyttiin testauspisteen perustamista eteläiseen Suomeen.
Innostuimme asiasta, ja tämän vuoden huhtikuusta lähtien ase/patruunatestausta on
urheiluopistolla suoritettu. Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000
Sport II
10-50m

25-50m

100-300m

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
System overview:

Noptel ST-2000 II on tarkka,
luotettava ja helppokäyttöinen
ammunnanharjoittelulaite. Se
edustaa yli 25 vuoden kokemustamme
erinomaisesti tehden ammunnanharjoittelusta helpompaa ja
tehokkaampaa kuin koskaan.
Soita SAL puh. (09) 3481 2481 ja kysy seuratarjousta!

Running target100m

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

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

HEINOLAN
SEUDULTA

Heinolan Lintutarha

Museot

perustettiin vuonna 1963. Lintutarhalla hoidetaan vuosittain noin 300 loukkaantunutta
luonnonvaraista lintua. Kotimaisten lajien
lisäksi tarhalla runsaasti papukaijoja, joista osa
juttelee mielellään kävijöiden kanssa.

Kesä 2012
näyttelykimara
27.5.–2.9.2012
Museot avoinna
ti–su klo 12–16,
ke 12–20

HEINOLAN
KAUPUNGINMUSEO
Ru Runeberg.
Hopea-lasiesineitä
Kauppakatu 14

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Avoinna kesäaikaan
ma–pe klo 10–18, la–su klo 10–16
A.F. Aironkatu 3
puh. (03) 8493 221, 050 5951 416

Mikä
paikkakunta?

HEINOLAN
TAIDEMUSEO
Coco ja Yves. Carita
Järvisen pukukokoelma
Kauppakatu 4
GALLERIA LAMBERT
Panu Patomäki.
Veistoksia
Kauppakatu 4

Heinolan
korttelitori
www.korttelitori.fi

Osallistu kilpailuun netissä ja voita kivoja palkintoja!

HEINOLA
SYSMÄ
HARTOLA
kuva: Martti Komu

HEINOLA • HARTOLA • SYSMÄ

Mene sivulle:

www.heinola.fi/resort

ja laita rasti oikeaan ruutuun.
Onko kyseessä Heinola, Hartola
vai Sysmä?
Palkintoina arvomme lippuja kesäteatteriin ja konsertteihin, lahjakortteja golfin pariin, kylpylään ja alueen
palveluihin. Lisäksi kuukausittaisia
yllätyksellisiä tuotepalkintoja.

Action Air -practical on hyvällä kasvu-uralla
Action Air – Airsoft on muovikuulaaseilla harrastettavaa toiminnallista
ammuntaa, jossa noudatetaan
practical-ammunnan kilpailusääntöjä.
Loimaan Laukojien maaliskuussa
järjestämät ensimmäiset kansallisen
tason kilpailut osoittivat, että Suomessa
muutaman vuoden ajan harrastettu,
ulko- ja sisäradoille sopiva vauhdikas ja
turvallinen laji on hyvällä kasvu-uralla.

Teksti: Rolf Leppänen
Kuvat: Merja Kivimäki

A

ction Air sopii erityisesti nuorille, jotka haluavat saada tuntumaa täysimittaiseen
urheiluammuntaan. Loimaan kilpailuissa nuorin, Open Junior -luokan voittanut
ampuja oli kymmenvuotias. Muille ampujille ja erityisesti kilpa-ampujille Action Air sopii lajinomaiseen harjoitteluun pitkän talvikauden aikana.
Ammunnasta kiinnostuneet mutta ruutiaseiden voimaa epäilevät saavat Action Airin
avulla käsityksen siitä, mitä urheiluammunta lajina on ja mitä se vaatii.

Tarkkuutta ja nopeutta
Aseet ovat Airsoft-peleissä käytettäviä aseita. Niillä ammutaan pyöreitä muovikuulia,
jotka ovat läpimitaltaan joko 6 tai 8 millimetriä. Käytetyt aseet ovat tarkkoja jäljennöksiä oikeista pistooleista – myös toimintatavaltaan. Turvallisuuden kannalta tärkeää
ovat riittävä etäisyys maaleihin, lajin vaatimat suojalasit ja sopiva vaatetus.
Maalit ovat minikokoisia IPSC-pahvitauluja, heilureita, liikkuvia malleja tai reagoivia metalli-Poppereita. Suoritus päättyy ”Stop Plate” -metallimaaliin, jolloin osuma
pysäyttää ajanoton.
Action Airissa suosituin asetyyppi on toimintatavaltaan kaasutoiminen ase (GBB),
joka toimii kuten puoli-automaattiase. Käyttövoimana on nestekaasu tai hiilidioksidi.
Kilpailujen vaihtuvat, eripituiset (1-32 laukausta) ampumaosuudet suunnitellaan
ja rakennetaan parhaiden practical-ammunnan käytäntöjen mukaisesti. Kilpailussa
menestyminen vaatii sekä tarkkuutta että nopeutta. Action Air on kansainvälinen kilpailulaji, joka kuuluu Suomessa SAL:n alaiseen practical-jaostoon.
Loimaan Laukojat järjesti maaliskuussa kansainvälisen lajiliiton IPSC:n valvonnassa
Suomen ensimmäiset kansallisen tason Action Air -kilpailut Nahkalinnan sisähallissa.
IPSC:n kilpailuhierarkiassa ”Regional Championship” vastaa Suomen mestaruuskilpailuja.

Monipuolisuus kiinnostaa nuoria
Laukojien ratamestarin ja seuran Action Air -toiminnan perustajan Jani Lehtosen mielestä toiminnallinen laji sopii nuorille, koska kehitys näkyy nopeasti ja hyvät tulokset
lisäävät kiinnostusta monipuoliseen ja vauhdikkaaseen lajiin.
Loimaan kilpailuun osallistunut Niko Cederlund, 14, on harrastanut Action Airia
kahden vuoden ajan. Häntä kiinnostaa lajin toiminnallisuus.
– Action Air on harrastajalle palkitsevaa, eikä siinä voi epäonnistua, hän sanoo.

h Loimaan Laukojien
hyvin menestyneet
junior-ampujat.
g Action Air -aseet
ovat jäljennöksiä
oikeista pistooleista.
Kilpailun nuorin
osallistuja oli
kymmenvuotias.

Cederlundia kiinnostaa teknologia, ja kilpailujen erilaiset ongelmaratkaisutilanteet
ovat mukava haaste. Hänen mielestään Action Air ”sopii aktiivisille mutta ei liian aktiivisille nuorille”. Myös malttia ja harkintaa tarvitaan menestykseen.
Nokian Seudun Ampujien Jaakko Viitala koordinoi seuransa Action Air -toimintaa.
Viitalan mukaan se sopii kaikille riippumatta siitä, kiinnostaako perinteinen urheiluammunta. Hänen kokemuksensa mukaan jokainen lajia ensi kerran kokeillut on ollut
positiivisesti yllättynyt sen mahdollisuuksista.
– Action Airin aloituskynnys on matala, aloituskustannukset hyvin kohtuulliset ja
lajia voi harrastaa säästä tai vuodenajasta riippumatta. Laji tuo myös uusia ampujia
toiminnallisen ammunnan piiriin ja uusia aktiivisia jäseniä seuroihin.

Miten mukaan toimintaan?
SAL ja sen practical-jaosto voivat edistää Action Airin näkyvyyttä, mutta toiminnan
aloittaminen ja kehittäminen ovat seurojen vastuulla. Loimaan Laukojien toimittama
peruskurssimateriaali ja kokemukset ovat kiinnostuneiden seurojen käytössä.
Laukojien kilpailutoimisto on ratamestari Jani Lehtosen johdolla valmis avustamaan ja konsultoimaan kilpailujen suunnittelussa, organisoinnissa, peruskoulutuksessa sekä aseiden, varusteiden ja muiden tarvikkeiden valinnassa.
Tuumasta toimeen ja sähköpostia osoitteeseen loimaa.actionair@gmail.com!
Kirjoittaja on IPSC-kilpailujohtaja.

Veijo Sivula - kekseliäs kivääriampuja

V

Teksti ja kuva Matti Erkkilä

eijo Sivula oli hyvän kansallisen tason kivääriampuja. Hän tiesi kokemuksesta, että eri patruunaerät tekivät samalla aseella erilaisia
kasoja. Jyväskyläläinen halusi tehdä itselleen oman testipenkin tulostensa parantamiseksi. Hanke eteni hiljalleen, mutta vauhti
kiihtyi Asko Nuutisen puhelinsoiton johdosta.
Nuutinen valmensi Viron ampumahiihtäjiä, ja hän kaipasi myös testipenkkiä. Puhelinsoitto 300 metrin kiväärin maailmanmestari
Jukka Saloselle ratkaisi asian. Salonen tiesi Sivulan timpuroivan kyseistä penkkiä.
Kaksikon yhteistyö käynnistyi muutamia vuosia sitten. Nyt penkki on valmis, ja sitä on myyty jo useaan maahan. Suomessa Sivulan
laite palvelee mm. Suomen Urheiluopistolla, jossa on Nammo Lapuan ja NorDiksen testausasema. Testauksen suorittavat Sivula ja
Nuutinen, kuten toisaalla tässä lehdessä kerrotaan.
-Penkki on lähes kokonaan omaa työtäni, vain liukuosan ostan. Alumiiniosat käyn tekemässä Äänekoskella Jouko Kinnusen
verstaalla. Hänen avuliaisuutensa on ollut ratkaisevaa siinä, että penkit ovat valmistuneet. Hänen luonaan teen myös kiväärin
jatkoputkia, tähtäinten korotuspaloja ja lisäpainoja, Veijo Sivula selvittää.
Kekseliään miehen päässä muhii muitakin urheiluammuntaan liittyviä laitteita. Niistä hän ei vielä hiisku tämän enempää.
Mallisuojat on ensiksi saatava kuntoon.
Sivulan suunnittelema ja valmistama aseen ja patruunoiden testipenkki on helposti siirräteltävä,
kevytrakenteinen ja mahtuu pieneen tilaan. Sillä on erilaisia käyttömahdollisuuksia.
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Älykäs. Helppokäyttöinen. Luotettava.
DEVIreg™ Touch. Nauti mukavuudesta.
DEVIreg™ Touch tekee sähköisestä lattialämmityksestä
paremman. Asentaminen, käyttöönotto, ohjelmoiminen
ja käyttäminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Kosketusnäytön, modernin muotoilun ja energiaa säästävien
ominaisuuksien ansiosta nyt on helpompaa kuin koskaan

tarjota paras, mukavin ja luotettava sähköinen lattialämmitysratkaisu. DEVIreg™ Touch tarjoaa kaiken tämän ja paljon
muuta - kokeile heti.
Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa touch.devi.fi

Intelligent solutions
with lasting effect
devi.fi
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Teksti: Pekka Suuronen
Kuvat: Matti Erkkilä

Monille kilpa-ampujille
tutuksi tullut Heikki
Taipalus lopettaa liikkeensä
Kauhajoen Ikkeläjärvellä
Etelä-Pohjanmaalla. Monet
edustuksista tullevat
siirtymään Nor-Disille.

Heikki Taipalus lopettaa

Heikki Taipalus on
toiminut kauppiaana
Ikkeläjärvellä yli
puoli vuosisataa.

Kilpailuaseiden myynti Ikkeläjärvellä loppuu

H

eikki Taipalus kerkisi toimimaan kauppiaana viidenkymmenen vuoden
ajan – de facto eli todellisuudessa kauemminkin. Heikin isä Arvid oli
pitänyt kyläkauppaa Ikkeläjärvellä vuodesta 1938 lähtien. Hänen poismenonsa jälkeen vaimo Alli toimi vuodesta 1952 vastuullisena kauppiaana.
Heikki kasvoi nuorukaisena kauppiaaksi äitinsä auttajana ja ryhtyi jo alle
parikymppisenä vastuulliseksi kauppiasyrittäjäksi. Hyvin pian rinnalle löytyi
samasta kylästä yhdistetty elämänkumppani ja kauppiaspartneri, Aila.
Heikki Taipalus innostui nuorena pistooliammunnasta. Hän ampui aluksi Kauhajoen Ampujien (KhjA) ja myöhemmin Jalasjärven Ampujien (JjA)
riveissä. Hän harrasti kaikkia pistoolilajeja: pienois-, vakio-, olympia-, iso- ja
vapaapistoolia.
Kun paikkakunnalta ei löytynyt kunnollista aseliikettä ja kun kaveritkin
haikailivat erikoisempien aseiden ja patruunoiden perään, hankki Taipalus
vuonna 1971 kauppiasluvat aseille ja ampumatarpeille. Sana kiiri, asekauppa kasvoi ja päivittäistavaroiden myynti väheni suhteessa. Taipalukset katsovat, että 1980-luvulle tultaessa Heikki Taipalus Ky oli muuttunut puhtaaksi aseliikkeeksi.

Aila Taipalus on seissyt Heikin rinnalla yhdessä sekä
elämänkumppanina että kauppiaana.

Kilpailuaseiden erikoisliike
Alkuun myytiin paljon myös metsästykseen liittyviä aseita ja patruunoita,
sillä onhan metsästysperinne Etelä-Pohjanmaalla voimakasta. Hiljakseen
painopiste siirtyi kuitenkin kilpailuaseiden puolelle. Omat maahantuontiluvat hankittiin 25 vuotta sitten. Taipalus alkoi käydä Euroopan suurimmassa
asenäyttelyssä IWA:ssa ja solmi siellä tuttavuuksia sekä edustus- ja maahantuontisopimuksia.
Tunnettuja merkkejä ”Taipaluksen tallissa” ovat olleet (aakkosjärjestyksessä) Centra, FAS, Gehmann, Haendler & Natermann, Hakko, Hämmerli,
Matchguns, MEC, Morini, Karl Nill, Steyr ja VFG.
Liikkeiden lopettamisien ja konkurssien kautta hänelle tuli myös TOZ- ja
Unique-merkkisiä kilpapistooleita.
Kauppiaana ja jälleenmyyjänä hänen kauttaan on kulkenut kaikkia muitakin alan valtamerkkejä. Myös aseiden varaosahuolto on ollut välttämätöntä.
Heikki Taipalusta voidaan pitää monien asioiden pioneerina Suomessa.
Esimerkkeinä mainittakoon anatomisten kahvojen käyttö, riistamaaliammunnan ennakkoristikot ja VFG-puhdistusjärjestelmät.
Ilma-aseet ovat olleet Taipaluksen sydäntä lähellä. Hän on elänyt, nähnyt,
kokeillut ja kokenut kehityskaaren jousitoimisista aseista hiilidioksidin ja
puristeilman kautta paineilma-aseisiin. Hän promovoi voimakkaasti pioneeripistooli Morini CM162E:tä ja sen sähkölaukaisumallia. Tämän aseen
markkinaosuus Suomessa oli todennäköisesti huippua koko maailmassa.
Taipalus kiersi parhaimmillaan lähes jokainen viikonloppu Suomea ampumakilpailuissa, osin omista kaupallisista intresseistään johtuen, osin pysyäkseen kosketuksissa kilpa-ammuntaan ja kilpailijoihin. Aseiden lisäksi hänellä
on riittänyt virtaa opiskella erilaisia teknisiä asioita. Osin tämä on tapahtunut
työn vaatimuksesta, osin puhtaasta mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta. Hän
on perehtynyt tietokoneasioihin (Taipalus on vannoutunut Mac-mies), tieto28
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koneella pidettävään asekirjanpitoon (vuodesta 1986), tv:n satelliittivastaanottoon, digitelevisioon, digikuvaukseen, aseista kirjoittamiseen (mm. Urheiluampujassa), aseiden käyttöohjeiden suomentamiseen ja laatimiseen sekä
asealan suomenkielisen sanaston laatimiseen ja kehittämiseen.
Työasioiden ulkopuolella Taipalus on ehtinyt kiinnostua veteraani-ikäisistä autoista ja lentämisestä omalla ultrakevyellä lentokoneella. Tämä viimeinen on vaatinut myös tyyppitodistuksen laatimista.

Aika lopettaa
Yleinen 65 vuoden eläkeikä meni ohi jo viisi vuotta sitten. Nyt Heikki Taipalus katsoo, että on hyvä aika lopettaa asehommat ja siirtyä ansaituille
eläkepäiville. Noin kuudenkymmenen kauppiasvuoden jälkeen! Heikki Taipalus Ky lopettaa yrityksenä toimintansa 30. syyskuuta samalla kuin yhtiön
tilivuosikin päättyy. Myös asekauppaluvat päättyvät samalla päivämäärällä.
Monet edustuksista ja varastoista siirtynevät Lapuan tytäryhtiö Nor-Disille, osa menee Ruotsiin. Nor-Dis toimii yksinomaan tukkuliikkeenä, jonka
vähittäismyynti tapahtuu Suomen aseliikkeiden kautta. Käytännössä lähes jokainen aseliike on Nammo-Lapuan (ja täten myös Nor-Disin) asiakas. Heikki
Taipalus Ky:llä on meneillään varaston loppuunmyynti, joten kannattaa kiireesti katsoa tilannetta ja tarjouksia osoitteessa www.heikkitaipalusky.fi.
Heikki Taipaluksen kotisivut jäävät elämään yksityiseltä pohjalta. Siellä tulee olemaan esimerkiksi lukuisia käyttöohjeita, joita hän on vuosien
varrella laatinut.
Uskomme, että Suomen urheiluampujat yhtyvät Suomen Ampumaurheiluliiton ja tämän lehden kiitoksiin yhteistyöstä ja avunannosta kuluneiden vuosien aikana. Emme usko hetkeäkään, että Heikille ja Ailalle
aika kävisi pitkäksi! u

Kansainväliseen
menestykseen Vierumäeltä
Huippuolosuhteet harjoitteluun ympäri vuoden
Vierumäen maisemissa tapaa
vuosittain kymmenien eri lajien
urheilijoita. Olosuhteet sopivat niin
huippuammattilaisten valmentautumiseen kuin erilaisiin
lajitutustumisiin. Monenlaisia
tapahtumia ja reipasta toimintaa
on ympäri vuoden. Vierumäki on
urheilijan ja aktiivilomailijan
unelmakohde!

Suomen Urheiluopisto on ihanteellinen
paikka urheilijoiden valmentautumiseen
ja leireilyyn. Se tarjoaa monipuoliset
ja viihtyisät puitteet harjoittelemiseen
sekä edullisen majoittumisen täysihoidolla. Runsaat ja maittavat ruokailut
antavat osansa viihtymiselle.
Vierumäki Areena
Areena on todellinen monitoimihalli,
ainoa laatuaan Suomessa. Areenan
myötä ammunta nousi yhdeksi näkyväksi lajiksi Vierumäellä. Hallista järjestyvät
tilat lisäksi mm. voimistelulajeille, sulkapallolle, lentopallolle ja salibandylle.
Areenassa on 10 hengen ilma-asestudio
sekä golfin talviharjoittelukeskus. Tilat

soveltuvat messujen tai liikuntatapahtumien järjestämiseen jopa 3000-4000
hengelle.
Yksilölliset leiripaketit
Suomen Urheiluopistolla on tarjolla eri
lajien leiripaketteja. Urheilijat valmentajineen saavat harjoitteluun vinkkejä
oman lajin koulutettujen ammattilaisten
toimiessa valmentajina. Tutustu tarjontaan netissä ja ota yhteyttä!
Myynti:
puh. (03) 8424 11/vaihde
myynti@vierumaki.fi
Lisätietoja:
www.vierumaki.fi

Me yhdessä -toimintakulttuurin muutosprosessi vauhdissa

”Kun seuran perustoiminta on kunnossa,
sen päälle on hyvä rakentaa”

M

e yhdessä -toimintakulttuurin muutosprosessin ensimmäinen vaihe
on saatu valmiiksi. Ampumaurheiluliiton Tulevaisuusryhmän puheenjohtaja Rainer Hirvonen esittääkin lämpimän kiitoksen kaikille
ryhmässä mukana olleille arvokkaasta ja rakentavasta yhdessä tekemisestä.
– Olemme onnistuneet meille määritellyssä ampumaurheilun tulevaisuuden suunnittelussa todella hyvin. Nyt on alkanut varsinaisen tekemisen aika, jonka ensimmäinen osa eli seuratoimijoiden koulutusohjelma on
jo käynnistynyt.
Koulutusohjelma toteutetaan kolmena lähijaksona Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Ohjelman kaksi ensimmäistä lähijaksoa on jo toteutettu, ja kolmas jakso toteutuu elo-syyskuun vaihteessa. Suunniteltuun
koulutusohjelmaan kuuluu myös vierihoito mukana olevissa seuroissa. Se
käynnistyy elokuun alussa.
Toimintakulttuurin toinen vaihe käynnistyi kevään liittovaltuustossa, joka
antoi siunauksensa ajatukselle siirtää Me yhdessä -muutosprosessin kehittämistoimenpiteitä myös aluejaostojen tehtäväksi. Välittömästi liittovaltuuston
kokouksen jatkeeksi järjestettiinkin aluejaostojen hallitusten yhteiskokous,
jossa keskusteltiin alueorganisaation rakenteesta ja toimenkuvista.
– Yhdessä työstämällä pyrimme selvittämään aluejaoston roolia ja uuden toimintamallin vaatimia osaamisia ja ennen kaikkea osaamisen tason
saavuttamiseen tarvittavaa koulutustarvetta. Aluejaostot saivat kesäajan
”kotiläksyksi” miettiä oman jaostonsa tehtäväkuvauksia ja tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvittavaa koulutusta. Jatkamme jaostojen toimintaedellytysten kehittämistä yhteisessä seminaarissa syyskuun alussa, ja
jaostojen hallitusten koulutusohjelman suunnittelu on käynnistetty Suomen
Urheiluopiston kanssa, Hirvonen kertoo.

