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Heikki Meriluoto kilpailee ensimmäisen kerran urallaan 
maailmancupfinaalissa Pekingissä loka-marraskuun vaihteessa.

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

nEljä suoMalaista

”suomaLaisLajien” finaListit
vuoden 2009 maailmancupfinaalien osanottajat lajeissa,  
joissa ampuu suomalaisia:
naistEn trap:
2009 MM-mitalistit: kultamitalisti jessica rossi italia, hopeamitalisti irina 
laricheva venäjä (joka on myös 2008 maailmancupfinaalin voittaja) ja 
pronssimitalisti satu Mäkelä-nummela suomi.
2009 maailmancupin kahdeksan parasta: Daniela Del Din san Marino, Yingzi liu 
kiina, Daina Gudzineviciute liettua, Xingyu lu kiina, susanne kiermayer saksa, 
alessandra Mezeiova slovakia ja Zuzana stefecekova slovakia.
MiEstEn skEEt:
2009 MM-mitalistit: kultamitalisti vincent hancock usa, hopeamitalisti 
Georgios achilleos kypros ja pronssimitalisti Ennio Falco italia.
2008 maailmancupfinaalin voittaja: tore Brovold norja.
2009 maailmancupin kahdeksan parasta: jan sychra tshekki, Mikola Milchev 
ukraina, anthony terras ranska, valerio luchini italia, heikki Meriluoto suomi, 
Zaid almutairi kuwait, Marko kemppainen suomi ja andrei ineshin viro.
MiEstEn ilMakivääri:
pekingin olympialaisten voittaja intian abhinav Bindra.
2008 maailmancupfinaalin voittaja intian Gagan narang.
2009 maailmancupin kahdeksan parasta: sergy rikhter israel, peter sidi 
unkari, Qinan Zhu kiina, artur aivazian ukraina, Yifei Cao kiina, vaclav haman 
tshekki, henri häkkinen suomi ja vitali Bubnovich valko-venäjä.

Maailmancupfinaalin osanottajat löytyvät kansaínvälisen ampumaurheiluliiton 
(issF) nettisivuilta osoitteesta
www.issf-shooting.org/results/wcfqualification.ashx.

neljä suomalaista ampuu maailmancupfinaalissa tänä vuonna, kun paikan ovat 
hankkineet satu Mäkelä-nummela naisten trapiin, henri häkkinen miesten 

ilmakivääriin sekä heikki Meriluoto ja Marko kemppainen miesten skeetiin. Maa-
ilmancupfinaalissa kilpailee 15 olympialajissa lajista riippuen 10-12 maailman pa-
rasta. pistooli- ja kiväärilajien maailmancupfinaali on kiinan Wuxissa 24.-29.10. 
haulikkolajien finaalit ammutaan pekingissä 29.10.-3.11.

orimattilan seudun urheiluampujien 38-vuotias satu Mäkelä-nummela otti fi-
naalipaikkansa voittaessaan trapin pronssia 89 (74+15) kiekolla haulikkolajien MM-
kilpailussa slovenian Mariborissa 11. elokuuta. olympiavoittaja Mäkelä-nummelan 
paukuttama peruskilpailun tulos 74 kiekkoa on lajin uusi maailmanennätys.

joensuun ampujia edustava 29-vuotias henri häkkinen otti finaalipaikkansa 
ammuttuaan kolmanneksi 697,6 (595+102,6) pisteellä ilmakiväärin maailman-
cupissa italian Milanossa 23. toukokuuta. olympiapronssimitalisti häkkinen sai 
sijoituksestaan 8 pistettä ja tuloksestaan 10 pistettä. hollolainen häkkinen oli 18 
pisteellään seitsemänneksi paras maailmancupeissa.

siilinjärven urheiluampujien 31-vuotias heikki Meriluoto otti finaalipaikkansa 
ammuttuaan toiseksi skeetin maailmancupissa 146 (121+25) kiekolla valko-ve-
näjän Minskissä 7.-8.6. kuopiolainen Meriluoto sai sijoituksestaan 10 ja tulokses-
taan 11 pistettä ja oli 21 pisteellään viidenneksi paras maailmancupissa.

suomussalmen urheiluampujien 33-vuotias Marko kemppainen otti finaali-
paikkansa ammuttuaan kolmanneksi 146 (122+24) kiekolla skeetin maailmancu-
pissa Egyptin kairossa 8.-9.5. suomussalmelainen kemppainen sai sijoitukses-
taan 8 ja tuloksestaan 12 pistettä. vuoden 2004 olympialaisissa hopeaa voittanut 
kemppainen oli 20 pisteellään seitsemänneksi paras maailmancupissa.

Maailmancupin finaaliin voi hankkia paikan maailmancupin kilpailuissa sekä 
MM-kilpailuissa ja olympialaisissa. lisäksi maailmancupfinaalin voittaja palki-
taan kultamitalin lisäksi osanotto-oikeudella seuraavaan maailmancupfinaaliin. 
tänä vuonna haulikkolajien finaalissa kilpailee kauden MM-mitalistit, maailman-
cupien kahdeksan parasta ja viime vuoden finaalivoittaja. tänä vuonna pistooli- ja 
kiväärilajien finaaleissa kilpailee vuoden 2008 olympiavoittaja, maailmancupien 
kahdeksan parasta ja viime vuoden finaalivoittaja.

Maailmancupeissa ampujat saavat pisteitä sijoituksensa ja peruskilpailun tulok-
sensa perusteella. voittaja saa sijoituksestaan 15 pistettä, kakkonen 10, kolmonen 
8, nelonen 5, viitonen 4 ja kahdeksas vielä yhden. ME-tuloksen sivuamisesta tai 
uudesta ME-tuloksesta saa 15 pistettä. ampujan tuloksestaan saama pistemäärä 
määräytyy sen mukaan, miten monta pistettä hän jää ME-tuloksesta. Esimerkiksi 
Marko kemppainen ampui maailmancupissa kairossa 122 kiekkoa ja sai 12 pistet-
tä, kun jäi 3 kiekkoa 125 kiekon ME-tuloksesta.

ampuu maailmancupfinaalissa

suoMalaisilla 13 Mitalisijaa
suomalaisampujat ovat nousseet 13 kertaa palkintokorokkeelle maailmancup-
finaaleissa. suomalaisilla on 1 kultamitali, 8 hopeamitalia ja 4 pronssimitalia.

Maailmancupfinaaleja on järjestetty olympialajeissa vuosittain 1988 alkaen. 
Finaalien kirkkain tähti on saksalainen olympiapistooliampuja ralf schumann, 
joka paukuttanut 13 kultamitalia, 2 hopeamitalia ja 3 pronssimitalia. Määrä on 
huikea, kun olympiapistoolin finaali on ammuttu 21 kertaa.
suomalaismitalistit maailmancupfinaaleissa:
kultaMitalistit: satu pusila, 1993, kaksoistrap
hopEaMitalistit: Maarit lepomäki, 2004, skeet
  Marko kemppainen, 2001, skeet
  satu pusila, 1998, trap, 
  juha hirvi, 1998, pienoiskivääri, 3x40 ls
  juha hirvi, 1997, pienoiskivääri, 3x40 ls
  juha hirvi, 1996, pienoiskivääri, makuu, 60 ls
  satu pusila, 1994, kaksoistrap
  raimo kauppila, 1993, kaksoistrap
pronssiMitalistit: Marko kemppainen, 2004, skeet
  juha hirvi, 1998, pienoiskivääri, makuu, 60 ls
  pasi Wedman, 1997, liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls
  juha hirvi, 1994, pienoiskivääri, 3x40 ls

Maailmancupfinaalin mitalistit löytyvät issF:n nettisivuilta osoitteesta
www.issf-shooting.org/results/historicalmedalwinners.ashx. 
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kansi EM-hopeamitalijoukkue hanna Etula,  
 Marjo Yli-kiikka ja tiia törmälä. 
kuVa Matti Erkkilä

saL:n HenkiLÖkunta

toiminnanjohtaja risto aarrekivi
talouspäällikkö pirjo Manninen
kilpailusihteeri kirsi kankaanmäki
toimistosihteeri Maila pynnönen
Viestintä- ja  
markkinointipäällikkö Matti viitanen
nuoriso- ja 
koulutuspäällikkö timo rautio
Valmennuksen johtaja leena paavolainen

81:s vuosikerta

jussi puustinen voitti 300 metrin vakiokiväärin asentokilpailussa kansainvälisen sotilasurheiluliiton (CisM) 
mestaruuden kroatian Zagrebissa 13. elokuuta. kapteeni puustinen ampui 583 pistettä.
suomen joukkue jussi puustinen, henri häkkinen ja kimmo tulonen ampui toiseksi 300 metrin vakiokiväärin 3x20 

laukauksen pika-ammunnan joukkuekilpailussa. suomalaiset paukuttivat 1681 pistettä. norja voitti 1708 pisteellä.
CisM:n 44. ammunnan mestaruuskilpailuun osallistui runsaat 500 ampujaa 45 maasta.

44. kansainvälisen sotilasurheiluliiton ammunnan 
mestaruuskilpailu, kroatia, Zagreb, 12.-22.8.2009.
300 m:n vakiokivääri, 3x20 ls, miehet: 1) jussi puustinen suomi 583, 
…12) henri häkkinen suomi 581, ..25) kimmo tulonen suomi 574.
300 m:n vakiokivääri, 3x20 ls, joukkuekilpailu, miehet:  
1) sveitsi 1738, …4) suomi 1725 (henri häkkinen 579, kimmo tulonen 574, 
jussi puustinen 574).
300 m:n vakiokivääri, 3x20 ls, pika-ammunta, miehet: 1) vebjörn Berg 
norja 575, …9) henri häkkinen suomi 566, …17) jussi puustinen suomi 
559, …20) kimmo tulonen suomi 558.
300 m:n vakiokivääri, 3x20 ls, pika-ammunta, joukkuekilpailu, 
miehet: 1) norja 1708, 2) suomi 1681 (henri häkkinen 564, kimmo tulonen 
562, jussi puustinen 555).
isopistooli, 60 ls, miehet: 1) samy Mohamed Egypti 592, …23) kai 
jahnsson suomi 576, …31) Marko räsänen suomi 573.
isopistooli, joukkuekilpailu, miehet: 1) ukraina 1748, …10) suomi 1721 
(Marko räsänen 577, kai jahnsson 577, petri Ylinen 567).
isopistooli, 60 ls, pika-ammunta, miehet: 1) Yang Zhao kiina 586, …17) 
kai jahnsson suomi 581, …34) Marko räsänen suomi 562
isopistooli, 60 ls, pika-ammunta, joukkuekilpailu, miehet: 1) kiina 1739, 
…6) suomi 1730 (kai jahnsson 581, Marko räsänen 577, petri Ylinen 572).

2 neljä suomalaista ampuu maailmancupfinaalissa

3 jussi puustinen ampui CisM:n mestaruuden

4 pääkirjoitus: vuoden 2012 EM-kilpailu iso haaste ja 
mahdollisuus

5 lapualaista tarkkuutta saksasta

12 suomella kuuden mitalin EM-kisat, venäjä rohmusi 36 mitalia 
hanna Etula ampui makuulta kaksi hopeaa

14 liikkuvan maalin ampujat voittivat neljä EM-mitalia
krister holmberg ampui hopeaa sekajuoksuissa

16 naiset tähtäsivät EM-hopeaa makuulta
tiia törmälä seitsemäs pienoiskiväärin asentokilpailussa

17 henri häkkinen jäi sisäkympillä EM-mitalitta

18 jesse kinnunen uusinnalla neljäs poikien EM-trapissa
kai jahnsson seitsemäs isopistoolissa

20 suomalaisten tulokset ampumaurheilun EM-
kilpailussa kroatian osijekissa 14.-25.7.2009

22 Euroopan ampumaurheiluliiton uusi  
varapuheenjohtaja pekka kuusisto

23 suomalaisilla EsC:n varapuheenjohtajuus ja viisi 
jäsenyyttä komiteoissa

24 jorma jussila odotti osijekin ympäristöseminaarilta 
enemmän kuin sai

26 satu Mäkelä-nummela voitti trapin MM-pronssia 
olympiavoiton vuosipäivänä

27 trapparit ampuivat omia ennätyksiään

28 suomi voitti skeetin MM-joukkuehopeaa

29 vesa pietarila ennätyksellään neljäs poikien  
MM-skeetissä

30 lontoon paralympialaiset siintävät jo Minna leinosen 
ajatuksissa: ”työtä tehdään pitkällä tähtäimellä”

32 siluettiampujat kahmivat arvokilpailumitaleja tänäkin 
vuonna

33 Mustaruutijaosto hamuaa EM-kisoja

34 rahasta pulaa kasa-ampujillakin

35 suomalaiset tyhjensivät palkintopöydän 
kivääripracticalin EM-kilpailussa

36 oslolaiset hallitsivat pääkaupunkiottelua tukholmassa

38 liki sata lasta tähtäsi kultahippufinaaleissa

40 lapsen suusta kuuluu totuus:  
Mika heikkilä, kymppi-64

41 toisenlainen totuus vanhempien suusta:  
veli-Matti sallinen, kymppi-64

42 päätöksiä ja tiedotuksia

44 kilpailukutsuja 
Markku Munne 10-golfin voittaja

45 palveluhakemisto

46 svenska sidan
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Vuoden 2012 EM-kilpailu  
iso haaste ja mahdollisuus
Suomen Ampumaurheiluliitto hankki itselleen, ilma-aseampu-
jilleen, seuroilleen ja Suomen Urheiluopistolle ison haasteen ja 
mahdollisuuden, kun Euroopan Ampumaurheiluliitto (ESC) ää-
nesti Suomen vuoden 2012 ilma-aseiden Euroopan mestaruuskil-
pailun järjestäjäksi. Suomi voitti Portugalin äänestyksessä äänin 
51-43 ESC:n yleiskokouksessa Kroatian Osijekissa 11. heinäkuu-
ta. Ampumaurheiluliitto järjestää EM-kilpailun Suomen Urheilu-
opiston Vierumäki Areenassa.

Ilma-aseiden EM-kilpailu on yksi suurista ja kovatasoisista am-
pumaurheilukilpailuista. Vuosittain kisaan osallistuu yli 40 maata 
ja runsaat 750 urheilijaa. Suuri osa, ehkäpä suurin osa maailman 
parhaista ilma-aseampujista kilpailee ilmakiväärillä ja ilmapistoolil-
la Vierumäellä runsaan kahden vuoden kuluttua, mikä kiinnostaa 
mediaakin. Edellisissä olympialaisissa Pekingissä 2008 euroop-
palaiset voittivat ilma-aselajeissa kuusi mitalia 12:sta. Vierumäellä 
ampuu todennäköisesti muutama Lontoon olympialaisten mitalisti.

Ilma-aseiden EM-kilpailu ja paikka Suomen joukkueessa ovat 
mainio tavoite isolle joukolle suomalaisia ampumaurheilijoita. Jouk-
kueen enimmäiskoko on 36 ampujaa, kun EM-mitaleista kilpaillaan 
kolmessa lajissa, ilmakiväärissä, -pistoolissa ja liikkuvassa maalis-
sa, neljässä sarjassa eli naisissa, tytöissä, miehissä ja pojissa.

Ilma-aseiden EM-kilpailu on Suomen Urheiluopistolle mainio 
väline markkinoida omia palveluitaan. ESC nimesi Suomen Ur-
heiluopiston, Kuortaneen Urheiluopiston ja Tanhuvaaran Urhei-
luopiston virallisiksi harjoituskeskuksikseen syyskuussa 2008. 
EM-kilpailun myötä viimeistään 2012 kaikki ampumaurheilussa 
kilpailevat Euroopan maat tulevat tutustumaan Vierumäen harjoi-
tusmahdollisuuksiin.

Ilma-aseiden EM-kilpailu on iso mahdollisuus jollekin seuralle tai 
seurayhtymälle luoda Vierumäelle iso vuosittainen ilma-asekilpailu 
Saksan Münchenin ja Ruotsin Sävsjön mallin mukaisesti. Jo ennen 
EM-kisaa ehtii hyvin järjestää ainakin esikisan vuonna 2011.

Suomi pärjäsi ESC:n yleiskokouksen äänestyksissä hyvin, kun 
Euroopan ampumaurheiluliittojen kokousedustajat äänestivät 
Pekka Kuusiston järjestön varapuheenjohtajaksi. Kuusisto on ai-
emmin toiminut ESC:n teknisen komitean puheenjohtajana ja toi-
mii Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) liikkuvan maalin 
komitean puheenjohtajana. Kuusiston nauttimasta arvostuksesta 
kertoo se, että hän sai varapuheenjohtajavaalissa eniten ääniä. 
Arvostettu päättäjä on aina vaikutusvaltainen.

EM år 2012 en stor utmaning  
och en stor möjlighet
Finlands Sportskytteförbund, dess luftvapenskyttar och fören-
ingar samt Finlands Idrottsinstitut fick en stor utmaning och en 
stor möjlighet i och med att Europeiska Skyttekonfederationen 
(ESC) röstade Finland till arrangör för EM i luftvapen år 2012. 
Finland vann över Portugal med rösterna 51 mot 43 på ESC:s 
generalförsamling i Osijek, Kroatien den 11 juli. Sportskytteför-
bundet ämnar arrangera EM-tävlingen i Finlands Idrottsinstituts 
Vierumäki Arena.

EM i luftvapen är en stor och högklassig skyttetävling. Varje 
år deltar över 40 länder och drygt 750 skyttar. En stor del, even-
tuellt de flesta, av världens bästa luftvapenskyttar kommer om 
drygt två år att tävla i luftgevär och luftpistol i Vierumäki, vilket 
även torde intressera media. I OS i Peking år 2008 vann euro-
peiska luftvapenskyttar sex medaljer av tolv. I Vierumäki kommer 
det troligtvis även att delta medaljörer från OS i London.

EM i luftvapen och en plats i Finlands lag är en utmärkt mål-
sättning för mången finländsk skytt. Upp till 36 skyttar får plats 
i laget då kampen om EM-medaljer utspelas i tre grenar: luftge-
vär, luftpistol och rörligt mål, och i fyra klasser: damer, flickor, 
herrar och pojkar.

För Finlands Idrottsinstitut är EM i luftvapen utmärkt mark-
nadsföring.  

ESC utnämnde i september 2008 Finlands Idrottsinstitut, Ku-
ortaneen Urheiluopisto och Tanhuvaaran Urheiluopisto till sina 
officiella träningscenter. I och med EM-tävlingarna kommer alla 
europeiska länder som tävlar i sportskytte senast år 2012 att be-
kanta sig med träningsmöjligheterna i Vierumäki.

EM i luftvapen innebär en stor möjlighet för föreningar att ar-
rangera en stor, årlig tävling i Vierumäki i stil med tävlingarna i 
München i Tyskland och Sävsjö i Sverige. Före EM finns det gott 
om tid att arrangera en förtävling år 2011.

Finland klarade sig bra i ESC:s röstningar i och med att de 
europeiska sportskytteförbundens representanter även röstade 
Pekka Kuusisto till organisationens vice ordförande. Kuusisto 
har tidigare varit ordförande för ESC:s tekniska kommitté och är 
nu ordförande för Internationella Sportskytteförbundets (ISSF) 
running target-kommitté.  

Att Kuusisto fick flest röster i viceordförandevalet visar hur 
högt uppskattad han är. Och en högt uppskattad beslutsfattare 
är alltid inflytelserik.

Pääkirjoitus / 
Matti Viitanen
päätoimittaja
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s
chönebeckin vuonna 1829 perustetulla patruunateh-
taalla on ollut lukuisia omistajia. Sen historia on ollut 
sekä kiehtova että myrskyisä. Nyt keskitymme kuitenkin 
aivan lähimenneisyyteen ja nykyaikaan. 

DDR:n hajoamisen jälkeen silloinen Patruunatehdas Lapua 
Oy osti vuonna 1992 Schönebeckin patruunatehtaan ja siitä 
muodostettiin SK Jagd- und Sportmunitions GmbH. Valmistet-
tavien 22 LR -patruunoiden tavaramerkki oli SK. Lisäksi valmis-
tettiin haulikonpatruunoita merkeillä Hubertus, Horrido, Olym-
pus, Treffer, Torhammer, Nimrod ja lisäksi rahtihommina muita 
tavaramerkkejä, esimerkiksi Lapua.

Lapuakin koki 1990-luvulla omistajanvaihdoksia. Ensin osaksi 
Patria Industries'ia vuonna 1997, sitten 1998 syntyi norjalais-
ruotsalais-suomalainen Nammo Lapua. Vuonna 2004 Schö-
nebeckin yrityksen nimi muutettin muotoon Lapua GmbH. Se 
toimii Nammo Lapuan 100 %:sti omistamana tytäryhtiönä.

Lapua GmbH:n nykyinen toimitusjohtaja Gerald Fetz, 45, 
on ollut ruotelissa vuodesta 2006. Hän seuraa pitkäaikaista 
toimitusjohtajaa, Dr. Georg Plenikowskia, joka siirtyi emoyhtiö 
Nammon neuvonantajaksi vuonna 2008. Dr. Plenikowskilla on 
kuitenkin vielä toimisto Lapua GmbH:n hallintorakennuksessa, 
joten hänen asiantuntemuksensa on käytettävissä.

Teksti: Pekka Suuronen   Kuvat: Matti Erkkilä ja Lapua GmbH

>>

Lapualaista
tarkkuutta
saksasta

Saksan Schönebeckissä sijaitseva patruunatehdas on eräs Euroopan 
vanhimmista. Vuodesta 2004 lähtien sen nimi on ollut Lapua GmbH. 
Urheiluampuja kävi tutustumassa tähän 180 vuotta täyttävään tehtaaseen, 
jossa uudet tuulet sekoittuvat historian siipien havinaan.
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Saksan käytännön mukaan yrityksissä voi olla kaksi toimitusjoh-
tajaa. Näin oli myös SK:n alkuaikoina. Dr. Plenikowskin rinnalla oli 
suomalaisia toimitusjohtajia: Juha Mikkola (1993-1995), Ilkka Ala-
raudanjoki (1995-1997), Seppo Savola (1997-1998), Markku Aalto 
(1998-1999). Sitten Gerald Fetz oli Dr. Plenikowskin parina vuosina 
2006-2008. Nyt toimitaan yhdellä toimitusjohtajalla.

22-tuotanto siirretty saksaan
Vuonna 2007 Nammossa tehtiin työnjako, jonka mukaan Suomen 
tehdas Lapualla tulee keskittymään keskussytytteisten patruunoi-
den tuotantoon, ja reunasytytteiset valmistetaan pelkästään Schö-
nebeckin tehtaalla. Tuotannon siirto Lapualta Saksaan saatettiin 
loppuun helmikuussa 2008.

Syitä tähän päätökseen on monia. Kahdessa paikassa ei ollut jär-
kevää valmistaa samankaltaista tuotetta. Saksan eduiksi katsottiin 
muun muassa modernimpi ja nopeampi konekanta, raaka-aineiden 
ja valmiiden tuotteiden markkinoiden läheisyys sekä tuotantoon 
tarvittavien rakennusten ja tonttimaan yltäkylläisyys Wilhelm Düm-
lingstrassella. Päätös Saksan hyväksi oli talous-, markkina- ja geo-
poliittinen.

Gerald Fetz painottaa, että tuotannon siirto tapahtui saumatto-
mana suomalais-saksalaisena yhteistyönä, ja että tuotekehitys on 
jatkossakin suomalais-saksalaista. Vaikka Lapua-niminen tuote val-
mistetaan Saksassa, on se kuitenkin juuriltaan vahvasti suomalai-
nen brändi. Nykyisenä globalisaation aikana ei valmistusmaalla ole 
enää sellaista merkitystä kuin 50 vuotta sitten.

Lapua-brändi
Lapuan sortimentti uusittiin tuotannon siirron yhteydessä kokonaan. 
Uusia lapualaisia kaks'kakkosia on kuutta laatua: X-Act, Midas+, 
Center-X, Pistol King, Pistol OSP ja Polar Biathlon.

Kaikkien luodit painavat 2,59 g eli 40 grainia. Ne ovatkin samoja, 
paitsi Polar Biathlonin luoti on 0,005 mm paksumpi. Lähtönopeuksis-
sa on sitten eroja. X-Act, Midas+ ja Center-X lähtevät piipunsuusta 
327 m/s, Pistol King 292, Pistol OSP 277 ja Polar Biathlon 337 m/s. 
Pistol OSP:ssa on pyritty mietoon rekyyliin olympia-ammuntaa silmäl-
lä pitäen. Polar Biathlon on nimensä mukaisesti suunniteltu ampuma-
hiihtoon ja kylmiin olosuhteisiin. Pistoolipatruunoiden lähtönopeudet 
on mitattu 150 mm piipusta, muut 660 mm kiväärinpiipusta.