Osaamiskeskuksissa tietotaitoa
Me yhdessä -prosessin tavoitteena on kehittää aluejaostoista osaamiskeskuksia, joilla on seurojen kehityshankkeissaan tarvitsemaa tietotaitoa tukemaan seuroja joko seurakohtaisesti tai useampaa seuraa yhdessä. Jaostojen toimintatapaan kuuluu järjestää seuratapaamisia, joissa selvitetään
seurojen lyhyen tai pidemmän aikavälin hankkeita ja niiden tarvitsemaa
tukitoimintaa.
Käynnissä oleva muutos on Hirvosen mukaan ”todella mittava”, ja sen
mukana syntyvä toimintakulttuuri poikkeaa perinteisestä urheiluseuran
toimintamallista hyvin oleellisesti.
– Tulevaisuuden vapaaehtoistyö ei enää synny aatteen voimasta eikä
tunteen palosta. Se tulee perustumaan omaan henkilökohtaiseen mielihyvään, onnistumisen elämyksiin ja itsensä toteuttamiseen. Nyt käynnistetty
organisaation muuttaminen tähtää nimenomaan näihin lähtökohtiin, ja
meidän tulee olla valmiita tarjoamaan ihmisille mahdollisuus tarpeiden
tyydyttämiseen.
– Emmekä me ole tässä muutospaineessa yksin, vaan koko urheiluyhteisö on käynnistämässä samansuuntaista kehitystyötä. Viime viikkoina
on tehty todella historiallisia päätöksiä ja tulevaisuuden linjauksia valtakunnallisten toimijoiden toimesta, kun SLU, Nuori Suomi ja Kuntourheiluliitto tekivät kesäkuun kokouksissaan päätöksen oman toimintansa
lakkauttamisesta ja uuden yhteisen järjestön perustamisesta, jonka perustamissopimus on jo tämän lehden ilmestyessä allekirjoitettu.
Uudelle järjestölle, jolla ei vielä tätä kirjoitettaessa ole edes nimeä, tehdyt
toimintalinjaukset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Ampumaurheiluliitossa meneillään oleva Me yhdessä -toimintakulttuurin muutosprosessi.
– Me voimme tuntea olevamme edelläkävijöitä ja olla ylpeitä siitä, että
olemme tunnistaneet tarvittavat muutostarpeet, jollemme ihan ensimmäisinä niin ainakin ensimmäisten joukossa – ja mikä tärkeintä, ryhtyneet
myös käytännössä toimeenpanemaan muutoksen vaatimaa kehitystyötä.
Vielä kerran iso kiitos kaikille tulevaisuusryhmässä toimineille, olette olleet käynnistämässä uraauurtavaa kehitystä, Hirvonen sanoo. u
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3 kysymystä, Arto Palin vastaa
Miten olet kokenut alkaneen koulutuksen, SAL:n Hämeen alueen
puheenjohtaja Arto Palin Toijalan Urheiluampujista?
”Alussa epäilin suuresti voisiko koulutuksesta olla apua. Yllätyksekseni koulutus on ollut tasolla, joka on saanut ajatukseni juoksemaan, ja olen myös ymmärtänyt mistä aiemmat vaikeudet seuratason työskentelyssämme ovat johtuneet.
Olen myös kokenut, että koulutus tähtää rakentamaan hyvinvointiseuratoimintaa eikä pelkästään ”huippu-urheiluseuraa”. Kun seuran perustoiminta on kunnossa, sen päälle on hyvä rakentaa oman
seuran tasoista toimintaa, vaikka pelkästään harrastustoimintaa.”
Mitä hyötyä koulutuksesta on sinulle ja seurallesi?
”Itselleni koulutus on tuonut varmuutta siitä, miten asioita voidaan viedä eteenpäin ja miten toimia vapaaehtoiseen toimintaan
perustuvassa seuratyössä. Seuratasolla yksi konkreettinen muutos
on seurayhteistyön/keskustelun aloittaminen alueen seurojen välillä.
Keskustelu muiden seurojen kanssa on myös tuonut uusia ideoita
meille ja muille sekä uusia mahdollisuuksia seurayhteistyöhön.”
Miten ryhdyt koulutuksen avulla kehittämään seuratoimintaa?
”Aluksi on tarkoitus tehdä seuratoiminnan analyysi (missä seura
on) ja toimintaympäristön pohdinta (mitkä asiat vaikuttavat
seuratoimintaan). Seuraavaksi – ja osittain samaan aikaan – on
tarkoitus aloittaa seuran vision luonti eli millainen seuramme haluaa
tulevaisuudessa olla. Nämä yhdessä muodostavat tarpeet/tehtävät,
joilla seuramme pääsee tavoitteeseen. Kukaan ei tule näitä tehtäviä
tekemään puolestamme, mutta kun tehtävät on hyvin suunniteltu
ja meillä on varmuus mihin niillä päästään, tehtävien tekeminen on
huomattavasti helpompaa ja motivoivampaa.”

Tekstit: Rainer Hirvonen ja Lassi Palo Kuva: Timo Rautio

Seuratoimijoiden koulutusohjelma on käynnistynyt Suomen Urheiluopistolla
Vierumäellä. Ohjelmaan osallistuvat kokoontuivat ryhmäkuvaan keväällä.

Tekstit ja kuvat: Nina Paloheimo

Kuopiosta löytyy

aktiivinen seura
K

uopion Ampuma- ja Metsästysseuran puheenjohtaja
Jouni Kröger iloitsi hyvin
menneistä Kultahippukisoista. Hänen mukaansa Kuopiossa kisoja saisi
järjestää vaikka kuinka paljon, jos
jaksamista riittäisi, mutta kertoi, että
Kultahippufinaalien järjestäminen on
tietysti kolmelle järjestävälle seuralle
aivan erityinen kunnia.
KAMS:lla riittää toimintaa myös
kisojen ulkopuolella. Uusi ilma-aserata on valmistumassa vanhan Ravintola Rasputinin tiloihin. Kröger nauraakin, että talkootyöllä rakennettua
Jouni Kröger
rataa kutsutaan jo Rasputin-areenaksi.
Ja areenasta on lupa puhua, sillä ratarakennuksen kokonaispinta-ala on noin 800 neliömetriä.
Rasputin-areenan rakennustyöt kertovat KAMS:n hyvästä yhteishengestä
ja toimivasta vapaaehtoistyöstä. Kröger laskee, että uutta rataa on rakennettu
talkoovoimin jo lähes 5000 työtuntia.
– Talkootyö ja rakennuspuuhat ovat monelle seuran jäsenelle jo tuttua aiemmista projekteista, joten työt ovat sujuneet varsin mainiosti, Kröger kiittelee.
Areena on tanssilava-ajoiltaan tuttu paikka monelle kuopiolaiselle, eikä
Krögeriä suuresti huoleta sen kaukaisempi sijainti. Nykyinen ilma-aserata
sijaitsee aivan Kuopion keskustassa linja-autoaseman kellarissa.
– Rasputin on tuttu paikka meille paikallisille. Olen vaimon kanssa käynyt
tanssilavaa aikanaan testaamassa, Kröger muistelee.

Tiivistä yhteistyötä ampumahiihtäjien kanssa
Kuopiolaisella seuralla on hyvät yhteydet kaupunkiin. Uuden radan rakentaminen ja muiden ratojen ylläpito on sujunut aina hyvässä yhteisymmärryksessä ja ammattitaidolla. Kröger kertoo, että yhteys Kuopion rakennus- ja
ympäristöpuolelle on jatkuvaa ja toimivaa.
KAMS:lla on myös muita läheisiä yhteistyökumppaneita. Yksi mielenkiintoisimmista lienee Puijon Hiihtoseura, jonka kanssa KAMS valmentaa
paikallisia ampumahiihtäjiä. Me yhdessä -prosessissakin aktiivisesti toimiva Arto Loikkanen on molempien seurojen jäsen ja aktiivi. Hänen kauttaan
muodostuikin linkki kahden suuren seuran välille.
KAMS:n ampumakouluihin osallistuu suuret määrät väkeä, nuorimmat
kuusivuotiaita. Monet heistä ovat ampumahiihtäjiä, jotka jatkavat urheiluuraansa hiihdossa, mutta saavat halutessaan lisävalmennusta ammunnan
puolella. Ampumahiihtäjät harjoittelevat KAMS:n väen kanssa myös Heinjoen radalla, jonne on rakennettu omat ”penkat” hiihtoväelle talviksi. Kröger
kertoo, että seuraavaksi seuran suunnitelmissa on rakentaa 50 metrin pienoiskiväärirata sekä ampumahiihtorata Heinjoen keskukseen.
Kröger kiittelee hyvää yhteistyötä Puijon Hiihtoseuran kanssa ja toivoo,
että muissakin kaupungeissa voitaisiin tiivistää yhteistyötä ampumaseurojen ja ampumahiihtoseurojen välillä. Jos KAMS:n resurssit riittäisivät, esimerkiksi Leppävirralta olisi tulossa lisää hiihtäjiä yhteistoimintaan mukaan.
Kröger kehottaakin kuntia ja seuroja tiivistämään toimintaa sen sijaan, että
monet seurat rakentavat vain lisää omiin tarpeisiinsa. Synergiaedut olisi hyvä
tarkistaa monissa kunnissa ja kaupungeissa.

Jatkuvuus lähtee nuorista
Kuopion Metsästys- ja Ampumaseuralla on paljon tulevaisuuden suunnitelmia ja toiveita. Lähes kahdeksansadan jäsenen seura tuntuu puhkuvan energiaa. Lähitulevaisuuden näkymissä on radanrakennusta, kisojen järjestämistä,
ampumakouluja sekä muita hienoja projekteja ampumaurheilun parissa.

Puheenjohtaja Krögerin
mukaan mittavien
rakennusurakoiden jälkeen olisi
tietysti hienoa saada
kansallisia ja kansainvälisiä kisoja näyttäville ja toimiville radoille. Kultahippukisat
olivat hyvä esimerkki siitä, miten konkarit
järjestävät hienot kisat kotipaikkakunnallaan. Kuopio-hallissa on järjestetty jo ainakin neljä kertaa suuremmat kisat. Heinjoen rata olisi mitä hienoin
paikka järjestää suuremmatkin kesäkisat. Tosin tunkuakin Kuopioon on.
– Esimerkiksi riistamaalikisoja tullaan järjestämään kansallisella tasolla
ainakin tulevat kymmenen vuotta.
Puheenjohtaja on tyytyväinen myös seuransa nykytilanteeseen. Hän
kuitenkin muistuttaa, ettei tuleen voi jäädä makaamaan. Maaliskuisena
viikonloppuna Kuopio-hallissa ollaan asioiden ytimessä. Kröger muistuttaa, että kuopiolaisen seuran tulevaisuus lepää pitkälti ampumakouluissa, joihin tullaan jo nuorella iällä. Ampumakoulut tuovat harrastuksen pariin niin perheen pienimmät kuin mukana tulevat vanhemmatkin.
Näistä kouluista kasvaa uusia seura-aktiiveja, harrastajia sekä huippuurheilijoita. Siksi myös KAMS pitää kunnia-asianaan olla mukana järjestämässä näiden tulevaisuudenlupausten tapahtumia, esimerkiksi Kultahippufinaaleita. u

Kultahippufinaalit
kolmen seuran voimannäyte
Kuopiossa maaliskuun lopussa järjestetty Kultahippufinaali oli kolmen pohjoissavolaisen ampumaseuran yhteinen voimainponnistus. Kuopion Ampuma- ja
Metsästysseuran (KAMS), Maaningan Metsästys- ja Ampumaseuran (MaMAS)
sekä Siilinjärven Luotiampujien (SiiLa) yhteistyö sujui alusta saakka mainiosti, ja
tuloksena olivat onnistuneet ja iloiset kisat.
Samainen seurakokoonpano järjestää myös vuoden 2013 kultahippukisat ensi
keväänä, tosin seuraavalla kerralla kisapaikka sijaitsee luultavasti Maaningalla.
Kolmesta seurasta muodostetun järjestelyorganisaation puheenjohtaja Kimmo
Lahti oli kisojen alkaessa helpottunut mies. Valmistelutyö aloitettiin kaksi vuotta
sitten, ja kolmen seuran yhteistyön kädenjälki näkyi aurinkoisena viikonloppuna
lasten ja vanhempienkin kasvoilla iloisina ilmeinä.
Järjestelyorganisaatio on tavannut noin kerran kuukaudessa, ja vastuuta on
jaettu tasaisesti, ettei kukaan kuormitu liikaa. Ja väkeä on tarvittu paljon. Lahti
arvioi, että kilpailuja järjestämässä on noin 70 henkilöä. Itse kilpailutilanteet vaativat jo väkeä, sen lisäksi rakennustouhut sekä esimerkiksi kahvion pyörittäminen
vaativat henkilökuntaa. Lahti totesikin, että kilpailujen alkaessa hänen työnsä
vähenee ja varsinainen ratahenkilökunta käy tositoimeen.
Pohjoissavolainen voimainponnistus saa jatkoa ensi keväänä, kun sama kokoonpano järjestää vuoden 2013 Kultahippufinaalit – yhtä kisakokemusta rikkaampana. Lahti uskoo, että samat puitteet ovat käytössä vuoden päästä ja urakka ei
tunnu aivan yhtä suurelta. Kisapaikka kuitenkin vaihtunee Kuopiosta Maaningalle.
Kuopio-halli täytti paikkansa erinomaisesti, mutta suurten vuokrankorotusten
pakottamana kisat siirretään Maaningalle, josta löytyvät myös hienot olosuhteet
lasten ja nuorten suurkisoille.
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Kuopio-halli täyttyi maaliskuun
lopussa iloisista ilmeistä ja raikuvista
riemunkiljahduksista. Mukaan mahtui
suuria tunteita, vaikka kisaamassa
olikin pieniä ihmisiä.

V

uosittaiset Kultahippufinaalit järjestettiin
Kuopiossa 24.-25. maaliskuuta. Kisat toivat
Kuopio-halliin 307 junioria valmentajineen
ja tukijoukkoineen. Viikonlopun aikana ammuttiin yhteensä
387 starttia. Sunnuntain joukkuekisaan
osallistui 95 kolmehenkistä
joukkuetta.
Kultahippufinaalin
avajaisissa
puhunut
Suomen
Ampumaurheiluliiton

Tavallista äänekkäämmät
ampumaurheilukisat
hallituksen jäsen Mikko Taussi korosti, että ilman hyvin
organisoitua ja sydämellä
hoidettua vahvaa harrastustoimintaa ei olisi tulevaisuuden häkkisiä ja
mäkelänummeloita.
Taussi kuvasi kultahipputoimintaa
”keväiseksi puroksi”
liiton valmennustoiminnalle. Hän muistutti puheessaan, että
Ampumaurheiluliiton
on jatkossakin kiinnitettävä huomiota nuorten
hyvinvointiin ja ehkäistävä ak-

Heiskasen perhettä
yhdistää harrastamisen ilo
Vaikka viikonlopun tarkoituksena oli löytää ennen kaikkea urheilun ilo ja
hyvä mieli, nähtiin kilpailuissa myös kovatasoisia suorituksia.
Yksilökilpailuissa 14-vuotiaiden ilmakiväärin sarjassa Pieksämäen Seudun Ampujien Sami Heiskanen ampui jo toistamiseen täydet 300. Ensimmäistä kertaa kolmekymmentä ”kymppiä” onnistui Heiskaselta helmikuussa
Kotkan aluemestaruuskisoissa.
Juuri neljätoista vuotta täyttävä Heiskanen ampui ilma-aseiden Kultahippusarjassa nyt viimeistä kertaa ja kruunasi kilpailunsa hienolla suorituksellaan. Seuraavaksi edessä on askel poikien sarjoihin. Rauhallinen Heiskanen
oli tyytyväinen nappisuoritukseen, mutta kertoi sen olleen tavoitekin.
Esa Heiskasen yhdeksänvuotias pikkusisko Essi ampui oman ennätyksensä 198 ilmakiväärin 10-vuotiaiden sarjassa sijoittuen erittäin kovatasoisessa
kisassa kymmenenneksi. 10-vuotiaiden sarjassa peräti neljä ampui täydet
200, kaksi seuraavaa 199 ja neljä seuraavaa 198.
Kilpailun jälkeen Heiskasen perheessä käytiinkin keskustelua palkitaanko
upeat suoritukset keilahallilla vai kylpylässä.
Pieksämäkeläinen Heiskasen perhe harrastaa ampumaurheilua yhdessä.
Isä Pekka ohjaa ja valmentaa lapsiaan, Päivi-äidin vastuulla ovat huoltotyöt.
Samin harrastus alkoi lehti-ilmoituksen perusteella vuona 2008, kun paikallisyhdistys mainosti ampumakoulua. Metsästystaustainen isä ehdotti pojalleen uutta harrastusta ja ampumaurheilu vei Samin mukanaan.
– Jalkapallo ei tuntunut enää hyvältä, ja ampumaharrastus taas kiinnosti
todella paljon heti alusta saakka. Sählyä harrastan kyllä edelleen, Sami kertaa
harrastushistoriaansa.
Essi innostui ampumaharrastuksesta vuosi sitten seuratessaan veljensä harjoituksia. Judoa ja muuta liikuntaa aktiivisesti harrastava nuori neiti
vaikutti tietävän homman nimen heti, ja nyt Essi käy yhdessä kavereidensa
kanssa kerran viikossa ampumakoulussa. Maanantaisin on koko Heiskasen
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tiivisella harrastetoiminnalla nuorten
syrjäytymistä.
Taussi painotti myös,
että olympialaisiin
valmistautuvat ampumaurheilijamme
ovat maailman parhaiden joukossa
tinkimättömän
harjoittelun ja lajille omistautumisen

perheen
yhteinen
harrastusilta,
kun
kaikki kokoontuvat
ampumaradalle.
Vaikka ampumaurheiluun suhtaudutaan
Heiskasen perheessä yhdessäolon ja
mukavan liikunnan
näkökulmasta, tuntuu varsinkin Sami
suhtautuvan harrastukseensa vakavasti.
Kultahippufinaaleihin
treenattiin kolme viikkoa vähän tarkemmin
ja kovemmin, ja tuloskin oli sen mukainen.
Sami tietää, että harjoittelua on jatkettava
tiukasti, kun nuori mies
lähtee
kilpailemaan
16-vuotiaiden sarjassa.
– Taso tulee tietysti kovenemaan, hän kuittaa rauhallisesti.
Perhe Heiskanen arvelee suuntaavansa elokuussa myös Ahvenanmaalle
seuraaviin ruutiaseiden Kultahippukisoihin. Määrätietoiseen kisoihin osallistumiseen viittaa myös se, että perheeseen on hankittu asuntoauto, jolla on
helppo liikkua ympäri Suomea koko perheen voimin. Sillä lähdetään myös
Essin kesäiselle judoleirille.
Heiskaset tuntuvat tulevan varsin mainiosti toimeen. Tukevat, kannustavat ja kiusoittelevat sopivissa määrin toinen toisiaan. Päivi Heiskanen muistuttaa, että ampumaurheiluharrastus ei yhdistä ainoastaan neljän hengen
ydinperhettä, vaan kisoissa kannustavat mukana myös mummot, papat, tädit
ja kummit.

vuoksi. Hän
totesi, että
viikonlopun
Kultahippufinaaleissa
menestyminen
on monelle suhteutettuna samanlainen tavoite kuin
kokeneempien ampujien
unelma olympiamitalista.
– Kultahippufinaalit ovat teidän olympialaisenne – tässä ja nyt,
Taussi kannusti.
Samalla hän kuitenkin muistutti, että urheilun lisäksi koulunkäynnistä huolehtiminen on
hyvin tärkeää.

Kuopio-hallissa raikui joukkuekilpailupäivänä
Kultahippufinaalien toinen kisapäivä alkoi virallisesti kesäajassa ja aurinkoisissa merkeissä. Kuopio-halli täyttyi railakkaista kannustushuudoista ja pienten ja suurempienkin jalkojen töminästä, kun joukkuekilpailut saatiin käyntiin.
Kultahippufinaalien joukkuekisat poikkeavat piristävästi perinteisestä ampumaurheilukisasta, sillä kilpailusuoritusten lisäksi tärkeää osaa
näyttelevät joukkuekavereiden ja taustajoukkojen korvia huumaava
kannustus, jalkojen tömistely sekä katsomossa liehuvat liput ja mitä
hurjimmat ”sotamaalaukset”.
Onnistuneista taulujen kaadoista saa ja pitää iloita näyttävästi hurraten. Kisatunnelmasta ei voi jäädä paitsi finaaleita paikanpäällä seuratessa.
Toinen joukkuekilpailun erikoisuus ovat maalitaulut, jotka muistuttavat läheisesti ampumahiihdon tauluja. Kilpailua on helppo seurata, ja
onnistumiset näkyvät nopeasti katsojankin silmään, kun tauluja ”tiputetaan” yksi kerrallaan. Finaalit olivat toinen toistaan tiukempia, ja jännitys säilyi loppumetreille saakka. Tasatuloksia ja vaihtelevia tilanteita
koettiin monen kisan aikana.

Pieniltä harrastajilta oppia vanhemmillekin
Kultahippufinaalit eivät ole pelkästään kisaamista. Kahden päivän ajan
voi seurata iloista juoksentelua kisa-alueen ulkopuolella. Vähän vanhemmat kisaajat viettävät aikaa katsomossa tai kahvilassa yhdessä viihtyen. Totisuutta ei juuri pieniä hetkiä lukuun ottamatta huomaa.
Suomen Ampumaurheiluliitto on tuonut paikalle myös haulikkosimulaattorin, jota ylläpitävät ja pyörittävät liiton nuorisovaliokunnan
jäsenet. Simulaattorin suosio on kiistaton, ja viikonlopun ajan SAL:n
teltalla onkin pitkä jono innokkaita kokeilijoita. Ehkäpä simulaattori

kannustaa myös uusia harrastajia lajin pariin.
Järjestäjäseurojen ylläpitämä kahvila tarjoaa pientä suolaista purtavaa, talkoovoimin leivottuja pullia ja kahvia ja virvokkeita. Välillä on
välttämätöntä käydä tankkaamassa, että taas jaksaa. Kahvilan yhteydessä
on myös leikkinurkkaus, jossa on välillä hyvä käydä lataamassa akkuja
piirtämällä tai katsomalla lastenohjelmia telkkarista. Myös seurapeleistä
saa yhteistyön voimaa.
Ulkopuolinen seuraa lähes hämmentyneenä viikonlopun viettoa Kuopio-hallissa. Pienimmät, lähes oman
urheiluvälineen kokoiset kisaajatkin istuvat kisapaikalla keskittyneenä ja rauhallisena omaa
vuoroaan odottaen. Kukaan ei juoksentele
tai villiinny, vaan lapset kuuntelevat tarkkaavaisesti valmentajien ja vanhempiensa neuvoja ja tuntuvat miettivän
tulevaa suoritustaan.
Ainoa ero näkyy siinä, että osa kisaajista levähtää välillä vanhempansa
sylissä tai hakee voimia omasta tärkeästä pehmeästä kisamaskotistaan.
Kisan jälkeen käydään onnittelemassa kisakavereita kädestä pitäen.
Joukkuekisojen aikana tytöt ja pojat
kannustavat toisiaan ja halaavat välillä
joko onnitellen tai lohduttaen. Näistä kisoista huokuu urheilun ja harrastamisen ilo:
jotain sellaista mistä meidän vanhempienkin
harrastajien kannattaisi ottaa mallia.
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lma-aseiden Kultahippufinaalit järjestettiin maaliskuun
lopussa Kuopiossa. Ensimmäisenä päivänä olivat
henkilökohtaiset kilpailut, ja toisena päivänä
ammuttiin aina yhtä värikkäät joukkuekilpailut.
Kultahippufinaaleihin osallistui 44 seuraa ja 307
ampujaa, jotka ovat 8–14-vuotiaita. Suorituksia tuli
viikonlopun aikana yhteensä 387 (ilmakivääri 258,
ilmapistooli 129). Joukkuekilpailussa oli mukana 95
joukkuetta. Pohjoisimmat kilpailijat tulivat Ivalosta ja
eteläisimmät Tammisaaresta.
Kultahippufinaali oli kolmen seuran yhteinen projekti,
jossa ovat mukana Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa),
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura (KAMS) ja
Maaningan Metsästys- ja Ampumaseura (MaMAS).
Vuoden 2013 Kultahippukisat käydään Maaningalla
6.-7. huhtikuuta.

Ilma-aseiden Kultahippufinaalit, Kuopio 24.-25.3.
10m ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT (seuroittain aakkosjärjestyksessä): Valtteri Leskelä HaaAs 177, Kaisa
Rajala HlAS 194, Altti Luukkanen HlAS 192, Miia Kojonen
HSA 193, Kati Kojonen HSA 189, Joonas Kiviniemi HSA
179, Veeti Lehtimäki IMAS 196, Eetu Lehtimäki IMAS
191, Aapeli Rinta-Koski IMAS 178, Emma Ala-Ikkelä
IMAS 172, Juho Kumpulainen IU 143, Janne Törmänen
IvUA 192, Tiia Koivisto KA 185, Panu Laakso KA 185,
Usva Korkiatupa KA 169, Jermu Korkiatupa KA 167,
Juha-Pekka Vähätalo KaA 198, Aleksi Kauppila KaA 178,
Vilko Berg KarMAS 185, Ella-Mari Huhtanen KarMAS
149, Anette Sarastamo KhjA 197, Tiina Saukko KhjA 186,
Veeti Mäkelä LappjA 190, Johannes Kangas LappjA 188,
Saana Rannisto LappjA 186, Henna Koivula LehA 188,
Otto Rahikainen MA 191, Vertti Sipponen MA 187, Juho
Niskanen MA 185, Tiia-Riina Tiussa MA 177, Eemil Valkama MA 151, Jimi Korhonen MaMAs 193, Veera Mustonen
MaMAs 188, Siiri Petäjäsaari MyA 173, Iita Ihalainen
PiekSA 184, Reetta Wallin PuKu 199, Otto Takku PuKu
179, Antti Toivanen SaSA 195, Konsta Nykänen SiiLa 170,
Leevi Räisänen SodA 179, Juuso Nieminen TSA 150.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 10IT: 1) Emma
Keskinen K-64, Casper Friman RS, Aleksi Heinonen
LappjA, Sakke Petäjäsaari MyA 200, 5) Arttu Vaittinen
KitA 199/17x, 6) Onni Mäki-Hallila SsA 199/15x, 7)
Milla Ylönen PiekSA 198/15x, 8) Jani-Petteri Leppänen
HlAS 198/15x, 9) Viktor Nyberg RS 198 13xX, 5x10,
2x9, 10) Essi Heiskanen PiekSA 198 11xX, 7x10, 2x9,
11) Aleksi Kasi IMAS 197/17x, 12) Kia Etelämäki LappjA
197/11x, 13) Saija Ulvinen IMAS 196 13xX, 3x10, 4x9,
14) Teemu Toivonen SsA 196/12x, 15) Tuomas Olli
LappjA 196/11x, 16) Teo Mustonen LappjA 196/10x, 17)
Riina Leskelä HaaAs 195/13x, 18) Elias Kangas LappjA
195/12x, 19) Santra Mauno KuusA 195 12xX, 3x10, 5x9,
20) Tiitus Luukkanen HlAS 195/11x, 21) Juho Äijänaho
HlAS 195/9x, 22) Joona Leppäaho K-64 194/12x, 23)
Oskar Kotala HSA 194/11x, 24) Paavo Kallioinen PuKu
194 11xX, 3x10, 6x9, 25) Tiina Niemi IMAS 194/9x,
26) Viljami Norolampi IMAS 194/8x, 27) Niko Okkonen
MA 193 12xX, 1x10, 7x9, 28) Essi Hakala KA 193 11xX,
2x10, 7x9, 29) Toni Mökkönen PiekSA 193/10x, 30)
Anders Holmberg RS 193/9x, 31) Arttu Ahtilinna KitA
193 8xX, 5x10, 7x9, 32) Pietari Haapio HAS 193/8x, 33)
Elias Kanerva KuusA 193/8x, 34) Roope Katajisto IlmA
192/10x, 35) Atte Kiikeri SaSA 192 9xX, 5x10, 4x9, 2x8,
36) Ville Suoniemi K-64 192 9xX, 3x10, 8x9, 37) Joona
Tapio SodA 192/9x, 38) Aapo Perttu IMAS 192/7x, 39)
Topias Teikari IU 192/6x, 40) Niklas Mietala LappjA
191/8x, 41) Hilkka Rinta-Koski IMAS 191/7x, 42) Joel
Rantanen KuKu 191/7x, 43) Pauliina Perttu IMAS 190,
44) Tuomas Pihlajamäki SsA 189/8x, 45) Tomi Seppälä
LamAS 189/5x, 46) Severi Mauno KuusA 188/8x, 47)
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Konsta Hokkanen YVA 188/8x, 48) Vilma-Liina Nuora
KitA 188/7x, 49) Anni Sipola SodA 188/6x, 50) Joona
Kukkola KuusA 188/5x, 51) Ekku Korhola MA 187/8x,
52) Axel Hiidenheimo HlAS 187/8x, 53) Niko Räisänen
SodA 187/7x, 54) Topi Perttu IMAS 187/6x, 55) Taru
Vainio KuusA 186/5x, 56) Juuso Vimpari HSA 186/5x,
57) Joel Palmgren MA 186/4x, 58) Mari Pihlaja KA
185/6x, 59) Sami Manelius SaSA 185/4x, 60) Akseli
Toivanen SaSA 183/6x, 61) Resi Forsby IU 183/4x,
62) Essi Humppi KarMAS 183/4x, 63) Lauri Huhtanen
KarMAS 180/7x, 64) Tuomas Ranttila KA 180/3x, 65)
Jaakko Laukkanen KeAMS 180/2x, 66) Kiia Hokkanen
YVA 179, 67) Tino Tukiainen MA 178, 68) Jesse Åhman
SodA 173, 69) Valtteri Karhunen LehA 171, 70) Joona
Sihvonen TSA 151, 71) Jeremias Riutta HSA 146.
10m ilmakivääri 20 ls sarja 12VT: 1) Kimi Huttunen IvUA 185, 2) Laura Norolampi IMAS 182/7x, 3)
Tomi Nopanen HAS 182/3x, 4) Riku Koskela SA 181,
5) Nico Lempinen LamAS 179/4x, 6) Tuomas Perttu
IMAS 179/3x, 7) Senni Lauttamus KA 179/2x, 8) Elina
Takku PuKu 178, 9) Esa Savola LappjA 177/3x, 10)
Mia Seppälä LamAS 177/3x, 11) Jesse Saarinen PuKu
176/5x, 12) Anniina Majapuro IMAS 176/3x, 13) Henna
Olli LappjA 174, 14) Roni Rannisto LappjA 172, 15) Elli
Männistö PuKu 171, 16) Akseli Keskinen K-64 170, 17)
Sonja Siitonen Hahlo 169, 18) Juuso Koivisto KA 168,
19) Jonna Pukkila HSA 167, 20) Eero Viljanen K-64
166, 21) Mikko Mantere HlAS 164, 22) Urho Hietaniemi
AlavA 162, 23) Aleksi Jääskeläinen KitA 161, 24) Leevi
Nahkala SsA 157/2x, 25) Emmi Vanhanen KitA 157/0x,
26) Aino Pulju IvUA 156, 27) Jere Akseli IU 151, 28)
Venla Berg KarMAS 148, 29) Jesse Latvala LappjA
147/2x, 30) Aleksi Keltto IMAS 147/1x, 31) Essi Laksola
KhjA 145/1x, 32) Miika Karhu SsA 145/0x, 33) Juuso
Salminen TSA 143, 34) Timo Koivula LehA 141/1x, 35)
Juho Savola LappjA 141/0x, 36) Tiia Yliketola HSA 131,
37) Veera Malm KhjA 121, 38) Janika Latvala LappjA
118/2x, 39) Miika Mäkelä LappjA 118/0x, 40) Santeri
Mäntylä KaA 115, 41) Arttu Palo SsA 86.

Sampo Laakso KA 184/4x, 20) Matti Korhola MA 182,
21) Valtteri Repo ToU 171.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14VT: 1) Nico Liljegvist
KAS 293, 2) Riina Karhu IMAS 291, 3) Marianne Palo
IMAS 289/17x, 4) Sebastian Långström ESF 289/13x,
5) Jenna Kuisma PAS 289/13x, 6) Cristian Friman
ESF 286/12x, 7) Armi Häkkinen PAS 286/12x, 8) Antti
Heikkonen IvUA 284, 9) Laura Olli LappjA 280, 10) Aki
Koivu NoSA 279/9x, 11) Sami Kojonen HSA 279/9x, 12)
Santeri Saattonen HAS 279/7x, 13) Markus Tolvanen JA
279/6x, 14) Rasmus Lagerström RS 276, 15) Mika Varjo
MA 275/10x, 16) Liina Laine SaSA 275/10x, 17) Konsta
Aho LappjA 275/9x, 18) Matias Kiuru PAS 275/7x, 19)
Laura Sipola SodA 275/7x, 20) Sofia Mäkinen IMAS 274,
21) Nuutti Pieskä HlAS 273, 22) Lauri Jaakkola LappjA
270/7x, 23) Julia Mäki-Ikola HSA 270/5x, 24) Jimi Lång
KaA 268, 25) Niina Saarinen SMAS 267, 26) Assi Sipola
SodA 266, 27) Teemu Hertz MA 265/12x, 28) Henri Ranttila KA 265/7x, 29) Roope Maaranen JA 265/4x, 30) Taru
Teikari IU 264/7x, 31) Lassi Kukkumäki HlAS 264/4x,
32) Suvi Petäjäsaari MyA 264/4x, 33) Aleksi Hakala KA
264/4x, 34) Lauri Vähä-Savo SA 262/7x, 35) Sami Sjöblom KA 262/3x, 36) Emma Takku PuKu 261, 37) Tuomas
Korpela LappjA 259, 38) Oona Koljonen ToU 256, 39)
Lenni-Kalle Kojola KA 255, 40) Johan Malm KhjA 251,
41) Siiri Huhtala SodA 249, 42) Paavo Virtanen KhjA
248/2x, 43) Riku Akseli IU 248/2x, 44) Pauli Maanvilja
KaA 247/3x, 45) Juha Rajalakso KhjA 247/0x, 46) Klaus
Wallin PuKu 244, 47) Petra Malm KhjA 242/4x, 48) Otto
Tiusanen MA 242/1x, 49) Petka Hummelholm JA 232,
50) Laura Ahde LappjA 226, 51) Tommi Tiussa MA 214,
52) Iivari Finnilä LappjA 207, 53) Alina Nikula TSA 178.
10m ilmakivääri 30 ls sarja 14HT: 1) Sami Heiskanen
PiekSA 300, 2) Jenni Nenonen ToU 299, 3) Janika Miettinen KuusA 298/22x, 4) Aliina Tuurinkoski IMAS 298/21x,
5) Veera Pulkkinen MA 297, 6) Aleksi Mäkelä KuusA
295/22x, 7) Santeri Repo ToU 295/21x, 8) Teemu Jalkala
MaMAs 295/20x, 9) Tomi Krekula KuusA 295/17x, 10)
Ronja Niemi KaA 294/17x, 11) Laura Simola MU 294/15x,
12) Emmi Pekkanen KuusA 293/17x, 13) Antton Autio
HaaAs 293/16x, 14) Eveliina Ala-Ikkelä IMAS 292/14x,
15) Iida Okkonen MA 292/11x, 16) Triin Vilms PiekSA 291,
17) Susanna Peräaho HaaAs 288, 18) Taneli Korhonen
MaMAs 287, 19) Julius Rantanen MA 286, 20) Aino RintaKoski IMAS 284, 21) Mika Piipponen KuusA 283, 22) Ella
Sysmäläinen MA 280/11x, 23) Oskari Perälä KA 280/5x,
24) Emmi Liljander KuusA 278, 25) Oona Vainio KuusA
277, 26) Emma Kanerva KuusA 274.

10m ilmakivääri 20 ls sarja 12HT: 1) Jonna Mauno
KuusA 199/16x, 2) Tommi Murisoja HaaAs 199/8x,
3) Teemu Puuska MA 198/16x, 4) Teemu Hartman
SaSA 198/16x, 5) Janne Pennanen ToU 198/15x,
6) Minna Kärki MaMAs 198/15x, 7) Nella Keskinen
IMAS 198/14x, 8) Riku Laitinen HaaAs 197, 9) Lasarus
Hangassalo IMAS 196/11x, 10) Jere Heinonen HaaAs
196/10x, 11) Nico Järvinen MU 195, 12) Jan-Peter
Kauppinen MA 193, 13) Tanja Ulvinen IMAS 191, 14)
Ville Hänninen MA 190, 15) Juho Juonoja KuusA 186,
10m ilmapistooli 20 ls, sarja 8IT (seuroittain
16) Sameli Tuurinkoski IMAS 185/6x, 17) Eemeli Rinta- aakkosjärjestyksessä): Aliisa Kunnaspuro IU 177,
Koski IMAS 185/5x, 18) Jaakko Niemi IMAS 184/6x, 19) Iina Niemelä IU 169, Juho Kumpulainen IU 128, Janne

Törmänen IvUA 154, Tiia Koivisto KA 186, Panu Laakso
KA 181, Jermu Korkiatupa KA 144, Usva Korkiatupa
KA 115, Juha-Pekka Vähätalo KaA 199, Jesse Holma
KaA 171, Vilko Berg KarMAS 189, Ella-Mari Huhtanen
KarMAS 150, Markus Hiltunen KeAMS 172, Johannes Kangas LappjA 188, Saana Rannisto LappjA 188,
Veeti Mäkelä LappjA 176, Juho Niskanen MA 178, Otto
Rahikainen MA 174, Vertti Sipponen MA 166, Tiia-Riina
Tiussa MA 155, Leevi Räisänen SodA
166, Juuso Nieminen TSA 131.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 10IT: 1) Aleksi Heinonen LappjA 200, 2) Teo Mustonen LappjA 197/5x, 3) Niko
Okkonen MA 197/5x, 4) Casper Corell KaA 196, 5) Tuomas Olli LappjA 195/9x, 6) Emma Keskinen K-64 195/7x,
7) Saija Ulvinen IMAS 194, 8) Lauri Huhtanen KarMAS
193/8x, 9) Elias Kangas LappjA 193/6x, 10) Niklas Mietala LappjA 192, 11) Viljami Norolampi IMAS 191/5x, 12)
Arttu Laulainen KeAMS 191/4x, 13) Jesse Åhman SodA
190/6x, 14) Jani-Petteri Leppänen HlAS 190/3x, 15) Jani
Mäkinen IMAS 190/3x, 16) Joonas Holma KaA 189/7x,
17) Topias Teikari IU 189/3x, 18) Aliisa Keltto IMAS
188, 19) Aleksi Kasi IMAS 187/6x, 20) Ekku Korhola
MA 187/5x, 21) Kia Etelämäki LappjA 187/5x, 22) Miska
Hiltunen KeAMS 187/4x, 23) Resi Forsby IU 186, 24)
Essi Humppi KarMAS 185, 25) Niko Räisänen SodA 184,
26) Aapo Perttu IMAS 182,
27) Anni Sipola SodA
181/5x, 28) Valtteri
Karhunen LehA

181/3x, 29) Joel Palmgren MA 178/3x, 30) Tiina Niemi
IMAS 178/3x, 31) Joona Tapio SodA 178/1x, 32) Mari
Pihlaja KA 173, 33) Essi Hakala KA 172, 34) Jaakko Lammintausta KaA 171, 35) Teppo Hautamäki LehA 168/3x,
36) Jeremias Riutta HSA 168/1x.
10m ilmapistooli 20 ls sarja 12VT: 1) Cristian
Friman ESF 190, 2) Leevi Siren TSA 187, 3) Henna
Olli LappjA 180, 4) Esa Savola LappjA 179, 5) Akseli
Keskinen K-64 177, 6) Juuso Koivisto KA 170, 7)
Laura Norolampi IMAS 168, 8) Elina Ripatti MA 167, 9)
Lasarus Hangassalo IMAS 166, 10) Sebastian Viitanen
KuKu 164/0x, 11) Teemu Puuska MA 164/0x, 12) Jesse
Latvala LappjA 163, 13) Roni Rannisto LappjA 162/2x,
14) Mikko Mantere HlAS 162/0x, 15) Ella-Maria Pukkinen HSA 162/0x, 16) Oliver Loman SMAS 161, 17)
Oliver Kotala HSA 159, 18) Eero Viljanen K-64 154,
19) Sami Kauko AsAs 151/1x, 20) Venla Berg KarMAS
151/0x, 21) Kimi Huttunen IvUA 151/0x, 22) Aino Pulju
IvUA 145, 23) Jermu Niitynpää TSA 143, 24) Juho
Tommila KaA 142, 25) Tiia Yliketola HSA 141, 26) Jere
Akseli IU 140, 27) Arimo Raininko KaA 133, 28) Iikka
Yli-Antola KaA 130, 29) Miika Mäkelä LappjA 128/1x,
30) Matti Korhola MA 128/0x, 31) Jaakko Niemi IMAS
127, 32) Rami Ylilammi KaA 109/0x, 33) Tuomas
Hautamäki LehA 109/0x.
10m ilmapistooli 30 ls sarja 14VT: 1) Tomi Nimell
KuKu 284/5x, 2) Juho Koivisto IU 284/4x, 3) Marianne
Palo IMAS 279, 4) Laura Olli LappjA 278, 5) Taru Tei-

Hopea: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura
(Pasi Perttu, Anniina Majapuro, Laura Norolampi)
Pronssi: Seinäjoen Seudun Ampujat (Arttu Palo, Leevi
Nahkala, Miika Karhu) ja Punkalaitumen Kunto (Elli
Männistö, Jesse Saarinen, Elina Takku)
Alkukilpailu: 1) LappjA I 6, 2) PuKu 5, 3) IMAS 4, 4)
SsA 4, 5) LappjA II 2.