Vuonna 2008 introttu X-Act on Lapua-brändin lippulaiva. Sen 
ympärille on kiedottu salamyhkäisyyden verho. Kerrotaan, että tuo-
tantomenetelmät ja filosofiat ovat aivan uudet. Emme päässeet lain-
kaan Lapua-patruunoiden tuotantotiloihin, ja Gerald Fetzin mukaan 
sinne eivät pääse kaikki Lapuan työntekijätkään.

Tällä hetkellä parhaiten myyvä Lapuan 22-patruuna on Center-
X. Se on kuuluisan keltaisen Masterin seuraaja. Polar Biathlonin 
menekki on taattu, sillä ampumahiihto on erittäin suosittua Keski-
Euroopassa. Patruunan markkinaosuus ampumahiihdossa on 80 
prosenttia.

L a pu a - pa t r u u n a t 
ovat tarkoitetut tarkkuu-
sammuntaan. Mikään 
Lapuan uusista patruu-
noista ei täytä Suomen 
metsästysasetuksen 16 
§ vaatimusta (Eo > 150 
J). Metsästystä varten 
ovat SK-tuotteet.

sk-brändi
SK-nimellä valmistetaan 
9 patruunalaatua: Rifle 
Match, Pistol Match, 
Pistol Match Spezial, 
Standard Plus, Magazi-
ne, Z Reduced Charge, 
Subsonic, High Velocity Hollow Point ja High Velocity Solid.

Lähtönopeudet vaihtelevat 260 ja 385 m/s välillä. Luotien painot 
ovat 2,59 g paitsi Z Reduced Chargessa on 1,80 g Shortin luoti 
ja metsästykseen sopivissa High Velocityssa on 2,60 grammainen. 
High Velocityn suuenergia on 193 ja Pistol Match Spezialin 154 J, 
mitkä ylittävät metsästysasetuksen 150 J vaatimuksen. Näitä pat-
ruunoita voi käyttää myös 22-siluettiammuntaan.

Markkinointipäällikkö Jörg Melcher, 52, kertoo, että SK-patruunat 
sopivat sekä rata-ammunnan harjoitteluun että kilpailuihin. Stan-
dard Plus on SK:n eniten myyty patruuna. Magazine on peltipurkkiin 
pakattu edullinen harjoituspatruuna. Aliääninen ja kevytluotinen Z-
patruuna sopii vaikkapa taajama-alueen haittaeläintorjuntaan.

22 Shortin valmistus on lopetettu, mutta varastossa on vielä 65000 
patruunaa eli ei juuri mitään. Kun ne on myyty, lisää ei enää valmisteta.

Lapua GmbH eli ole tuomassa markkinoille 22 WMR -patruunaa. 
Sen sijaan raskasluotista 22 LR:a tullaan harkitsemaan, kunhan La-
pua X-Act- ja Midas+ -prioriteetit on saatu hiottua täyteen iskuun. 
Jos tämä metsästykseen ja siluettiammuntaan tarkoitettu patruuna 
materialisoituu, sen brändi tulee olemaan SK.

muut tuotteet
Schönebeckin tehdas oli takavuosina kuuluisa haulikonpatruu-
noistaan, Hubertus metsästyksessä ja Sellier & Bellot kiekkoam-
munnassa. DDR:n aikaan järjestettiin kansallisia ja kansainvälisiä 
cupeja Suhlin aseilla ja Schönebeckin patruunoilla. Tehdas valmisti 
aikoinaan kaikki haulipatruunan komponentit itse, ruuti pois lukien.

Markkinatilanne on muuttunut. Italialaiset valmistavat patruunoi-
ta sellaisella hintatasolla, että muut pyörittelevät ymmällä päätään. 
Haulikonpatruunoiden merkitys Lapua GmbH:n liikevaihdossa on 
supistunut 15 prosenttiin. Yritys profiloituu yhä enemmän 22 LR 
-valmistajaksi. Reunasytytteiset patruunat tekevät nyt neljä viides-
osaa liikevaihdosta.

>>

1. 3.2.
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1. Schönebeck valmistaa 200 miljoonaa tällaista patruunaa vuodessa.

2. Luotiaihiot käyvät läpi monta työvaihetta ennen kuin ne 
istutetaan patruunan päähän.

3. Tehdas valmisti aikoinaan haulit perinteisellä 
pudotusmenetelmällä (kuva tehdasmuseosta).

4. Markkinointipäällikkö Jörg Melcher esittelee  
ylpeänä yrityksen lippulaivoja.

5. Näistä lyijyharkoista syntyy luoteja.  
Takana Lapua GmbH:n palvelukeskus.

6. Kauniista messinkirainasta vedetään monen  
työvaiheen kautta 22 LR:n hylsy.

7. Haulipatruunat olivat pitkään Schönebeckin tehtaan  
selkäranka. Esimerkiksi Hubertusta valmistetaan yhä.

8. Tehdasmuseo on syntynyt pitkälti edellisen toimitusjohtaja  
Dr. Georg Plenikowskin sitkeän uurastuksen tuloksena.

9. Toimitusjohtaja Gerald Fetz vastaa Lapua GmbH:n 
menestymisestä kovassa kilpailussa.

10. Lapuan ja SK:n patruunoilla menestyneet ovat muistaneet 
tehdasta. Suuressa kuvassa Saksan legendaarinen 
ampujahiihtäjätär Uschi Disl.

11. Robotti pakkaa patruunat ihmiskäden koskematta.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.
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Noin viisi prosenttia liikevaihdosta tulee eri kaliiperien paukkupat-
ruunoista. Näitä käytetään urheilukilpailuissa, koirankoulutuksessa 
ja lintujen karkotuksessa. Jonkin verran paukkupatruunoita menee 
itsepuolustuskäyttöön.

Ilma-aseluotien valmistus lopetettiin vuonna 2006 ja koneet myy-
tiin ulkomaille. Fetzin mukaan paluuta tälle alalle ei ole.

Lapua teamit 
Monia tuotteita markkinoidaan alan huippunimien avulla, eikä La-
puakaan ole poikkeus. RF Lapua Teamin vetäjä on Juha Hirvi. Jäse-
niä tällä hetkellä ovat Saksaa edustavat Sonja Pfeilschifter, Matthias 
Raiber ja Munkhbayar Dorjsuren, Unkarin Peter Sidi ja Britannian 
Mick Gault. Kokoonpano ei ole kiveen hakattu, vaan Lapua GmbH 
etsii kokoajan nuoria lupauksia. Tiimin optimikooksi on ajateltu 8-10 
henkeä.

Keskussytytteisten patruunoiden Lapua Team on eri juttu, ja sitä 
hallinnoidaan Suomesta. Sen kokoonpano tällä hetkellä on Juha 
Hirvi, Team Captain; Raine Peltokoski, FIN, practical; Charlotte Ja-
kobsen, DEN; Ole-Kristian Bryhn, NOR; Peter Sidi, HUN; Matthias 
Raiber, GER ja Per Sandberg, SWE.

Lisäksi Amerikan mantereella on oma Lapua Team USA, joka pi-
tää sisällään amerikkalaisia huippuampujia eri ammuntalajeista.

palvelukeskus
Vuonna 2003 Schönebeckissä vihittiin käyttöön ampujain palve-
lukeskus (Lapua Service Center). Asiakas voi tuoda tänne oman 
aseensa ja valita siihen parhaiten käyvän patruunan. Kasoja voi-
daan ampua tarkoin kontrolloiduissa olosuhteissa. Tällä lailla saa-
daan esille yllättäviä eroja patruunoiden, jopa patruunaerien välillä. 

Keskukseen toimitaan etukäteen asiakkaan tilaamat patruunalaa-
dut ja niistä useita eriä valkattavaksi. Aseen raudat irrotetaan tukista 
ja kiinnitetään penkkiin joko aktiosta tai piipusta, asiakkaan valinnan 
mukaan. Yhdenkäden aseita varten on omat penkkinsä.

Aluksi ammutaan kymmenen "rasvalaukausta" ja lämmitetään 
piippua. Sitten ammutaan kymmenen "kilpalaukausta" rauhalliseen 
tahtiin. Taulupäässä on saksalaisen Meyton Elektronikin infrapuna-
tunnistimilla toimiva laitteisto, joka mittaa luodin kulun 0,011 mm 
tarkkuudella. Maalialueella risteilevät IR-säteet muodostaen 250 
megapikselin matriisin. Tätä voi verrata digikameraan, joka muo-
dostaa tarkan valokuvan 6-12 megapikselin kennostolla.

On kiehtovaa katsella, miten osumat napsahtavat tietokoneen 
näytölle silmänräpäyksessä. Patruunan käynti selviää jo ammunnan 
kestäessä. Näin edetään patruunaerä kerrallaan, kunnes löytyy se 
paras patruuna juuri asiakkaan omalle aseelle.

Palvelukeskuksen toimintaa on systematisoitu ja tehostettu vuo-
desta 2008. Lapuan laitos on maailman huippuluokkaa ja edustaa 
korkeinta teknologiaa kuluttajatasolla.

Palvelusta veloitetaan 30 euroa per piippu. Tämä sisältää testi-
patruunat. Kun se parhaiten käyvä patruuna löytyy, voi ampuja va-
rata itselleen joko koko erän (20.000 patruunaa) tai siitä yhden laa-
tikon (5.000 patruunaa) kerrannaisia. Nämä patruunat toimitetaan 
maahantuojan ja jälleenmyyntiverkoston kautta ampujalle. Patruu-
nakaupat on siis tehtävä oman asekauppiaan kanssa jo ostolupa-
menettelyn kannalta. Schönebeckistä ei voi lähteä ajelemaan kotiin 
patruunat auton takakontissa.

Jos ampuja sattuu olemaan ampumahiihtäjä, hän voi pyytää sekä 
patruunat että aseet jäähdytettäväksi haluttuun lämpötilaan -15° - 
-25°C välillä. Pakastamisesta peritään 50 euron kertamaksu.

Palvelukeskuksessa osumat ilmestyvät kuvaruudulle 
välittömästi laukauksen jälkeen, 0,011 mm tarkkuudella.

Nammo palvelukeskus ja tehtaan koeampumarata avattiin vuonna 2003. Kuva  Lapua GmbH.
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Lapuan ampumakeskuksessa käy asi-
akkaita kaikkialta Euroopasta, myös Suo-
mesta. Jörg Melcher arvioi, että ampujat 
ovat testanneet eniten Polar Biathlonia, 
Center X:ää ja Midas +:aa. Lippulaiva 
X-Act on niin uusi, etteivät tilastot ole eh-
tineet vielä kertyä. SK:n patruunoista eni-
ten testataan Standard Plus'aa ja Pistol 
Matchia.

Valoisa tulevaisuus
Lapua GmbH:llä on 75 työntekijää. Teh-
das valmistaa kolmessa vuorossa pyö-
reästi 200 miljoonaa 22 LR -patruunaa 
vuodessa. Maailman vuosituotannon 
arvioidaan olevan noin 2 miljardia, joten 
Lapua GmbH:lla on kunnioitettava 10 % 
siivu markkinoista. Liikevaihto ei ole julkis-
ta tietoa.

Toimitusjohtaja Fetzin mukaan maailmas-
sa on kolme valmistajaa, joiden tuotteilla 
voidaan kilpailla arvokisojen mitaleista. 

- Lapua on näistä yksi, kertoo Fetz mutta 
kieltäytyy nimeämästä kahta muuta. 

- Valmistajiahan maailmassa on hyvin 
monta, mutta valtaosin tuotteet ovat niin 
sanottuja plinkkeritasoisia, hän lisää.

Lapua GmbH:lla näyttää olevan päättä-
väinen ilme ja kova vauhti päällä. Nyt tuot-
teita viedään 53 maahan. Ykkösmarkkina-
alue on Saksa. Seuraavaksi tulevat USA, 
Pohjoismaat, Australia, Etelä-Afrikka, 
Chile ja Venäjä. Maailmaa ei kuitenkaan 
aiota lähteä valloittamaan massavolyymil-
lä, vaan Lapuan tähtäimessä on laadun 
huipulle pääseminen. u

1826 ranskalaiset emigrantit louis sellier ja niko-
laus Bellot perustavat räjähdyselohopeaa ja 
perkussionalleja valmistavan tehtaan prahaan

1829 sellier & Bellot perustaa satelliittitehtaan 
schönebeckiin, preussiin. nimi s&B Zündhüt-
chenfabrik. paikka valitaan kulkuyhteyksien 
(Elbe-joki) ja salpietarikaivosten vuoksi

1872 Yhtiömuoto osakeyhtiöksi, aktiengesellschaft. 
6 osakasta

1878 paperihylsyisten patruunoiden valmistus alkaa, 
aluksi lefaucheux- eli piikkisytytteisinä

1886 s&B saa oikeudet keskussytytteisten patruu-
noiden valmistukseen

1903 haulien pudotustorni rakennetaan

1904 s&B:n valmistusohjelmassa 79 patruunaa, 
joista 48 luotipatruunaa

1914 1. maailmansota syttyy. Yritys valmistaa sota-
materiaalia, mm. rautaisia kiväärinhylsyjä

1918 preussista tasavalta ("Weimarin saksa")

1921 nimi Zündhütchen- und patronenfabrik, vorm. 
s&B. omistajaksi itävaltalainen  
Österreichische Waffenfabrikation

1926 omistajaksi itävaltalainen steyr-Werke 

1930 omistajaksi itävaltalainen hirtenberger. 
nimeksi patronen-, Zündhütchen- und Metall-
warenfabrik a.-G., vorm. sellier & Bellot

1933 omistajaksi saksalainen Dynamit nobel. s&B 
mainostaa savuttomia "hubertus" haulikon-
patruunoita, joissa "sinoxid" nalli (Dynamit 
nobelin patentti)

1933 Yritys fusioidaan lignose sprengstoffwerk 
Gmbh:n (per. 1913) kanssa. tähän on 
aiemmin fusioitu schönebeckissä toimivat 
norddeutsche Munitionfabrik (per. 1898) 
ja sprengstoff- und patronenfabrik a. & W. 
allendorff (per. 1904)

1933 omistajaksi saksalainen i.G.Farben, maailman 
neljänneksi suurin teollisuusyhtiö

1933 hitlerin nsDap:n saksa ("kolmas valtakunta")

1939 2. maailmansota alkaa. tehtaan resursseja 
käytetään sotatarpeiden tuottamiseen

1945 neuvostojoukot miehittävät schönebeckin. 
tehdasrakennuksia puretaan ja räjäytetään

1946 haulikonpatruunoiden lataus aloitetaan jälleen 
miehittäjien metsästysharrastusta varten

1948 tehtaan alueelle sijoittuu venäläinen varuskun-
ta, jonka sisällä tehdas rupeaa valmistamaan 
sotilastuotteita

1948 osaksi vvB organaa (vereinigung volksei-
gener Betriebe), kansallistettujen yritysten 
yhteenliittymä

1949 DDr:n valtio perustetaan 7.10.1949. Deutsche 
Demokratische republik = "itä-saksa"

1950 Yritys toimii nimellä jagdpatronen- und 
Metallwarenfabrik, vormals s&B

1951 Yrityksestä osa vEB sprengstoffwerk i:a  
(vEB = valtion omistama yritys)

1952 räjähdysainetehtaan patruunanvalmistus 
osioidaan nimelle produktionsbereich jagd- 
und sportmunition

1961 vuosituotanto 25 milj. haulikonpatruunaa,  
40 milj. 22 -patruunaa

1965 tuotteita viedään 26 maahan

1966 suhlissa järjestetään ensimmäinen kansainväli-
nen haulikko-Grandprix, jota varten kehitetään 
uusi kiekkopatruuna hubertus rekord

1968 tehtaan työntekijä kurt Czekalla ampuu 
Meksikon olympialaisissa trapissa pronssia 
(tulos 196)

1983 hankitaan haulikonpatruunoiden tuotantolait-
teet Belgiasta

1988 leipzigilainen axel Wegner voittaa skeetin 
olympiakultaa soulissa hubertus-patruunoilla 
(tulos 222, uusi olympiaennätys)

1989 hankitaan Euroopan uudenaikaisimmat 22 lr 
patruunoiden tuotantolaitteet hirtenbergeriltä 
itävallasta

1989 9.11. Berliinin muuri murtuu, rajat avautuvat. 
DDr:n lähtölaskenta alkaa

1990 Yritys osaksi anhaltinische Chemische Fabri-
ken Gmbh:ta (aFC)

1990 saksat yhdistyvät 3.10.1990. DDr lakkaa 
olemasta 

1991 patruunatehdas lapua oy neuvottelee aCF:n 
patruunatehdasosiosta

1992 patruunanvalmistus erotetaan aCF:stä. nimek-
si sk jagd- und sportmunitions Gmbh (= sk). 
lapua ostaa tämän osan

1992-
1995

voimakkaita saneeraustoimenpiteitä sk:n 
tappioiden pienentämiseksi

1993 sk ostaa uudet haulipatruunakoneet italiasta

1997 patria industries muodostetaan. lapuasta osa 
patriaa. patrian toimitusjohtaja jorma Eloranta 
on myymässä sk:ta markalla

1998 nammo konserni muodostetaan. patria siirtää 
patruunoiden valmistuksen nammolle. lapu-
asta osa nammoa sk:sta osa nammo small 
Caliber Division'ia. sk:n työntekijöiden määrä 
käy alimmillaan 34:ssä

1999 vanha historiallinen tehdas schönebeckin 
keskustassa puretaan

2000 sk saa päänavauksen usa:n markkinoille

2002 suuri laadunohjausprojekti saksalaisten ja 
japanilaisten asiantuntijoiden johdolla

2003 sk avaa huhtikuussa palvelukeskuksen 
"nammo service Center" (koeampumaradan) 
schönebeckissä. tämä palvelee myös yrityk-
sen omaa tuotekehitystä

2004 laatusertifikaatti Din iso 9001:2000

2004 sk organisoidaan uudelleen, nimeksi lapua 
Gmbh. Yritys 100 %:sti nammo lapuan 
tytäryhtiö

2006 nammo lapua organisoi toimintansa 
liiketoiminta-alueisiin pienikaliiperiset  
"Centerfire" ja "rimfire"

2008 reunasytytteisten patruunoiden tuotanto 
siirretään lapualta saksaan

2008 lapua Gmbh introaa kokonaan uuden 
sarjan 22 reunasytytteisiä patruunoita lapua 
-brändin alla

2009 tuotanto noin 200 miljoonaa 22 -patruunaa 
kolmessa vuorossa. henkilökunta 75. tuotteita 
viedään 53 maahan

ScHÖNEbEckIN TEHTaaN aIkajaNa

Teknikko Andreas Schnitzeler koeampuu 
asiakkaan asetta palvelukeskuksessa.

Lähteet: Karl-Heinz Pape - Georg Plenikowski: 
Munitionsfertigung in Schönebeck/Elbe 1829-2004, 
Braunschweig 2004. Haastattelut Schönebeckissä







Venäjä rohmusi ylivoimaisesti suurimman mitalisaaliin ISSF:n ruutiaselajien  
EM-kilpailussa kroatian Osijekissa 14.-25. heinäkuuta. Venäläiset ampuivat 36 
mitalia, 18 kultaa, 12 hopeaa ja 6 pronssia, yhteensä 37 lajissa. 
Suomi on mitalitaulukossa neljänneksi paras pohjoismaa. Mitalien määrällä 
laskettuna Suomi on kolmanneksi paras, kun suomalaiset ottivat 5 hopeista mitalia 
ja 1 pronssisen mitalin ja tanskalaiset 2 kultaista mitalia ja 1 hopeisen mitalin. 
Norjalaiset ja ruotsalaiset olivat tällä kertaa selvästi parempia: norjalaiset ampuivat 13 
(6 kultaa – 5 hopeaa – 2 pronssia) ja ruotsalaiset 14 (5 – 6 – 2) mitalia.

Suomella kuuden mitali  n EM-kisat,
Venäjä rohmusi 36 mitalia

Teksti ja kuvat:
Matti Viitanen

H
anna Etula ampui loistavasti kaksi EM-hopea pienois-
kiväärin makuuasennon kilpailussa keskiviikkona 15. 
heinäkuuta. Hanna Etula tähtäsi hopeaa henkilökoh-
taisessa kilpailussa 593 pisteellä häviten voiton vain 

napakymppien määrällä. Suomen joukkue, Etula, Tiia Törmälä ja 
Marjo Yli-Kiikka, ampui EM-hopeaa häviten voiton pisteellä.

Erittäin tasaisessa naisten kisassa peräti viisi parasta laukoi 593 
pistettä, joten monenlaiset tasatulossäännöt ratkaisivat mitalisijoituk-
set. Ruotsin Marie Enqvist voitti, kun hän ampui 39 napakymppiä. 
Hanna Etula oli toinen, kun hän ampui 34 napakymppiä ja hänen 
viimeinen sarjansa oli 100 pistettä. Bulgarian Viktoria Ivancheva oli 
kolmas, kun hän ampui 34 napakymppiä ja hänen viimeinen sarjan-
sa oli 99 pistettä. Ranskan Myriam Duperron jäi neljänneksi 31 na-
pakympillä ja Iso-Britannian Johanne Brekke viidenneksi 30 napa-
kympillä. Tiia Törmälä oli 12:s 591 pisteellä eli vain kahden pisteen 
päässä voitosta ja Marjo Yli-Kiikka 18:s 589 pisteellä.

Iso-Britannia (Johanne Brekke 593, Michelle Smith 591, Sharon 
Lee 590) voitti naisten joukkuekilpailun 1774 pisteellä. Hopeaa am-
punut Suomi jäi kultamitalista vain yhden pisteen. Tasaisessa kilpai-
lussa pronssimitalisti Saksa hävisi Suomelle vain kaksi pistettä.

Etula: ”Olen tyytyväinen”
- Olen tyytyväinen. Heti kisan jälkeen ajattelin, että olen tyytyväinen 
593 pisteen tulokseen tässä kelissä, vaikka muut olisivat parempia. 
Suoritukseni oli hyvä. Minun mielestäni sisäkymppien määrä on oi-
kea tapa ratkaista paremmuus tasapisteissä, Hanna Etula kommen-
toi kahta EM-hopeamitaliaan.

- Sisäkymppien ampuminen kertoo ampujan taidosta. Sisäkymp-
pejä hakiessa pitää ampua välillä enemmän riskillä kuin pelkkää 
kymppiä hakiessa.

Lahden Ampumaseuraa edustava 28-vuotias Hanna Etula ker-
toi kisan aloittamisen olleen vaikeaa. 20 ensimmäistä koelaukausta 
menivät lähes sinne tänne.

- Silloin en katsonut tarpeeksi tarkasti tuulta, joten osumat eivät 
olleet keskellä. Kymmenen viimeisen koelaukauksen aikana piti kat-
soa, minkälaiseen tuuleen ammun, hollolalainen Etula kertoi.

- Tässä kelissä oli helppo ampua ysejä tuuleen, jos oli vähänkään 
huolimaton. Tuuli ei näyttänyt pahalta, mutta minun mielestäni kaik-
kia tuulenvireitä ei pystynyt lukemaan viireistä. Itse ammuin oikealta 
tulevaan kevyeen tuuleen. Kun tuuli tyyntyi liikaa, osuma oli ysi oi-
kealla alhaalla. Pari yseistäni oli omia virheitäni. 

Hanna Etula sanoi kisavireensä olleen rennon. Rennosti ampuen 
hänen laukauksensa napsuivat kymppiin, vaikka hän ei pidäkään 
itseään hyvänä makuuampujana.

- Fiilis oli mukava. Tiedän olevani hyvässä kunnossa ja toisaalta 
tämä oli niin sanotusti vain makuuasennon kilpailu (ei ole olympiala-
ji), vaikka tässä kilpailussa on ihan yhtä vaikea menestyä kuin pie-
noiskiväärin asentokilpailussa, hän kertoi.

Hanna Etula
ampui makuulta
kaksi hopeaa



Suomella kuuden mitali  n EM-kisat,
Venäjä rohmusi 36 mitalia

MITaLITaULUkkO
sija maa kulta hopea pronssi mitalit yhteensä

1 venäjä 18 12 6 36
2 italia 7 6 3 16
3 sveitsi 7 3 10
4 norja 6 5 2 13
5 tshekki 5 7 6 18
6 ruotsi 5 6 3 14
7 saksa 4 7 10 21
8 Espanja 4 2 1 7
9 puola 3 4 3 10

10 tanska 2 1 3
11 unkari 2 5 7
12 itävalta 1 5 3 9
13 ranska 1 3 9 13
14 ukraina 1 2 6 9
15 slovenia 1 1 2 4
16 Bulgaria 1 3 4
17 kypros 1 2 3
17 iso-Britannia 1 2 3
17 portugali 1 2 3
20 serbia 1 1 2
21 valko-venäjä 1 1
22 suomi 5 1 6
23 kroatia 1 1
23 liettua 1 1
23 san Marino 1 1
23 turkki 1 1
27 armenia 1 1
27 romania 1 1
27 slovakia 1 1

EM-kilpailussa ammuttiin kaikkiaan 37 lajia.
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- Koko ajan tein kympillä töitä. Vaikka ammunta sujuikin, keskityin 
jokaiseen laukaukseen, etten olisi tehnyt huolimattomuusvirheitä. 

Hanna Etulan ennätys pienoiskiväärin makuuasennon kilpailussa 
on 595 pistettä. Kauden tärkeimmässä makuuasennon kilpailussa 
hän pääsi kahden pisteen päähän ennätyksestään.

- Minulla on nyt niin hyvä Anschützin aseen ja Lapuan Midas+ -pat-
ruunan yhdistelmä, että olisin tänä vuonna jo voinut ampua uuden 
ennätyksen. Sain tälle kaudelle uuden tukin pienoiskivääriin ja se on 
toiminut todella hyvin. Kotimaan kilpailuissa olen söhlännyt turhaan.

Hanna Etula on urallaan voittanut kaksi ilmakiväärin EM-hopeaa 
(2003 ja 2007) ja ampunut samalla Suomelle olympiamaapaikan. 
Tänään voitettu EM-hopea on hänen ensimmäinen henkilökohtai-
nen pienoiskiväärimitalinsa naisten sarjassa. Tyttöjen sarjassa hän 
on voittanut pienoiskiväärin makuuasennon Euroopan mestaruuden 
2001 Kroatian Zagrebissa.

- Arvostan enemmän ilmakiväärimitaleita, mutta tämä on tärkeä 
mitali. Nyt makuuammunta kulkee uudelleen vaikeiden vuosien jäl-
keen. Tämä mitali auttaa osaltaan tekemään töitä seuraavat kolme 
vuotta kohti Lontoon 2012 olympialaisia. Siellä haluan olla hyvä 
ampuja sekä ilma- että pienoiskiväärissä ja kilpailla mitalista. Sen 
vuoksi olen nyt painottanut harjoitteluani selvästi pienoiskivääriin, 
jossa minun on nostettava tulostasoani.

Lontoo on päätepiste
Hanna Etula sanoo Lontoon olympialaisten olevan hänen uransa 
päätavoitteen. Olympialaisten jälkeen hän harkitsee uransa jatkoa. 
Pekingin olympialaisissa hän oli ilmakiväärissä 21:s 394 pisteellä ja 
pienoiskiväärissä 24:s 577 pisteellä.

- Nyt tuntuu siltä, että olympialaisten jälkeen on ison arvioinnin 
paikka. Huippu-urheilu-ura voi päättyä silloin.

Etula aloitti Lontoo-projektinsa jo tänä vuonna antamalla kovia 
näyttöjä olympiakomitealle, jotta ansaitsisi opetusministeriön ve-
rottoman 15.000 euron urheilija-apurahan. Olympiakomitea tekee 
ministeriölle ehdotuksen apurahaurheilijoista. Tänä vuonna neljä 
ampumaurheilijaa on urheillut OPM:n apurahan turvin: olympiakulta-
mitalisti Satu Mäkelä-Nummela, olympiapronssimitalisti Henri Häk-
kinen ja olympiafinalisti Mira Nevansuu (15.000 €) sekä Tiia Törmälä 
(nuorten urheilijan 7.500 euron apuraha). EM-hopean lisäksi Etula 
tähtäsi ilmakiväärillä viidenneksi ja pienoiskiväärillä seitsemänneksi 
maailmancupissa Pekingissä huhtikuussa.

- Kuluva vuosi on ollut taloudellisesti tiukka. Ilman urheilija-apura-
haa on hankala valmentautua ammattimaisesti ja kilpailla mitaleista 
olympialaisissa. Suurin osa huipuista on ammattilaisia eikä heille ole 
varaa antaa tasoitusta, hän sanoi kauden päätyttyä elokuun lopulla.

- Olympialaisissa pitäisi olla niin hyvässä kunnossa, ettei tarvitse 
ampua ennätystään menestyäkseen. Lisäksi tulosvarmuus pitäisi 
olla sellainen, että kauden jokaisessa kisassa on finaalirajalla tai 
finaalissa.

Etula kävi lonkan tähystysleikkauksessa EM- ja SM-kilpailujen jälkeen 
elokuun alussa, mikä oli omalta osaltaan yksi osa olympiavalmistautu-
mista. Hänen oikeasta lonkkanivelestään korjattiin pieni repeämä.

- Lonkka on vaivannut jo pari vuotta. Yritin kuntouttaa sitä vuoden 
verran, mutta kivut jatkuivat, joten leikkaus oli viimein ainut vaihto-
ehto. Viikon kuljin kyynärsauvoilla ja sen jälkeen aloitin jumpan ja 
vesijuoksun. Toisella viikolla pääsin jo kävelemään sienimetsäänkin, 
joten toipuminen on sujunut hyvin, hän toteaa.

- Lonkka ei ole haitannut ampumaharjoittelua, mutta se on vai-
keuttanut oheisharjoittelua, mikä alkaa tuntua kropassa. Minun pi-
tää jatkossa pystyä tekemään enemmän fysiikkaharjoituksia, jotta 
voin ampua enemmän.

Seitsemän ME- ja EE-
tuloksen EM-kisat

Ampujat tähtäsivät seitsemän ME- ja EE-tulosta Pampas-
ampumaurheilukeskuksessa Kroatian Osijekissa. Kun 

Euroopan parhaat ampuivat ennätyksiä haulikolla, kiväärillä ja 
pistoolilla, EM-kilpailut voi arvioida kaikissa lajiryhmissä kova-
tasoisiksi. Olympialajeissa tehtiin kaksi ME- ja EE-tulosta, kun 
Norjan Tore Brovold rikkoi jokaisen kiekon skeetissä, ja muissa 
lajeissa lauottiin viisi ME- ja EE-tulosta.

Skeet, 125 kiekon peruskilpailu ja 25 kiekon finaali, miehet: 
Norjan Tore Brovold rikkoi kaikki peruskilpailun 125 kiekkoa ja 
finaalin 25 kiekkoa. Hän sivusi ME- ja EE-tuloksia.

Pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu: Ruotsi 
ampui joukkueella Erika Bengtsson, Elin Karlsson ja Hanna 
Saeker ME- ja EE-tuloksen 1771 pistettä. Vanha ennätys pa-
rani pisteen.

Trap, 75 kiekkoa, tytöt, joukkuekilpailu: Espanja rikkoi jouk-
kueella Karina Cantarero, Eva Maria Clemente ja Aitana Diaz 
193 kiekkoa ME- ja EE-tulokseksi. Vanha ennätys parani kuusi 
kiekkoa.

300 metrin kivääri, makuu, 60 ls, naiset: Tanskan Charlotte 
Jakobsen paukutti ME- ja EE-tulokseksi 599 pistettä Lapuan 
patruunalla. Vanhat ennätykset paranivat kaksi pistettä.

300 metrin kivääri, 3x40 ls, miehet: Unkarin Peter Sidi laukoi 
Lapuan patruunalla ME- ja EE-tulokseksi 1184 pistettä. Vanha 
ennätys parani kolme pistettä.

Isopistooli, 60 ls, miehet: Venäjän Aleksei Klimov sivusi 594 
pisteellään ME- ja EE-tulosta.



Krister Holmberg ampui pienoiskivääril-
lä EM-hopeaa liikkuvan maalin seka-

juoksuissa torstaina 16. heinäkuuta. Krister 
Holmberg tähtäsi 394 (197+197) pistettä. Eu-
roopan mestaruuden voitti Ukrainan Vladys-
lav Prianishnikov 396 (197+199) pisteellä.

- Kyllä olen ihan tyytyväinen. Ainahan ne 
ysit harmittavat, mutta niitä nyt vain tulee 
jokaisessa kisassa. Hyvänä päivänä olisi 
tuloksessa voinut olla pari pistettä lisää ja 
huonona päivänä pari pistettä vähemmän, 
inkoolainen Krister Holmberg kommentoi 
rauhalliseen tyyliinsä EM-hopeaansa.

- Sekajuoksujen hopeamitaliin ja normaa-
lijuoksujen viidenteen sijaan olen tyytyväi-
nen. Paljon paremmin ei minulla olisi voinut 
mennä näissä kisoissa. Vähän enemmän 
jos olisi ollut tuuria, normaalijuoksuissakin 
olisi voinut tulla mitali.

Miesten liikkuvan maalin sekajuoksujen 
kilpailu oli erittäin tasainen puoliväliin asti. 
Ensimmäisen 20 laukauksen jälkeen Holm-
berg oli kärjessä 197 pisteellä. Saman pis-
temäärän ampui kisan voittanut Ukrainan 
Prianishnikov ja Venäjän Maxim Stepanov 
(lopputuloksissa 11:s 387 pisteellä). 196 
pisteessä oli neljä ampujaa: Unkarin Joz-
sef Sike (7:s 390 pisteellä), Tshekin Bedrich 
Jonas (8:s 389 pisteellä), Venäjän Igor Ko-
lesov (13:s 385 pisteellä) ja Slovakian Peter 
Planovsky (16:s 382 pisteellä).

- Jännitys vaikuttaa tuloksiin toisella puo-
likkaalla. Jokainen tietää, mikä tilanne on 
ja jokainen yrittää ampua hyvin. Parhaat 
pystyvät parantamaan, jotkut pystyvät am-
pumaan kaksi tasaista puolikasta ja joillakin 
tulos tippuu, 37-vuotias Holmberg toteaa 
liikkuvan maalin ammunnan suolan vuosi-
kymmenin kokemuksella.

- Minulla oli tänään hyvä kutina. Jo ensim-
mäisellä kierroksella sain tsempattua itselle-
ni hyvän vireen. Toisella kierroksella pulssi 
oli korkealla heti alussa. On hyvä, että pulssi 
on tasaisen korkealla koko ajan, koska puls-
si on joka tapauksessa korkealla viimeisillä 
laukauksilla. Jos pulssi nousee kisan aika-
na, sen hallitseminen on vaikeaa. Kisassa 
pitää jännittää ja jännittäminen on tervettä.

Raseborgs Skyttarea edustava Krister 

Holmberg on yksi Suomen menestyneim-
mistä liikkuvan maalin ampujista. Hänen 
meriittilistallaan on muiden muassa pienois-
kiväärin sekajuoksujen MM-kulta (2008), 
ilmakiväärin sekajuoksujen MM-hopea 
(2008) ja ilmakiväärin sekajuoksujen EM-
kulta (2003). Lisäksi hän on voittanut jouk-
kuekilpailuissa MM-kultaa, kaksi MM-hope-
aa, kaksi EM-hopeaa, kolme MM-pronssia 
ja EM-pronssia yhdessä Pasi Wedmanin 
ja Vesa Saviahteen kanssa. Vuoden 1996 
olympialaisissa Holmberg oli kuudes liikku-
van maalin ilmakiväärin normaalijuoksuissa.

- Kyllä tämä EM-mitali on samanarvoinen 
kuin MM-mitalitkin. Sama porukka täällä oli, 
Holmberg arvioi.

- Täällä oli vain mukavampi ampua, kun 
MM-kisoissa Pilsenissä viime lokakuussa 
oli pakkasta aamulla pienoiskivääriradalla. 
Täällä oli lämmin – tai jopa kuuma, mutta se 
ei haittaa, kun muistaa juoda ja syödä sään-
nöllisesti. Samanlaista tämä minulle on kuin 
kotona töissä lämpimänä päivänä.

Rakennusmestari Holmberg toimii raken-
nusalalla yrittäjänä. Osaavalla ja ahkeralla 
miehellä riittää töitä tehtäväksi ja hän viihtyy 
paremmin töitä tehden kuin joutilaana.

- Minulle sopii oikein hyvin, että täälläkin 
kilpailtiin kolmena peräkkäisenä päivänä. 
Minulle lepopäivät eivät sovi. Parempi, että 
pysyn touhussa kiinni.

Liikkuvan maalin ampujat voittivat pienoiskiväärillä neljä EM-mitalia kroatian 
Osijekissa. krister Holmberg ampui hopeaa miesten sekajuoksuissa ja Sami 
Heikkilä pronssia poikien normaalijuoksuissa. Lisäksi poikien joukkue tähtäsi 
kaksi hopeaa joukkuekilpailuissa. 
koko Suomen joukkueen mitalisaalis oli kuusi mitalia: viisi hopeaa ja yksi pronssi.

Liikkuvan maalin ampujat voittivat neljä EM-mitalia

h Sekajuoksujen mitalistit: hopeamitalisti 
Krister Holmberg, kultamitalisti Ukrainan 
Vladyslav Prianishnikov ja Unkarin Tamas Tasi.

k Krister Holmberg, liikkuvan maalin pienois-
kiväärin sekajuoksujen EM-hopeamitalisti 2009. 

i Krister Holmberg kilpailee Jorma 
Lievoselta 1990-luvulla ostamallaan aseella. 
Ase on 1980-luvulta.
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krister Holmberg
ampui hopeaa sekajuoksuissa



Kangasalalaista Kymppi-64:ää edustava 16-vuotias Sami 
Heikkilä voitti EM-pronssia poikien pienoiskiväärin liikkuvan 

maalin normaalijuoksuissa keskiviikkona 15. heinäkuuta. Kun 
nuori mies on urallaan ehtinyt ampua kerran neljänneksi sekä 
EM- että MM-kilpailussa, ensimmäisen henkilökohtaisen mitalin 
voittaminen tuntui hienolta. 

Poikien normaalijuoksujen kisan voitti Venäjän Mihail Azarenko 
miesmäisellä tuloksella 590 pistettä. Hopeamitalin ampunut Venä-
jän Juri Dovgal laukoi 581 pistettä ja Sami Heikkilä 580 pistettä.

- Olen tyytyväinen, vaikka hävisin hopeamitalin vain pisteellä. 
Se ei harmita nyt ollenkaan. Ensimmäinen henkilökohtainen mi-
tali oli näiden kisojen tavoitteena ja sen sain, kangasalalainen 

Sami Heikkilä totesi 580 (292+288) pisteen kilpailustaan.
- Olisihan niitä pisteitä voinut tulla enemmänkin, kun kisassa 

ei ollut mitään hankaluutta ja rata oli aivan loistava paikka am-
pua. Tämä helle tuntuu ampuessa. Täällä väsyy helposti.

Suomen joukkueen ja Sami Heikkilän henkilökohtaisena val-
mentajana toimiva Ville Häyrinen arveli Heikkilän saavan huo-
lellisemmalla ammunnalla monta pistettä lisää tulokseensa. 
Päivän kisan jälkeen suomalaiset ampuivat harjoituksen paikal-
laan olevaan maaliin valmistautuen sekajuoksujen kilpailuun. 
Tällä kertaa se ei virittänyt ampujia mitalikuntoon: Tomi-Pekka 
Heikkilä oli neljäs pisteen mitalista ja Sami Heikkilä viides neljä 
pistettä mitalista.

Suomi ampui joukkueella Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä 
ja Mårten Westerlund hopeaa poikien liikkuvan maalin seka-

juoksuissa ja normaalijuoksuissa. Sekajuoksuissa Venäjä voitti 
EM-kultaa 1157 pisteellä, Suomi laukoi ho-
peaa 1148 pisteellä ja Unkari ampui EM-
pronssia 1147 pisteellä. Normaalijuoksujen 
joukkuekilpailun Venäjä voitti 1746 pisteellä 
ja Suomi laukoi hopeaa 1721 pisteellä.

Kangasalalaista Kymppi-64:ää edustava 
Tomi-Pekka Heikkilä ampui sekajuoksuis-
sa 387 (189+198) pistettä ja oli harmitta-
vasti neljäs. Uran ensimmäinen henkilö-
kohtainen mitali jäi vain pisteen päähän. 

EM-kultaa tähtäsi 390 pisteellä Venäjän Mihail Azarenko, joka 
voitti myös normaalijuoksujen kilpailun. EM-hopeaa laukoi Ve-
näjän Juri Dovgal 389 (196+193) pisteellä ja EM-pronssia Un-
karin Laszlo Boros 388 (194+194) pisteellä.

- No vähän se ensimmäinen puolikas harmittaa, kun ammuin 
yhden seiskankin siihen. 387 pistettä on kuitenkin arvokilpailu-
ennätykseni, 19-vuotias kangasalalainen Tomi-Pekka Heikkilä 
kommentoi kisaansa.

- Toisella puolikkaalla pystyin hallitsemaan pulssin ja ampu-
misen paremmin. Siinä oli hyvä fiilis ja se tuntui hyvältä. Kerran 
olen aiemmin ampunut 198 pistettä kilpailussa. Tänään ampu-
minen oli kaikkiaan rennompaa kuin eilen. Joukkuekilpailun toi-
nen hopeamitali on ihan mukava.

Liikkuvan maalin ampujat voittivat neljä EM-mitalia
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Poikien liikkuvan maalin pienoiskiväärin 
seka- ja normaalijuoksujen joukkue: 
Sami Heikkilä, Mårten Westerlund  
ja Tomi-Pekka Heikkilä.Sami Heikkilä: ”Olen tyytyväinen”

Pojat ampuivat kaksi EM-hopeaa



Teksti ja kuvat: Matti Viitanen
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Suomen joukkue, Hanna Etula, Tiia Tör-
mälä ja Marjo Yli-Kiikka, ampui pienoiski-

väärin makuuasennon kilpailuissa EM-hope-
aa häviten voiton pisteellä keskiviikkona 15. 
heinäkuuta. Iso-Britannia (Johanne Brekke 
593, Michelle Smith 591, Sharon Lee 590) 
voitti 1774 pisteellä. Hopeaa ampunut Suo-
mi jäi kultamitalista vain yhden pisteen. Ta-
saisessa kilpailussa pronssimitalisti Saksa 
hävisi Suomelle vain kaksi pistettä.

Lahden Ampumaseuraa edustava 
28-vuotias Hanna Etula tähtäsi 593 pistettä. 
Hollolalainen Etula jäi vain kaksi pistettä en-
nätyksestään kauden tärkeimmässä makuu-
asennon kilpailussa.

Rauman Seudun Urheiluampujia edus-
tava 18-vuotias Tiia Törmälä ampui 591 
(99+98+97+98+100+99) pistettä, oli 12:s ja 
jäin vain kaksi pistettä voitosta ja mitalista. 
Joukkuekilpailun hopea on hänen ensim-
mäinen naisten sarjan EM-mitalinsa. 

- Minun mielestäni tulostaso oli yllättävän 
alhainen. Odotin, että kärki olisi ampunut pa-

remmin. Hellekin saattaa vaikuttaa, kommen-
toi kilpailuaan raumalainen Törmälä, joka oli 
kilpailun nuorin osanottaja.

- Olen tyytyväinen tulokseeni. Jäin omasta 
ennätyksestäni vain kaksi pistettä. EM-ho-
pea on hieno bonus tälle kilpailulle.

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa 
edustava 31-vuotias Marjo Yli-Kiikka laukoi 
589 (98+99+96+99+98+99) pistettä ja oli 
18:s. Hän jäi mitalista ja voitosta neljä pis-
tettä. Joukkuekilpailussa Yli-Kiikka kirkasti 
mitalinsa värin hopeiseksi. Yli-Kiikka, Hanna 
Etula ja Viivi Koivu ampuivat EM-pronssia 
Espanjan Granadassa 2007.

- Ammuntani ei ollut ihan niin nopeaa, mitä 
olin etukäteen ajatellut. Nyt sai olla enemmän 
hereillä tuulen kanssa kuin harjoituksissa. Ki-
san lopussa jouduin ottamaan loppukirin ja 
silloin ammuin niin kuin olin etukäteen suun-
nitellut, isokyröläinen Marjo Yli-Kiikka totesi.

- Siihen olen tyytyväinen, että joukkuemi-
talin väri kirkastui viime kerrasta.

laukoi 580 pistettä: 
195 pistettä makuu-
asennosta, 190 pis-
tettä pystyasennosta 
ja 195 pistettä polvi-
asennosta. Finaalissa hän tähtäsi 97,7 pistettä ja kilpaili neljännestä 
sijasta viimeiseen laukaukseen asti.

- Makuuasento sujui ihan ok. Pystyasennon ensimmäinen sarja 
oli vain 92 pistettä. Sen jälkeen kävin ampumapaikan takana jut-
telemassa äidin (Merja Törmälä) kanssa. Toisella sarjalla sain 98 
pistettä. Ei ole helppoa ampua 98 pistettä, kun ensimmäinen sarja 
on vain 92, raumalainen Törmälä kertasi kilpailuaan.

Tiia Törmälä seitsemäs 
pienoiskiväärin asentokilpailussa

Tiia Törmälä ampui seitsemänneksi pienoiskiväärin 3x20 laukauk-
sen EM-kilpailussa perjantaina 17. heinäkuuta. Törmälä tähtäsi 

677,7 (580+97,7) pistettä. Marjo Yli-Kiikka ampui 575 pistettä ja oli 
22:s. Hanna Etula laukoi 563 pistettä ja oli 53:s. Asentokilpailun Euroo-
pan mestaruuden voitti erittäin hyvän finaalisarjan ampunut Venäjän 
Tatjana Coldobina 684,7 (583+101,7) pisteellä. Joukkuekilpailun EM-
kultaa voitti Saksa 1747 pisteellä. Suomi oli seitsemäs 1718 pisteellä.

Rauman Seudun Urheiluampujia edustava 18-vuotias Tiia Törmä-
lä ampui hyvän pienoiskiväärin asentokilpailun. Peruskilpailussa hän 

Naiset tähtäsivät EM-hopeaa makuulta

EM-hopeamitalijoukkue Tiia Törmälä, 
Hanna Etula ja Marjo Yli-Kiikka.



Henri Häkkinen hävisi EM-mitalin 
tasapisteillä sisäkymppivertailulla.
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- Polviasennon 195 pisteeseen olen tyytyväinen. Vain yksi lauka-
us lipsahti ja sen osuma oli 9,1.

Tiia Törmälä lähti finaaliin viidenneltä sijalta 580 pisteellään. Sak-
san Barbara Lechner oli kuuden pisteen, Saksan Sonja Pfeilschifter 
neljän pisteen ja Venäjän Tatjana Goldobina kolmen pisteen pääs-
sä. Neljännellä sijalla ollut Bulgarian Viktoria Ivanchevalla oli Törmä-
län tavoin 580 pistettä. Pystyasennosta ammutun kymmenen lauka-
uksen finaalin aikana Törmälä oli sijoilla 4-5 viimeiseen laukauksen 
asti. Viimeisen laukauksen 9,4-osuma tiputti hänet neljänneltä sijalta 
seitsemänneksi. Uusinta neljännestä sijasta jäi 0,3 pisteen päähän.

- Tuulen vuoksi huonoja osuma ei tullut finaalissa eikä peruskil-
pailussa. Rauman rataan verrattuna täällä ei tuullut ollenkaan. Fi-

naalissa tekniikassa oli jotakin, kun ysin osumat olivat oikealla al-
haalla, Törmälä arvioi.

- Finaalin ampuminen maailman huippujen kanssa ei jännittänyt. 
Enemmän jännitin viime vuonna Pilsenissä, kun voitin tyttöjen asento-
kilpailun Euroopan mestaruuden, vaikka lähdin selvällä erolla finaaliin. 
Kovasta jännityksestä huolimatta ammuin siellä 102,7 pisteen finaalin.