Joukkuetulokset
Ilmakivääri 8-vuotiaat, istumatuki
Kulta: Mikkelin Ampujat I
(Otto Rahikainen, Vertti Sipponen, Juho Niskanen)
Hopea: Kauhavan Ampujat
(Jermu Korkiatupa, Panu Laakso, Tiia Koivisto)
Pronssi: Lappajärven Ampujat (Johannes Kangas, Veeti Mäkelä, Saana Rannisto) ja Härmän Seudun Ampujat
(Miia Kojonen, Kati Kojonen, Joonas Kiviniemi)
Alkukilpailu: 1) LappjA 10, 2) MA I 10, 3) MA II 9, 4) KA
8, 5) KhjA 8, 6) HSA 7, 7) KaA 6, 8) IMAS 4.
Ilmakivääri 10-vuotiaat, istumatuki
Kulta: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura I
(Viljami Norolampi, Saija Ulvinen, Aleksi Kasi)
Hopea: Raseborgs Skyttar
(Viktor Nyberg, Anders Holmberg, Casper Friman)
Pronssi: Hämeenlinnan Ampumaseura I (Axel
Hiidenheimo, Tiitus Luukkanen, Jani-Petteri Leppänen)
ja Kiteen Ampujat (Arttu Vaittinen, Arttu Ahtilinna,
Vilma-Liina Nuora)
Alkukilpailu: 1) RS 14, 2) IMAS III 13, 3) HlAS II 13, 4)
HlAS I 13, 5) PiekSA 12, 6) IMAS I 12, 7) KitA 12, 8)
MA 12, 9) IMAS II 11, 10) PuKu 11, 11) KuusA 11, 12)
LappjA II 11, 13) LappjA I 11, 14) SodA 10, 15) SsA 10,
16) SaSA 10, 17) HSA 8, 18) KA 6, 19) IU 2.
Ilmakivääri 12-vuotiaat, vastapainotuki
Kulta: Lappajärven Ampujat I
(Henna Olli, Roni Rannisto, Esa Savola)

Ilmakivääri 12-vuotiaat, hihnatuki
Kulta: Haapajärven Ampumaseura
(Riku Laitinen, Tommi Murisoja, Jere Heinonen)
Hopea: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura I
(Tanja Ulvinen, Lasarus Hangassalo, Nella Keskinen)
Pronssi: Mikkelin Ampujat (Ville Hänninen, Matti
Korhola, Jan-Peter Kauppinen) ja Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura II (Jaakko Niemi, Sameli Tuurinkoski,
Eemeli Rinta-Koski)
Alkukilpailu: 1) HaaAs 15, 2) IMAS 10, 3) IMAS I 10, 4)
MA 10.
Ilmakivääri 14-vuotiaat, vastapainotuki
Kulta: Poliisien Ampumaseura
(Matias Kiuru, Jenna Kuisma, Armi Häkkinen)
Hopea: Mikkelin Ampujat
(Teemu Hertz, Otto Tiusanen, Mika Varjo)
Pronssi: Kauhavan Ampujat I (Sami Sjöblom, Aleksi
Hakala, Lenni-Kalle Kojola) ja Isonkyrön Metsästys- ja
Ampumaseura (Riina Karhu, Sofia Mäkinen, Marianne Palo)
Alkukilpailu: 1) PAS 8, 2) IMAS 8, 3) MA 6, 4) KA I 6,
5) KhjA II 5, 6) KA II 5, 7) HlAS 5, 8) JA 5, 9) LappjA I 5,
10) HSA 5, 11) KaA 3, 12) SodA 3, 13) LappjA II 2, 14)
IU 2, 15) KhjA I, 16) ESF.
Ilmakivääri 14-vuotiaat, hihnatuki
Kulta: Kuusankosken Ampujat I
(Tomi Krekula, Aleksi Mäkelä, Jonna Mauno)
Hopea: Maaningan Metsästys- ja Ampumaseura
(Minna Kärki, Teemu Jalkala, Taneli Korhonen)
Pronssi: Tohmajärven Urheilijat (Janne Pennanen,
Santeri Repo, Jenni Nenonen) ja Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura (Eveliina Ala-Ikkelä, Aino Rinta-Koski,
Aliisa Tuurinkoski)
Alkukilpailu: 1) ToU 14, 2) IMAS 13, 3) KuusA II 13, 4)
KuusA I 13, 5) PiekSA 12, 6) MaMAS 12, 7) MA 12, 8)
KuusA III 11, 9) MA II 11.

kari IU 275/6x, 6) Riku Akseli IU 275/4x, 7) Essi Anttila
SodA 273, 8) Henri Ranttila KA 272, 9) Anni Niskanen
MA 271, 10) Laura Kuusela SodA 268, 11) Arttu Ihalainen PiekSA 266, 12) Teemu Hertz MA 265, 13) Tuomas
Korpela LappjA 262, 14) Matilda Tammi TSA 259,
15) Ville Laukkanen KeAMS 258, 16) Sami Sjöblom
KA 257, 17) Antti Heikkonen IvUA 256, 18) Vaija Eero
KuusA 253, 19) Jenna Niemelä IU 252, 20) Mika Varjo
MA 251, 21) Siiri Huhtala SodA 250, 22) Tuulia Sipola
SodA 248, 23) Lauri Jaakkola LappjA 247, 24) Niko Mäkelä LamAS 246, 25) Mia Laikola KuKu 245, 26) Enni
Suutari MA 244, 27) Tuomas Lammintausta KaA 243,
28) Julia Palmgren MA 241, 29) Sebastian Långström
ESF 240, 30) Laura Ahde LappjA 235/2x,
31) Riina Karhu IMAS 235/0x, 32)
Ada Pekola TSA 229/1x, 33) Arttu
Kunnaspuro IU 229/0x, 34)
Assi Sipola SodA 228, 35)
Sofia Mäkinen IMAS 226,
36) Leevi Lindi KeAMS
221, 37) Aleksi Hakala
KA 175.

Kuvat:
Timo Rautio

Ilmapistooli 8-vuotiaat, istumatuki
Kulta: Lappajärven Ampujat
(Johannes Kangas, Veeti Mäkelä, Saana Rannisto)
Hopea: Kankaanpään Ampujat
(Jesse Holma, Aleksi Kauppila, Juha-Pekka Vähätalo)
Pronssi: Mikkelin Ampujat (Otto Rahikainen, Vertti
Sipponen, Juho Niskanen) ja Kauhavan Ampujat (Jermu
Korkiatupa, Panu Laakso, Tiia Koivisto)
Alkukilpailu: 1) MA 10, 2) KaA 10, 3) KA 8, 4) LappjA
7, 5) IU 7.
Ilmapistooli 10-vuotiaat, istumatuki
Kulta: Mikkelin Ampujat
(Joel Palmgren, Ekku Korhola, Niko Okkonen)
Hopea: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura I
(Jani Mäkinen, Viljami Norolampi, Saija Ulvinen)
Pronssi: Lappajärven Ampujat I (Tero Mustonen,
Tuomas Olli, Aleksi Heinonen) ja Sodankylän Ampujat
(Anni Sipola, Niko Räisänen, Jesse Åhman)
Alkukilpailu: 1) IMAS I 15, 2) SodA 12, 3) MA 11, 4)
LappjA I 11, 5) LappjA II 11, 6) IMAS II 10, 7) KaA 9, 8)
HSA 6, 9) KA 6.
Ilmapistooli 12-vuotiaat, vastapainotuki
Kulta: Lappajärven Ampujat I
(Jesse Latvala, Roni Rannisto, Esa Savola)
Hopea: Mikkelin Ampujat
(Elina Ripatti, Matti Korhola, Teemu Puuska)
Pronssi: Asikkalan Ampumaseura (Sami Kauko, Jonas
Riihilahti, Joonas Seppälä) ja Isonkyrön Metsästys- ja
Ampumaseura I (Laura Norolampi, Lasarus Hangassalo, Nella Keskinen)
Alkukilpailu: 1) LappjA I 8, 2) MA 7, 3) IMAS I 5, 4) HSA
4, 5) AsAS 2, 6) KaA 2, 7) IMAS II 1.
Ilmapistooli 14-vuotiaat, vastapainotuki
Kulta: Mikkelin Ampujat I
(Anni Niskanen, Mika Varjo, Teemu Hertz)
Hopea: Lappajärven Ampujat II
(Tuomas Korpela, Henna Olli, Laura Olli)
Pronssi: Kauhavan Ampujat (Juuso Koivisto, Henri
Ranttila, Sami Sjöblom) ja Isojoen Urheilijat I (Riku
Akseli, Juho Koivisto, Taru Teikari)
Alkukilpailu: 1) KA 10, 2) MA I 8, 3) IU I 7, 4) IMAS 6, 5)
LappjA II 6, 6) TSA 4, 7) IU II 4, 8) MA II 4, 9) LappjA I
3, 10) KaA 3, 11) SodA I 2, 12) SodA II 2.
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IWA 2012 ja urheiluammunnan aseet
Saksan Nürnbergissä maaliskuussa järjestetty Euroopan suurin asemessutapahtuma IWA löi
jälleen entisiä ennätyksiä niin näytteilleasettajien (1204) kuin kävijöidenkin (36 004) määrässä.
Nyt järjestetty IWA oli 39. lajissaan, joten ensi vuonna on 40. juhlavuosi.
Teksti: Pekka Suuronen Kuvat: Pekka Suuronen, Matti Erkkilä, valmistajat

K

ansainvälisyys on yhä kasvussa,
kävijöitä oli yli sadasta maasta.
Näytteilleasettajien Top 7-luettelo lukumäärän mukaisessa järjestyksessä oli Saksa, USA, Italia, Britannia, Ranska,
Turkki ja Itävalta.
Tämän vuoden IWA:ssa emme nähneet
veret seisauttavia uutuuksia urheiluammunnan alalla. Lähestyvät Lontoon olympiakisat
näkyivät lähinnä mainosteksteinä muutamilla osastoilla. Mutta toki aina jotain uutta ja
mielenkiintoista löytyy joka vuosi, esimerkiksi oheistuotteita.
Anschütz Handels Gesellschaftahg
(Saksa) eli ahg (yritys kirjoittaa lyhenteensä
pienellä) on Uwe Anschützin johtama ampujain
varusteiden ja vaatetuksen kehittäjä, valmistaja
ja tukkuliike.
Tekninen johtaja Norbert Ussfeller esitteli pienen mutta kiinnostavan lisälaitteen, mekaanisen
lisäliipaisimen. Se kiinnitetään aseen omaan liipaisimeen (sopii Anschütz 1800-sarjan kivääreihin ja uudempiin). Tällä laitteella saadaan
liipaisimeen lisättyä etuveto. Säädettävä jousi
esijännittää varsinaista laukaisulaitetta, jolloin
itse laukaisutapahtuman vastukseksi jää 40-45 %
punnitusvaa'an osoittamasta laukaisuvastuksesta.
Lisäliipaisimen toimintavastus on säädettävissä 10-70 gramman välillä. Itse liipaisinkenkää
voidaan säätää geometrisesti kolmen akselin
ympäri.
www.ahg.anschuets-sport.com
Anschütz (Saksa) toi esille kokomustan kilpailuilmakiväärin 8002 S2 Black Air. Sen synteettisessä tukissa on erityinen soft-pintakäsittely, joka tuntuu käteen lämpöiseltä ja pehmeältä.
Siitä saa lipsumattoman otteen.
Tekniikaltaan 8002 on ennallaan. Musta 8002
S2 on "IWA Special", ja sitä valmistetaan vain rajallinen määrä.
Anschützin asepuolta johtaa Jochen Anschütz
edustaen perheyhtiössä asevalmistuksen viidettä sukupolvea.
www.jga.anschuetz-sport.com
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Barnes (USA) tunnetaan kupariluodin pioneerina. Nyt yritys on ruvennut valmistamaan kokonaisia patruunoita. Linjoja on jo seitsemän, ja
ne liittyvät pääosin metsästykseen. Match Burner
on kuitenkin puhdas ratapatruuna pitkänmatkan
pahvinpuhkomiseen.
Runsaat vuosi sitten Barnes Bullets liitettiin
Pohjois-Carolinassa päämajaansa pitävään Freedom Groupiin (mm. Remington).
www.barnesbulets.com
Blazer (USA) aloitti vuosikymmenet sitten valmistamalla alumiinihylsyisiä pistoolinpatruunoita
niille, jotka eivät välittäneet itselatauksesta.
Sarjaa on täydennetty sisärata-ammuntoihin
tarkoitetulla Clean Fire -sarjalla neljässä kaliiperissa. Ampumaradan ilmaan ei enää kulkeudu lyijyä,
bariumia tai antimonia. Tähän on päästy ruudin,
nallin ja luodin materiaalien valinnalla. Hylsy on
edelleen alumiinia eikä sitä voida ladata uudelleen.
www.blazer-ammo.com
Bleiker (Sveitsi) valmistaa tarkkuuskivääreitä
pienehkössä mittakaavassa, käytännöstä tilauksesta. Viime aikoina 50 m kivääri Challenger on noussut suosiossa ohi keskisytytteisten mallien. Siitä on
uusi versio nimeltä Metallic, mikä viittaa kokoalumiinisen tukkiin. Tukin sisällä on mikrometriperiaatteella toimiva painotanko, jolla kiväärin massakeskipistettä voidaan säätää portaattomasti.
Harvinaisempi juttu on hylsyn jousitoiminen
ulosheittäjä, jonka voi asettaa päälle tai pois.
Keskieurooppalaiseen tapaan Challengeria saa
erivärisinä versioina.
www.bleiker.ch
Browning (Belgia-Japani) esitteli B725haulikon. Se pohjautuu kaikkien päällekkäispiippuisten haulikoiden äitiin eli Browning B25:een
vuodelta 1931. Numerointi antaa ymmärtää, että
evoluutioversioissa on edetty seitsemänteen sukupolveen. 625 jäi meiltä väliin, 525 esiteltiin vuonna
2003. ”B”-haulikot ovat japanilaisbelgialainen yhteistyöprojekti. Miroku valmistaa osat Japanissa,
FN Herstal valmistaa piiput ja loppukokoonpano
tehdään Belgiassa. Browning mainostaa asetta
belgialaisena, koska tällä on hyvä "klangi".

Jochen Anschütz esittelee mustaa
8002-kilpailuilmakivääriä.
Anschütz esitteli uuden
keraamisen
pinnoitteen,
joka soveltuu
käytettäväksi lämpötiloissa
-40°C - +750°C.

B725:n lukkorunko on matalampi
kuin edeltäjissään. Laukaisukoneisto on
uusi (FireLite), ja siinä on mekaaninen
vaihdin.
Suhiset ovat uudentyyppiset, 80 mm
pituiset Invector DS:t. Näissä on tiiviste
kierreosuuden likaantumisen ehkäisemiseksi. Pituus on suuhisissa käynnin
kannalta hyvästä, mutta tämä päätös toi
markkinoille jälleen uuden suuhistyypin, joka ei
ole yhteensopiva vanhojen kanssa.
B725:stä toimitetaan alkuun metsästys- ja sporting-mallit.
www.browning.eu
Caesar Guerini (Italia) esitteli kaksi uutta ratahaulikkoa trappiin ja sportingiin: Ellipse Evolution ja Summit Black Ascent. Korkea tähtäinkisko
näyttää tulleen uudelleen muotiin, ja näissä molemmissa sellainen on. Ellipsessä se on 14 mm
korkea ja Summitissa 10 mm.
www.caesarguerini.it
Caledonian (Skotlanti). Brittiläinen Eley
Hawk on ostanut pienen skotlantilaisen haulikonpatruunoiden lataajan Caledonianin ja aikoo
tuoda tämän brändin globaaliin levitykseen. Tähän asti Caledonianin tuotteisto on painottunut

Daniel Grünig Sveitsistä on asetehtailija kolmannessa polvessa. Hänen isoisänsä Emil ampui
MM-kilpailuissa Helsingissä vuonna 1937.

Giampiero Pardini, 71, oli
edustusluokan pistooliampuja ennen
ryhtymistään asevalmistajaksi.

10 m ja 50 m lajeille. Se kertoo uudesta kaukoohjatusta maalikuvanvaihtajasta. Sillä vaihdetaan
esimerkiksi ilmapistoolin taulu ilmakiväärin tauluksi ilman että taulupäässä tarvitsee käydä.
www.disag.de

Perazzin myyntipäällikkö, tohtori
Bianca Revello on itse kilpa-ampuja.

lintumetsästykseen (”upland birds”), mutta uusi
omistaja lupaa panna kiekkopatruunalinjaston
”täydelliseen remonttiin”.
www.eleyhawk.com, www.caledoniancc.com
CCI (USA) ei ole voittanut maailmanmestaruuksia disipliinilajeissa 22-patruunoillaan, mutta se
on erittäin suurivolyyminen reunasytytteisten
patruunoiden valmistaja. Lisäksi CCI valmistaa
valtavasti nalleja. Näitä käyttävät myös suomalaiset patruunatehtaat ja jälleenlataajat.
CCI on "keksinyt uudelleen" hiljaisen 22 LRpatruunan. Nyt nimenä on Quiet ja lähtönopeudeksi ilmoitetaan 216 m/s. CCI:n mukaan patruunan äänitaso on sama kuin ilma-aseilla, jonka
vuoksi "kuulosuojaimia ei tarvita". Hmm...
CCI valmistaa kuuden vakiomallisen 22 LR:n
lisäksi erikoisia reunasytytteisiä patruunoita: 22
Short Range Green, jonka luoti on sintrattua kuparin ja polymeerin seosta, siis lyijytön. 1,36 g
luoti lähtee 503 m/s. 22 LR ja 22 WMR haulipatruunoita ladataan no. 12 hauleilla. Harvinaisempi
kaliiperi on 22 Long (Shortin luoti LR:n hylsyssä).
CCI valmistaa vielä 22 Shortiakin.
Richard Speer, Vernon "Luoti" Speerin veli, perusti CCI:n (Cascade Cartridges, Inc.) Lewistoniin
Idahoon vuonna 1951. Yritys toimii edelleen Kalliovuorilla, mutta omistus on vuosien varrella siirtynyt Omarkin ja Blountin kautta asejätti ATK:lle.
www.cci-ammunition.com
DISAG (Saksa) on vuonna 1986 perustettu optisten ratalaitteiden ja simulaattorien valmistaja

Feinwerkbau (Saksa) esitteli uuden ilmakiväärin malli 800:n. Tukki on hiilikuitua ja alumiinia. Etutukki on "luurankomainen". Perätukkiin
on kehitetty vielä pari säätömahdollisuutta lisää.
Muita uusia ominaisuuksia löytyy etu- ja takatähtäimistä, pistooliperästä, kannattavan käden
tuesta, kahden akselin suhteen nivelletystä viritysvivusta ja paineilman esikammiosta, jolla alennetaan ja vakioidaan laukauksen ilmanpaine.
www.feinwerkbau.de
Fiocchi (Italia) on lisännyt keskisytytteisten
luotipatruunoittensa valikoimaa. Yläpäässä mennään 300 Win. Mag.:in ja 8 x 57 JRS:n tasolle.
24 g kiekkopatruunoiden uutuutena on Shoot
Off, joka on suunniteltu trappiin. Fiocchin mukaan 20 m päässä piipunsuusta sillä on markkinoiden suurin nopeus, vaikka V2,5m onkin tavanomainen 370 m/s. Välitulppa on kaksiosainen,
lyijyhaulit ovat elektrolyyttisesti kuparoituja.
28 g patruunoissa Fiocchilta löytyy linjasto
Sporting Line, jossa on kuusi erilaista 12-kaliiperin patruunaa ja pari pienempää USA:a varten.
www.fiocchigfl.it
Hornady (USA) on eräs aktiivisimmista ja innovatiivisimmasta patruunavalmistajista. Niinpä
se toi vuoden 2012 IWA-messuille useita uutuustuotteita, luoteja, itselataustarvikkeita ja pari uutta
tehdaskaliiperiakin (17 Hornet ja 300 Whisper).
Rata-ampujat kiinnittävät huomiota raskaaseen
30-kaliiperin BTHP-luotiin (12,64 g/195 gr) ja 6,5
mm:n A-Maxiin (6,48 g/100 gr).
www.hornady.com

Espanjalainen haulikonpatruunamerkki
Maxam saattaa kohta näkyä kiekkoradoilla.

Venäläinen Izhmash on luonut ampuma
hiihtokivääristään paineilmatoimisen repertteriversion. Säiliö on hankittu Feinwerkbaulta.