Kaksinkertainen tyttöjen asentokilpailun Euroopan mestari Tiia 
Törmälä ampui hyvin uransa ensimmäisessä naisten sarjan Euroo-
pan mestaruuskilpailussa. Hän oli pienoiskiväärin makuuasennon 
kilpailuissa 12:s, ampui 591 pistettä ja jäi vain kaksi pistettä mita-
lista ja voitosta. Makuuasennon joukkuekilpailussa Törmälä, Hanna 
Etula ja Marjo Yli-Kiikka voitti EM-hopeaa.

Henri Häkkinen ampui viidenneksi vakio-
kiväärin 3x20 laukauksen EM-kilpailussa 

torstaina 23. heinäkuuta. Häkkinen laukoi 583 
pistettä ja hävisi tasapistein EM-pronssin yh-
dellä sisäkympillä ja EM-hopean neljällä sisä-
kympillä. EM-kultaa voitti Norjan Vebjörn Berg 
586 pisteellä. EM-hopeaa otti Slovenian Ro-
bert Markoja 583 pisteellä ja 23 sisäkympillä. 
EM-pronssia pokkasi Slovenian Rajmond De-
bevec 583 pisteellä ja 20 sisäkympillä.

Joensuun Ampujien 29-vuotias Henri Häk-
kinen ampui 300 metrin vakiokiväärin 3x20 
laukauksen kilpailussa 583 (194+191+198) 
pistettä. Hän hävisi pronssimitalin yhdellä sisä-
kympillä ja hopeamitalin neljällä sisäkympillä.

- Paransin kauden parasta tulostani kolme 
pistettä, joten ihan kamalan paljon ei viitsi 
murjottaa, hollolalainen Häkkinen totesi ma-
nattuaan tulostaulua katseltuaan.

Hollolalainen Häkkinen ampui vakiokivää-
rillä makuuasennosta 194 (97+97) pistettä. 
Berg laukoi makuulta täydet 200 sekä Mar-
koja ja Debevec 198 pistettä. Makuuasen-
non 20 laukauksen jälkeen Häkkinen oli tu-
loslistalla vasta 24:s.

- Sellaisella makuuasennon ampumisella 
ei näissä kisoissa paremmalla sijalla ole, 
Häkkinen totesi EM-kisan tason.

- Makuu ei tuntunut lähtevän toimimaan eikä 
ase tuntunut pelaavan. Kasa oli tosi iso. Osu-
missa tuli yksittäisiä heittoja, joita en pystynyt 
näkemään. Tämän piipun kanssa minulla on 
ollut ongelmana, ettei se lähde kunnolla käy-
mään. Tämän kisan jälkeen se meneekin vaih-
toon. Makuun jälkeen olisi vaadittu ihmeitä, 
että olisin pystynyt tekemään huipputuloksen.

Pystyasennosta Häkkinen laukoi koko kisan 
toiseksi parhaan tuloksen 191 (95+96) pistet-
tä. Samalla hän harppasi tulosluettelossa ja 
otti kärkeäkin, Bergiä, kiinni yhden pisteen.

- Pystyammuntani oli vaikeaa. Tein tosi pal-
jon töitä niiden pisteiden eteen. Makuuam-
munta tuntui hyvältä, mutta pystyammunta ei 
edes tuntunut hyvältä. Pystyn 191 on sellai-
nen perusminimi, joka pitää saada kasaan.

Polvelta Häkkinen tähtäsi 198 (99+99) 
pistettä. Samaan pistemäärään pystyi vain 
Sveitsin Marcel Bürge, joka sijoittui kuuden-

neksi 582 pisteellä. Berg ja Markoja saivat 
kasaan 196 ja Debevec 193 pistettä.

- Polviammuntani oli ilonväläys. Se oli mu-
kava ampua. Polviammuntani oli nyt sellais-
ta kuin sen pitääkin olla.

Täysottelussa kahdeksanneksi
Henri Häkkinen oli kahdeksas 300 metrin 
kiväärin 3x40 laukauksen täysottelussa lau-
antaina 25. heinäkuuta. Häkkinen ampui va-
paakiväärillä 1168. Unkarin Peter Sidi voitti 
suomalaisella Lapuan patruunalla EM-kultaa 
ME- ja EE-tuloksella 1184 (makuu 400 + pys-
ty 395 + polvi 389) pistettä. Kaksoismestari 
Sidi tähtäsi myös pienoiskiväärin 3x40 lauka-
uksen EM-kultaa. 300 metrin kiväärin täysot-
telun joukkuekilpailun EM-kultaa laukoi Sveit-
si 3512 pisteellä joukkueella Marcel Bürge 
(1175), Simon Beyeler (1171) ja Marco Müller 
(1166). Suomi oli kuudes 3469 pisteellä.

- Huono päivä. Tuntuu, että jokaisessa 
asennossa oli pimeä hetki, jolloin homma 
levisi käsiin, Henri Häkkinen manasi 300 
metrin täysottelun kilpailuaan. Hän paukut-
ti vapaakiväärillä 1168 (393 + 388 + 387) 
pistettä ja jäi vain viisi pistettä pronssimita-
lista. Edellisissä EM-kilpailuissa kaksi vuotta 
sitten Espanjan Granadassa Häkkinen voitti 
lajin EM-pronssia 1172 pisteellä.

Häkkinen aloitti kisansa vaisusti. Makuu-
asennon 40 laukauksen jälkeen hän oli 393 
pisteellään vasta 23:s ja seitsemän pistettä 
kärjestä ja kuusi pistettä mitalista. Pysty-
asennon 40 laukauksellaan hän oli koko 
porukan kolmanneksi paras 388 pisteellään 
ja nousi kahdeksanneksi kahden pisteen 
päähän mitalista. Polviasennon 40 laukauk-
sen 387 pisteellään Häkkinen piti tulosluet-
telossa paikkansa, mutta ero mitaliin kasvoi 
viiteen pisteeseen.

- Ammunta kulki vain joitain pätkiä. Pysty-
asennon toinen puolisko (97 ja 99 pistettä) 
oli hyvä, hän arvioi.

- Hihna-asennoissa tekniikka leviää välil-
lä. Tekniikan varmistaminen vaatii vielä pi-
run paljon työtä – ei siihen kummoisempia 
konsteja ole. Parhaimmillaan tekniikka toimii 
hyvin, kuten täällä vakiokiväärillä.

Hollolalainen Häkkinen on muuttanut hih-
na-asentojen, makuu- ja polviasennon, tek-
niikkaansa Pekingin olympialaisten jälkeen. 
Makuuasentoaan hän on muuttanut vain 
hieman, mutta polviasentoon hän on tehnyt 
ison remontin.

- Tekniikka piti muuttaa, koska se ei toi-
minut oikein kovassa paikassa, joissa haas-
teena on sykkeen lisäksi moni muukin tekijä. 
Uutta tekniikkaa voi tosi paikassa harjoitella 
vain ampumalla kovia kisoja, hän kertoi.

- 300 metrin lajeissa tekniikka joutuu koe-
tukselle, kun rekyyli riuhtoo asentoa. Näissä 
lajeissa asentoa joutuu korjaamaan useam-
min kuin pienoiskiväärilajeissa käymällä vä-
lillä ylhäällä ja tekemällä ihan perusjuttuja. 

Häkkinen ampui viisi kilpailua Osijekissa. 
Hän paras sijoituksensa oli 5:s sija vakiokivää-
rissä, jossa hän hävisi hopea- ja pronssimitalin 
tasapisteillä sisäkymppien vertailulla. 300 met-
rin kiväärin makuuasennon kisassa hän oli 13:s 
594 pisteellä. Pienoiskiväärin makuuasennon 
kilpailussa hän oli 55:s 586 pisteellä ja pienois-
kiväärin täysottelussa 43:s 1148 pisteellä.

- 300 metrin lajeissa minulla oli mitalitavoi-
te, joten en voi olla kisoihin tyytyväinen, vaik-
ka vakiokiväärissä mitali jäi napakympeistä 
kiinni, Häkkinen totesi.

- Pienoiskiväärillä ampuminen ei täällä 
tuntunut kauhean hyvältä.

Henri Häkkinen
jäi sisäkympillä EM-mitalitta

18-vuotias Tiia Törmälä ampui seitsemänneksi uransa ensimmäisessä naisten EM-kilpailussaan.
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Sami Ritsilä ennätyksellään 
13:s kaksoistrapissa
Sami Ritsilä oli ennätyksellään 136 (47+43+46) kiekkoa 13:s 
EM-kaksoistrapissa 15. heinäkuuta. EM-kultaa voitti Italian 
Francesco D’Aniello 192 (145+47) kiekolla.

- Keskimmäinen sarja jäi vähän kaivelemaan. Ammuin 
kuudella peräkkäisellä paikalla yhteensä viisi pummia, joista 
yksi oli tuplapummi. Aseen perä ei tainnut olla ampuessa 
ihan kohdallaan, vaikka se tuntui hyvältä, totesi 36-vuotias 
savonlinnalainen Ritsilä, joka edustaa Rantasalmen Urheilu- ja 
Metsästysampujia. 

- Tämä oli hyvä rata ampua, mutta tottumiseen meni aikaa. 
Ensimmäisenä harjoituspäivänä sarjani olivat vain 35, 39 
ja 41. Virallisissa harjoituksissa meni jo paremmin. Onneksi 
tulimme tänne ajoissa.

Sami Ritsilä on kilpaillut kansainvälisissä kilpailuissa vasta 
viime ja tänä vuonna. Kuluvalla kaudella hän on parantanut 
ennätystään EM-kisan lisäksi maailmancupissa Saksan 
Münchenissä. 

- Oman ennätykseni parantamiseen kiekolla olen 
tyytyväinen. Se oli tämän kisan tavoite.

Kai Jahnsson
seitsemäs
isopistoolissa
 
Kai Jahnsson oli seitsemäs isopistoolissa EM-kilpailussa 25. heinä-
kuuta. Jahnsson laukoi 581 pistettä. EM-kultaa voitti Venäjän Aleksei 
Klimov 594 pisteellä sivuten ME- ja EE-tulosta. Venäjä voitti joukkue-
kilpailun 1749 pisteellä joukkueella Klimov, Mihail Nestrujev (584) ja 
Aleksander Parinov (571). Suomi, Jahnsson, Jorma Jäntti (571) ja 
Janne Kuvaja 567, oli joukkuekilpailussa seitsemäs 1719 pisteellä.

- Olen ihan tyytyväinen. Pieni sauma oli päästä uusimaan mitalista, 
Kai Jahnsson totesi 581 (290+291) pisteen isopistoolituloksestaan.

Poliisien Ampumaseuraa edustava 44-vuotias Jahnsson ampui 
isopistoolilla 290 pistettä ensimmäisellä puoliskolla. Hän oli tark-
kuusosan jälkeen seitsemäntenä vain kaksi pistettä mitalista. Kisan 
puolivälissä Suomen joukkue oli 860 pisteellään viidentenä vain vii-
si pistettä mitalista.

- Tiesin tilanteen, mutta se ei vaikuttanut ammuntaani. Isopistoo-
likisassa ja vakiopistoolikisassa minulle oli tärkeämpää joukkueen 
menestys kuin henkilökohtainen menestys. 580 pisteen suoritus 
olisi ollut minimi joukkuetta ajatellen.

Pikaosalla Jahnsson laukoi 291 pistettä ja hän jäi pronssimitalista 
neljä pistettä. Suomen joukkueen ero mitaliin venähti 15 pisteeseen.

Helsinkiläinen Jahnsson kilpaili kolmessa lajissa: hän oli vapaa-
pistoolissa 21:s 549 pisteellä ja vakiopistoolissa 11:s 565 pisteellä. 
Ruutiaselajeista hän on keskittynyt vapaapistooliin, joka on olym-
pialaji. Jahnsson ampui Pekingin olympialaisissa ja oli vapaapis-
toolissa 21:s 553 pisteellä ja ilmapistoolissa 29:s 574 pisteellä.

- EM-kisat menivät rimaa hipoen tyydyttävästi. Isopistoolissa 
mitali jäi neljän pisteen päähän ja vakiopistoolissa viiden pisteen 
päähän. Vapaapistoolissa finaalipaikka jäi kuuden pisteen päähän, 
Jahnsson kertasi EM-kisaurakkaansa.

- Hajulla olen. Näiden viimeisten pisteiden ottaminen on vaikeaa.

Teksti ja kuva: Matti Viitanen

Jesse Kinnunen ampui neljänneksi poikien EM-trapissa 20. heinä-
kuuta. Jesse Kinnunen rikkoi 133 (114+19) kiekkoa ja jäi vain kie-
kon pronssista. Hän voitti Tshekin Michal Hojnyn ja Italian Giulio 
Fioravantin uusinnassa neljännestä sijasta. EM-kultaa ampui Es-
panjan Paco Machado 137 (116+21) kiekolla, EM-hopeaa Venä-
jän Aleksei Guljajev 135 (116+19) kiekolla ja EM-pronssia Italian 
Federico Fanali 134 (115+19) kiekolla. 

- Tuntuu hyvältä. Tämä oli työvoitto. Tämä antoi uutta uskoa finaa-
liampumiseen, 19-vuotias tuusulalainen Jesse Kinnunen riemuitsi.

Sibbo Skyttegilleä edustava Jesse Kinnunen joutui kulkemaan 
neljännelle sijalle pitkän tien kahden uusinnan kautta. 125 kiekon 
peruskilpailussa hän rikkoi 114 (22+24+23+21+24) kiekkoa ja 
uusi yhdestä finaalipaikasta Italian Valerio Grazinin ja Espanjan 
Ramon Martinezin kanssa. Ensimmäiseen uusintakiekkoon osui-
vat kaikki ja toisella paikalla kyydistä putosi Espanjan Martinez. 
Kolmannella paikalla Italian Grazini ampui ensin. Hän päästi kar-
kuun vasemmalle lähteneen kiekon ja Kinnunen rikkoi omansa 
varmasti. Finaalissa Kinnunen osui 19 kiekkoon ja uusi neljännes-
tä sijasta Tshekin Michal Hojnyn ja Italian Giulio Fioravantin kans-
sa. Tämänkin uusinnan Kinnunen voitti. Toisella uusintapaikalla 
kyydistä putosi Fioravanti ja neljännellä paikalla Hojny.

- Tämä oli ensimmäinen finaalini EM- tai MM-kilpailussa. Kaksi ker-
taa finaali on jäänyt kiekon päähän EM-kilpailussa, kertoi Kinnunen, 
joka kilpailee viimeistä vuottaan juniorisarjassa. Tähän mennessä 
hänen paras saavutuksensa oli poikien trapin joukkuekilpailun EM-
pronssi Antti Helinin ja Veli-Matti Matikaisen kanssa vuonna 2005.

- Kyllä tämä minulle on paljon kovempi saavutus kuin joukkue-
kilpailun EM-pronssi.

Jesse Kinnunen 
uusinnalla neljäs  
poikien EM-trapissa

Jesse Kinnunen voitti kaksi uusintaa  
ja otti neljännen sijan EM-kilpailussa.

Huipulla!
Peter Sidi (HUN)

Euroopanmestaruudet 
- Charlotte Jakobsen (DEN) , 300 m makuu 599-43X  uusi ME!
- Charlotte Jakobsen (DEN), 300 m 3x20ls
- Peter Sidi (HUN), 300 m 3x40ls  1184-49X  uusi ME!
- Peter Sidi (HUN), 50 m 3x40ls
- Raine Peltokoski (FIN), IPSC kivääri 

Maailmanmestaruus (CISM)
- Jussi Puustinen (FIN), 300 m 3x20ls 583-19X

www.lapua.com
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Suomalaisten tulokset
ampumaurheilun EM-kilpailussa
kroatian osijekissa 14.-25.7.2009

PIENOISkIVÄÄrILajIT
pienoiskivääri, pojat, makuu, 60 ls + 10 ls:n finaali (14.7.):
1) kristoffer skjelland norja 698,3 (596+102,3), 2) Christofer svensson ruotsi 696,2 
(592+104,2), 3) javier lopez Espanja 694,7 (591+103,7), …28) Sami Valkama 
Suomi 585, 29) Jaakko Björkbacka Suomi 585, …46) Juho Kurki Suomi 577.
pienoiskivääri, pojat, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (14.7.):
1) norja (kristoffer skjelland 596, john terje larsen 589, Daniel joendal listou 582) 
1767, 2) sveitsi 1765, 3) itävalta 1764, …10) Suomi (Sami Valkama 585, Jaakko 
Björkbacka 585, Juho Kurki 577) 1747.
pienoiskivääri, naiset, makuu, 60 ls (15.7.):
1) Marie Enqvist ruotsi 593 (39 napakymppiä), 2) Hanna Etula 593 (34 napa-
kymppiä, viimeinen sarja 100), 3) viktoria ivancheva Bulgaria 593 (34 napakymppiä, 
viimeinen sarja 99), 4) Myriam Duperron ranska 593 (31), 5) johanne Brekke iso-Britannia 
593, …12) Tiia Törmälä Suomi 591 (33), …18) Marjo Yli-Kiikka 589 (36).
pienoiskivääri, naiset, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (15.7.):
1) iso-Britannia 1774 (johanne Brekke 593, Michelle smith 591, sharon lee 590), 2) 
Suomi 1773 (Hanna Etula 593, Tiia Törmälä 591, Marjo Yli-Kiikka 589), 3) 
saksa 1771 (sonja pfeilschifter 591, Claudia keck 591, Barbara lechner 590).
pienoiskivääri, makuu, miehet, 60 ls, joukkuekilpailu ja karsinta (16.7.): 
1. erä: 1) valerian sauveplane ranska 597, 2) torben Grimmel tanska 596, 3) Daniel 
Castro Espanja 595, …34) Henri Häkkinen Suomi 588 (96+98+97+99+100+98), 
…41) Pekka Saari Suomi 585 (96+97+97+100+98+97).
Häkkinen otti paikan makuuasennon kilpailuun. Saari karsiutui.
2. erä: 1) vebjörn Berg norja 597, 2) julian justus saksa 596, 3) neil stirton iso-
Britannia 596, …24) Jussi Puustinen Suomi 580 (97+99+98+95+97+94).
Puustinen karsiutui makuuasennon kilpailusta.
pienoiskivääri, makuu, miehet, 60 ls, joukkuekilpailu (16.7.):
1) serbia 1781/122 sisäkymppiä (stevan pletikosic 594, Milenko sebic 594, nemanja 
Mirosavljev 593), 2) tanska 1781/108 sisäkymppiä (torben Grimmel 596, kenneth 
nielsen 593, Carsten Brandt 592), 3) ranska 1779 (valerian sauveplane 597, josselin 
henry 591, Guillaume Bigot 591), …22) Suomi 1753 (Henri Häkkinen 588, 
Pekka Saari 585, Jussi Puustinen 580).
pienoiskivääri, pojat, 3x40 ls + 10 ls:n finaali (16.7.):
1) kristoffer skjelland norja 1258,9 (1163+95,9), 2) adam hrabovsky tshekki 1254,1 
(1158+96,1), 3) ole kristian Bryhn norja 1253,8 (1155+98,8), …28) Juho Kurki Suomi 
1138 (makuu 393 + pysty 376 + polvi 369), …36) Sami Valkama Suomi 1132 
(390 + 365 + 377), …47) Jaakko Björkbacka Suomi 1120 (388 + 361 + 371).
pienoiskivääri, pojat, 3x40 ls, joukkuekilpailu (16.7.):
1) norja 3468 (kristoffer skjelland 1163, ole kristian Bryhn 1155, john terje larsen 1150), 
2) sveitsi 3453 (jan lochbihler 1152, pascal loretan 1151, Claude-alain Delley 1150), 
3) tshekki 3448 (adam hrabovsky 1158, jan suna 1150, Frantisek skalik 1140), …12) 
Suomi 3390 (Juho Kurki 1138, Sami Valkama 1132, Jaakko Björkbacka 1120).
pienoiskivääri, makuu, miehet, 60 ls + 10 ls:n finaali (17.7.):
1) Christian planer itävalta 702,0 (598+104,0), 2) Mario knoegler itävalta 700,9 
(596+104,9), 3) valerian sauveplane ranska 700,4 (596+104,4), …55) Henri 
Häkkinen Suomi 586 (94 + 97 + 99 + 99 + 98 + 99).
pienoiskivääri, 3x20 ls + 10 ls:n finaali, naiset (17.7.):
1) tatjana Goldobina venäjä 684,7 (583+101,7), 2) Barbara lechner saksa 684,2 
(586+98,2), 3) sonja pfeilschifter saksa 680,7 (584+96,7), …7) Tiia Törmälä 
Suomi 677,7 (580+97,7), …22) Marjo Yli-Kiikka Suomi 575 (makuu 196 + 
pysty 188 +polvi 191), …53) Hanna Etula Suomi 563 (195+187+181).
pienoiskivääri, 3x20 ls, naiset, joukkuekilpailu (17.7.):
1) saksa 1747 (Barbara lechner 586, sonja pfeilschifter 584, amelie kleinmanns 577), 
2) venäjä 1733 (tatjana Coldobina 583, Maria Feklistova 575, ljubov Galkina 575), 
3) ukraina 1732 (natallia kalnysh 579, Darya shytko 577, lessia leskiv 576), …7) 
Suomi 1718 (Tiia Törmälä 580, Marjo Yli-Kiikka 575, Hanna Etula 563).
pienoiskivääri, 3x40 ls + 10 ls:n finaali, miehet (19.7.):
1) peter sidi unkari 1269,7 (1170+99,7), 2) thomas Farnik itävalta 1268,1 (1171+97,1), 
3) julian justus saksa 1264,5 (1166+98,5), …43) Henri Häkkinen Suomi 1148 
(makuu 396 + pysty 380 + polvi 372), …58) Jussi Puustinen Suomi 1136 
(388+373+375), …61) Pekka Saari Suomi 1122 (394+347+381).

pienoiskivääri, 3x40 ls, miehet, joukkuekilpailu (19.7.):
1) slovenia 3490 (rajmond Debevec 1167, Zeljko Moicevic 1164, robert Markoja 
1159), 2) itävalta 3489 (thomas Farnik 1171, Mario knögler 1160, Christian planer 
1158), 3) serbia 3479 (nemanja Mirosavljev 1166, stevan pletikosic 1157, Dragan 
Markovic 1156), …15) Suomi 3406 (Henri Häkkinen 1148, Jussi Puustinen 
1136, Pekka Saari 1122).
300 metrin kivääri, makuu, 60 ls, miehet, karsinta ja joukkuekilpailu (20.7.):
1. karSintaerä: 1) Christian planer itävalta 598, 2) Marco Müller 
sveitsi 597, 3) stefan ahlesved ruotsi 597, …11) Henri Häkkinen Suomi 
596 (98+100+100+99+99+100), …22) Antti Puhakka Suomi 591 
(98+99+99+100+98+97).
Henri Häkkinen otti paikan huomiseen kilpailuun. Antti Puhakka karsiutui.
2. karSintaerä: 1) thomas jerabek tshekki 597, 2) Marcel Bürge sveitsi 
597, 3) valerian sauveplane ranska 596, …7) Jussi Puustinen Suomi 592 
(98+99+99+100+97+99). Jussi Puustinen otti paikan huomiseen 
kilpailuun.
300 metrin kivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (20.7.):
1) tshekki 1788 / 107 sisäkymppiä (thomas jerabek 597, lubos opelka 597, 
Milan Mach 594), 2) ranska 1788 / 95 sisäkymppiä (josselin henry 597, valerian 
sauveplane 596, Guillaume Bigot 595), 3) ruotsi 1786 (stefan ahlesved 597, Michal 
larsson 595, johan Gustafsson 594), …9) Suomi 1779 (Henri Häkkinen 596, 
Jussi Puustinen 592, Antti Puhakka 591).
300 metrin kivääri, makuu, 60 ls, miehet (21.7.):
1) richard philipp Dietzsch saksa 598 / 34 (99 + 100 + 100 + 100 + 100 + 99), 2) odd 
arne Brekne norja 597 / 37 sisäkymppiä (99 + 100 + 100 + 99 + 100 + 99), 3) stefan 
ahlesved ruotsi 597 / 35 (100 + 100 + 100 + 100 + 98 + 99), 4) valerian sauveplane 
ranska 597 / 34 (99 + 100 + 99 + 100 + 100 + 99), 5) vebjörn Berg norja 597 / 33 (100 
+ 100 + 98 + 100 + 99 + 100), 6) thomas jerabek tshekki 597 / 28 (98 + 99 + 100 + 100 
+ 100 + 100), …12) Jussi Puustinen Suomi 594 / 33 (98 + 100 + 98 + 99 + 100 
+ 99), 13) Henri Häkkinen Suomi 594 / 24 (98 + 100 + 98 + 100 + 99 + 99).
300 metrin vakiokivääri, 3x20 ls, miehet, karsinta ja joukkuekilpailu (22.7.):
1. karSintaerä: 1) josselin henry ranska 581 (makuu 196 + pysty 191 + polvi 
194), 2) Marcel Bürge sveitsi 580 (196 + 193 + 191), 3) valerian sauveplane ranska 
579 (195 + 195 + 189), 4) hans Bakken norja 578 (197 + 189 + 192), …16) Antti 
Puhakka Suomi 564 (196 + 182 + 186), …18) Jussi Puustinen Suomi 563 
(191 + 183 + 189).
2. karSintaerä: 1) rajmond Debevec slovenia 584 (199 + 187 + 198), 2) Mario 
knögler itävalta 583 (196 + 193 + 194), 3) vebjörn Berg norja 579 (197 + 186 + 196), 
…5) Henri Häkkinen Suomi 573 (194 + 191 + 188).
300 metrin vakiokivääri, 3x20 ls, miehet, joukkuekilpailu (22.7.):
1) ranska 1735 (josselin henry 581, valerian sauveplane 579, Cyril Graff 575), 2) 
norja 1732 (vebjörn Berg 579, hans Bakken 578, thore larsen 575), 3) itävalta 1727 
(Mario knögler 583, Florian kammerlander 577, thomas Farnik 567), …8) Suomi 
1700 (Henri Häkkinen 573, Antti Puhakka 564, Jussi Puustinen 563).
300 metrin vakiokivääri, 3x20 ls, miehet (23.7.):
1) vebjörn Berg norja 586 (makuu 200 + pysty 190 + polvi 196), 2) robert Markoja 
slovenia 583 / 23 sisäkymppiä (198 + 189 + 196), 3) rajmond Debevec slovenia 583 
/ 20 ja viimeinen sarja 98 (198 + 192 + 193), 4) lubos opelka tshekki 583 / 20 ja 
97 (198 + 191 + 194), 5) Henri Häkkinen Suomi 583 / 19 (194 + 191 + 198), 
…19) Antti Puhakka Suomi 574 (195 + 188 + 191).