Izhmash (Venäjä) oli esillä suurella osastolla.
Yrityksellä on tarjolla kivääreitä sekä 50 m että
300 m lajeihin, mutta ne ovat nykyisin jääneet
vähemmälle huomiolle arvokilpailuissa. Sen sijaan suoravetolukkoista ampumahiihtokivääriä
Biathlon 7 näkee vielä jonkin verran muuten
Anschützin dominoimassa lajissa. Izhmash
kertoi, että malliin 7-4 on tehty parannuksia
tukkiin. Biathlon 7-5 on repertteritoiminen paineilmakivääri nuorten harjoitteluun ja kesäiseen
ampumajuoksuun.
Izhmashin osastolla show’n varasti kuitenkin Aleksander Tihonov, joka on nelinkertainen
olympialaisten kultamitalisti ja 11-kertainen maailmanmestari ampumahiihdossa. Kaikki tuntuivat
haluavan kuvaan hänen kanssaan. Tihonov ampui aikoinaan Izhmashin tuotteilla. Ennen vuotta
1978 ammuttiin isoilla keskisytytteisillä kaliipereilla, mutta tekeehän Izhmash toki niitäkin.
Kenraali, tekniikan tohtori (h.c.) Mihail Kalashnikov on tehnyt Izhmashin tehtaalla pitkän
päivätyön ja lienee vieläkin neuvonantajan vakanssilla 92 vuoden iässä.
www.izhmash-arms.ru
Maxam (Espanja) ei soita suomalaisen ampujan kelloa. Rio saattaa soittaakin, samoin kuin
U.E.E. Kyseessä on Alfred Nobelin vuonna 1872
perustama räjähdysaineyhtiö, joka on muuttanut
nimeään ja omistuspohjaansa useasti. Haulikonpatruunoita se on valmistanut vuodesta 1896.
Vuonna 2006 konsernin nimeksi tuli Maxam.
Yhtiöllä on divisioona nimeltä Maxam Outdoors,
ja tämä valmistaa muun muassa haulikonpatruunoita. Viime aikoina on käytetty nimiä Rio, GB ja
Venatum Vinci. Nyt tulee lisäksi nimi Maxam.
Myrkyttöminä hauleina Maxam käyttää terästä ja vismuttia. Kiekkopatruunoita ei messujen
aikaan vielä ollut, mutta kuulemma tulossa on.
www.maxam-outdoors.com

Kiinalaiset aikovat ottaa oman siivunsa
ilma-aseiden kilpailuluotimarkkinoista.
URHEILUAMPUJA 3/2012

37

Sveitsiläisellä SIUSilla on myös yksityisen
ampujan budjettiin sopiva elektroninen taululaite.

Matchguns (Italia) on Cesare Morinin viimeisin firma ja MG1H on hänen viimeisin pistoolinsa. Se on paineilmapistooli 10 m vakiolajiin. ”H” merkinnässä tarkoittaa hybridiä, joka
taas tarkoittaa, että samassa pistoolissa ampujan
valittavissa on varmistinta lipsauttamalla sekä
mekaaninen että elektroninen laukaisu. Moodin
voi vaihtaa vaikka ammunnan kestäessä. Sähkölaukaisu voidaan säätää 30 grammaan saakka.
Aika näyttää, kokevatko ampujat tämän option
hyödyllisenä. Nyt Cesare markkinoi ideaa sillä,
että "jos paristosta loppuisi virta kesken kisan..."
www.matchguns.com
MEC (Saksa) esitteli ilma- ja 50 m kivääreihin
sopivan vaihtotukin Mark I Startline Basic. Nimensä mukaan tukki on yksinkertaistettu malli
ilman perärautaa aloitteleville ampujille tai junioreille. Tällaisenakin alutukki maksaa kiitettävästi.
www.mec-shot.de
Pardini (Italia) esitteli ilmapistoolin K12 Absorber. Sen uutuutena oli inertiatoiminen rekyylinvaimennin "Absorber". Pistoolissa on aivan uusi
mekaaninen laukaisulaite. Pardinin vientipäällikkö Alberto Trincia kertoo ylpeänä, että uutuuspistooli on kokonaan Pardinin omaa valmistetta,
pois lukien muutama ostettu ruuvi ja jousi.
Painemittari sijaitsee säiliön sivussa eikä päädyssä. Täten paineen tarkastamista varten ei tarvitse katsella aseen piippuun.
www.pardini.it
Paul Clean (Italia) esitteli uuden ja käyttäjäystävällisen puhdistusjärjestelmän sekä kivääreille että haulikoille. Systeemi vaikutti näppärältä, mutta kaikki tarvikkeet menevät uusiksi
puhdistuspuikoista lähtien.
www.paulclean.com
Polyakov Target (Venäjä) toi näytille elektronisia taululaitteistoja. Mallistoja on useita, ja niiden

Pardinin K12 -ilmapistoolissa on
monia pieniä uutuuksia.

kerrotaan soveltuvan matkoille 10-1200 m. Kirjallisuudessa puhutaan ISSF:n hyväksyntäprosessista,
mutta myös kotioloihin sopivia laitteita löytyy.
www.polyakovtarget.ru
RC (Italia) kertoi uudesta, nopeammasta haulikonpatruunasta Excellence HV. Tekninen johtaja
Cristian Laghi esitelmöi uutuuden eroista. Numeroina erot 24 g latauksessa ovat 11 m/s nopeuden
nousu 405 metrisekuntiin (2,5 m päässä piipun
suusta). Rekyyli kasvaa jonkin verran, samoin
pesäpaine 60 baria 650:een. Hän kertoi myös salaisuuden miten hauleihin saadaan lisää satikkaa:
laitetaan hylsyyn enemmän ruutia!
www.rc-cartridges.com

Venäläiset ovat tulossa mukaan
elektroniseen maalitaulubisnekseen.

RWS:llä (Saksa-Sveitsi) metsästyspuolen patruunat näyttävät siirtyvän "fiinimpään" suuntaan.
Tuotesarjan nimi on Silver Selection. Ulkonäköön
on panostettu niin pakkauksen kuin patruunankin
osalta. Esimerkiksi kiväärinhylsyt on niklattu.
RWS ilmoitti yhteistyöstä sveitsiläisen sisäampumaradan Brünig Indoorin kanssa. Tämä vuonna
2002 avattu rata sijaitsee Alpeilla Lungernissa 750
metrin korkeudessa ja on louhittu vuoren sisään!
Ratoja löytyy niin 25 m ja 50 m 22-ampujille kuin
300 m ISSF/CISM-väellekin. Nämä voivat testata

Cesare Morinin uusin
luomus on hybridi
ilmapistooli MG1H.

Feinwerkbau 800 -ilmakiväärin
uutuutena on muun muassa
kaksoisnivelletty viritysvipu.
Saksalainen Blaser esitteli
F3 SuperSport -haulikon
säädettävällä tähtäinkiskolla
trappiin ja sportingiin.

Steyr on varustanut Challenge
E-ilmakiväärinsä uudella
elektronisella laukaisulaitteella.
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Kiinalainen Qigihar Mk 400 H -trappihaulikko. Muotoilu on ”erilainen”.

Saksalainen Steiner on uusi
mm. RWS:n
merkki
kiikaritähtäimissä,
vaan ei optiikassa.

p at r u u n o i t a
tuulettomissa
oloissa, vakiolämmössä
ja
-kosteudessa.
Onpa vuoren sisässä
harjoittelulatu ja ampumapenkka ampumahiihtäjillekin! Radalla
on palkittu ravintola ja majoitus järjestyy läheisessä kaupungissa.
www.rws-munition.de, www.bruenigindoor.ch

Vaikeuksista huolimatta useimmilla:

Asealan yrityksillämme
uskoa tulevaisuuteen
Tekstit ja kuvat: Matti Erkkilä

Steiner (Saksa). Uusia optiikkamerkkejä ponnahtaa esiin kuin sieniä sateella. Etupäässä nämä
ovat Kaukoidän yrityksiä, eivätkä ole suinkaan aina
valmistajia. Steiner ei ole uusi nimi optiikassa. Se on
valmistanut katselukiikareita vuodesta 1947, ja ne
ovat hyvin arvostettuja ammattikäytössä, kauppamerenkulussa ja sotaväen käytössä. Kiikaritähtäimien
valmistajana Steiner teki premieerin tässä IWA:ssa.
Valikoima alkaa numeroilla 1-5x24, 1,6-8x42,
2-10x50 ja 3-15x56. Steiner harjoittaa siis 5-kertaista zoomaussuhdetta. Kaikissa on valaistu tähtäyspiste, jossa automaattinen aikasammutus.
Beretta on juuri ostanut Steinerin. Tämä merkitsee sitä, että Sako tulee olemaan Steinerin maahantuoja. Sako tulee luopumaan Swarovskista
tässä yhteydessä.
www.steiner.de
STL Rifles (Saksa) ei liene asevalmistajana monelle tuttu. Manfred Schmitt Heiligkreuzsteinachista
(!) valmistaa kivääreitä pelkästään tilaustyönä. Jos ihmettelet paikannimeä, niin se sijaitsee Etelä-Saksassa
Odenwaldissa, tarpeeksi harvaan asutulla seudulla,
jotta miehellä varaa omaan 300 m kiväärirataan. Hänellä ei ole myymälää eikä luetteloa. Kaikki neuvottelu tapahtuu sähköpostilla tai matkapuhelimella.
Schmitt valmistaa kivääreitä rata-, metsästys- ja
viranomaiskäyttöön. Lukkolaite on hänen omansa. Laukaisulaitteina hän käyttää tunnettuja Timneytä ja Jewellia. Piiput tulevat Lothar Waltherilta.
Toimitusaika on 4-6 kuukautta, kiväärien hinnat
alkavat 3100 eurosta.
www.stl-rifles.com
Tesro (Saksa) on kymmenen vuoden ikäinen
valmistaja. Waltherin asekonstruktööri Peter Römer perusti oman yrityksen ja on luonut lyhyehkössä ajassa ISSF-sortimentin: paineilmakivääri
RS 100, 50 m kivääri SBR 100, paineilmapistooli
PA 10 ja vakiopistooli TS 22. Viimeisestä saadaan
muunnossarjoilla sekä olympiapistooli että isopistooli. Näiden lisäksi Tesro markkinoi vaihtotukkeja sekä ilmakivääriin että 50 m kivääriin.
Vuoden 2012 uutuuksia ovat ilmapistooli PA
10-2 Signum ja SBR 100 Pro Evo-tukilla.
www.tesro.de
Walther (Saksa) toi näytille ilmakiväärin LG
400 ja ilmapistoolin LP 400. Vaikka nämä ensiesiteltiin jo vuosi sitten, ovat ne Waltherin WulfHeinz Pflaumerin mukaan markkinoiden uusimmat kilpaluokan ilma-aseet. Niinpä teema "Ready
for London 2012" näkyi voimakkaasti Waltherin
osastolla. Pflaumer kertoi saavuttaneensa 30 prosentin markkinaosuuden.
www.carl-walther.de

NorDiksen toimitusjohtaja Marko Ala-Ketola (oik.) ja
aluemyyntipäällikkö Jani Virtanen olivat tyytyväisiä messuantiin.

S

aksan Nürnbergissä järjestetyillä
IWA-messuilla oli maaliskuussa
jälleen myös suomalaisia urheiluammunnan tarvikkeiden valmistajia. Näyttävimmät suomalaisosastot olivat
Nammo Lapualla ja Sakolla. Lapuan osasto oli saanut uuden ilmeen, ja Berettan
omistama Sako oli päässyt seinustalta komeasti isäntänsä osastolle ja oli kutsuvammin esillä kuin edellisinä vuosina.
Urheiluampuja-lehti kertoo tässä jutussa
eräiden suomalaisyritysten urheiluampujaa koskevista uutuuksista sekä yritysten
tulevaisuuden näkymistä.
Kuvitus on pääosin IWA-messuilta. Jotkut uutuustuotteista esiteltiin kesäkuussa
Riihimäen Erämessuilla.

Nammo Lapua Oy
– Meidän koko toimintaideamme on suunnattu palvelemaan urheiluammuntaa ja erityisesti
sen eniten tarkkuutta vaativia lajeja. Tuomme
tämän keskeisimmän asiamme esille myös
Lapua-brändin tunnuslauseessa ”Passion for
Precision – Intohimona tarkkuus”.
Näin vakuutti markkinointipäällikkö Erkki
Seikkula.
Nammo Lapua on lisännyt vuodelle 2012
SCENARL -tuoteperheen valikoimaa. Viime
vuonna esitellyn 6 mm GB542 6,8 g / 105 gr.
HPBT SCENARL -luodin lisäksi perheeseen
kuuluvat nyt myös .224 GB544 4,5 g / 69 gr,
HPBT SCENARL, .224 GB545 5,0 g / 77 gr.
HPBT SCENARL ja 6 mm GB543 5,8 g / 90 gr
HPBT SCENARL.

Seikkula uhkuu itsevarmuutta ja vinkkaa ampujille, että oheisten luotien käyttäjät ovat tänä vuonna tuloslistojen kärkipäässä! Neljä ensimmäistä
SCENARL -perheen jäsentä edustaa yhtiön uusinta luotiteknologiaa. Ulkoasun ja ballististen ominaisuuksien lisäksi taustalta löytyy innovaatioita
ja uusia ratkaisuja aina raaka-ainetasolta lopullisiin luodin valmistusmenetelmiin sekä äärimmäisen mittatarkkaan laadunvalvontaan saakka.
Markkinointipäällikkö lupaa, että muun muassa pienentyneet painonvaihtelutoleranssit, tiukentuneet vaatimukset vaipan paksuuden yhteneväisyydelle ja entistä vaativammat spesifikaatiot
niin vaippakupille, lyijylangalle kuin luotivaipan
valmistuksellekin luovat perustaa koko Lapuabrändin tulevaisuudelle.
Yhtiö tarjoaa aseen, optiikan ja patruunan täydellisen yhteensovittamiseen kaikille ampujille ja
metsästäjille ilmaisen ulkoballistiikkaohjelman,
joka on nyt saatavilla myös Android-pohjaisiin
puhelimiin. Uusi versio tarjoilee lentoratatiedot
myös Lapuan .22 LR ja .308 Win Subsonic -patruunoiden osalta.
Ei kevättä ilman uutta VV ReLo Guidea! Suositun ja halutun oppaan kymmenes versio löytyy
Lapuan nettisivuilta, ja painetun version voi poimia mukaansa asiantuntevilta alan kauppiailta.
Uusi latausopas sisältää yli sata uutta reseptiä sekä
kaksi uutta kaliiperia: .223 WSSM ja 7 mm WSM.
Kilpailun ja erityisesti kuluttajien asettamat
vaatimukset kiristyvät. Tämä tarkoittaa Lapuallekin hyvin työntäyteistä vuotta kaikilla rintamilla.
– Tuotekehityksemme työskentelee jo ensi vuoden uutuuksien kimpussa ja tuotanto rehkii toimitusten varmistamiseksi. Myynti ja markkinointi
URHEILUAMPUJA 3/2012
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Sakon patruunapuolen tuotepäällikkö
Sampsa Olkinuora asiakkaidensa parissa.

käyvät jatkuvaa keskustelua markkinoiden, ampujien, metsästäjien ja eri sidosryhmien kanssa.
Tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa
nähdään SCENARL -perheen uusimmat ”beibit”,
joilla yhtiön on tarkoitus vahvistaa asemaa maailman johtavana luodin valmistajana.
– Koska Lapua on käytännössä maailman ainut
patruuna-alan toimija, jonka saman katon alta
löytyvät valioluokan luodit, hylsyt, keskisytytteiset ja pienoiskiväärin patruunat, niin uskon, että
mielenkiintoisia yllätyksiä on jälleen tiedossa ensi
vuodelle.
Nammo Lapuan osasto oli jälleen IWA 2012:ssa
huomiota herättävän komea ja kookas.
– Messut tarjosi jälleen kerran Euroopan kokoisen estradin niin Lapua- kuin Vihtavuoribrändillekin. Uusittu halli- ja lattiajärjestys oli
hyvä tuulahdus tapahtumaan, joka osaltaan toi
uusia asiakkaita osastollemme. Saimme kertarysäyksellä tuotua uutuutemme keskieurooppalaisten
maahantuojien ja kauppiaiden tietoisuuteen sekä
ennen kaikkea itsemme askeleen lähemmäksi
sikäläistä kauppiaskenttää, tyytyväinen Seikkula
selvitti.

NorDis Oy
NorDis Oy kuuluu Nammo Lapua -konserniin.
Siksi Lapuan patruunat muodostavat merkittävän
osan NorDiksen liikevaihdossa.
Toimitusjohtaja Marko Ala-Ketola hankki
IWAssa tunnetun Leika-tähtäinkiikarin edustuksen. Maahantuojana toimivat nyt Foka Oy ja
NorDis.
– Heikki Taipalus Ky on lopettamassa toimintaansa, ja sieltä olemme hankkineet merkittävät
ase-edustukset, kuten Steyr, Matchguns ja Morini.
Jo aiemmin edustukseen ovat kuuluneet muun
muassa Feinwerkbau-aseet. Tässä yhteydessä on
aiheellista mainita myös Suomen Urheiluopistolle maaliskuussa perustetusta testiasemasta, jonka
synnyssä NorDis oli vahvasti mukana.
– Kun Taipaluksen Heikki on vetäytymässä
eläkkeelle, hänen edustamiensa ilma-aseiden
huollosta vastaa aseseppä Kari Laurila, Ala-Ketola
kertoi.

Nammo Lapuan laajalla osastolla oli vilskettä. Vieraita palvelivat
mm. Nina Kleimola, contract manager ja Mervi Jukarainen, sales coordinator.

Sako Oy

Hjorth Urheilutukku

Sakon merkittävimmät uutuudet löytyivät Berettan osastolta. Uusi huipputason kilpahaulikko
DT11 korvaa entisen DT10:n. Asetta on kolmea
mallia: Sporting, Trap sekä Skeet. Aseen voi ostaa
myös säädettävällä perällä. Beretan SV10 -kilpahaulikkosarja täydentyi myös SV10 Prevail I Trap
-versiolla. Aseen saa myös kick-off-rekyylinvaimenninperällä.
– Tikka T3 -malliston Sporter-kivääri on tänä
vuonna saatavana myös vasenkätisenä, samoin
kauan odotettu Sako85 Hunter, selvitti viestintäpäällikkö Niina Rinne.
Pohjois-Amerikassa muutaman vuoden myynnissä ollut Sako A7 on uutuus tänä vuonna Euroopassa. Aseessa on yhdistetty Sako85- ja Tikka T3
-kiväärien parhaat ominaisuudet kilpailukykyiseen hintaan.
Sakon pienoiskiväärimallistoon tulee uutuutena
Tikka T3 Sporterin kaltaisella ratatukilla varustetta Sako Quad Range. Kaikki uutuudet olivat esillä
”kotona” Riihimäen Erämessuilla kesäkuussa.
Steiner tuo ensimmäistä kertaa markkinoille
uudet laadukkaat saksalaiset kiikaritähtäimet, jotka Rinteen mukaan löytävät tiensä myös suomalaisten ampujien kiväärien päälle.
– Viime vuosi oli kaupallisesti Sako Oy:n ennätysvuosi – niin kotimaassa kuin viennissäkin.
Kiitos tästä kuuluu koko tehtaalle, kaikille kauppiaillemme ja etenkin kuluttajille! Tämän vuoden
ennakkokauppa ylitti viime vuoden vastaavan
myyntijakson, joten siinä suhteessa tilanne näyttää hyvinkin positiiviselta. Pitää kuitenkin muistaa, että vuosi on pitkä ja ennakkokauppa on osa
kokonaisuutta. Odotamme kuitenkin pääsevämme tämän vuoden budjettiin, ehkä varovasti voi
toivoa jopa uutta ennätysvuotta. Tuotevalikoima
on kattava ja uutuudet hyviä, joten kovalla työllä
uskomme saavuttavamme hyvän lopputuloksen
tänäkin vuonna.
Rinne kertoi sakolaisten olleen tyytyväisiä
IWA-messujen antiin. Osasto oli saanut uuden
yhtenäisen ilmeen, lisää esittelytilaa ja runsaasti
kiinnostuneita kävijöitä.