300 metrin kivääri, 3x40 ls, miehet (25.7.):
1) peter sidi unkari 1184 ME- ja EE-tulos (makuu 400 + pysty 395 + polvi 389), 2) 
Marcel Bürge sveitsi 1175 (399 + 384 + 392), 3) josselin henry ranska 1173 (398 + 
386 + 389), …8) Henri Häkkinen Suomi 1168 (393 + 388 + 387), …20) Antti 
Puhakka Suomi 1151 (398 + 364 + 389), 21) Jussi Puustinen Suomi 1150 
(398 + 368 + 384).

300 metrin kivääri, 3x40 ls, miehet, joukkuekilpailu (25.7.):
1) sveitsi 3512 (Marcel Bürge 1175, simon Beyeler 1171, Marco Müller 1166), 2) norja 
3496 (ole kristian Bryhn 1170, vebjörn Berg 1168, thore larsen 1158), 3) ranska 3487 
(josselin henry 1173, valerian sauveplane 1162, Cyril Graff 1152), …6) Suomi 3469 
(Henri Häkkinen 1168, Antti Puhakka 1151, Jussi Puustinen 1150).
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PISTOOLILajIT
50 metrin pistooli, 60 ls + 10 ls:n finaali, pojat (18.7.):
1) lukas Grunder sveitsi 645,5 (551+94,5), 2) tomasz Wawrzonowski puola 641,1 
(552+89,1), 3) rinat ajupov venäjä 639,1 (545+94,1), …11) Jesse Peltomäki 
Suomi 535 (90+93+92+84+90+86).

50 metrin pistooli, 60 ls + 10 ls:n finaali, miehet (18.7.):
1) joao Costa portugali 656,7 (565+91,7), 2) hans jörg Meyer saksa 653,8 
(557+96,8), 3) norayr Bakhtamyan armenia 651,5 (558+93,5), …17) Teemu Tiainen 
Suomi 551 (90 + 93 + 91 + 91 + 97 + 89),…21) Kai Jahnsson Suomi 549 
(91 + 91 + 92 + 94 + 92 + 89).
urheilupistooli, 60 ls + 20 ls:n finaali, naiset (19.7.):
1) Maria Grozdeva Bulgaria 791,0 (586+205,0), 2) lenka Maruskova tshekki 786,7 
(585+201,7), 3) slawomira szpek puola 783,4 (583+200,4), …33) Ritva Karri 
Suomi 570 (286+284).

Vakiopistooli, 60 ls, miehet (24.7.):
1) Denis koulakov venäjä 577 (150 sekunnin sarjat 197 + 20 sekunnin sarjat 191 + 10 
sekunnin sarjat 189), 2) leonid Ekimov venäjä 575, 3) thibaut sauvage ranska 570, 
…11) Kai Jahnsson Suomi 565 (197 + 181 + 187), …19) Janne Kuvaja Suomi 
559 (190 + 185 + 184), …32) Jorma Jäntti Suomi 549 (188 + 180 + 181).

Vakiopistooli, 60 ls, miehet, joukkuekilpailu (24.7.):
1) venäjä 1719 (Denis koulakov 577, leonid Ekimov 575, Mihail nestrujev 567), 2) 
ranska 1693 (thibaut sauvage 570, Franck Dumoulin 569, Fabice Daumal 554), 3) 
ukraina 1689 (oleksandr petriv 569, roman Bondaruk 568, taras Magmet 552), …7) 
Suomi 1673 (Kai Jahnsson 565, Janne Kuvaja 559, Jorma Jäntti 549).

isopistooli, 60 ls, miehet (25.7.):
1) aleksei klimov venäjä 594 sivuaa ME- ja EE-tulosta (296+298), 2) Franck Dumoulin 
ranska 586 (292+294), 3) joao Costa portugali 585 (291+294), …7) Kai Jahnsson 
Suomi 581 (290+291), …26) Jorma Jäntti Suomi 571 (287+284), …31) 
Janne Kuvaja Suomi 567 (283+284).

isopistooli, 60 ls, miehet, joukkuekilpailu (25.7.):
1) venäjä 1749 (aleksei klimov 594, Mihail nestrujev 584, aleksander parinov 571), 
2) turkki 1745 (Yavuz Deveci 584, Yusuf Dikec 584, Fatih kavruk 577), 3) ranska 
1734 (Franck Dumoulin 586, sebastien Blanchouin 574, thierry riedinger 574), …7) 
Suomi 1719 (Kai Jahnsson 581, Jorma Jäntti 571, Janne Kuvaja 567).

HaULIkkOLajIT
kaksoistrap, miehet, 150 kiekkoa + 50 kiekon finaali (15.7.):
1) Francesco D’aniello italia 192 (145+47), 2) håkan Dahlby ruotsi 190/14 uusinnassa 
hopeamitalista (142+48), 3) roland Gerebics unkari 190/13 (144+46), …13) 
Sami Ritsilä Suomi 136 (47+43+46), …17) Simo Köylinen Suomi 133 
(45+42+46), …22) Niko Hyvärinen Suomi 117 (42+36+39). 

kaksoistrap, miehet, 150 kiekkoa, joukkuekilpailu (15.7.):
1) italia 422 (Francesco D’aniello 145, Daniele Di spigno 140, Claudio Franzoni 137), 
2) venäjä 417, 3) saksa 410, …6) Suomi 386 (Sami Ristilä 136, Simo Köylinen 
133, Niko Hyvärinen 117).

trap, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali, naiset (17.7.):
1) jessica rossi italia 90 (68/4 uusinnassa finaalipaikasta +22), 2) Daina 
Gudzineviciute liettua 88/2 uusinnassa toisesta sijasta (69+19), 3) stephanie neau 
ranska 88/1/4 (71+17), …9) Satu Mäkelä-Nummela Suomi 67 (23+21+23), 
…11) Mopsi Veromaa Suomi 67 (21+24+22).

trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, pojat (19.-20.7.):
1) paco Machado Espanja 137 (116+21), 2) aleksei Guljajev venäjä 135 (116+19), 
3) Federico Fanali italia 134 (115+19), 4) Jesse Kinnunen Suomi 133/4 
uusinnassa neljännestä sijasta (114 / 3 uusinnassa finaalipaikasta + 19), 
5) Michal hojny tshekki 133 / 3 (117+16), …27) Juho Hannonen Suomi 105 
(17+21+24+23+20).

trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, miehet (19.-20.7.):
1) Giovanni pellielo italia 144 (119/1 uusinnassa finaalipaikasta +25), 2) andreas 
scherhaufer itävalta 142/1 uusinnassa toisesta sijasta (122+20), 3) Mario Filipovic 
slovakia 142/0 (122+20), 4) Bostjan Macek slovenia 141/2 (119/1 +22), 5) anton 
Glasnovic kroatia 141/1 (120+21), 6) karsten Bindrich saksa 141/0 (120+21), …56) 
Veli-Matti Matikainen Suomi 108 (22+20+20+25+21).

skeet, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaali, naiset (22.7.):
1) nathalie larsson ruotsi 92 / 4 uusinnassa voitosta (68+24), 2) katiuscia spada italia 
92 / 3 (69+23), 3) Christine Brinker saksa 90 (66/2/2 uusinnassa finaalipaikasta +24), 
…19) Marjut Heinonen Suomi 61 (21+21+19).

skeet, 125 kiekkoa +25 kiekon finaali, miehet (24.-25.7.):
1) tore Brovold norja 150 sivuaa ME- ja EE-tulosta (125 sivuaa ME- ja EE-tulosta 
+ 25), 2) Ennio Falco italia 147 / 2 uusinnassa toisesta sijasta (123 + 24), 3) jan 
sychra tshekki 147 / 1 (122 + 25), …19) Marko Kemppainen Suomi 118 
(25+25+23+20+25), …25) Timo Laitinen Suomi 117 (24 + 23 + 24 + 22 + 
24), …27) Lauri Leskinen Suomi 117 (23 + 23 + 24 + 24 + 23).

skeet, 125 kiekkoa +25 kiekon finaali, miehet, joukkuekilpailu (24.-25.7.):
1) tshekki 361 (jan sychra 122, leos hlavacek 121, ales hutar 118), 2) norja 360 
(tore Brovold 125, harald jensen 121, jonas Filtvedt 114), 3) italia 358 (Ennio 
Falco 123, valerio luchini 120, Cristian Eleuteri 115), …7) Suomi 352 (Marko 
Kemppainen 118, Timo Laitinen 117, Lauri Leskinen 117).

skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, pojat (24.-25.7.):
1) stefan nilsson ruotsi 145 (122+23), 2) jakub tomecek tshekki 143 (120+23), 3) 
George kazakos kypros 142 (117+25), …25) Jarno Mattila Suomi 108 (18 + 21 
+ 22+23+24), …36) Vesa Pietarila Suomi 103 (22 + 20 + 22+20+19), 37) 
Matti Pietarinen Suomi 103 (21 + 21 + 21+22+18).

skeet, 125 kiekkoa +25 kiekon finaali, pojat, joukkuekilpailu (24.-25.7.): 
1) kypros 347 (George kazakos 117, Marcos pavlou 117, andreas antoniou 113), 
2) ruotsi 346 (stefan nilsson 122, robin Gustafsson 112, Marcus nilsson 112), 3) 
tshekki 339 (jakub tomecek 120, jakub novota 112, Milos slavicek 107),  …8) 
Suomi 314 (Jarno Mattila 108, Vesa Pietarila 103, Matti Pietarinen 103).

LIIkkUVaN MaaLIN LajIT
Liikkuva maali, pienoiskivääri, miehet, 60 ls (normaalijuoksut) (15.7.):
1) Miroslav janus tshekki 590 (297+293), 2) niklas Bergström ruotsi 589 / 20 
uusinnassa toisesta sijasta (296+293), 3) Dimitri romanov venäjä 589 / 19 (298+291), 
4) jozsef sike unkari 588 (297+291), 5) Krister Holmberg Suomi 587 (295+292).

Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 60 ls (normaalijuoksut) (15.7.):
1) Mihail azarenko venäjä 590 (297+293), 2) juri Dovgal venäjä 581 (294+287), 3) 
Sami Heikkilä Suomi 580 (292+288), 4) Bence Borsos unkari 579 (294+285), 
5) Mårten Westerlund Suomi 576 (292+284), …8) Tomi-Pekka Heikkilä 
Suomi 565 (291+274).

Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 60 ls (normaalijuoksut), joukkuekilpailu (15.7.):
1) venäjä 1746 (azarenko 590, Dovgal 581, aleksander naumenko 575), 2) Suomi 
1721 (Sami Heikkilä 580, Westerlund 576, Tomi-Pekka Heikkilä 565), 3) 
unkari 1704 (Borsos 579, laszlo Boros 568, Balazs David 557).

Liikkuva maali, pienoiskivääri, miehet, 40 ls (sekajuoksut) (16.7.):
1) vladyslav prianishnikov ukraina 396 (197+199), 2) Krister Holmberg Suomi 
394 (197+197), 3) tamas tasi unkari 392 (195+197). 

Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 40 ls (sekajuoksut) (16.7.):
1) Mihail azarenko venäjä 390 (194+196), 2) juri Dovgal venäjä 389 (196+193), 
3) laszlo Boros unkari 388 (194+194), 4) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 387 
(189+198), 5) Sami Heikkilä Suomi 384 (195+189), …9) Mårten 
Westerlund Suomi 377 (186+191).

Liikkuva maali, pienoiskivääri, pojat, 40 ls (sekajuoksut), joukkuekilpailu (16.7.):
1) venäjä 1157 (azarenko 390, Dovgal 389, aleksander naumenko 378), 2) Suomi 
1148 (Tomi-Pekka Heikkilä 387, Sami Heikkilä 384, Westerlund 377), 3) 
unkari 1147 (laszlo Boros 388, Balazs David 381, Bence Borsos 378).

Unkarin Peter Sidi ampui pienoiskiväärin ja 300 metrin kiväärin 
täysottelun EM-kultaa Lapuan patruunalla. 300 metrin kiväärin 
täysottelussa hän ampui ME-tuloksen 1184 pistettä. Myös Tanskan 
Charlotte Jakobsen laukoi ME-tuloksen Lapuan patruunalla, kun hän 
ampui 300 metrin kiväärin makuuasennon kilpailussa 599 pistettä.



T
oiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
ruotsalainen Kerstin Bodin. Kuusisto 
näkee valintansa johtuneen pitkälti sii-
tä, että Suomen Ampumaurheiluliitto 

on tehnyt aktiivista ja näkyvää työtä eurooppa-
laisen ampumaurheilun hyväksi. Varsinainen 
varapuheenjohtajien ja puheenjohtaja Vladimir 
Lisinin työnjako on vielä tekemättä, sillä EM-
kisojen yhteydessä pidetyn yleiskokouksen 
jälkeen pidettiin vasta Kuusiston mukaan pie-
nimuotoinen järjestäytymiskokous.

- Nyt jokainen miettii, mitä haluaisi tehdä. Syk-
syllä meillä on sitten varsinainen kokous, Kuusis-
to kuvaa työnjakojenkin selkeytymistä.

Ennen aikaisintaan lokakuussa olevaa varsi-
naista kokoustakin sähköpostit liikkuvat tiiviisti. 
Kuustistollekin on selvää, mitä hän varapuheen-
johtajana ennen kaikkea haluaa olla edistämässä.

Osijekin yleiskokouksessa ESC:n pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Unni Nicolaysen päätti pu-
heenjohtajakautensa ja norjalaisen seuraajaksi 
valittiin venäläinen Lisin. Lisinin keskeisimpinä 
teeseinä esiin ovat nousseet ampumaurheilun 
imagon kohottaminen ja julkisuuden lisäämi-
nen, ympäristöasiat sekä yhteistyö EU:n kanssa 
ampumaurheiluun vaikuttavan lainsäädännön 
yhtenäistämisestä Euroopassa. Kuusisto odot-
taakin Lisinin aikakautta liiton johdossa mielen-
kiinnolla. Lisin on jo muun muassa tuonut am-
pumaurheiluun rahapalkintoja sekä rahoittanut 
ESC:n toimiston perustamisen Lausanneen.

- On aika suuretkin odotukset hänen suhteen. 
Hänkin on osoittanut kiinnostuksen (ampumaur-
heilun) kehitykseen ja tuonut suuria resursseja 
ampumaurheilun käyttöön. Potentiaalia hänes-
sä kyllä olisi ja sellaista aitoa kiinnostusta lajiin, 
Kuusisto kehuu yritysryhmän johtajaa. 

Euroopan liitolla vahva 
asema kansainvälisessä 
ampumaurheilussa
Euroopan liiton tulevaisuuden Kuusisto näkee 
kaksijakoisena samoin kuin muidenkin maano-
saliittojen tulevaisuuden.

- Kaikki sääntöasiat ja niin edelleen pääte-
tään maailman tasolla, joten maanosien vai-
kutusmahdollisuudet ovat vain ihmisten kaut-
ta. Toisaalta Euroopan liiton asema on varsin 
vahva, sillä Euroopassa on tehty näkyvää työtä 
pitkään jo edellisen puheenjohtajan aikana. Li-
säksi Eurooppa on selkeästi johtava maanosa, 
sillä puolet olympiaurheilijoista ja -mitalisteista 
on Euroopasta, Kuusisto muistuttaa.

Jos Lisin ehtii siviilityönsä ohessa satsata ai-
kaansa ESC:n puheenjohtajuuteen, Kuusisto 
uskoo Euroopan roolin kansainvälisessä ampu-
maurheilussa korostuvan entisestään.

- Ainahan on niin, että jos on taloudelliseen 
puoleen on mahdollista satsata, asiat helpottu-
vat. Ampumaurheilu tarvitsee rahaa.

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuva: Matti Viitanen

Euroopan Ampumaurheiluliiton uusi varapuheenjohtaja Pekka Kuusisto

 ”Innolla mukaan kehittämään
  koko ampumaurheilun kenttää”

Euroopan ampumaurheiluliiton ESc:n toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valitulla Pekka kuusistolla 
on selvä näkemys siitä, mitä hän haluaa 
varapuheenjohtajakaudellaan edistää. 
- Minun mielestäni kaikkein tärkein on lajin kehittäminen 
ja mitä tulevaisuudessa on – se, miten koko 
ampumaurheilun kenttää viedään eteenpäin. Siinä 
haluaisin olla mukana, 51-vuotias raumalainen sanoo.

Euroopan Ampumaurheiluliiton uusi puheenjohtajisto EM-kilpailujen 
avajaisissa: varapuheenjohtaja Pekka Kuusisto, puheenjohtaja Vladimir 
Lisin (RUS) ja varapuheenjohtaja Kerstin Bodin (SWE). Kuva: Risto Aarrekivi.



ESc:n lajikomiteat aktivoituivat
Heinäkuun EM-kilpailuissa Kuusisto toimi jäl-
leen tutussa roolissaan liikkuvan maalin kisojen 
johtajana. Raumalainen kuvailee Osijekin EM-
kisoja yksinkertaisesti ”fantastisen hienoiksi” 
järjestelyiltään.

- Kilpailulliset asiat osattiin hoitaa ja ihmiset 
olivat ystävällisiä. Ilmapiiri oli poikkeuksellisen 
ystävällinen ja miellyttävä. Siellä oli helppo olla. 
Liikkuvassa maalissa ei ollut minkäänlaista 
ongelmaa, ei protesteja. Iso apu oli, että hen-
kilökunta oli pitkälti samaa kuin Zagrebin MM-
kisoissa. Heillä oli kokemusta järjestäjinä.

ESC:n edellisellä toimintakaudella Kuusisto 
toimi kaksi vuotta teknisen komitean puheen-
johtajana ja teknisen komitean liikkuvan maalin 
ryhmän puheenjohtajana.

- Se oli mielenkiintoista aikaa. Pääsin näkemään 
kaikkien lajien osalta mitä ongelmia eri lajeissa 
on, aikaisemmin olin nähnyt vain liikkuvan maalin 
osalta. Se avarsi näkemystä, Kuusisto sanoo.

Kaksivuotiskaudella myös lajikomiteoiden 
työ käynnistyi uudelleen.

- Se oli muutamien lajien osalta huonoa, mut-
ta nyt saatiin kokoukset pidettyä. Jatkossa se 
toiminta tulee olemaan eri tasolla, Kuusisto iloit-
see aktivoitumisesta.

j Euroopan Ampumaurheiluliiton 
molemmat varapuheenjohtajat, 
ruotsalainen Kerstin Bodin 
ja Pekka Kuusisto toimivat 
aktiivisesti EM-kisojen 
järjestelyissä. Kuusisto johti 
liikkuvan maalin kilpailut. Bodin oli 
tarkastusjuryn puheenjohtajana.

h Pekka Kuusisto on pitkään 
johtanut EM- ja MM-kilpailujen 
liikkuvan maalin kilpailuja. 
Tälläkin kertaa järjestelyt toimivat 
Kuusiston ohjauksessa moitteetta 
ja tälläkin kertaa suomalaiset 
menestyivät mainiosti, kun 
joukkueen jokainen ampuja toi 
kotiin vähintään yhden mitalin. 
Krister Holmberg (toinen 
vasemmalta) voitti sekajuoksujen 
hopeaa. Sami Heikkilä laukoi 
poikien normaalijuoksujen 
pronssia. Poikien joukkue, Sami 
Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä 
ja Mårten Westerlund (oikealla) 
ampui kaksi hopeaa.

Suomalaisilla eSC:n varapuheenjohtajuus ja viisi jäsenyyttä komiteoissa
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EsC äänesti puheenjohtajakseen venäläisen vladimir lisinin yleiskokoukses-
saan 11. heinäkuuta kroatian osijekissa. lisin voitti italialaisen luciano 

rossin äänestyksessä 60-35. venäjän ampumaurheiluliiton puheenjohtajana toimiva 
53-vuotias lisin on työskennellyt aiemmin talouskomitean puheenjohtajana. 

EsC valitsi varapuheenjohtajikseen raumalaisen pekka kuusiston ja ruotsalaisen 
kerstin Bodinin. kuusisto sai äänestyksessä 77, Bodin 72 ja ranskalainen jean-
richard Germont 25 ääntä. kuusisto on aiemmin toiminut EsC:n teknisen komitean 
puheenjohtaja sekä toimii kansainvälisen ampumaurheiluliiton (issF) liikkuvan maa-
lin komitean puheenjohtajana. 

lisäksi EsC kutsui kunniapuheenjohtajakseen norjan unni nicolaysenin ja kunnia-
jäsenekseen kroatian tomislav sepecin. 

Yleiskokous ja hallitus valitsivat yhteensä viisi suomalaista komiteoihin. Maarit 
lepomäki jatkaa teknisen komitean haulikkoryhmässä. jatkokaudelle nimitettiin myös 
jorma riissanen ympäristökomiteaan, hannu järvinen antidoping-virkailijaksi ja risto 
aarrekivi media ja markkinointikomiteaan. jorma jussila valittiin virallisen toimintansa 
aloittavaan aselakikomiteaan.
ESC:n hallitus: Yair Davidovich israel, alexandros Dimakakos kreikka, Werner 
hirt sveitsi, tamaz imnaishvili Georgia, petros kyritsis kypros, Max Mückl saksa, 
Ernfried obrist italia ja Biserka vrbek kroatia.
ESC:n pääsihteeri: jörg Brokamp, saksa
Tekninen komitea: puheenjohtaja ranskalainen Chislaine Briez, joka toimii 

myös kivääriryhmässä, sekä kivääriryhmän jäsenet Christina ahlstedt ruotsi ja 
Wilhelm Grill saksa, pistooliryhmän jäsenet vasilios Delios kreikka, ursula stäuble 
sveitsi ja Manfred Wölke saksa, liikkuvan maalin ryhmän jäsenet karl-heinz Gegner 
saksa, Claes johansson ruotsi ja jadranka strukic kroatia sekä haulikkoryhmän 
jäsenet Daniele Ghelfi italia, Maarit lepomäki suomi ja per Björnar Moen norja.
Media- ja markkinointikomitea: puheenjohtaja venäläinen andrey sidorov 
sekä jäsenet risto aarrekivi suomi, shlomo Bresler israel, alain joly ranska ja 
rodolfo G. villarroel Espanja.
Antidoping-virkailijat: rolf Bodin ruotsi, hannu järvinen suomi ja jean-
Emmanuel Monneron ranska.
Talouskomitea: Francois p. Besson ranska, jörg Broakamp saksa ja Gerardo 
G. Giner Espanja.
Ympäristökomitea: Daphna har-Even israel, jorma riissanen suomi, jürgen 
kohlheim saksa, kåre nicolaysen norja ja stefano rosi italia.
Aselakikomitea: Bernard Dropsy ranska, hermen van Dyk hollanti, Claes 
johansson ruotsi, jorma jussila suomi ja jürgen kohlheim saksa.
Kesäampumahiihdon komitea (summer biathlon sub committee):
Felix Grendelmeier sveitsi, Frank hübner saksa ja Gerard laizier ranska.
300 metrin kiväärilajien komitea: pavel Bittner tshekki, roger Chassat 
ranska, konrad jäggi sveitsi, Gianni santoro italia. Yksi paikka avoinna teknisen 
komitean kivääriryhmän jäsenelle.