Tamperelaisen Hjorth Urheilutukun uudet edustukset vuodelle 2012 ovat Neverlost-metsästys ja
Outdoor-tarvikkeet Ruotsista, B&P -metsästyshaulikonpatruunat ja Hornady-patruunat, jotka
palaavat yhtiön valikoimaan muutaman vuoden
tauon jälkeen.
– Anschütz on toimittanut urheiluampujia
kiinnostavia uutuuksia. Lisäksi haluan mainita
Ceaser Guerinin Suomen markkinoille suunnitellun Summit Sporting Custom -haulikon
kaliiperissa 12/70. Yhtiön haulikot ovat käyneet
kaupaksi, ja niitä saatu jopa odottaa. JSB laajentaa
ilma-aseluotivalikoimaansa ja tuo vuoden toisella
puoliskolla markkinoille täyttöpakkaukseen pakatun version suositusta Match-luotisarjastaan,
markkinointipäällikkö Mika Hjorth selvitti.
Suosittuun Redring-haulikkotähtäimeen esiteltiin messuilla neopreenisuoja, joka on helposti ja
nopeasti irrotettavissa.
– Yhtiömme näkymät ovat varovaisen toiveikkaat
kuluvan vuoden ja tulevan kauden suhteen. Viime
vuonna voimaan astuneeseen aselakiin ollaan tottumassa, ja siihen on jo kohtuullisesti sopeuduttu.
Olemme panostaneet huomattavasti tuotevalikoimaamme ja markkinointiimme, joten toivomme
tämän myös näkyvän kuluttajien kiinnostuksessa.
Hjorth on julkaissut kuluttajille suunnatun
palvelun nimeltä ase.fi. Sivuilta kuluttaja löytää
helposti tietoa tuotteista, niiden hinnoista ja saatavuudesta. Siellä ovat esillä ruutiaseet, ilma-aseet,
Leupold-tähtäinkiikarit ja asekaapit.
– Kilpa-ampujille tarkoitettu valikoimamme on
hyvin laaja. Keskeisiä asemerkkejä ovat muun muassa Ceasar Guerini, Anschütz, Howa, Air Arms ja
BSA. Lisäksi tarjontamme on patruunapuolella
hyvin runsasta. Mainittakoon Saga, Winchester,
Federal, Leader , CCI ja JSB-ilma-aseluodit.
– IWA-messut paisuvat yhä. Ne toimivat hyvänä keskustelufoorumina koko alan ammattiväelle
Euroopassa. Messuilla oli nyt myös selkeämmin
esillä erilaiset turvallisuusalaan liittyvät tuotteet,
Hjorth tuumasi.

Benelli Vinci SuperSport haulikko.
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Oy HW-Company Ltd
Esko Erkkilällä on tarjota urheiluampujille muutamia hyvin tuttuja aseita. Uutuuksia ovat Walther
SSP-E .22lr -vakiopistooli sähkölaukaisulla sekä
uusi jousiviritteinen Walther LGV -ilmakiväärin
mallisto. Muut jo tutut tuotteet ovat Hämmerlit ja
Waltherin muut mallit.

Min Chow esittelee Oulun
Työstökeskuksen äänenvaimenninta.

– Patruunamerkkejämme on Clever eli paremmin tunnettu Mirage sekä Tunet, Fiocchi ja Aguila.
Tämä vuosi näyttää myynnin osalta suunnilleen
samanlaiselta kuin viime vuosi. Patruunoiden ja
tarvikkeiden menekki on hieman kasvanut, mutta
ruutiaseiden myynti on vähentynyt.
– Messuaikani kului päämiestemme tapaamisissa. Hankin sentään jotain uutta, sillä Zoli-aseiden maahantuonti siirtyy meille, Erkkilä valotti.

Teuvo Louhisola Oy
Teuvo Louhisola Oy:n merkittävin Suomen Ampumaurheiluliiton jäseniä kiinnostava uutuus on
Benellin haulikkomalli Vinci SuperSport.
– Vinci SuperSport on Vinci-sarjan aseista
parhaiten rata-aseeksi sopiva malli, joka käy ominaisuuksiensa puolesta myös kaikkeen haulikolla
tapahtuvaan metsästykseen. Aseen lukkoon on lisätty painoa tungsten-metallin avulla, ja ase toimii
24g:n patruunoilla. Mallin tukeissa on hiilikuitua
jäljittelevä ulkoasu. Rei´itys Vinci SuperSportin
piipussa vähentää piipunnousua, joten piipunnousu on eliminoitu lähes kokonaan tässä huippumallissa. Piippu on sisäpuolisin, pidennetyin
Crio-supistajin, varustettu, ja siinä on 10mm leveä
korotettu kisko. Ase toimitetaan keskikorkealla
poskipakalla. Vakiotoimitukseen kuuluu kolme
erimittaista perälevyä. Kaliiperi on .12/76, toimitusjohtaja Nina Holmberg kertoi.
Uusia tuotemerkkejä ei yhtiölle tule, mutta erilaisia uutuuksia edustamistamme tuotemerkeistä
on kyllä tulossa. Ne olivat esillä Riihimäen Erämessuilla.
Kasvuodotukset tälle vuodelle ovat yhtiöllä
maltilliset. Se on uusinut kotisivuston ja avannut
osittaisen verkkokaupan osoitteessa www.teuvolouhisola.fi. Uusittujen kotisivujen myötä yhtiö
pystyy aiempaa paremmin ja kattavammin esittelemään tuotevalikoimaansa jälleenmyyjilleen ja
loppukäyttäjille.
SAL:n jäsenistö tuntee Louhisolan maahantuomista tuotteista varmasti parhaiten viime vuoden
uutuuden eli Benellin MP90S pistoolin kaliiperissa .22 l.r. ja .32 w.c.
Toimitusjohtaja Holmberg kertoi IWA-messujen olevan hyvä tilaisuus tavata kaikki päämiehet.
Samalla voi tutustua mahdollisiin uutuuksiin.

Urheilu & Kalastus
Urheilu & Kalastus tunnetaan erityisesti jääkiekkoiluun keskittyvästä kaupankäynnistä, mutta

on Pertti Huhtelan johtamalla yrityksellä useita
kilpa-ampujiakin kiinnostavia tuotteita. Sellaisia
ovat RWS:n pistoolin patruunat Pistol Match SR.
– Olematon rekyyli ja suuliekki, Huhtela
muistuttaa.
Lisäksi hän osti messumatkallaan RC Sporting
-patruunoita.
– Niillä Jari Rajala voitti SM- ja PM-mestaruuden. 300 metrin lajien kivääriampujat muistavat
Norma Diamond line: 6-6,5-.308 ratapatruunat.
– Odotan myynnin olevan tänä vuonna yhtä
hyvää luokkaa kuin vuosi sitten. Ainakin RWS:n
osastolla messut olivat perin vilkkaat. Yleensä tehtaat esittelevät uutuutensa IWA-messuilla maaliskuussa. Suomen markkinoita ajatellen se on
myöhäinen ajankohta, koska kauppa on ostanut
tuotteet jo tammi-helmikuussa. IWAssa esitellyt
uutuudet ehtivät monesti Suomen markkinoille
vasta seuraavana kautena, Huhtela selvitti.

Oulun työstökeskus
Oulun työstökeskus on ollut vaimentimineen
IWAssa muutaman vuoden ajan. Sampo Karppinen sanoi tämänkertaisen matkan olleen menestyksekkäin.
– Messut sujuivat odotettua menestyksekkäämmin. Isoja vaimentimiamme voi pian alkaa olla
aika eksoottisissakin maissa. Uskomme, että vakaa
kasvu jatkuu, ja hyvin alkanut kiväärivaimentajien
myynti kasvaa valtiovallan toimista huolimatta.
Kilpa-ampujien kiinnostus kohdistuu kevyeen
(225g) Ultra Alfa 100mm -vaimentimeen. Se on
edelleen kehittelyssä. Ampumaurheiluliiton säännöt eivät toistaiseksi salli vaimentimien käyttöä.
Yrityksen muita tuotteita ovat muun muassa
ampumatuki SAK-MILrs-bipodi sekä 1-osainen
ruostumaton SAK-kiväärin puhdistuspuikko, jota
on saatavissa työpituuksilla 900, 1100 ja 1200mm.

Asekauppa Erkki Lähdeniemi Oy
Asekauppa Erkki Lähdeniemen maahantuoma
kilpa-ampujan uutuus on Pardini K 12. Italialainen Pardini Armi -asetehdas on talven ja kevään
aikana saanut valmiiksi uuden paineilmasäiliöillä
toimivan ilmapistoolin, jonka markkinointinimi

on K 12. Ase on esittelyssä ja koeammuttavana
maahantuojalla.
Uutuus ei saa Lähdeniemen mieltä kovin iloiseksi, sillä häntä surettaa aseiden hankintalupien
vaikeutunut saanti.
– Vaikka kaikki edellytykset olisivat luvan saantiin, kestää niiden saanti jopa kahdesta neljään
kuukautta. Toki joissakin paikoissa on toiminta
lähes samalla tasolla kuin ennen viime kesäkuuta,
Lähdeniemi selvitti.
– Lupatesteihin pääseminen vie aikaa useita
viikkoja, koska lupahallinto on keskitetty suurimpiin yksiköihin, joissa pari ylikonstaapelia ei yksinkertaisesti ehdi tehdä nopeammin vaadittuja töitä.
Lupiin liittyvää kahden vuoden "opiskelujaksoa" hän pitää kohtuuttoman pitkänä.
– Miten harrastaa ampuma-urheilua pari vuotta, jos ei siihen ole välineitä? Harvalla on mahdollisuus saada ase tuoksi ajaksi käyttöönsä.
– Näistä viiveistä johtuen asekauppa ei ole enää
mitään liiketoimintaa. Myynnistä saatu tulo ei
enää kata toiminnan kuluja, Lähdeniemi ”kiittelee” päättäjiä.

Teema Line
Forssalaisen Teema Linen uusi takki- ja housumalli on nimeltään X,9. Vaativa nimi, sillä se
tarkoittaa kympin keskipistettä. Asustetta on saatavilla perinteisestä canvas-materiaalista, mutta
myös uudesta hybrid-materiaalista tehtynä. Uusi
materiaali koostuu puoliksi perinteisestä ja puoliksi synteettisestä materiaalista.
– Asumme ovat sopineet kantajilleen hyvin
aiemminkin, mutta uutuus on kyllä istuvin tuotteemme. Lisäksi materiaali kestää kulutusta aiempaa enemmän ja kauemmin, vakuutti mallimestarinkin töitä tekevä tuotekehitysinsinööri Anniina
Allinniemi.
Toimitusjohtaja Kurt Thune on aiemmin tyytynyt perusväreihin, mutta nyt maailmanmerkkiä
on saatavana myös oranssisena ja limen vihreänä.
Teema Linen tuotteet menevät 92-prosenttisesti vientiin kautta maapallon. Huomattava osa
arvokisojen mitalisteista luottaa Forssassa valmistettuihin suomalaisiin tuotteisiin. u

Tuotekehitysinsinööri ja mallimestari Anniina Allinniemi (vas.)
ja vientisihteeri Katri Viertola esittelevät Teema Linen uutuustakkia X,9:ää.
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Teksti ja kuvat: Pekka Suuronen

Ampuminen on välineurheilua!

STI:n pistoolit – alansa Cadillacit

A

seseppä, metallimies ja ampuja nimeltä
Virgil Tripp perusti vuonna 1990 Teksasiin asepajan nimeltä Tripp Research
Inc. Kolme vuotta myöhemmin mukaan tuli Sandy Strayer ja parivaljakko
perusti yrityksen nimeltä STI (Strayer-Tripp, Inc.).
Vuonna 1994 Strayer lähti yrityksestä ja tilalle tuli
pariskunta David ja Shirley Skinner.
Skinnerit ostivat Virgin Tibbsin osuuden vuonna 1997, ja nämä nimesivät yrityksen STI Internationaliksi. Nimi kertoo, että toisin kuin useimmat
amerikkalaiset asevalmistajat, David Skinner oli
kiinnostunut aseiden viennistä. Haastattelin David Skinneriä Las Vegasin SHOT Show’ssa vuonna 2009, jolloin hän kertoi olevansa USA:n kolmanneksi suurin pistoolien viejä.
Skinner myi yrityksensä työntekijöille vuonna
2005 ja jäi itse keulakuvaksi. STI mainosti itseään
”Employee Owned Companyna”. Kaksi vuotta sitten David Skinner ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle,
ja toimitusjohtajaksi (CEO) nimitettiin Tim Dillon. David nähtiin kuitenkin vielä tänä vuonna
järjestetyssä SHOT Show’ssa Las Vegasissa.

”Semi-Custom”
Tänä päivänä STI International valmistaa laajaa
valikoimaa pistooleita, niiden osia, viriosia, lippaita ja paria kivääriä. Tarkkaan ottaen STI ei valmista kaikkea itse, vaan myös ostaa osia sieltä täältä ja
kokoaa niistä käyttöön sopivia aseita. Ostajalla on
pitkälti mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.
Runsaalta optiolistalta voi valita herkkuja maun
ja lompakon paksuuden mukaan.
Siksi STI puhuu semi custom- eli puolikustom-aseesta. Kaikkein edullisimmassa tapauksessa peruspistooli tulee
Filippiineiltä, STI tekee siihen muutamia
muutoksia, ja tuloksena on 1911-pistooli,
jolla on sopiva nimi ”Spartan”.
Valtaosin STI:n tuotanto on vakavaan practicalkilpakäyttöön tarkoitettuja pistooleita ja valtaosin
ne pohjautuvat John Moses Browningin suunnittelemaan pistooliklassikkoon 1911, joka vietti
äskettäin 100-vuotisjuhlaansa. Sen toimintaperi-

Lipasaukon tunneli ”magwell” ja lippaan
pohjalevy ovat tyypillisiä kilpailuaseille.

42

URHEILUAMPUJA 3/2012

Ampumisesta ei tule
mitään, ellei ole välineitä
eli asetta ja patruunoita.
Ja paremmilla välineillä
on mukavampi harrastaa.
Niinpä esittelemme practicalpistoolin parhaasta päästä.

aate on lyhyt rekyyli. Browning-pistoolin yhteydessä puhutaan kansanomaisesti keikkapiipusta
tai linkkupiipusta.
STI:n malli 2011 on 1911:n suora johdannainen, mutta 1911:n teräksinen kahvaosa on
korvattu lasikuitutäytteisestä nylonista valmistetulla kahvalla. Materiaali on saatu sen verran
ohueksi, että kahvaan saadaan mahtumaan kaksirivinen lipas ilman että kahva tulisi liian paksuksi käsitellä.

Myös yksirivisiä 1911-pistooleita valmistetaan
yhä. Valinta riippuu harrastettavasta lajista, ja niin
riippuu kaliiperivalintakin. STI tarjoaa vakiona
kaliipereita 9 x 19, 38 Super, 357 SIG, 40 S&W,
10 mm, 45 ACP sekä harvinaista 7 mm Pennaa.
Lippaita on eripituisia, ja kaliiperista riippuen kapasiteetti voi olla jopa 26 patruunaa.

STI Edge
Lohjan Ase ja Osa on toiminut STI:n maahantuojana vuodesta 2008.
Kirjoitusta varten saimme lainaksi Urosen oman
kilpapistoolin, joka on STI Edge kaliiperissa 9 x 19.
Tässä on lyhyin 120 mm lipas, jonka kapasiteetti
on 17 patruunaa. 45 ACP-patruunoita lipas ottaa
12 kpl, 40 S&W:tä 14 kpl.
Urosen omaan aseeseen on ladattu optioita
seuraavasti:
– kevennetty luisti
– TiN-pinnoitettu piippu
– Dawsonin valokuituetujyvä
– alumiininen lipasaukko (magwell)
Tuloksena on kauniisti viimeistelty ase, joka on
valtaosin kirkas. Mustaa ovat ainoastaan tähtäimet
ja kahvalevyt.

STI Edge on practicalpistooli USA:sta. Se on
valmis kilpailuun suoraan
laatikosta otettuna.

Täysiverinen kilpa-ase
Urosen ase painaa tyhjällä lippaalla 1251 grammaa. Se on 221 mm pitkä, 151 mm korkea ja lipasaukon kohdalta 45 mm leveä. Kahvan leveys on
38 mm. Luisti on 189 mm pitkä, jota tehdas nimittää 5” malliksi (koska se käyttää 5” piippua). Piippu on 124 mm pituinen, nimellisesti 5” ja tyyppiä
”Bull Barrel” eli ilman piipunsuun puslaa. Tällöin
piipun ohjaus tapahtuu vain luistin ja piipun välisellä toleranssilla. Piippu on 416 ruostumatonta
terästä ja nappirihlattu 16” nousulla ja kuudella
palkilla. Se on ulkoisesti titaaninitridi-pinnoitettu
(TiN) korroosion ja kulumisen ehkäisemiseksi.
Rosterisen luistin päällä on 6 + 6 kevennysaukkoa. Ne näyttävät kuin kompensaattorilta, mutta
koska piipussa ei ole rei’itystä, rei’illä ei ole sellaista funktiota.
Luistissa on karhennukset sekä etu- että takaosassa. Ase lienee tarkoitettu ”räkättäväksi” etukarhennuksista, sillä taaimmaisissa on veitsenteräviä
koneistusjälkiä. Siellä ei ole sormi käynyt.
Hanassa on kaksi kevennysreikää. Kahvavarmistimen peukalohankaa suojaava jatke on pidennetty, joten iskuvasaran aiheuttama ”hammer
bite” on minimoitu.
Takatähtäin on STI:n oma ja sivu-koro-säädettävä. Hahlolevy on kiinteä, eikä hahlokuvan leveys
ole säädettävissä. Edessä on Dawsonin punaisella
valokuidulla varustettu jyvä.
Liipaisin on STI:n kaareva, 6 mm levyinen. Itse
liipaisinosa on polymeeriä ja etureunastaan karhennettu. Myös liipaisinkaari on polymeeriä, ja
sen etureunassa on karhennusteippi. Samanlainen
teippi on kahvan etu- ja takareunoissa. Kahvalevyt
ovat karhennettua muovia.
Liipaisinkaaren alaosaan
ja kahvan etupuolen
yläosaan on tehty keskisormelle lievät leikkaukset. Täten saadaan
etusormi ja keskisormi
lähemmäs toisiaan ja
ampumakäden ote luonnollisemmaksi.
Laukaisu on etuvedollinen ja miellyttävän
krispin sekä
täsmällisen oloinen. Laukaisuvastuksen 10 mittauksen keskiarvo oli 902 g äärihajonnan ollessa 118 g.
Ase on kookas ja jämerän makuinen. 1911:n
sukujuuret näkyvät kahvavarmistimesta, luistisal-

Luistin leikkaukset toimivat virityskarhennuksina
ja piipun jäähdytysaukkoina.

Liipaisin on superkevyt komposiittirakenteinen.
”Stiplaus-tyyppiset” karhennukset on työstetty
suoraan runkoon. Erillisiä kahvalevyjä ei ole.

”Georgetown, Texas” on STI:n kotipaikka.
Rungon alaosasta puuttuvat alkuperäiselle
1911:lle tunnusomaiset viisteet.

vasta, varmistimen sijainnista, lipassalvasta ja 18
asteen kahvakulmasta. Toisaalta STI on muuttanut perusaseesta luistin, kahvalevyn, alarungon,
liipaisinkaaren ja virityshanan muotoa aika lailla.
Varmistin on STI:n kaksipuolinen. Lipasaukon
ympärille on rakennettu levennetty tunneli (Magwell) nopeaa jälleenlatausta varten. STI valmistaa
näitä sekä rosterista että alumiinista.

Huoltopurkaminen
2011:n huoltopurkaminen poikkeaa perus1911:sta sen verran, että se vaatii oman työkalunsa. Kun tällaista ei väärinkäsityksen vuoksi aseen
mukana tullut, jäi piipun irrottaminen luistista
tekemättä. Luistipiippu irtoaa vanhalla tavalla, ja
tällöin kävi ilmi ero perus-1911:n ja kilpa-aseen
välillä: STI:n Edgessä sovitukset ovat äärettömän
tiukat! Tämä vaikuttaa myös aseen purkamiseen
ja kokoamiseenkin.
Jotta piippu päästään puhdistamaan oikeaoppisesti patruunapesän puolelta, on peruspurkaminen
suoritettava kuten 1911:ssakin. Yläkerta irti, luistin palautusjousi karoineen irti ja piippu vedetään
luistista ulos. Tottuneelta aseen purkamiseen tähän
pisteeseen ei voi mennä 30 sekuntia kauempaa.

Sivu-koro-säädettävä takatähtäin, kevennetty
hana, luistin kevennysleikkaukset,
kaksipuolinen varmistin ja kahvavarmistin.

Lohja Ase ja Osa Ky
Vehka-alhontie 33, 03100 Nummela
info@asejaosa.fi
www.asejaosa.fi

Laatu maksaa
Edgen perusmalli maksaa 1990 euroa. Lohjan Ase
ja Osan hinnastossa on muita STI-pistooleita seuraavasti: Spartan 790 euroa, Trojan 1250, Lawman
1490, Elektra 1590, Sentry 1750 euroa, Sentinel
Premier 2050, USPSA Single Stack 2050, Executive 2590, Trubor 3190, MatchMaster 3190 ja Trubor GM 4090 euroa.
Saksassa vaikuttaa STI:n maahantuoja Karl
Prommersberger. Hän kokoaa Edgestä erityisellä
huolella oman versionsa ”STI Edge by Karl Prommersberger”. Tällainen on saatavana Lohjalta hintaan 3490 euroa. u

Piippu on ilman ohjainpuslaa eli tyyppiä ”bull
barrel”. Se on titaaninitridi-pinnoitettu (TiN).

STI:n maahantuoja Hannu Uronen on
huippuluokan practical-ampuja.
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Revolverihaastattelussa >

Riina Karhu

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (IMAS)

suusta
s
u
u
t
o
t
Lapsen
kuuluu

Koelaukaukset Kilpailulaukaukset
Kuka olet? Riina Karhu.

Mistä tulet? Isostakyröstä.
Kuinka vanha olet? 14 vuotta.
Mitä seuraa edustat? Isonkyrön
Metsästys- ja Ampumaseuraa.
Kuinka kauan olet harrastanut
ammuntaa? Neljä vuotta.
Mikä on lajisi? Pienois- ja ilmakivääri.
Kuka toimii valmentajanasi?
Isäni (Veli Karhu).
Mitä muita harrastuksia sinulla on?
Tanssi.
Miten aloitit ammunnan?
Ammuimme takapihalla leikkimielisen
kisan isän ja naapurin Rauhalan kanssa.
Voitin sen ja päädyimme ystävämme
Palon ohjauksessa kokeilemaan IMAS:n
sisäradalle lajia.
Minkälainen olet luonteeltasi?
Positiivinen ja kehityshaluinen.
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Miksi harrastat ammuntaa?
Saa tehdä oman suorituksen ja unohtaa
hetkeksi kaiken muun.
Mikä on tavoitteesi? Tehdä joka kerta
hyvä ammuntasuoritus.

Mikä on kivointa ammunnassa?
Hyvät suoritukset ja pääsee kiertelemään
ympäri Suomea.
Millainen hyvä ampuja on
luonteeltaan?
Rauhallinen ja osaa pitää pään kylmänä.
Mikä on unelmasi?
Päästä ulkomaille edustamaan Suomea.

Finaali
Tekniikka vai tahto? Tahto.

Mikä on lempihedelmäsi? Viinirypäle.
Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit?
Gepardi.
Mikä on mukavin kouluaine?
Tekstiilityö.
Suklaa vai salmiakki? Suklaa.
Lempivärisi? Musta.
Paras elokuva? Titanic.
Mikä sinusta tulee isona?
Vaikea sanoa. Auki vielä..

Minkälainen on hyvä valmentaja?
Osaa neuvoa tarpeen tullen ja on
kannustavainen.
Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi
urheilussa? Marjo Yli-Kiikka.
Mitä muuta toivoisit seurasi
toiminnalta kuin ammuntaa?
Henkilöä, joka tekisi valmennusohjelmia ja
perehdyttäisi niihin.

// Tuuletuksen paikka
Kerro vitsi tai mot to.
Voit myös lähettää jollekin terveisiä!
Ystävyys ei katoa,
vaikka toinen suoriutuisikin paremmin.

ja sitten kuullaan

toisenlainen

totuus

valmentajan suusta

Laulun sanat > Veli Karhu
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (IMAS)

INTRO
Kuka olet? Veli Karhu.
Mistä olet kotoisin? Olen syntynyt Seinäjoella, ja lapsuuteni lähes 20 vuotta vietin
koillismaalla Posion-Kuusamon seudulla.
Mikä on urheilutaustasi?
Tuolla seudulla on paljon lunta eli hiihto.
Myös mikroautoilu eli karting vei aikaani
lajin parissa. Silloin Mikat Salo ja Häkkinen
ajoivat samassa sarjassa.
Miten olet päätynyt ohjaamaan ja
valmentamaan? Tyttäreni ”halu harrastaa
lajia”, täytyy vain jaksaa ja mennä.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus?
Rauhallisuus, pitkäjänteisyys ja luja tahto.
Turha on tahkota, jos homma ei toimi.
Mikä on suomalaisen ampumaurheilun
tila? Kohtalainen, aikansa kullakin. On
ilo nähdä kuinka nuorissa on useita
tulevaisuutta silmällä pitäen lahjakkuuksia.
Mikä on SAL:n alueesi ampumaurheilun
tila? Hyvä, kisoja Pohjanmaalla löytyy
läheltä useita. Kisamatkat jäävät onneksi
lyhyiksi siten määrään nähden.
Mikä on suomalaisen
kivääriammunnan tila? Tällä hetkellä
näyttää kohtalaisen hyvältä.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana?
Huomioida ampujan halu lähteä
harjoituksiin ja kisoihin.
Määrittele kouluarvosanalla seuranne
ryhmähenki? Seitsemän, sitä keskitasoa.
Toivoisin tuulien ja viirien olevan saman
suuntaiset.
Millainen on vanhempien rooli
seurassanne? Välttämätön! Ilman heidän
läsnäoloaan homma ei vain toimi.
Mikä on seurasi historian kohokohta?
Marjo Yli-Kiikan EM-hopea ja olympiapaikka.
Kuinka rahoitatte seuranne
toimintaa? Jäsenmaksuilla, harjoitusja kilpailutoiminnalla, ampumaradan
kahviolla ja mainosmyynnillä.
Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten
harrastuksessa? Saada elämyksiä,
oppia ettei aina voi onnistua ja saada
uusia kavereita.
Millaiset harjoitusmahdollisuudet
seurassanne on? Hyvät, mutta
sisäampumarata kaipaisi lisää tilaa.
Millainen on nuorten harrastajien
tilanne seurassasi? Kasvamaan päin.
Hiljattain perustettu ampumahiihtojaosto
lisäsi ampujien määrää huomattavasti.
Millainen on hyvä valmentaja?
Tasapuolinen, määrätietoinen ja
kannustava.

Mikä on valmentajan työssä
palkitsevinta? Hotellissa asuminen,
ja kun pääsee kotiin, voi ripustaa
saadut mahdolliset palkinnot muistoksi
yhteisestä reissusta.
Entä haasteellisinta? Löytää aika ja
rahat harrastukseen.
Mitä nuoret kaipaavat toimintaan
ammunnan lisäksi? Monipuolista
liikuntaa ja yhdessä tekemisen meininkiä.
Mitä mieltä olet mentaalisesta
harjoittelusta? Vaikea lapsen on sitä
ymmärtää, kun mikään ei lennä tai
mihinkään ei osu.
Kuka on hienoin urheilija, jonka
tiedät? Häkkiset Mika ja Henri ovat aika
kovia, mutta jos valita pitää, niin Mika
Salo vie voiton olemalla oma itsensä ja
positiivisesti ulospäin suuntautuva.
Tiedätkö, mikä on seurasi toimintaajatus? Mahdollistaa ampumaurheilun
kokeileminen halukkaille laaja-alaisena
välineistöillä ja taata siihen olemassa
olevat säädökset ja puitteet.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?

Ota päivä kerrallaan, sillä luottaa
et voi huomiseen.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Paralympiapäivä keräsi
innokkaita kokeilijoita
A

mpumaurheiluliitto oli mukana Suomen Paralympiakomitean toukokuun viimeisenä päivänä Narinkkatorilla järjestämässä Paralympiapäivässä, jossa useita vammaisurheilulajeja tuotiin kaikkien kokeiltaviksi Helsingin keskustassa. Innokkaita koululaisia ja ohikulkijoita riitti
myös ampumaurheilun teltalla.
Lajin huipuista paikalla oli paralympiavoittaja Minna Leinonen, joka
viihtyi nyt kolmannen kerran Narinkkatorilla järjestetyssä tapahtumassa. Leinosen ohjelmassa oli ampumaurheilun pisteellä mukana olon
lisäksi paralympiajoukkueen kisa-asuja esittelevään muotinäytökseen
osallistuminen.
– Mielelläni tulen aina kun voin vain olla avuksi, Leinonen sanoo.
Ampumaurheilulle teltta tilana on taustan osalta hieman haastava, ja
lajin toteuttaminen olisi parempaa sisätiloissa. Leinonen toivoi lähinnä
itse voivansa tehdä enemmän lajin hyväksi.
– Olen miettinyt mitä voisi parantaa, jotta laji antaisi enemmän kokeilijoille. Olisi kiva, jos voisin itse ampua ja minua vastaan voisi vaikkapa
ottaa haastetta. Toivon, että joku uusi ampujanalku näissä tapahtumissa innostuisi lajista, Leinonen mietti.
Lontoon paralympialaisiin on enää kaksi kuukautta aikaa. Joukkue
nimettiin heinäkuun 2. päivänä. Leinonen on alkukauden kisoissaan
ollut hyvässä vireessä.
– Minulla on hyvin selvä tie Lontooseen. Minulla on sopivan varma olo
itsestäni, hyvällä tiellä ollaan. Nautin ammunnasta, Leinonen sanoo.
Paralympiapäivässä kävijät pääsivät kokeilemaan ammunnan lisäksi
muun muassa jousiammuntaa, pyörätuolirugbya ja maalipalloa. Tapahtumassa vieraili päivällä myös useita kouluryhmiä. Lisäsäpinää toivat
myös haasteottelut istumalentopallossa ja pyörätuolirugbyssa.

Minna Leinonen viihtyi jälleen kerran Narinkkatorin tapahtumassa.

– Monissa lajeissa tilat aiheuttivat pieniä haasteita, eivätkä lajit päässeet aivan oikeuksiinsa. Olemme tapahtumaan erittäin tyytyväisiä.
Vammaisurheilulle on tärkeää tulla säännöllisin väliajoin kaupungin keskustaan suurten ihmismassojen äärelle. Erityisen iloinen olen Minnan ja
muiden huippu-urheilijoidemme panoksesta. He ovat lajiensa parhaita
lähettiläitä, ja olen iloinen, että he ovat aina aikataulun salliessa innolla
mukana näissä tapahtumissamme, tapahtuman koordinaattorina toiminut Heidi Lehikoinen Suomen Paralympiakomiteasta sanoo.
Päivässä vieraili myös Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Matthew
Lodge vaimonsa Alexian kanssa. Lodge muun muassa piti tapahtuman avajaispuheen.
Teksti ja kuva: Heidi Lehikoinen

ILMA-ASEIDEN KARSINTA- JA SM-KILPAILUT 2012 – 2013
ALUSTAVA KILPAILULUETTELO
Aika Kilpailu
24.-11.2012 SMAS:n marraskisa

Lajit ja sarjat

Ilmakivääri ja -pistooli
SAL:n sarjat + tukisarjat
8.-9.12.2012 Kupittaan kisat
Ilmakivääri ja -pistooli.
Kaikki SAL:n sarjat
5.-6.1.2013
Ilmakivääri ja -pistooli
12.-13.1.2013
Ilmakivääri ja -pistooli
Ilmakivääri ja -pistooli Kaikki
26.-27.1.2013 SM-karsintakilpailu
SAL:n sarjat, ei tukisarjoja
9.-10.2.2013 Aluemestaruuskilpailut Ilmakivääri ja -pistooli
16.-17.2.2013 Liikkuvan maalin
10m liikkuva maali PT, kaikki
SM-kilpailu
sarjat. 10m liikkuva maali
nj+sj, Y50, Y60, Y70 ja N50
16.-17.2.2013 Joukkue SM-kilpailu
Ilmakivääri ja -pistooli.
Kaikki SAL:n sarjat
2.-3.3.2013 Ilmaolympiapistoolin Ilmaolympiapistooli.
SM-kilpailu
Kaikki IOP:n sarjat
Ilmakivääri ja -pistooli
9.-10.3.2013 ResUL:n
mestaruuskilpailu
15.-17.3.2013 Ilmakiväärin ja
Ilmakivääri ja -pistooli.
– pistoolin SM-kilpailu Kaikki SAL:n sarjat
6.-7.4.2013 Kultahippufinaali
Ilmakivääri ja -pistooli

Luokitus

mahdollisesti SMAS
SM-karsinta
SM-karsinta TSA
SM-karsinta
SM-karsinta
SM-karsinta

SM/SM
-karsinta
SM

Paikkakunta
Savonlinna
Turku

Kauhava

Nilsiä

MA

Mikkeli

P-HA

Sastamala
Alavus

SM

Ilma-aseiden EM-kilpailu on 25.2.-3.3.2013 Tanskassa
Seuraava ylituomarikurssi järjestetään 6.4.2013. Paikka on vielä avoin.
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Haetaan järjestäjää
Haetaan järjestäjää
HSA

SM-karsinta *
SM
NUMA

* ennätyskelpoinen anottaessa
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Järjestävä seura

MeSA

Merikarvia

KAMS, SiiLa, MaMAS Maaninka

Urheilijoilta hyvää palautetta
dopingtestaukselle
Urheilijat antavat hyvää palautetta dopingtestien
käytännön toteutukselle sekä dopingtestaajien ja Antidopingtoimikunnan (ADT) toiminnalle. Yli 90 prosenttia
ADT:n kyselyyn osallistuneista urheilijoista arvioi sekä
käytännön toteutuksen että dopingtestaajien toiminnan
joko erinomaiseksi tai hyväksi.
Valtaosa vastaajista pitää myös dopingtestien
määrää sopivana.
ADT teki kyselyn viime vuonna neljänä kuukautena
testatuille urheilijoille. Urheilijoita pyydettiin arvioimaan
toimintaa sekä antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia.
Dopingtestien luotettavuutta kysyttäessä 69 prosenttia
vastaajista piti sitä ”erinomaisena” ja runsaat 23 prosenttia hyvänä. Dopingtestiryhmän asennetta piti erinomaisena myös 68 prosenttia vastaajista ja hyvänä 28 prosenttia.
– Urheilijoiden antama palaute on erittäin tärkeää,
koska sitä hyödynnetään muun muassa testaajien koulutuksessa, sanoo ADT:n testauspäällikkö Marjorit Nurmi.
Nurmen mukaan palautetta on tullut esimerkiksi
odotusajoista ja ruotsin kielestä. Tammisaaressa asuva
valmentaja Rabbe Österlund sanoo, ettei kieli ole
ongelma testitilanteessa.
– Ei siellä paljon puhuta, hän naurahtaa.
– Kun urheilijoille sanotaan ”dopingtesti”, he kyllä
tietävät mitä se tarkoittaa. Teksti: Lassi Palo

// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Hallituspäätöksiä 2012
SAL:n liittohallituksen päätökset 2012 löytyvät liiton nettisivuilta
www.ampumaurheiluliitto.fi/hallinto/liittohallitus

// Tavarapörssi
Myydään hyväkuntoinen Pardini Fiocchi -vapaapistooli hintaan 320 euroa.
Ota yhteyttä: Pentti Palonen 050 491 3104
Myydään laatuluokan hyväkuntoinen trap-haulikko kaksilla putkilla, FN Special
Trap. Trap-putket 30 tuumaa ja skeet-putket 28 tuumaa (supistukset, sylinteri ja
50%). Trap-putkilla ammuttu hyvin vähän ja skeet-putkilla metsästetty kanakoiran kanssa mm. riekkoja Lapissa. Hinta 1500 e. Paksupiippuinen pienoiskivääri
SAKO ”pikkuleijona”. Ase siisti ja virheettömässä kunnossa. Hinta 500 €.
Aseet Seinäjoella. Ota yhteyttä: 040 820 9736
Myydään paineilmakivääripaketti Anschutz 8001 Junor. Laminaattitukilla, mukaan tulevat tarvikelaatikko, tähtäinsarja Anschutz 6834, aselaukku Anschutz
265 sekä H&N Diablo Sport -ilma-aseluoteja 5 rasiaa/500kpl/rasia. Ase sopii
niin oikea- kuin vasenkätiselle. Ostettu 12/2010 mutta todella vähän ammuttu.
Soittele tai tekstaa ja esitä tarjouksesi. Ota yhteyttä: 040 564 2233
Myydään virheetön ja uudenveroinen pienois/isopistooli Hämmerli SP20 .22LR
/ .32S&W LWC (vaihtopiiput siis mukana). Aseella on ammuttu vajaat 1000
laukausta. 1 normaali laukku ja 1 pieni laukku, 2+2 lipasta, työkalut, varaosat
ja puhdistusvälineet. Kahva Hi-Grip - oikein. Ota yhteyttä: Wolfgang Steffens
wolfgang.steffens@yahoo.de, 040 589 2812
Annetaan vuokralle perheasunto Lontoossa olympialaisten ajaksi. Viihtyisä 2
mh asunto (4-6) vuodepaikkaa vehreän Shooters Hillin huipulla ajaksi 27.7.-12.8.
Vain 1,5 km kävely ampumalajien stadionille Woolwichissa. Matka olympiastadionille kestää 45 min ja keskustaan 60 min.
Ota yhteyttä: Sari Korhonen saripkorhonen@gmail.com tai 040 516 9230
Myydään paineilmapistooli GEHMANN AP 609 cal.4.5. 177”. Ase on ostettu uutena 2007 vuoden lopussa. Ollut kevättalven 2008 ammuntojen jälkeen lähinnä
kaapin koristeena. Ase on uutta vastaava. Mukana kova laukku, adapteri kaasun
lataukseen ja painemittari sekä työkalusarja. Aseella on ammuttu korkeintaan
500 laukausta. Hintapyyntö 750 €.
Ota yhteyttä: Harri Saartenkorpi harri.saartenkorpi@hamk.fi tai 0400 519 639
Myydään pienoispistooli Walther GSP Kal. 22 l.r. Ase on virheetön ja uudenveroinen. Aseella on ammuttu vajaat 1000 laukausta. Säilytys metallikehyksisessä
laukussa, jossa varalipas ja puhdistusvälineet. Aseeseen on saatavissa vaihtopiiput Kal. 22. kurz sekä Kal. 32 S & W long WC.
Ota yhteyttä: Tapio Leväniemi tapio.levaniemi@pp.inet.fi , 0400 199 000
Myydään Hämmerli 480 -ilmapistooli, paineilmatoiminen. Ase on erittäin siisti
ja hyväkuntoinen. Hankittu kolme vuotta sitten käytettynä ja itse olen ampunut
noin 4000 ls. Mukana laukku, ohjekirja ja säädinavaimia. Aseen valmistusvuosi
on 2002, joten käsittääkseni säiliö olisi tarkistettava tämän vuoden aikana, siksi
pudotin hinnan huomattavan edulliseksi. Hinta 430 €.
Ota yhteyttä: Pekka Hummasti, pekka.hummasti@kuusamo.fi 040 412 9905
Myydään vasenkätinen juniorikokoinen ampujantakki V3Active Blue-Line. Takilla on ammuttu todella vähän. Hyväkuntoinen ja ehjä. Koko 164 cm. Kolmiasentomalli. Hinta 65 €.
Ota yhteyttä: Kari Perälä 050 557 9827, kari.perala@primapower.com
Ostetaan Sako Target -kiväärin diopterin asennussarja.
Ota yhteyttä: Erkki Pöyliö 0400 273 116 (Rovaniemi)

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.

Onneksi Olkoon
85 vuotta
Rosendahl Pentti

TSA

13.8.

Suoraniemi Rauno
Järvelä Taisto

OMAS 29.7.
OMAS 29.8.

80 vuotta
Rautio Jarmo
Vähävihu Pentti
Juhala Raimo
Vaittinen Onni

NorA
OMAS
ESF
NoSA

6.7.
8.7.
24.8.
26.8.

75 vuotta
Korjus Veli
Sipilä Erkki
Aho Matti
Eskola Ailo

TSA
TSA
OMAS
KuusA

16.7.
8.8.
12.8.
27.8.

60 vuotta
Alento Timo
Welin Hannu
Pasanen Pekka
Partanen Pauli
Hymander Lassi
Koskinen Jorma
Saari Reima

SäSA
VarkA
TSA
KuusA
KuusA
KuusA
NoSA

6.7.
8.7.
9.7.
10.7.
6.8.
9.8.
12.8.

50 vuotta
Lehtimäki Anne		
Nikkari Lasse
TSA
Koivunen Jari JukkA SäSA
Rasimus Vesa
OMAS
Tamminen Kari
ESF
Juvonen Ismo
PAS
Itäranta Pekka
MSA
Weckman Sari
KuusA
Ristikankare Lauri
TSA

7.7.
18.7.
23.7.
24.7.
9.8.
12.8.
17.8.
19.8.
28.8.

70 vuotta
Kompuinen Seppo
Kotiranta Lasse
Huttunen Pertti
Vehmaskangas Heino

SäSA
TSA
NorA
KuusA

65 vuotta
Kirjatankki Risto

OMAS 11.7.

12.1.
23.7.
1.8.
5.8.

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.

Teksti: Matti Erkkilä

Kuluttajaystävällinen Teema Line
Kansainvälinen ampumaurheiluliitto (ISSF) muuttaa sääntöjään usein
olympiakisojen jälkeen. Ajankohta on oikea, mutta muutoksista ei hiiskuta
ennakkoon. Erityisen harmillista myöhäinen tiedottaminen on varusteteollisuudelle. Esimerkiksi kivääriasujen valmistajat odottavat varpaillaan
sääntömuutoksia. Tuotteita pitäisi tehdä – mutta minkälaisia?
Forssassa toimiva Teema Line on yksi merkittävimmistä kivääriasujen
valmistajista maailmassa. Toimitusjohtaja Kurt Thune yrittää onkia salassa
pidettäviä sääntöehdotuksia tuotantoaan varten. Huhut muutoksista kiertävät, ja hänenkin puhelimensa soi tavallista tiuhempaan.
– Saamme päivittäin kyselyjä mahdollisista kiväärivaatetusta koskevien
sääntöjen muutoksista. Koska ISSF ei anna meille vastausta siihen, muuttuvatko säännöt tammikuusta 2013 lähtien ja miten ne muuttuvat, annamme
seuraavan takuun: jos ISSF muuttaa kiväärivaatetusta koskevia sääntöjä
2013, me korjaamme tuotteet maksutta, Thune lupaa tiedotteessaan.
”Mikäli 1. tammikuuta 2013 voimaan tuleviin ampumatakkeja ja
-housuja koskeviin sääntöihin tulee muutoksia, korjaamme maksutta kaikki
ne yksityiskohdat, joita sääntömuutokset edellyttävät. Katso lisätiedot
oheisesta takuuilmoituksesta”, lukee yhtiön jakamassa tiedotteessa.
”Arvostan suuresti, mikäli tulostat takuuilmoituksemme ja laitat sen
näkyvälle paikalle ampumaradallasi”, tiedote päättyy.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA
Kultahippufinaali
kutsuu Ahvenanmaalle 4. elokuuta
Ruutiaseiden Kultahippufinaali pidetään Ahvenanmaalla 4. elokuuta.
Kisapaikka on Bredmon ampumarata Lemlandissa.
Lajit: 12T ja 14T, 50m kivääri ja 25m pienoispistooli

Rainer Hirvonen ja haulikkosimulaattori Erämessuilla 2012.
Ampujia riitti koko messujen ajan SAL:n osastolla.