Suomi järjestää 
ilma-aseiden
EM-kisan 2012
Euroopan ampumaurheiluliitto (EsC) valitsi 
suomen ilma-aseiden vuoden 2012 Euroopan 
mestaruuskilpailun järjestäjäksi yleiskokouksessaan 
kroatian osijekissa lauantaina 11. heinäkuuta. suomi 
voitti portugalin äänestyksessä 51-43. suomen 
ampumaurheiluliitto järjestää EM-kipailun suomen 
urheiluopiston vierumäki areenassa.

suomi tavoitteli myös haulikkolajien vuoden 2012 
EM-kilpailuja hollolan hälvälään. suomi hävisi 
äänestyksen kyprokselle 45-30.
esC:n yleiskokous valitsi  
seuraavat kisajärjestäjät:
2012 ISSF:n ruutiaselajien junioreiden  
 EM-kilpailu: Bologna, Italia. 
2012 haulikkolajien EM-kilpailu: Larnaka, Kypros.
2012 ilma-aseiden EM-kilpailu: Vierumäki, Suomi.
2013 ilma-aseiden EM-kilpailu: Århus, Tanska.
aiemmin esC on valinnut  
seuraavat kisajärjestäjät:
2010 haulikkolajien EM-kilpailu: Kazan, Venäjä.
2011 ilma-aseiden EM-kilpailu: Brescia, Italia.
2011 ISSF:n ruutiaselajien EM-kilpailu:
 Belgrad, Serbia.
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ampumaurheiluliiton ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle 
Jorma Jussilalle Osijekin EM-kisojen yhteydessä järjestetty 
ympäristöseminaari oli pieni pettymys. Jussila odotti enemmän 

mitä Osijekin järjestäjät tarjosivat. Jussila olisi kaivannut esitelmiä, jot-
ka olisivat tuonet esille uusia tutkimustuloksia, nyt niitä ei tarjoiltu.

- Seminaari oli vähän heikosti järjestetty. Se ei ollut järjestelyiltään 
sellainen niin kuin korkeatasoinen seminaari yleensä on. Tavallisesti 
abstraktit pyydetään ajoissa, ja sen jälkeen kutsutaan luennoitsijat. 
Nyt kaverit olivat keskenään järjestäneet. Asiana seminaari ei tuo-
nut minulle uutta, Jussila tiivistää.

Jussilan mielestä haulikkoratojen ympäristöongelmia on liioiteltu, 
sillä haulit ja jätteet pystytään kyllä keräämään pois. Myöskään lyi-
jyjätettä Jussila ei pidä teknisesti ongelmallisena, sillä se saadaan 
kyllä seulottua pois maasta.

Siirtyminen muista seosmetalleista tehtyihin hauleihin sen sijaan 
voi luoda uuden ongelman. 

- Jos ampumaradalla kylvetään lyijyä pitkään, ja sitten ruvetaan 
ampumaan teräshauleilla, saattavat metallit muodostaa galvaani-
sen parin, mikä puolestaan edistää lyijyn korroosiota. Tällöin lyijyn 
liukeneminen lisääntyy. Tätä täytyisi tutkia ennen kuin aletaan lyijyt-
tömien haulien kanssa sekoilla”, Jussila sanoo.

Ampumaurheilun tulevaisuudelle ympäristöasioista suurimmat 
haasteet asettavat lyijyn saastepäästöt sekä melu.

- Niillä ei ole mitään tekemistä ampumaurheilun ja ampumaurhei-
lun juurien kanssa. Ne ovat haittatekijöitä, jotka täytyisi poistaa tai 
vähentää, etteivät ne muodosta estettä harrastamiselle ja kehittä-
miselle, Jussila näkee.

Pienoiskiväärin saastepäästöjä ei ole Jussilan mukaan kovinkaan 
paljon tutkittu. Luoti on pelkkää lyijyä, ja piipun läpi kulkiessaan 
tuottaa lyijypölyä. Lisäksi nallimassana on 40 milligrammaa lyijystyf-
naattia, kun haulikossa vastaava luku on 25.

- Pienoiskiväärin patruunoille täytyisi tehdä jotain, että päästöt 
saataisiin minimiin.

Tekniikka on, markkinat vielä puuttuvat
Patruunoiden saastepäästöjen vähentäminen vaatii Jussilan mie-
lestä lähinnä sitä, että kansainvälisistä säännöistä vastaavat liitot 
luovat markkinat. Tällä hetkellä markkinoita ei laajemmin ole.

- Teollisuudella on kyllä tekniikka, että pystytään tekemään mitä 
vaan. Mutta ei teollisuus investoi, elleivät järjestöt muuta sääntöjään. 
Myrkyttömät patruunat ovat ballistisesti erilaisia ja antavat erilaisen 
hajonnan lähtönopeuteen. Urheilujärjestöt voisivat suosia myrkyttö-
myyttä niin, ettei kilpailuissa saisi muita käyttää, Jussila esittää.

Jos myrkylliset patruunat suljetaan urheiluharrastuksen ulkopuo-
lelle, tilanne muuttuu myös sen osalta, että hyvät valmistajat pysty-
vät tällöin kilpailemaan halpatuontimaiden kanssa.

- Meillä poliisissa käytetään lähes yksinomaan myrkyttömiä har-
joituspatruunoita. Se on työsuojelu- ja terveyskysymys, Jussila ver-
taa siviilityönsä maailmaan.

Luodin sisältämän lyijyn liukenemisesta pohjaveteen on kyllä 
kannettu aktiivisesti huolta, mutta se ei suinkaan ole ainoa ympä-
ristö- tai terveyshaitta:

- Unohdetaan, että kun ase laukaistaan, piipusta pölähtää lyijypö-
lyä. Riippuen ilmavirtauksesta se leviää ja ampuja vetää osan siitä 

henkeensä.
Meluhaittojen vähentämiseksi Jussila esit-

tää äänenvaimenninta, mitä on hänen mu-
kaansa pidetty ”puolirikollisena”. Jussilaa 
tämä harmittaa.

- Jotkut ovat katselleet liikaa elokuvia. Se 
(harha) täytyisi saada jotenkin oikaistua. 
Tietysti vaimenninta voi käyttää rikolliseen-
kin toimintaan, mutta mitäpä ei voisi. Aika 
kaukaa haettua, Jussila hymähtää.

Huoli myös aselaista
Uuden ampumaratalain valmistelusta saati 
tulevasta uudesta laista Jussila ei tässä vai-
heessa osaa sanoa muuta kuin että yhtenäi-
nen laki on hyvä asia.

- Aselaki ja ympäristötekijät ovat kytköksis-
sä ampumaratalakiin. Tällä hetkellä minulla 
ei ole ampumaratalaista mielipidettä. Olen 
enemmän huolissani ympäristöpäästöistä, 
olivat ne joko todellisia tai kuvitteellisia, jotka 
ovat esteitä urheilutoiminnan jatkuvuudel-
le. Toiseksi, olen aika huolissani siitä, mitä 
aselaista on suunniteltu. Se ei hyvältä näytä, 
siellä on piirteitä, jotka eivät kuulu demo-
kraattiseen oikeusvaltioon, Jussila sanoo.

Jorma Jussila odotti Osijekin 
ympäristöseminaarilta enemmän kuin sai

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuva: Matti Viitanen

Jorma Jussila on Suomen Ampumaurheiluliiton 
ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.
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o
lympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela 
voitti pronssia naisten trapissa hau-
likkolajien MM-kilpailussa Slovenian 
Mariborissa tiistaina 11. elokuuta. 

38-vuotias Mäkelä-Nummela rikkoi 89 (74+15) 
kiekkoa. Olympiakultaa hän voitti 91 (70+21) 
kiekolla Pekingissä 11.8.2008. MM-kultaa am-
pui Italian 17-vuotias Jessica Rossi 92 (71+21) 
kiekolla ja MM-hopeaa Venäjän 44-vuotias Iri-
na Laricheva 90 (73+17) kiekolla.

Orimattilalainen Satu Mäkelä-Nummela 
sivusi peruskilpailussa ME- ja SE-tulosta 
74 kiekkoa. ME-tuloksen on ampunut en-
simmäisenä Ukrainan Victoria Chuyko 1998 
Kyproksen Nikosiassa. ME-tulosta ovat si-
vunneet Italian Giulia Iannotti (2007, Mari-
bor) sekä Kiina Li Chen ja Slovakia Zuzana 
Stefecekova (2006, Kiinan Qingyuan). SE-
tuloksen on ampunut Satu Pusila 1999 
Australian Sydneyssä.

- Eipä ole kuulemma 15 kiekon finaa-
lilla ennen saatu MM-pronssia. No, hyvä 
peruskilpailu pelasti paljon, Satu Mäke-
lä-Nummela puuskahti finaalin jälkeen.

- Kauden tavoitteenani oli ampua 72 
kiekkoa uudeksi ennätyksekseni. Se-
hän meni peruskilpailussa komeasti. 

Peruskilpailu oli oikein helppoa ammuntaa 
eikä minua jännittänyt edes kolmannen sar-
jan aikana. Sain kiekot rikki ykkösellä (en-
simmäisellä laukauksella). Olisin odottanut, 
että finaali olisi mennyt paremmin.

Finaalisarjassaan Mäkelä-Nummela oli 
vaikeuksissa ja sai rikki vain 15 kiekkoa 25 
kiekosta. Uusinnalla finaaliin päässyt Italian 
Jessica Rossi nousi 21 kiekon sarjallaan maa-
ilmanmestariksi ja Venäjän Irina Laricheva 17 
kiekon sarjallaan MM-hopeamitalistiksi.

- En saanut finaalissa ammuntaani kunnon 
rytmiä ja tein tuplapumminkin vielä loppuun. 
Aina kun venäläinen ampui ohi, niin minä sii-
hen perään. Ehkä ajatus karkasi finaalissa 
liian hyvään mieleen ammunnan suhteen. 
Jos on liian hyvällä mielellä, ammunta on 
metsässä, Mäkelä-Nummela sanoi.

Satu Mäkelä-Nummela
VOITTI TRAPIN MM-PRONSSIA
olympiavoiton vuosipäivänä

- Olen ihan tyytyväinen pronssimitaliin. Mi-
tali on aina mitali. Edellisestä MM-mitalistani 
on 14 vuotta (trapin MM-pronssia Kyproksen 
Nikosiassa 1995).

Satu Mäkelä-Nummelan kausi on ollut ta-
sainen, mutta hyvää tulosta ja arvokilpailun 
finaalipaikkaa hän joutui odottamaan MM-
kilpailuun asti. Samanlainen hänen kauten-
sa oli viime vuonna ennen olympialaisia.

- Tästä on hyvä ponnistaa seuraavaan 
kauteen. Hei! Minullahan on vielä yksi kisa 

jäljellä – maailmancupin finaali. Minä 
kun ehdin jo kirjoittaa postikortteihinkin, 
että korttien tulo loppui tältä vuodelta 
tähän, hän huomasi.

Haulikkolajeissa MM-mitalistit pää-
sevät maailmancupin finaaliin. Tänä 
vuonna finaali on Pekingissä loka-mar-
raskuun vaihteessa.

Ampumaurheilu sopii kaikenikäisille!
Haulikkolajien MM-kilpailun osanottajat todistivat 
ampumaurheilun sopivan kaikenikäisille. Kisojen 

nuorin osanottaja oli 12-vuotias ja vanhin 59-vuotias. 
MM-mitaleista kilpaili runsaat 600 ampujaa 70 maasta.

Teksti ja kuvat: Matti Viitanen

Satu Mäkelä-Nummelan 
palkintokaapissa on 

kolme henkilökohtaista 
arvokilpailumitalia: vuoden 
2008 olympiakulta, vuoden 

2009 MM-pronssi ja 
vuoden 1995 MM-pronssi.
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7 ME-tuloksen MM-kisa

Ampujat tekivät yhteensä 7 ME-tulosta haulikkolajien 
MM-kilpailussa Gaj-ampumaurheilukeskuksessa 

Mariborissa. Yksi ennätysampujista oli Satu Mäkelä-
Nummela, joka sivusi naisten trapin peruskilpailun  
ME-tulosta 74 kiekkoa.

uudet me-tuLokset:
miesten skeetin joukkuekilpailu: 366 kiekkoa usa:n joukkue vincent 
hancock, shawn Dulohery ja Frank thompson.
naisten trapin joukkuekilpailu: 211 kiekkoa italian joukkue jessica 
rossi, Deborah Gelisio ja Giulia iannotti.
tyttöjen trapin joukkuekilpailu: 202 kiekkoa kiinan joukkue Qiuwen Ql, 
tian Xu ja Yajun Wang.
tyttöjen skeetin joukkuekilpailu: 204 kiekkoa usa:n joukkue amber 
English, alexander Chiang ja Caitlin Conner.

siVutut me-tuLokset:
naisten trap: satu Mäkelä-nummela, suomi, 74 kiekkoa.
miesten kaksoistrapin joukkuekilpailu: 430 kiekkoa usa:n joukkue 
jeffrey holguin, joshua richmond ja Walton Eller.

TraPParIT aMPUIVaT  
OMIa ENNÄTYkSIÄÄN

Jesse Kinnunen oli SE-tuloksella 118 kiekkoa 11:s ja Juho 
Hannonen ennätyksellään 113 kiekkoa 23:s poikien trapissa 

sunnuntaina 9. elokuuta. MM-kultaa voitti Italian Valerio Grazini 
122 kiekolla, MM-hopeaa Espanjan Paco Machado 121 kiekolla 
ja MM-pronssia Saksan Daniel Wiesemann 120 kiekolla.

Veli-Matti Matikainen oli ennätyksellään 117 kiekkoa 42:s mies-
ten trapissa. MM-kultaa ampui Slovakian Marian Kovacocy 146 
(122+24) kiekolla. Uusinnassa MM-hopeasta Italian Massimo 
Fabbrizi voitti 1-0 Turkin Oguzhan Tuzunin. Molemmat ampuivat 
kisassa 145 (123+22) kiekkoa.

Sibbo Skyttegilleä edustava 19-vuotias Jesse Kinnunen rikkoi 
118 (24+24+24+24+22) ja 11:s poikien MM-trapissa. Tuusula-
lainen Kinnunen jäi kahden kiekon päähän MM-mitalista, ampui 
ennätyksensä ja sivusi Y20-sarjan SE-tulosta, jonka ovat aiem-
min ampuneet Rami Vainio (1993) ja Ville Laitinen (2001).

- Olen tyytyväinen, kun sivusin Suomen ennätystä, paransin 
kiekolla omaa ennätystäni ja ammunta kulki hyvin. Se harmittaa, 
että kisa olisi voinut mennä paremminkin. Ammuin vielä viimeisen 
sarjan viimeisen kiekon ohi, Kinnunen harmitteli kisan jälkeen. 

- Viimeinen kiekko oli korkea oikealle menevä kiekko. Se läh-
ti vähän merkkikiekon vasemmalta puolelta. Minä lähdin ensin 
väärään suuntaan ja ammuin liian hätäisesti kiekon perästä ohi. 
Ammuin muutenkin korkeita kiekkoja paljon tuplalla. 23 kiekon 
tulos viimeiseen sarjaan olisi ollut ihan jees, mutta nyt tuli 22. 

Kovatasoisessa kisassa Kinnunen olisi päässyt 119 kiekolla 
uusimaan viidennestä sijasta. 120 kiekolla hän olisi päässyt uu-
simaan pronssimitalista.

- Kisan taso oli uskomattoman kova. En muista, milloin MM-ki-
sassa on ammuttu näin hyviä tuloksia. 118 kiekkoa on hyvä tulos. 
On vähän ihmeellistä, että sillä on vasta yhdestoista, hän totesi.

- Ehkä viimeisessä sarjassa minulta alkoivat paukutkin jo loppua. 
Tänään aurinko oli pilvessä, mutta silti oli kuuma kuten eilenkin. Itse 
olisin ampunut mieluummin aurinkoisessa säässä, vaikka nytkin 
valoa oli ihan riittävästi. Mariborin Gaj-ampumaurheilukeskuksen 
radat ovat todella hienot ampua ja niiden taustat ovat hyvät.

Suomella 5 MM-mitalia 
naisten trapissa

Suomalaiset ovat voittaneet viisi MM-mitalia trapin naisten sar-
jassa. Satu Pusila on ampunut MM-kultaa, MM-hopeaa ja MM-

pronssia. Satu Mäkelä-Nummela on laukonut kaksi MM-pronssia.
Naiset ovat kilpailleet trapin maailmanmestaruudesta vuodesta 

1962 alkaen. Lajin ehdoton valtiatar on Kanadan Susan Nattrass, 
jonka palkintokaapissa on 7 MM-kultaa, 4 MM-hopeaa ja 3 MM-
pronssia. Marraskuussa 59 vuotta täyttävä Nattrass on voittanut 
ensimmäisen maailmanmestaruutensa 1974. Hän rikkoi tämän 
vuoden MM-kisassa 67 kiekkoa ja oli 24:s.

Nattrass on osallistunut olympialaisiin kuusi kertaa ja hänen 
paras sijoituksensa on kuudes sija Ateenassa 2004. Ensimmäisen 
kerran hän kilpaili Montrealin olympialaisissa 1976. Naiset ovat am-
puneet trapin olympiamitaleista 2000 Sydneyssä, 2004 Ateenassa 
ja 2008 Pekingissä. Nattrass kilpaili 1976 Montrealissa, 1988 Sou-
lissa ja 1992 Barcelonassa avoimessa sarjassa miesten kanssa.

Ampumaurheilun olympiahistorian aikana kaksi naista on voittanut 
mitalin miehille ja naisille avoimessa kilpailussa: Kiinan Shan Zhang 
voitti skeetin 1992 Barcelonassa ja USA:n Margaret Murdock ampui 
hopeaa pienoiskiväärin 3x40 ls:n kilpailussa 1976 Montrealissa.
Suomalaisten MM-mitalit trapin naisten sarjassa:
MM-KULTA: Satu Pusila 1998 Barcelona (ESP).
MM-HOPEA: Satu Pusila 1999 Tampere (FIN).
MM-PRONSSI: Satu Mäkelä-Nummela 1995 Nikosia (CYP) ja 
2009 Maribor (SLO) sekä Satu Pusila 1987 Valencia (VEN).

MM-mitalistit löytyvät kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) 
nettisivuilta www.issf-shooting.org

Italia mitalitaulukon ykkönen

Italia oli mitalitaulukon ylivoimainen ykkönen haulikkolajien MM-
kilpailussa Slovenian Mariborissa. Italialaiset voittivat 6 kultaa, 4 
hopeaa ja 5 pronssia eli yhteensä 15 mitalia. USA:n joukkueen 
saalis oli 4 kultaa, 5 hopeaa ja 1 pronssi eli 10 mitalia. 

Jos mitalitaulukkoon laskettaisiin vain henkilökohtaisten kilpailu-
jen mitalit, italialaiset olisivat vielä ylivoimaisempia: heidän saaliinsa 
oli 3 kultaa, 2 hopeaa ja 4 pronssia eli 9 mitalia, kun USA:n ampujat 
ottivat 1 kullan ja 2 hopeaa.

Ruotsi oli tällä kertaa paras pohjoismaa 3 mitalilla (1 kulta – 1 
hopea – 1 pronssi). Suomen joukkue voitti 2 mitalia (1 hopea  ja 1 
pronssi), kun miesten joukkue Marko Kemppainen, Heikki Meriluoto 
ja Lauri Leskinen ampui hopeaa skeetissä ja Satu Mäkelä-Numme-
la pronssia naisten trapissa.

MM-KilpAiluJEN MiTAliTAuluKKO
Sija maa kulta hopea pronSSi yhteenSä

1 italia 6 4 5 15
2 usa 4 5 1 10
3 venäjä 3 2 1 6
4 kiina 2 1 1 4
5 tshekki 2 - 1 3
6 slovakia 1 1 1 3
6 ruotsi 1 1 1 3
8 saksa 1 - 1 2
9 Espanja - 2 - 2
10 saksa - 1 2 3
11 suomi - 1 1 2
12 kypros - 1 - 1
12 thaimaa - 1 - 1
13 puola - - 1 1
13 portugali - - 1 1
13 san Marino - - 1 1
13 turkki - - 1 1
13 tanska - - 1 1
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Suomi voitti MM-hopeaa skeetin joukkuekilpailussa sunnun-
taina 16. elokuuta. MM-mitali oli Suomelle kautta aikain toi-
nen skeetissä. Suomi on voittanut MM-kultaa 1998 Barcelo-

nassa joukkueella Timo Laitinen, Janne Himanka ja Jani Eklund.
USA laukoi MM-kultaa ME-tuloksella 366 kiekkoa joukkueella 

Vincent Hancock (124 kiekkoa), Shawn Dulohery (122) ja Frank 
Thompson (120). Suomi ampui 361 kiekkoa joukkueella Marko 
Kemppainen (121), Heikki Meriluoto (121) ja Lauri Leskinen (119). 
Myös MM-pronssimitalisti Tanska rikkoi 361 kiekkoa. Suomi voitti 
Tanskan viimeisten sarjojen vertailussa kiekoin 72-71.

Miesten skeetin MM-kultaa voitti USA:n 20-vuotias Vincent Han-
cock huipputuloksella 149 (124+25) kiekkoa. Pekingin olympia-
laisissa kultaa ampunut Hancock jäi vain kiekon peruskilpailun ja 
finaalin ME-tuloksestaan. Vielä juniori-ikäinen Hancock otti jo toisen 
miesten sarjan MM-kultamitalinsa. MM-hopeaa ampui Kyproksen 
Georgios Achilleos 148 (123+25) kiekolla ja MM-pronssia Italian 
Ennio Falco 147 (122+25) kiekolla. Marko Kemppainen oli parhaana 
suomalaisena yhdeksäs ja Heikki Meriluoto kymmenes. Molemmat 
osuivat 121 kiekkoon. Lauri Leskinen rikkoi 119 kiekkoa ja oli 26:s.

- Eivät nämä skeetin MM-joukkuemitalit ihan jokapäiväisiä suo-
malaisille ole. Sen puoleen olen todella tyytyväinen. MM-kisan 
joukkuemitali vaatii kaikkien kolmen ampujan onnistumisen 120 kie-
kon keskiarvolla, kun kärki on tasainen ja kova. Tähän asti on käynyt 
niin, että olen itse pettänyt tai sitten joku muu, kommentoi Marko 
Kemppainen uransa ensimmäistä MM-joukkuemitalia.

- Ainahan se (henkilökohtainen kilpailu) harmittaa, kun pikkuisen 
korkeammalla oli tavoite. Jos olisin yhdenkin kiekon saanut enem-
män, olisin voinut olla tyytyväinen. Joukkuemitali pelastaa sillä ta-
valla, ettei ihan niin paljon harmita. Ihan positiivisilla fiiliksillä olen.

Suomussalmen Urheiluampujia edustava 32-vuotias Kemppai-
nen rikkoi 121 (25+24+23+24+25) kiekkoa ja jäi vain yhden kiekon 
kuuden parhaan finaalin uusinnasta. Tuloslistalla hän oli yhdeksäs.

- Kaikki pummithan ovat samanarvoisia, mutta se harmittaa, kun 
ammuin ohi kolme tosi tyhmää irtokiekkoa. Pannaan ne valmen-
tajan piikkiin. Itseään ei voi syyttää, kun on täydellinen. Jostakin 
muusta pitää se vika löytää, Kemppainen naureskeli palkintojenja-
koa odottaessaan.

- Olot olivat hyvät ja tasapuoliset. Radat ovat haastavat ja niillä pi-
tää olla tarkkana, kun kiekkoja pyydetään mikrofoneilla. Jokaiseen 
kiekkoon pitää olla valmiina, kun niin sanottu nollakiekko lähtee ai-
nakin puoli sekuntia nopeammin kuin nappimiehen lähettämänä. 
Suomalaisille mikit ovat oudot, kun mikeillä ei ammuta yhdelläkään 
radalla. Jokainen meistä taisi täälläkin tehdä yhden pummin osittain 
mikkien vuoksi, vaikka itsehän sitä kiekosta ohi ampuu. Jollekin ra-
dalle mikit pitäisi Suomessa saada käyttöön.

Kun Kyproksen Georgios Achilleos ja Italian Ennio Falco ottivat 
MM-kisassa mitalin, Marko Kemppainen varmisti pääsynsä maail-
mancupin finaaliin, jossa ampuu MM-mitalistien lisäksi kahdeksan 
ampujaa maailmancupien perusteella ja viime vuoden finaalin voit-
taja Norjan Tore Brovold. Jo aiemmin finaalipaikan on varmistanut 
Heikki Meriluoto. Kemppainen otti paikan ammuttuaan kolmanneksi 
146 (122+24) kiekolla maailmancupissa Kairossa toukokuun alus-
sa. Meriluoto otti paikkansa, kun ampui toiseksi 146 (121+25) kie-
kolla maailmancupissa Valko-Venäjän Minskissä kesäkuun alussa.

Marjut Heinonen oli 12:s naisten skeetissä tiistaina 11. elokuuta. 
Haapaveden Ampumaseuraa edustava 32-vuotias Heinonen 

ampui 68 (23+21+24) kiekkoa. MM-kultaa voitti Saksan Christine 
Brinker 95 (72+23) kiekolla, MM-hopeaa Thaimaan Sutiya Jiewcha-
loemmit 94 (73+21) kiekolla ja MM-pronssia Italian Katiuscia Spada 
93 (72+21) kiekolla.

Oulunsalolainen Marjut Heinonen ampui ”finaalitarkkuudella” ensim-
mäisen (23) ja kolmannen (24) sarjansa. Toisella (21) sarjallaan hän 
putosi kolmen kiekon päähän kuuden parhaan finaalin uusinnasta.

- Ampuminen tuntui hyvältä ja tasapainoiselta. Harmittaa, kun 
ensimmäisen ja toisen sarjan väliin jäi vain vajaa puoli tuntia, Hei-
nonen manasi kisan jälkeen.

- Rata, jolla ammuin ensimmäisen sarjani, oli myöhässä jo ennen 
minun sarjani alkua. Sarjani aikana tuli vielä taukoja kiekkorikkojen 
takia. Sitten sarja, jolle jäin ammuntani jälkeen tuomariksi, venyi 
taas kiekkorikkojen takia. Toiseen sarjaan jäi sitten kiire ja paniikki 
päälle ja keskittyminen herpaantui.

Haulikkolajien kilpailuissa, MM-kilpailuissakin, järjestäjät käyttä-
vät ampujia sivutuomareina. Ampuja määrätään tuomaritehtävään 
samalle radalle omaa ammuntaansa seuraavaan sarjaan. Yleensä 
ampujalle ”heilahtaa nakki” kerran päivässä. Kovalla helteellä tai kii-
reen yllättäessä valmentaja voi hoitaa tuomaritehtävän.

- Mistäpä sen tiesi, että sarja venyy niin pitkäksi, Heinonen kuit-
tasi tuomarointinsa.

Suomi voitti skeetin MM-joukkuehopeaa

Marjut Heinonen 12:s skeetissä

Teksti: Matti Viitanen   Kuvat: Matti Erkkilä ja Matti Viitanen
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lounais-hämeen ampujien 20-vuotias vesa pietarila ampui neljänneksi poi-
kien skeetissä sunnuntaina 16. elokuuta. Forssalainen pietarila rikkoi 120 
(23+25+25+24+23) kiekkoa, sivusi peruskilpailun ennätystään ja jäi kiekon MM-
hopeamitalin uusinnasta. MM-kultaa voitti tshekin 15-vuotias Milos slavicek 122 
kiekolla. ruotsin Marcus svensson ja italian angelo Moscariello rikkoivat molem-
mat 121 kiekkoa ja uusivat MM-hopeasta. svensson voitti uusinnan kiekoin 4-3.

- kyllähän se ihan hyvin meni, mutta kyllähän se vähän harmittaa, kun kiekon 
päähän jäi hopeamitalin uusinta, vesa pietarila harmitteli kisan jälkeen. 

pietarila oli mitalissa ja voittouusinnassakin kiinni ennen viimeistä sarjaansa. vii-
meisen kierroksen puhtaalla 25 kiekon sarjalla, hän olisi päässyt uusimaan voitosta. 
24 osuman sarjalla hän olisi päässyt uusimaan hopeamitalista.

- juuri ennen viimeisen kierroksen alkua ampiainen pisti niskaan. ajattelin heti, 
että tämä on huono ennusmerkki. Ei se viimeisen sarja ampiaisen piikkiin mennyt. 
kyllä siinä rupesi vähän puhtikin loppumaan. tällaista tämä ammunta on, hän arvioi 
23 kiekon sarjaansa.

- kyllähän se totta on, että pitäisi olla tyytyväinen, kun pystyy ampumaan oman 
ennätyksensä MM-kilpailussa, mutta kuitenkin se yksi kiekko harmittaa. viimei-
sessä sarjassa ammuin kolmospaikan yksittäisen a-kiekon ja vitospaikan tuplan 
a-kiekon ohi. se kolmospaikan pummi oli ainut niin sanottu helppo pummi, vaikka 
eivät pummit koskaan helppoja ole. 

lahden urheilukoulussa varusmiehenä palveleva vesa pietarila kilpailee viimeis-
tä vuottaan nuorten sarjassa, joten MM-kilpailussa hänellä oli viimeinen tilaisuus 
ottaa nuorten arvokisamitali. hän paukutti mainion tuloksen 142 (119+23) kiekkoa 
kansainvälisessä nuorten kilpailussa orimattilassa toukokuun viimeisenä viikonlop-
puna. sen jälkeen ammunta katosi ja hän oli 36:s 103 kiekolla EM-kisassa kroatian 
osijekissa heinäkuun lopussa. kunto löytyi uudelleen, kun hän leireili ampumaur-
heiluliiton nuorten valmentajana toimivan pentti saaren kanssa orimattilassa elo-
kuun alussa. leirin päätteeksi pietarila paukutti Y20-sarjan suomen mestaruuden 
finaalin sE-tuloksella 144 (120+24) kiekkoa.

- olisihan se kiva ollut, jos olisin jonkun kilkuttimen saanut kaulaan junnuaikana. 
täytyy nyt katsoa, miten tämä lähtee yleisessä sarjassa liikenteeseen. vaikeampihan 
se on siellä mitali saada. jos nyt joku ihme sattuisi ja tulevaisuudessa mitalin saisi, 
pietarila hahmotteli tulevaisuuttaan.

- jatko riippuu aika tavalla siitä, minkälaiseen liiton rinkiin pääsen. Mielelläni jatkaisin.

Vesa Pietarila ennätyksellään 
neljäs poikien MM-skeetissä

Heikki Meriluoto: Olen tyytyväinen
- Kyllähän se ihan hyvä saavutus on, Heikki Meriluoto arvioi uransa 
ensimmäistä MM-kilpailun joukkuemitaliaan.

- Henkilökohtaisen kilpailun finaalipaikka meni tänään viimeisen 
kierroksen vitospaikalla. Lähelle pääsin. Siinä meni yksittäinen B-
kiekko ohi. Se nyt vain sattui menemään.

Siilinjärven Urheiluampujia edustava 31-vuotias Heikki Meriluoto 
osui 121 (25+23+24+25+24) kiekkoon. Jos hän olisi ampunut 
viimeisessä sarjassaan 25 kiekkoa, hän olisi päässyt uusimaan 
finaalipaikasta.

- Kyllähän sen tiesin, että 122 pitää ainakin saada, jotta pääsee 
finaaliin. Tiesin myös joukkuetilanteen. Siitä riitti puristusta loppuun 
asti, kuopiolainen Meriluoto totesi.

- Olen ihan tyytyväinen, kun pääsin kympin sakkiin MM-kilpai-
lussa. Siihen pitää tyytyväinen olla.

Meriluoto on tänä vuonna ampunut kaksi kovaa kansainvälis-
tä kilpailua ja onnistunut molemmissa. Hän oli maailmancupissa 
Minskissä toinen ja nyt MM-kisassa kymmenes. EM-kilpailun hän 
jätti väliin. Hänen kautensa on ollut hyvä kotimaassakin, kun hän 
voitti uransa ensimmäisen Y-sarjan Suomen mestaruuden 145 
(121+24) kiekolla Lempäälän Kokkovuoressa elokuun ensimmäi-
sen viikonloppuna.

- Ihan hyvähän tästä on jatkaa. Tavoitteenani on jo Lontoon 2012 
olympialaiset eikä sekään kisa ole päätepiste, jos vain mahdolli-
suuksia on jatkaa. Nytkin finaalissa taitaa ampua neljä nelikymp-
pistä kaveria, hän totesi katsellessaan miesten skeetin finaalia.

lauri leskinen: Joukkuemitali on hieno juttu
- Joukkuemitali on hieno juttu, mutta nyt harmittaa henkilökohtai-
nen kilpailu, Lauri Leskinen totesi.

- Henkilökohtainen kisa sortui ihan yksinkertaisiin virheisiin. Sel-
laisia yksittäisiä kiekkoja tuli ammuttua ohi oikein roppakaupalla. 
Se on tällaista välillä.

Sibbo Skyttegilleä edustava 25-vuotias Lauri Leskinen oli en-
simmäisen päivän jälkeen finaalivauhdissa 73 (25+24+24) kiekol-
la ja kymmenennellä sijallaan. Sama tulos oli neljäntenä olleella 
Unkarin Balint Bokorilla. Toisena kilpailupäivänä Leskinen ampui 
kaksi heikohkoa 23 kiekon sarjaa ja sai kasaan 119 kiekkoa, mikä 
toi tuloslistalla 26. sijan.

- Askel kerrallaan tässä opettelen. Nyt olen tänä vuonna osan-
nut ampua ensimmäisen päivän hyvin. Nytkin toinen päivä oli niin 
pienestä kiinni, vaikka tuloksellisesti tuntuu, että jäin valovuoden 
huipuille, keravalainen Leskinen sanoi.

Miesten joukkue Heikki Meriluoto, Marko Kemppainen ja 
Lauri Leskinen voitti skeetin MM-hopeaa.

Marjut Heinonen ampui 12:nneksi skeetissä.  
Kuva EM-kilpailusta 2009. Kuvaaja: Matti Erkkilä.

Vesa Pietarila jäi neljänneksi kiekon päähän MM-mitalista poikien skeetissä.



suomalaisten tulokset
haulikkolajien mm-kilpailussa
slovenian Mariborissa 8.-16.8.2009

trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaaLi, mieHet (9.8.): 1) Marian 
kovacocy slovakia 146 (122/1+), 2) Massimo Fabbrizi italia 145/1 uusinnassa 
MM-hopeasta (123+22), 3) oguzhan tuzun turkki 145/0 (123+22), 4) 
David kostelecky tshekki 144 (122/1+22), 5) Yang li kiina 142 (124+18), 
6) jesus serrano Espanja 141 (123+18), 7) Michael Diamond australia 
122/0, 8) philip Murphy irlanti 122/0, …42) Veli-Matti Matikainen Suomi 117 
(24+24+23+23+23).

trap, 125 kiekkoa, pojat (9.8.): 1) valerio Grazini italia 122 
(23+25+24+25+25), 2) paco Machado Espanja 121 (23+25+25+24+24), 
3) Daniel Wiesemann saksa 120/1 uusinnassa pronssimitalista 
(24+24+23+25+24), 4) pedro parreira portugali 120/0 (24+24+24+24+24), 5) 
julius vass slovakia 119/1 (23+23+23+25+25), 6) hakan Yuzbas turkki 119/0 
(23+24+22+25+25), 11) Jesse Kinnunen Suomi 118 (24+24+24+24+22), …23) 
Juho Hannonen Suomi 113 (24+24+21+20+24).

skeet, 75 kiekkoa + 25 kiekon finaaLi, naiset (11.8.): 1) Christine 
Brinker saksa 95 (72+23), 2) sutiya jiewchaloemmit thaimaa 94 (73+21), 
3) katiuscia spada italia 93/3 uusinnassa pronssimitalista (72+21), 4) olga 
panarina venäjä 93/2 (72+21), 5) Chiara Cainero italia 92 (71/2 uusinnassa 
finaalipaikasta+21), 6) Danka Bartekova slovakia 89 (71/2+18), 7) kimberly 
rhode usa 71/1, …12) Marjut Heinonen Suomi 68 (23+21+24).

kaksoistrap, 150 kiekkoa + 50 kiekon finaaLi, mieHet (13.8.):
1) Francesco D’aniello italia 190 (146+44), 2) jeffrey holguin usa 186/2 
uusinnassa hopeamitalista (144+42), 3) nan Wagn kiina 186/0 (144+42), 4) 
Walton Eller usa 185 (143+42), 5) joshua richmond usa 183/5 (143+40), 6) 
ronjan sodhi intia 183/4 (143+40), …41) Sami Ritsilä Suomi 120 (39+38+43), 
…42) Simo Köylinen Suomi 120 (41+37+42).

kaksoistrap, 150 kiekkoa, pojat (13.8.): 1) vladimir Miroshnichenko 
venäjä 143, 2) Davide Gasparini italia 139/7 uusinnassa hopeamitalista, 3) 
alessandro Chianese italia 139/6, 4) William Crawford usa 139/4, 5) Yun 
kai Zhao kiina 138, 6) Filip praj slovakia 137, …23) Juha Perttola Suomi 112 
(39+33+40).

skeet, 125 kiekkoa, pojat (16.8.): 1) Milos slavicek tshekki 122 
(24+23+25+25+25), 2) Marcus svensson ruotsi 121 / 4 uusinnassa 
hopeamitalista (25+23+24+25+24), 3) angelo Moscariello italia 121 / 3 
(24+24+24+24+25), 4) Vesa Pietarila Suomi 120 (23+25+25+24+23), 5) Wilfred 
Blanchard iii usa 119 (25+23+22+25+24), 6) stefan nilsson ruotsi 117 / 6 
(23+25+22+24+23), 7) Mihail Dovgal venäjä 117 / 5 (25+24+23+22+23), 
…31) Jarno Mattila Suomi 111 (22+23+22+22+22), …49) Teemu Vähämäki 
Suomi 101 (20+20+18+22+21).

skeet, 125 kiekkoa, joukkuekiLpaiLu, pojat (16.8.): 1) tshekki 
353 (Milos slavicek 122, jakub tomecek 116, jukub novota 115), 2) usa 349 
(Wilfred Blanchard iii 119, jon McGrath 116, Chris E haver 114), 3) ruotsi 348 
(Marcus svensson 121, stefan nilsson 117, robin Gustafsson 110), …9) Suomi 
332 (Vesa Pietarila 120, Jarno Mattila 111, Teemu Vähämäki 101).

skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaaLi, mieHet (16.8.): 1) vincent 
hancock usa 149 (124+25), 2) Georgios achilleos kypros 148 (123+25), 
3) Ennio Falco italia 147 (122 / 2 uusinnassa finaalipaikasta +25), 4) shawn 
Dulohery usa 146 (122/ 2 +24), 5) valeri shomin venäjä 145 / 4 (122 / 2 +23), 
6) leos hlavacek tshekki 145 / 3 (122 / 2 +23), 7) anders Golding tanska 122 / 
1 (24+25+24+24+25), …9) Marko Kemppainen Suomi 121 (25+24+23+24+25), 
10) Heikki Meriluoto Suomi 121 (25+23+24+25+24), …26) Lauri Leskinen 
Suomi 119 (25+24+24+23+23).

skeet, 125 kiekkoa, joukkuekiLpaiLu, mieHet (16.8.): 1) usa 366 
ME-tulos (vincent hancock 124, shawn Dulohery 122, Frank thompson 120), 2) 
Suomi 361 (Marko Kemppainen 121, Heikki Meriluoto 121, Lauri Leskinen 119), 3) 
tanska 361 (anders Golding 122, jesper hansen 120, Michael nielsen 119).
suomi voitti tanskan viimeisten sarjojen vertailussa 72-71.

liSää tulokSia ampumaurheilunetiStä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/mm-kilpailut/haulikon_mm-kisat_2009/

kaksi mestaruutta liikuntavammaisten PM-kilpailuissa voit-
tanut Minna Leinonen arvioi kautensa olleen lähes kiitet-
tävä. Hyvästä mielestä huolimatta kaudesta arvosana jää 

kasipuoleen, koska ilmakiväärillä hän on ampunut paremmankin 
kauden. Ilmakiväärillä ampumiseen Leinonen kaipaakin saman-
laista tatsia ja varmuutta, mitä hänellä kaudella 2007 oli.

- Tällä kaudella olen oppinut todella paljon pienoiskiväärin tuuli-
ammunnasta, olen ryhtynyt harjoittelemaan ennakolta ampumista 
tuulessa ja olen siinä myös päässyt hyvin jyvälle, Leinonen iloitsee.

Parhaillaan Leinonen pitää muutaman viikon taukoa ammun-
nasta, kunnes on taas vähitellen aika aloittaa harjoittelua kohti 

Teksti: Heidi Lehikoinen   Kuvat: Matti Viitanen

Lontoon paralympialaiset siintäv  ät jo Minna Leinosen ajatuksissa

”Työtä tehdään pi tkällä tähtäimellä”
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Suomalaisten tulokset 
liikuntavammaisten pM-kilpailussa
Tanskan Nästvedissä 7.-9.7.2009

r5, iLmakiVÄÄri, 60Ls, makuu, sH1: 1) Minna Leinonen Suomi 703,3 
(599+104,3), 2) viktoria Wedin ruotsi 702,5 (598+104,5), 3) johnny andersen 
tanska 702,1 (599+103,1), 4) sofia källhus ruotsi 698,4 (596+102,4), 5) 
Jukka Mikkonen Suomi 697,6 (594+103,6), 6) lone overbye tanska 696,9 
(596+100,9), 7) joel jansson ruotsi 693,4 (591+102,4), 8) ole pedersen norja 
690,1 (589+101,1).
r3, iLmakiVÄÄri, 60 Ls, makuu, sH1: 1) lotta helsinger ruotsi 
700,9 (597+103,9), 2) Veikko Palsamäki Suomi 700,2 (596+104,2), 3) 
Monica Bakken norja 699,8 (596+103,8), 4) Fredrik larsson ruotsi 
699,4 (595+104,4), 5) Erkki Pekkala Suomi 698,7 (595+103,7), 6) amanda 
Dybendahl norja 698,3 (596+102,3), 7) Monica lillehagen norja 697,0 
(593+104,3), 8) paul axel johans norja 694,5 (593+101,5), …15) Sirkka-
Liisa Collin Suomi 586. 
r3:n joukkuekiLpaiLu: 1) norja 1781, 2) ruotsi 1780, 3) Suomi 1777 
(Palsamäki, Pekkala, Collin).
r2, iLmakiVÄÄri, 40Ls, naiset, sH1: 1) lotte helsinger ruotsi 491,1 
(390+101,1), 2) Monica lillehagen norja 479,7 (380+99,7), 3) hilde Borg 
ruotsi 471,9 (376+95,9), 4) Sirkka-Liisa Collin Suomi 470,2 (376+94,2), 5) 
Erika Åkerström 459,3 (363+96,3), 6) Berit Breiem norja 456,1 (364+92,1).
r8, 50m pienoiskiVÄÄri, 3x20Ls, naiset: 1) lotta helsinger ruotsi 
559 (makuu 193 + pysty 184 + polvi 182), 2) Sirkka-Liisa Collin Suomi 535 
(191+169+175), 3) Monica lillehagen norja 532 (191+166+175), 4) Berit 
Breirem norja 492 (177+166+149).
r9, 50m pienoiskiVÄÄri, 60 Ls + 10 Ls:n finaaLi, Luokka sH2: 
1) Minna Leinonen Suomi 686,6 (584+102,6), 2) johnny andersen tanska 
682,7 (582+100,7), 3) Jukka Mikkonen Suomi 682,1 (583+99,1), 4) viktoria 
Wedin ruotsi 674,3 (575+99,3), 5) lone overbye tanska 664,7 (568+96,7), 
6) Margarethe lillehagen norja 633,2 (541+92,2), 7) ole pedersen norja 
632,3 (538+94,3), 8) knud jensen tanska 627,6 (539+88,6).
r6, 50m pienoiskiVÄÄri, 60 Ls + 10 Ls:n finaaLi, Luokka sH1:
1) jonas jacobsen ruotsi 692,8 (589+103,8), 2) lotta helsinger ruotsi 
684,6 (584+100,6), 3) Fredrik larsson ruotsi 680,0 (579+101,0), 4) håkan 
Gustavsson ruotsi 678,8 (576+102,8), 5) paul johansen norja 677,1 
(577+100,1), 6) Veikko Palsamäki Suomi 675,3 (576+99,3), 7) Erkki Pekkala 
Suomi 673,7 (573+100,7), 8) Monica lillehagen norja 667,9 (567+100,6), 
…11) Sirkka-Liisa Collin Suomi 560.
r6-sarjan joukkuekiLpaiLu: 1) ruotsi 1752, 2) Suomi 1709 
(Palsamäki, Pekkala, Collin), 3) norja 1709. 

tulevaa kautta. Seuraaviin paralympialaisiin on vielä kolme vuotta, 
mutta Leinonen myöntää Lontoon kisojenkin jo ”pyörivän päässä.”

- Ei nyt viikoittain, mutta kuukausittain kyllä. Nyt mennään kuiten-
kin vuosi vuodelta, ja mielessä on MM-kisat. Tietysti Lontoo on selvä 
tavoite, työtä tehdään pitkällä tähtäimellä, 28-vuotias jyväskyläläi-
nen sanoo.

Tanskassa Leinonen ampui pienoiskiväärillä R9-sarjan mestariksi 
tuloksella 686,6 (584+102,6). Tuolloin vaadittiin nopeaa ammuntaa, 
minkä Leinonen kokee vielä itselleen vaikeaksi. Silti 584:ää enem-
män tänä vuonna ilahduttivat Karstulan ampumaviikolla pienoiski-
väärillä ammutut 590 ja 591.

- Se oli tosi lupaavaa ja ilahduttivat kyllä. Tietysti itsel-
lä tulostavoitteet ovat korkealla, kyllähän 580 minun sar-
jassani on jo hyvä tulos. Henkilökohtaiset tavoitteet vaan 
ovat korkeammalla, tietojärjestelmätiedettä Jyväskylän 
yliopistossa opiskeleva ampuja sanoi.

Molemmat PM-kilpailunsa voittaneen Leinosen lisäksi 
hyvin Tanskassa onnistui nuoremmasta kaartista Jukka 
Mikkonen. Haapajärven Ampumaseuraa edustava Mik-
konen laukoi samassa R9-sarjassa PM-pronssia. Haapa-
järvinen ei kuitenkaan täysin tyytyväinen kauteensa ollut.

- Arvosanaksi kaudesta annan 8,5, eli ihan hyvä kau-
si. Kaikkea täytyy vielä kehittää, jännittäminen on yksi 
(parannettava) asia myös. Lontoon kisoja en vielä mieti, 
29-vuotias Mikkonen sanoo ja tähtää ensi kaudella kär-
kisijoille.

Terävä kärki, lisää harrastajia haussa
Vammaisampujien päättyneen kauden arvokilpailut olivat 
liikuntavammaisten PM-kilpailut Tanskan Nästvedissä 7.-
9. heinäkuuta. Suomi rohmusi kilpailuista seitsemän mi-
talia, kun Leinosen ja Mikkosen lisäksi Sirkka-Liisa Collin 
ampui hopeaa pienoiskiväärin asentokilpailussa, Veikko 
Palsamäki hopeaa ilmakiväärillä, R3-luokan joukkue-
kilpailussa Palsamäki, Erkki Pekkala ja Collin laukoivat 
ilmakiväärillä pronssia ja R6-luokan joukkuekilpailussa 
sama trio laukoi pienoiskiväärillä hopeaa. 