Suomen Ampumaurheiluliiton osasto keräsi huimasti
kävijöitä Kansainvälisillä Erämessuilla Riihimäellä 7.-10.6.
Jo 20. kertaa järjestetyillä Erämessuilla oli 600 näytteilleasettajaa yhteensä 350
osastolla.
Messujen teemoina olivat tuttuun tapaan metsästys, kalastus, retkeily ja
luonto. Erämessuilla kävijöitä oli 40000.

Finaaliin pääsyn edellytys on, että ampujalla on vähintään yksi suoritus
virallisessa kilpailussa ajalla 1.5.- 22.7. Ilmoittautumiset 23.7. mennessä
sähköpostitse annett.bergstrom@tandlakarna.ax
Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi ampujan nimi,
syntymäaika, seura, tulos ja kilpailu, jossa tulos on
ammuttu. Kultahippuampujan passi mukaan finaaliin!
Kilpailun ohjelma ja eräluettelot julkaistaan ÅSSF:n
kotisivuilla www.sportskytte.ax/index.pbs
Kultahippufinaaliin tulevien matkajärjestelyissä
auttaa lähestyminen suoraan Viking Lineen osoitteessa:
sportaland@vikingline.com ja koodilla ÅKIDR

Olympiavoittajan kotiradalla Orimattilassa
järjestettiin 4.-8. kesäkuuta tehoryhmän leiri,
johon osallistui noin 50 kivääri-, pistooli- ja
haulikkoampujaa. Osallistujia oli yhteensä
lähes 70. Leirin järjestäjät Heikki Romppasen
johdolla saivat leiriläisiltä paljon kiitoksia ja
erittäin myönteistä palautetta.

Onnistunut LV-sarjan valmennusleiri Orimattilassa
”Onneksi on olemassa haulikkoammunta, jonka pariin voi palata!”

O

rimattila on siitä jännä paikka, että OSU:n radalle tullessa tuntee saapuvansa aina
kuin kotiin. Aina on tervetullut olo! Lajin ilmapiiri ei ole rahalla ostettavissa.
Näin luonnehti Juha Myllymäki LV-sarjan avointa valmennusleiriä, joka pidettiin
Orimattilassa 20.-24. toukokuuta. Kaustisilta kotoisin olevan Myllymäen lisäksi leirillä
oli mukana neljä ampujaa. He olivat Kai Hyvärinen Raisiosta, Pentti Kumpulainen Kiuruvedeltä, Vesa Järvinen Tampereelta ja Ilkka Eskola Eurasta.
Leirin tarkoitus oli saada kauteen hyvä alku, ja siinä onnistuttiin hyvin. Ampujat
saivat pieniä vinkkejä kiekon ampumiseen ja Satu Pusila kertoi leiriläisille kilpailuun
valmistautumisesta.
Jokaisesta ampujasta otettiin videokuvaa, ja videot analysoitiin yhdessä, jotta korjattavat seikat havaittaisiin. Näin kaikki saivat hyvän käsityksen omasta suorituksestaan.
– Ampujat olivat tyytyväisiä leirin tulokseen. Heidän toiveensa on, että vastaavanlaisia tapahtumia järjestettäisiin lisää. Heidän mielestään on erittäin tärkeää saada
myös valmennusta omaan suoritukseensa. Leirin aikana ammuttiin noin 1900 kiekkoa,
kertoi leiriläisten kanssa uurastanut Heikki Romppanen.
Myllymäen mukaan LV-leiri oli haulikkolajien ensimmäinen Orimattilassa.
– Saimme keskittyä olennaiseen eli ampumiseen ja sen kehittämiseen. Kaikesta muusta oli huolehdittu, kuten ruokahuollosta ja majoituksesta. Asiat oli selvästi
mietitty etukäteen, ja se tekikin leiristä tehokkaan, koska mistään muusta ei tarvinnut
murhetta kantaa kuin omasta tekemisestä aseen takana.
Myllymäki piti Pusilan luentoa tärkeänä.
– Olen monta kertaa miettinyt miten vältän ensimmäisen ja viimeisen kiekon pummin. Sadulla oli ongelmaan yksinkertainen ja helppo lääke: ei ole olemassa ensimmäistä eikä viimeistä kiekkoa, on vain kiekkoja. Huomasin tehneeni asian itselleni
liian vaikeaksi.
Myllymäen mukaan tärkeää olivat videolta paljastuneiden heikkouksien lisäksi hyvät asiat eli oikein suorittaminen. Se vahvisti omaa kuvaa asiasta – että tuo menee
hyvin, hän kuvaa fiiliksiään.
– Kun osa meistä ampuu seisten ja osa pyörätuolista, on ampumavalmennus haasta-
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Ilkka Eskola (ylh. vas.) ja Vesa Järvinen sekä Juha Myllymäki (alh. vas.) Pentti
Kumpulainen ja Kai Hyvärinen osallistuivat Orimattilassa järjestetylle leirille.

vaa, koska fyysisten rajoitteiden lisäksi optimaalisen suoritustavan ja asennon löytäminen asettaa suuria haasteita niin valmentajalle kuin ampujallekin. Nyt kaikkeen tähän
oli oiva mahdollisuus. Teimme pieniä ja välillä isompia viilauksia, mutta mikä parasta,
niiden toimivuus päästiin testaamaan heti ja ampujat saivat niistä heti käsityksen.
Myllymäki on tyytyväinen myös siksi, että hän vammautumisestaan huolimatta löysi lajin uudestaan.
– Kun se elämä kuitenkin heittelee silloin tällöin, onneksi olemassa haulikkoammunta, jonka pariin voi palata, vaikka olisi vähän osumaa saanut itsekin!

PALVELUHAKEMISTO
KYSY MEILTÄ:

Teuvo Louhisola Oy tarjoaa:
Benelli Kite kampanjahintaan 970,00 €.

Walther-ilma-aseet

Hämmerli-ilma-aseet

Ampuma- ja
metsästysharrastukseen

Kysy: info@teuvolouhisola.fi tai 09-7249821
www.teuvolouhisola.fi

Lapuan patruunat

NorDisin myyntituotteet
Ampumaurheilutarvikkeita
Yht.otot: ma-pe 17-21,
viikonl. 10-18.
Puh. 044 3004 640
Sp. ari.meinander@gmail.com

Vakio- ja irtovuoroja
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.

KUOPIO
Helsingin Urheilutalo
Helsinginkatu 25, puh. 09 3488 6419

Kauppakatu 36
p. 020 742 7055

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

VARKAUS

Humppilassa on laadukkaita aseita urheiluammuntaan.
Anschütz, Feinwerkbau, Walther, Pardini, Benelli,
Morini, yms... Suosikkipistooli Walther LP400, samoin
Steyr ilmaolympia, pitkällä ja lyhyellä piipulla. Panostarjouksia, kiikareita, Kurt Thune ampujanasuja, kenkiä,
käsineitä, hihnoja, yms...
kotisivut: www.asetalo.fi
e-mail: asetalo@asetalo.fi

carlson.fi

Katso netistä www.aseliikerantanen.fi

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

TERVETULOA KAUPOILLE!
puh.nro (03) 437 7183

email: aseliike.rantanen@surffi.net

WWW.PYSSYPUOTI.FI
0500 497255
Hannu

a.com/

www.sporttikaupp

Ampumaurheilun säännöt ja oppaat
kätevästi verkkokaupasta >>
www.sporttikauppa.com/
tuotteet/ampumaurheiluliitto

// SVENSKA SIDAN

SFS skyttar på träningsläger

U

nder veckoslutet 13-15.4 ordnades det ett träningsläger i
gevärsskytte i Vasa. På plats fanns bland annat SFS:s verksamhetsledare Rabbe Österlund, landslagsskytten Anton
Aprelev och Erika Dufvelin.
Inför kommande utomhussäsong på miniatyrgevär är förhoppningarna relativt höga både från skyttarnas och SFS:s sida.
- Åtta stycken skyttar från SFS hoppas jag på att skulle kvittera
en biljett till EM Bologna i år och till VM på viltmål i Stockholm fyra
stycken. Det säger SFS:s verksamhetsledare Rabbe Österlund.
Namn som kommer fram bland med dessa är: Krister Holmberg,
Therese Lindgren, Micaela Qvarnström, Katarina Långström, Niklas
Hyvärinen och Anton Aprelev. 20 åriga Aprelev hoppas också på en
mycket god framgång i EM.
-En finalplats bland de åtta bästa skulle inte vara så dåligt, konstaterar Anton.
En skytt som också strävar efter en EM plats är 19 åriga Erika
Dufvelin från Raseborgs Skyttar.
-Genom att nå bra framgång i EM granskningstävlingarna så hade
jag tänkt uppnå en EM plats. Jag skulle också vilja plocka medaljer i
klassen damer 20 i FM och delta i landskampen mellan Finland och
Estland i St. Michel. Så summerar Erika sina mål inför sommaren.
Alla tycker att förberedelserna går bra inför sommaren.
- Skyttarna tränar mera målmedvetet och tränar mera planenligt
vilket har lett till att standarden är på stigande och skyttarna sätter också mera vikt på annan träning som fysisk och psykologisk,
konstaterar Rabbe Österlund. Anton som just nu genomför sin militärtjänstgöring vid idrottsskolan i Lahtis har förberett sig bra inför
sommaren.

Text och foton Joni Stenström

- Jag har fått delta i flera landslagsläger än förut och sedan har
jag ännu till deltagit i idrottsskolans läger, samt även nyligen i ett två
veckors läger i Granada, i Spanien. Erika Dufvelin har inte samma
förutsättningar som Anton Aprelev, men nöjd med sin förberedelse
så här långt är hon också.
- Jag har torrtränat med miniatyrgeväret inomhus nu ca. två veckor
och jag skall så snabbt som möjligt börja skjuta utomhus på Ingå banan, men jag kommer nog ändå att träna luftgevär hela sommaren,
säger Erika.
Aprelev och Dufvelin har båda klart för sig själva att de personliga
rekorden skall förnyas.
- Jag har planer på att skjuta över 1160 poäng på treställningar
och nå upp till 595 poäng på liggande, detta har jag som mål säger
Anton, som kommer att delta i flera tävlingar utomlands under sommaren bland annat i världscupen i Milano.
-Mitt mål är att komma till 575 poäng på treställningar och 590
poäng på liggande, säger Erika.
Vardera ser med förväntan fram emot sommarens utmaningar.
				

Christer Lassus håller lektion för lägergruppen i Vasa.

SFSM 10m rörligt mål
A 1) Krister
Holmberg RS 578,
2) Henrik Holmberg
RS 563, 3) Niklas
Hyvärinen RS 560,
4) Jouni Sontag
BSPA 520, 5) Ted
Holmström ÅSSF
500, 6) Timo
Teränen BSPA 484
A50 1) Tapani
Erik Antell sköt två nya SFSM rekord på rörligt mål i Ingå.
Koskela BSPA
361, 2) Tom Sved
SSG 345, 3) Jan
Mästerskapen på rörligt mål avgjordes i
Malmberg ÅSSF 338, 4) Rene Antell SSG
Ingå den 3.3 2012 med RS som arrangör.
326, 5) Peter Stjernberg SSG 306, 6) Reijo
I blandlopp Akl, noterade RS laget Krister
Salomaa SSG 299
A60 1) Jouko Mutka RS 353, 2) Anders
Holmberg, Niklas Hyvärinen och Henrik
Holmberg nytt finländskt rekord med 1137p. Holmberg RS 333 3) Sven Holmberg RS 330,
Därtill sköts fem nya SFS mästerskapsrekord 4) Bror Skogster BSPA 322, 5) Erkki Mäkiniemi
BSPA 320, 6) Lars-Erik Backman SSG 266
Normallopp
A70 1) Torolf Stjernberg SSG 308, 2) Jens
D20 1) Micaela Qvarnström RS 351
Harberg ÅSSF 197, 3) Boris Stjernberg
A18 1)Erik Antell SSG 456 SFSMR
BSPA 196
A16 1) Theo Wasström RS 438, 2) Frans
Lag
A 1) Raseborgs Skyttar 1701
Sontag RS 381
50
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A50 1) Raseborgs Skyttar 1016 SFSMR,
2) Sibbo Skyttegille 993, 3) Borgå SkyttarPorvoon Ampujat 956
Blandlopp
D20 1) Micaela Qvarnström RS 355
A18 1) Erik Antell SSG, 287 SFSMR
16 1) Theo Wasström RS 312, 2) Frans
Sontag RS 288
A 1) Henrik Holmberg RS 383, 2) Krister
Holmberg RS 382, 3) Niklas Hyvärinen RS 372,
4) Jouni Sontag BSPA 348, 5) Ted Holmström
ÅSSF 347, 6) Timo Teränen BSPA 341
A50 1) Tapani Koskela BSPA 372 SFSMR, 2)
Rene Antell SSG 342, 3) Jan Malmberg ÅSSF
330, 4) Tom Sved SSG 329, 5) Reijo Salomaa
SSG 298, 6) Seppo Teränen BSPA 270,
A60 1) Jouko Mutka RS 354, 2) Bror Skogster
BSPA 333, 3) Anders Holmberg RS 329 4)
Sven Holmberg RS 326, 5) Erkki Mäkiniemi
BSPA 312, 6) Lars-Erik Backman SSG 266
A70 1) Torolf Stjernberg SSG 313, 2) Boris
Stjernberg BSPA, 216, 3) Jens Harberg 208
Lag
A 1) RS 1137 FR och SFSMR, 2) ÅSSF 885
A50 1) RS 1009, 2) SSG I 1004, 3) BSPA
954, 4) SSG II 870

// SVENSKA SIDAN

SFSM på luftgevär/pistol
i Borgå och Karleby 10.3 2012
BSPA och SkB arrangerade årets mästerskap på luftgevär/pistol.
Sammanlagt noterades sex nya mästerskapsrekord

Luftgevär
SS8 1) Miiro Ingelin BSPA 177.
Nyb 11-14 1) Sandra Moring KSF 199 SFSMR, 2) Melinda Moring
KSF 190, 3) Anton Anttila KSF 186, 4) Niklas Ålkvist SkB 175, 5) Axel
Hagström SkB 169, 6) Simon Majabacka SkB 164.
Lag 11-14 1) Kyrkslätt Skytteförening 575.
MVS 12 1) Robert Aspelin KSF 189, 2) Daniel Liewendahl ÅSSF 135.
MVS 14 1) Cristian Friman ESF 284, 2) Rasmus Lagerström RS 272.
A16 1) Sebastian Långström ESF 385 SFSMR, 2) Björn Friman ESF
370, 3) Markus Tötterman KSF 338.
Lag A16 1) Esbo Skytteförening 1135.
A18 1) Joni Stenström RS 575, 2) Jesse Peurasaari ESF 569, 3)
Cristian Friman ESF 557, 4) Max Westerlund RS 552.
A20 1) Anton Aprelev RS 583, 2) Robin Stenström RS 582, 3) Aleksi
Jarva ESF 580, 4) Jan Liljeberg KSF 560.
A20 1) Raseborgs Skyttar 1740 SFSMR, 2) Esbo Skytteförening 1706.
A 1) Anton Aprelev RS 588, 2) Sebastian Långström ESF 584,
3) Stefan Räfså RS 575, 4) Joni Stenström RS 574 29x, 5) Robin
Stenström RS 574 24x, 6) Benny Vidjeskog SkB 543.
Lag A 1) Raseborgs Skyttar 1736.
A50 1) Lennart Långström KSF 356, 2) Christer Fred VS-VA 333, 3)
Seppo Laine BSPA 317.
Lag A50 1) Raseborgs Skyttar 1072, 2) Borgå Skyttar-Porvoon
Ampujat 1038.
A60 1) Ilmo Kinnunen RS 373, 2) Ensio Miikkulainen BSPA 367, 3)
Torolf Nieminen BSPA 354, 4) Ralf Westerlund RS 353, 5) Göran
Eklund SkB 342.
A70 1) Kauko Kaartinen RS 355, 2) Christer Lassus RS 344, 3) Stig
Björkman SkB 274.
D16 1) Aina Kivi ESF 380, 2) Maria Liewendahl ÅSSF 377, 3)
Karolina Ekholm RS 369.
D18 1) Elin Liewendahl ÅSSF 383, 2) Cecilia Nyholm RS 365.
D20 1) Katarina Långström KSF 389, 2) Petra Liljeberg KSF 383 20x,
3) Erika Dufvelin RS 383 19x, 4) Alexandra Dufvelin RS 377.
Lag D20 1) Raseborgs Skyttar 1129.
D 1) Katarina Långström KSF 394 SFSMR, 2) Alexandra Dufvelin
RS 392, 3) Erika Dufvelin RS 385, 4) Aina Kivi ESF 383, 5) Elin
Liewendahl ÅSSF 381.
Lag D 1) Raseborgs Skyttar 1142.
A24 1) Bo Liljeberg KSF 555.

Luftpistol
MVS 12 1) Christian Friman ESF 165.
A16 1) Cristian Friman ESF 358 SFSMR, 2) Björn Friman ESF 300.
Lag A16 1) Esbo Skytteförening 971 SFSMR .
A 1) Lawrence Mariani-Cerati RS 559, 2) Stefan Räfså RS 552,

Therese Lindgren vann såväl D- som D20 klass på luftpistol.

3) Jan Nyberg RS 551, 4) Kenneth Mariani-Cerati RS 548, 5)
Thomas Ågren VS-VA 546, 6) Raimo Laine RS 545, 7) Tobias
Lindgren RS 544, 8) Kasper Förström RS 539, 9) Yrjö Munukka ESF
512, 10) Timo Matomaa ESF 503.
Lag A 1) Raseborgs Skyttar 1655, 2) Raseborgs Skyttar 1631.
A50 1) Bernt Björkgvist VS-VA 375, 2) Kenneth Mariani-Cerati RS
363, 3) Raimo Laine RS 362, 4) Tapio Oksanen ESF 355, 5) Mikael
Friman ESF 337, 6) Christer Fred VS-VA 334.
Lag A50 1) Raseborgs Skyttar 1090, 2) Vasa Skyttegille-Vaasan
Ampujat 1073, 3) Esbo Skytteförening 1046, 4) Raseborgs Skyttar 718.
A60 1) Armas Andersson RS 369, 2) Lawrence Mariani-Cerati RS
365, 3) Bengt Kamis VS-VA 364, 4) Paavo Pitkänen BSPA 357, 5)
Henrik Juslin ESF 354, 6) Jouko Ruhanen BSPA 330.
A70 1) Ulf Fagerstöm RS 349.
D16 1) Emma Numminen ESF 350, 2) Aina Kivi ESF 313.
D20 1) Therese Lindgren RS 363.
D 1) Therese Lindgren RS 366, 2) Kirsi Rönnqvist ESF 357.
Lag D 1) Esbo Skytteförening 1080.
D50 1) Päivi Mariani-Cerati ESF 373 SFSMR.

Svenska Finlands
Sportskytteförbund.r.f (SFS)

Allt skall ses över före tävlingen t.o.m.
frisyren, tycker Katarina, Petra och Elin.

Postadress
Telefon		
		
e-postadress
		
SFS:s hemsida

Jack Wuorinen, Karisvägen 30, 10300 Karis
+358 500 872 045,
+358 44 300 5748 (Rabbe Österlund)
jack.wuorinen@brev.fi
rabbe.osterlund@saipu.fi
www.sfs.idrott.fi
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Olympic Champion

One hit, one shot, one victory.

Uusi DT11. Voittajien valinta. Tasapaino, teho ja tarkkuus käsissäsi.
Beretan uusi päällekkäispiippuinen kilpahaulikko DT11 takaa parhaan tuloksen, nopeimmat laukaukset ja täydellisen
tasapainon. Innovatiiviset Steelium Pro –piiput vähentävät rekyyliä ja pienentävät piipunnousua sekä parantavat
osumakuviota. Vakautta ja ampumatarkkuutta lisäävän suuremman lukkokehyksen ansiosta Beretta DT11 tarjoaa
radalla ampujalle parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

www.beretta.com
Maahantuoja: Sako Finland, www.sakosuomi.fi
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