Paralympialajien kehityspäällikkö Pirjo Peltola onkin 
tyytyväinen Suomen vammaisampujien tilanteeseen hui-
pulla kärjen osalta.

- Minna Leinonen on iskussa ja Jukka Mikkonen on 
noussut tasaisen varmasti koviin tuloksiin. Hyvillä mielin 
voimme lähteä valmistautumaan MM-kilpailuihin. Jouk-
kueemme ei tule olemaan suuri, mutta sitäkin iskukykyi-
sempi, Peltola sanoo.

Lontooseen ryhmä voi valmistautua kaikessa rauhas-
sa, mutta Peltola miettii jo vuoden 2014 MM-kisoja ja 
vuoden 2016 paralympialaisia. Sillä vaikka kärjen tilanne 
on hyvä, uusien harrastajien suhteen tilanne ei ole yhtä 
hyvä.

- Uusia kykyjä olisi löydettävä mukaan. Uusia harrastajia 
tarvitaan - heidän joukostaan nousevat uudet huipputeki-
jätkin. Ampumaurheilu sopii erinomaisesti lähes kaikille lii-
kuntarajoitteisille. Uskon, että potentiaalisia lahjakkuuksia 
lajiimme on "löytymättä" useita, Peltola sanoo.

Lontoon paralympialaiset siintäv  ät jo Minna Leinosen ajatuksissa

”Työtä tehdään pi tkällä tähtäimellä”

Minna Leinonen ampui Pohjoismaiden 
mestaruuden sekä ilma- että pienoiskiväärillä.

Jukka Mikkonen tähtäsi pienoiskiväärillä PM-pronssia.
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Ampumaurheiluliiton siluettiampujat 
ovat kuuluneet pitkään niihin laji-
ryhmiin, jotka ovat tuoneet kansain-

välisistä arvokisoista mittavan mitalisaaliin. 
Kilpailumenestystä voi odottaa jatkossakin, 
sillä moni tekijä on edelleen siinä iässä, että 
kansainvälinen menestys on mahdollista, jos 
harjoitusinto säilyy, ja ampujalla on taloudelli-
sesti mahdollista kisoihin lähteä. Siluettilajista 
ovat kiinnostuneet onneksi monet nuoret.

- Olemme saaneet lajin pariin uusia ampu-
jia; miehiä, nuoria ja kauniimman sukupuo-
len edustajia. Joitakin harrastuksensa päät-
täneitä on valitettavasti myös joukossamme, 
siluettijaoston jäsen Esko Lempola selvitti.

- Siluettiammunnan tasomme on kivikova. 
Kärkeen ovat viime vuosien aikana jyränneet 
Jouni Jyrä sekä Juha Piiroinen. Kivääripuo-
lella ovat harpponeet eteenpäin Reino Uuttu 
ja Mika Miskala. Erityisesti tulevaisuudessa 
kannattaa kiinnittää huomiota nuoreen Jas-
mine Uuttuun. Neiti pisti pataan kokeneem-
pia konkareita heti ensimmäisessä kilpailus-
saan. Jasmine on erittäin lupaava ampuja.

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa osan-
ottajien määrä on ilahduttavasti hieman 
kasvanut, vaikka monet vetävät henkeä 
ponnisteltuaan voimakkaasti viime vuonna 
Heinolassa (10.-19.7.2008) järjestettyjen 
MM-kisojen eteen. Välivuoden tapaista viet-
tää Lempolakin, vaikka mies osallistuu muu-
tamiin kisoihin. 

pM:ssä rohmuttiin, EM:ssä ei
Siluettijaosto järjesti yhdessä Heinolan Am-
pujien kanssa keväällä PM-kisat Heinolassa. 
Siellä oli suomalaisten lisäksi vain norjalai-
sia. Mitalit kammattiin melko tarkkaan kotiin. 
Tshekissä järjestetyistä EM-kisoista ei palat-
tu sellaisen mitalimäärän kanssa kuin odo-
tettiin. Toki voittoihinkin pystyttiin.

Lajivoittoihin ylsivät Pasi Hakala ja Marko 
Nikko. Mitaleille lajeissa ylsivät myös Allan 
Granlund pikku-reukussa, Esko Lempola 
pikku-Produssa ja Mika Miskala isossa silu-
ettikiväärissä. Joukkuekilpailuissa ei ylletty 

voittoihin saakka. EM-kisat on jo painettu 
unohduksiin ja katseet ovat suunnatut kohti 
2010 MM-kisoja Etelä-Afrikassa!

lainsäädäntö mutkistaa
Esko Lempola katsoo luottavaisesti lajinsa 
tulevaisuuteen. Hieman häntä mietityttää 
aselakiin tulevat muutokset ja se tämänhet-
kinen tietämättömyys, joka vallitsee.

- Muutokset eivät ainakaan tule helpotta-
maan lajin pariin tulemista. Koetetaan kek-
siä jotain uutta ja virkistävää!

Raha ei Eskon mukaan yksinään ratkaise 
siluettiammunnan tulevaisuutta, mutta se 
auttaa kyllä ratkaisujen etsinnässä. Kisamat-
kojen kustannukset ovat omasta pussista 
maksettuina aikamoinen lovi perheen talou-
teen. Eivätkä patruunat ym. ampumatarvik-
keet ole ainakaan halpenemassa.

Leirityksellä Lempola uskoo ampumatu-
losten paranevan. Maassamme on muuta-
mia mainioita siluettiammunnan keskuksia. 
Sipoon ja Heinolan radat komeilevat kär-
jessä. Ratojen lisääminen ja nykyisten ke-
hittäminen on varmasti yksi keino kohentaa 
edustustason ampujien taitoja ja oikea tapa 
tuoda uusia henkilöitä lajin pariin.

Ratojen suhteen on tietysti samat ongel-
mat kuin muillakin ampujilla. Lisääntyvät ra-
joitukset ja joillakin radoilla esiintyvä siluetti-
ammunnan vastainen ilmapiiri eivät helpota 
harrastusta.

Talkoohenki elää edelleen melko vahvana 
Suomessa ja myös siluettiammunnassa. Esko 
muistuttaa, että 90 prosenttia talkootöistä te-
kee 10 prosenttia jäsenistöstä. Silti talkoolais-
ten merkitys on kokonaisuudessaan järjeste-
tyn ampumaurheilun suuria, vahvoja tukia.

-Meidän on hankittava uusia ampujia 
mukaan. Tämä on kaikkien ampumalajien 
yhteinen tavoite. Ehkä meidän ei kannat-

.22 keVYt kiVÄÄri: 1) Marko Nikko Suomi 69, 2) robert astier ranska 66, 3) 
luc Walgraeve ranska 65.
.22 siLuettikiVÄÄri: 1) Marko Nikko Suomi 74, 2) Matthew Canning irlanti 
68, 3) luc Walgraeve ranska 68.
.22 kiVÄÄri, YHteiskiLpaiLu: 1) Marko Nikko Suomi 143, 2) luc Walgraeve 
ranska 133, 3) Matthew Canning irlanti 132.
.22 kiVÄÄri, joukkuekiLpaiLu: 1) ranska 382 (robert astier 125, luc 
Walgraeve 133, Christophe courquin 124), 2) Suomi 354 (Marko Nikko 143, 
Mika Miskala 115, Kari Semi 96), 3) itävalta 326 (peter lamprecht 127, Christian 
surböck 99, Ernst Zwiauer 100).
iso metsÄstYskiVÄÄri: 1) Marko Nikko Suomi 34, 2) peter lamprecht 
itävalta 29, 3) Michael power irlanti 25.
iso siLuettikiVÄÄri: 1) peter lamprecht itävalta 31, 2) Marko Nikko Suomi 
28, 3) Mika Miskala Suomi 27.
iso kiVÄÄri, YHteiskiLpaiLu: 1) Marko Nikko Suomi 62, 2) peter lamprecht 
itävalta 60, Christophe Courquin ranska 50.  
iso kiVÄÄri, joukkuekiLpaiLu: 1) ranska 139 (robert astier 43, luc 
Walgraeve 46, Christophe Courquin 50), 2) Suomi 136 (Kari Semi 30, Mika 
Miskala 44, Marko Nikko 62), 3) saksa 110 (axel richter 41, alfred oswald 24, 
andre Bath 45).

iso VakiopistooLi: 1) Pasi Hakala Suomi 40 / 5 uusinnassa kultamitalista, 
2) ivo picek tshekki 40/4/2/5, 3) Wulf post saksa 40/4/2/2.
isopistooLi, joukkuekiLpaiLu: 1) ranska 433 (laurent Boulot 147, Gilles 
Carre 145, Didier Doulcet 141), 2) Suomi 422 (Juhani Lehtosaari 142, Esko 
Lempola 140, Unto Järvinen 140), 3) itävalta 410 (Walter Binder 136, Walter klima 
138, johann Mathuber 136.
.22 reVoLVeri: 1) katerina rouhova tshekki 40/3/5 uusinnassa kultamitalista, 2) 
jean-Marcel Esposito ranska 40/3/5/5/5, 3) Allan Granlund Suomi 40/3/4/5/4.
.22 VakiopistooLi: 1) petra rouhova tshekki 40/5, 2) laurent Guillou ranska 
40/4, 3) Esko Lempola Suomi 40/3/5.
.22 pistooLi, YHteiskiLpaiLu: 1) jean-Marcel Esposito ranska 151, 2) Esko 
Lempola Suomi 149, 3) laurent Boulot ranska 147.
.22 pistooLi, joukkuekiLpaiLu: 1) ranska 440 (laurent Boulot 147, jean-
Marcel Esposito 151, laurent Guillou 142), 2) tshekki 426 (petra rouhova 135, 
katerina rouhova 146, vlastimil svarc 145), 3) Suomi 415 (Unto Järvinen 140, 
Rauno Ärväs 137, Laurent Guillou 142).
.22 pistooLi, seisten, joukkuekiLpaiLu: 1) tshekki 90 (ivo picek 34, 
katerina rouhova 27, Milan Cerny 29), 2) ranska 84 (Gerard rudzinski 26, alain 
Barbier 31, robert astier 27), 3) Suomi 79 (Unto Järvinen 28, Rauno Ärväs 21, 
Esko Lempola 30).

suomaLaisten mitaLisijoitukset em-kiLpaiLussa
tshEkin luDvikoviCEssa 18.-26.7.2009

Teksti: Matti Erkkilä
Kuvat: Siluettijaosto ja practical-jaosto

SiluEttiAMpujAt
kahmivat arvokilpailumitaleja 
tänäkin vuonna



Äiti ja tytär, Petra (vas.) ja Katerina Rouhova. 
Tshekin ladyt antoivat taas kerran nenille.
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Marko Nikko ampui tänäkin 
vuonna EM-voittoja. MuSTARuuTiJAOSTO

HAMUAA EM-KISOJA

Ampumaurheiluliiton mustaruutijaosto haluaa järjestää vuonna 2011 lajinsa 
EM-kilpailut. Hamina valleineen olisi erinomainen paikka sekä ratojen että 

tarvittavien oheistilojen suhteen. Asiasta päätetään Espanjassa syyskuun alussa 
järjestettävien EM-kilpailujen yhteydessä.

- Mustaruutiammunnassa on tapahtunut kuluvan vuoden aikana selvää piristystä. 
Harrastajamäärä on lievässä nousussa ja lajia kohtaan on osoitettu lisääntyvää 
kiinnostusta. Vallitettavasti nuorten kiinnostus lajia kohtaan on kuitenkin ollut vaisua, 
selvittää jaoston puheenjohtaja Risto Kiema.

Kotimaisten kilpailujen osanottajamäärissä on nousua esimerkiksi Talvimusketin, 
Sipoon ja Varkauden kisojen osalta. SM-kilpailuihin osallistui tänä vuonna 60 
ampujaa ja suorituksia kertyi moninkertainen määrä, sillä mustaruutiampujan 
ohjelmaan kuuluu aina osallistumisia useisiin lajeihin. 

KAHdET ARVOKiSAT
PM-kilpailuissa Norjassa oli yhteensä 23 mustaruutiampujaa. Päätähtäin on kuitenkin 
EM-kisoissa, jotka järjestetään syyskuun alussa Espanjassa. Sinne matkaa 16 
ampujan joukkue mitalitavoitteen paino harteillaan.

Kisojen yhteydessä pidettävässä kokouksessa otetaan kantaa kahden vuoden 
kuluttua pidettävien EM-kisojen isäntään. Suomalaiset markkinoivat parhaansa 
mukaan omia järjestelytaitojaan ja hienoa kisa-areenaa.

lEMpääläN AMpuJillA KOVA JOuKKuE
Mustaruutilajin uusin seura on Lempäälän Ampujat. Seuralla on hyvä pistoolijoukkue Eino 
Koivu, Heikki Heikkilä ja Juha Hautamäki. Joukkue on yllättänyt kovatasoisuudellaan.

- Suomen mustaruutiammunta on puhdasta harrastetoimintaa, ja joudumme toimimaan 
pienellä budjetilla sekä talkoovoimin. Kilpailujen järjestämistehtäviin tarvitsemme 
talkooväkeä, jonka kokoaminen ei aina ole helppoa. Meidän on lisättävä lajin näkyvyyttä 
ja markkinointia ja hankittava sitäkin kautta uusia harrastajia mukaan toimintaamme.

Puheenjohtaja Risto Kiema on tyytyväinen Ampumaurheiluliiton ja Nammo Lapuan 
tekemään yhteistyösopimukseen. Hän sanoo sen piristäneen mustaruutilajinkin 
toimintaa ja lisänneen kiinnostusta perinteitä vaalivaa lajia kohtaan. 

Mustaruutiampujat lähtevät luottavaisesti syyskuun EM-kisoihin. Viime vuonna 
Pekka Paatinen laukoi kultaa maailmanmestaruuskisoissa Australiassa, Ari Salin oli 
neljäs musketissa ja Tarmo Ansamaa kuudes nallilukkopistoolissa.

suomaLaisten mitaLisijoitukset
pM-kilpailu norjan lillehammerissa 24.-26.7.2009
miqueLet, kopio: 1) jörgen karlsson ruotsi 91, 2) Sakari Viertola Suomi 91, 3) Antero Mustamäki Suomi 89.
Cominazzo, kopio: 1) sam skogh ruotsi 92, 2) Tarmo Ansamaa Suomi 89, 3) Erik sörell ruotsi 88.
CoLt, aLkuperÄinen: 1) roger Carlsson ruotsi 93, 2) Mikael lundberg ruotsi 92, 3) Hannu Jyrä Suomi 91. 
tanzutsu, kopio: 1) Mikael lundberg ruotsi 86, 2) Hannu Jyrä Suomi 78, 3) sam skogh ruotsi 75.
minie: 1) jörgen karlsson ruotsi 90, 2) johan karlsson ruotsi 90, 3) Antero Mustamäki Suomi 89. 
tanegasHima: 1) johan karlsson ruotsi 97, 2) Antero Mustamäki Suomi 89, 3) Sakari Viertola Suomi 88. 
Hizadai: 1) johan karlsson ruotsi 95, 2) Antero Mustamäki Suomi 94, 3) oddvar Deberitz norja 94.
miqueLet, joukkuekiLpaiLu: 1) Suomi 240 (Sakari Viertola 91, Tapio Hautakangas 60, Antero 
Mustamäki 89), 2) norja 237 (Dag Magne Winge 82, sondre nordhagen 74, addvar Deberitz 81), 3) norja 
220 (tor Bjarne justnaes 86, ragnar hegge 69, kjell Bergersen 65).
Cominazzo, joukkuekiLpaiLu: 1) Suomi 254 (Veikko Ratsula 79, Hannu Jyrä 86, Tarmo Ansamaa 
89), 2) ruotsin ykkösjoukkue 251 (lennart Eriksson 79, sam skogh 92, anders johansson 80), 3) ruotsin 
kakkosjoukkue 249 (rolf Enqvist 84, Georg Wallinder 84, roger Carlsson 81).
kuCHenreuter, joukkuekiLpaiLu: 1) norja 273 (Dagfinn torp 91, rune stensrud 94, oddvar 
Deberitz 88), 2) Suomi 272 (Hannu Jyrä 87, Veikko Ratsula 93, Tarmo Ansamaa 92), 3) ruotsi 271 (roger 
Carlsson 93, Christer Björnberg 92, anders johansson 86).
CoLt, joukkuekiLpaiLu: 1) norja 261 (oddvar Deberitz 85, rune stensrud 89, Dagfinn torp 87), 2) 
ruotsi 258 (roger Carlsson 93, Georg Wallinder 83, sam skogh 82), 3) Suomi 253 (Veikko Ratsula 85, 
Pekka Paatinen 87, Raimo Novari 81). 
mariette, joukkuekiLpaiLu: 1) ruotsi (roger Carlsson 93, Christer Björnberg 91, lennart Eriksson 
89), 2) Suomi 264 (Veikko Ratsula 90, Tarmo Ansamaa 89, Hannu Jyrä 85), 3) norja 263 (rune stensrud 89, 
Morten andresen 91, torgeir Waerdahl 83).
tanegasHima, joukkuekiLpaiLu: 1) Suomi 257 (Antero Mustamäki 89, Hannu Jyrä 80, Sakari Viertola 88).
Hizadai, joukkuekiLpaiLu: 1) Suomi 274 (Sakari Viertola 90, Hannu Jyrä 90, Antero Mustamäki 94). 
pennsYLVania, joukkuekiLpaiLu: 1) Suomi 199 (Jarmo Wilkmann 81, Risto Kiema 80, Tapio Hautakangas 38).
Lamarmora, joukkuekiLpaiLu: 1) ruotsi 262 (robert Wikstedt 76, johan karlsson 97, Bjarne 
petersson 89), 2) Suomi 260 (Tapio Hautakangas 89, Antero Mustamäki 85, Ilpo Sivula 86).

taisi olla kovin kamalan kateellisia, jos joku 
nuori vaihtaa ampumalajia. Tärkeätä on se, 
että hän pysyy mukana ampumaurheilussa, 
Lempola painottaa.

 
Nikko kahmi jälleen, Hakala 
onnistui lopulta
Marko Nikko oli jälleen EM-kisojen suuri san-
kari. Hän voitti pienoiskiväärin molemmat lajit 
ja luonnollisesti yhteistuloskisan. Pasi Hakala 
onnistui lopulta EM-kisassakin. MM-kilpai-
luista hänellä on kolme mestaruutta, mutta 
EM-kisoissa vammalalainen on pakotettu 
lukuisia kertoja jäämään täpärästi toiseksi tai 
kolmanneksi. Nyt hän voitti ison vakiopistoo-
lin täydellisellä tuloksella: 40 kaatoa peruskil-
pailussa ja viisi kaatoa pudotuskilpailussa.

-Onnistuin hieman paremmin kuin kaksi 
vuotta sitten, sillä yksi pronssimitali vaihtui 
hopeiseksi. Voittoja tuli sama määrä, eli viisi, 
selvitti Nikko. Hän harmitteli kiireistä kevättä 
ja kesää, sillä harjoitusintoa olisi ollut enem-
män kuin mihin aika riitti. Marko on ollut to-
dellinen mitalirohmu, eikä loppua ole onnek-
si näkyvissä!

Hakala urakoi monia lajeja aiemmin. Kun 
EM-voitto puuttui, hän päätti vähentää lajeja 
ja keskittyi vain vakiopistooliin ja vapaapis-
tooliin. Se kannatti, sillä mestaruus tuli ja li-
säksi virheettömällä suorituksella.

-Kun uusinta alkoi ja matka oli perinteises-
tä 150 metristä nostettu 200 metriin tiesin 
olevani vahvoilla. minulla on Euroopan tar-
kin kalusto, ja siitä oli matkan pidentymisen 
vuoksi minulle etua, Hakala selvitti.



S 
 
uomen ampujat tyhjensivät 
palkintopöydän Norjassa 

Heistadmoenissa 13.-17. heinäkuuta 
pidetyssä IPSC-kivääripracticalin EM-
kilpailussa. Kilpailu koostui neljänä päi-
vänä ammutusta 20 ampumaosuudesta 
eli stagesta. Laukausmäärä kilpailussa 
oli noin 350 per ampuja. Kilpailuun otti 
osaa kaikkiaan 220 kilpailijaa, joista 
161 otti osaa open-divisioonaan ja 59 
standard-divisioonaan.

Kilpailu oli järjestyksessään ensim-
mäinen level IV -kilpailu ollen samalla 
myöskin lajinsa ensimmäinen Euroo-
pan mestaruuskilpailu.

Open-divisioonan 10 parhaan jouk-
koon mahtui 7 suomalaiskilpailijaa ja 
kyseisen luokan voitti ylivoimaisesti 
Raine Peltokoski pisteillä 1653,0426. 
Jarkko Halminen sijoittui pronssille 
pisteillä 1495,3218.

Ampumaurheiluliiton kasa-ampumaja-
oston uusi puheenjohtaja Jens Lågas 
haluaa piristää lajinsa nykyistä toi-

mintaa. Petrausta syntyy jo omaa toimintaa 
aktivoimalla, mutta ilman ulkopuolista apua 
toiminnan tehostaminen ei korsnäsilaisen 
mielestä yksin onnistu. Pulmana on muun 
muassa varain puute ja hän viittaa Ampu-
maurheiluliiton suuntaan odottaen sieltä apua 
lajin keskeisen huolen nujertamisessa.

- Me olemme menestyneet kilpailuissa 
tähän saakka hyvin, mutta nyt muualla sat-
sataan kasa-ammuntaan ammattimaisesti, 
meille tämä lajimme on pelkkä harrastus. 
Arvokisojen alla tulisi harjoitella mahdolli-
simman hyvin, mutta samanaikaisesti on 
käytävä työssä ja haalittava matkarahoja. 
Tänä kesänä niitä tarvitsimme Etelä-Afrikas-
sa järjestetyn MM-kilpailun kuluihin.

aSESEPISTÄ PULaa
Puheenjohtajaa on huolestuttanut myös ase-
seppien vähäinen lukumäärä, mutta nyt näkö-
piirissä on pienen ammattikunnan kasvaminen. 
Jouko Kinnunen on saamassa alalleen jatkajia.

- Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että 
esimerkiksi minä jouduin odottamaan vuo-
den, ennen kuin sain tilaamani aseen, Jens 
harmittelee.

- Harjoitteluun ja kilpailemiseen tarvitaan 
uusia niksejä. Meillä on mahdollisuus saada 
Suomeen tunnettuja ulkomaisia valmentajia, 
jos saamme järjestettyä rahoituksen heille. 
Tähän pulmaan voi löytyä apu pohjoismai-
sesta (ja Venäjä) yhteistyöstämme.

Puheenjohtaja tähdentää sitä, että har-
joitusohjeet eivät yksin riitä. On pystyttävä 
luomaan ampujille sellaiset olosuhteet, että 
he voivat harjoitella ammattimaisesti. Se 
tarkoittaa harjoittelua työaikaan ilman, että 
palkkapussi kutistuu. Erityisesti arvokisojen 
alla täysipainoinen harjoittelu on tärkeätä.

Yhtenä ongelmana Lågas pitää sitä, että 
kansainvälisissä arvokilpailuissa Suomen 
joukkueella ei ole kapteenia. Siksi jokainen 
joutuu itse ehkä heikollakin kielitaidolla rat-
kaisemaan huolensa. Muilla joukkueilla on 
yhdyshenkilö, joka huolehtii joukkuetta ja yk-
silöitä koskevista asioista, Suomella sellaista 
ei valitettavasti ole.

Puheenjohtaja on ilahtunut siitä, että viime 
vuosina on muutamia nuoria tullut lajin pa-

riin. Kansainvälistä tekijää hän odottaa eri-
tyisesti Lauri Raudaskoskesta, joka on vasta 
14 vuoden iästään huolimatta tehnyt jo kelpo 
tuloksia. Niksit koululainen saa läheltä, on-
han Jari-isä kasa-ammunnan arvostetuim-
man lajin, yhteistuloksen maailmanmestari. 
Jari laukoi mestaruuteen kaiken lisäksi lajin 
kehdossa USA:ssa.

MM:SSÄ SaTa aMPUjaa  
17 MaaSTa
Kesällä järjestettiin Etelä-Afrikassa kasa-am-
munnan MM-kilpailut. Suomalaisista menes-
tyi parhaiten Jari Raudaskoski, joka sijoittui 
100 metrin kevyessä luokassa kahdeksan-
neksi. Pienimmän kasan voittaminen oli lä-
hellä. Siinä hänen tuloksensa oli 2,74 mm.

- Voitto luisui amerikkalaiselle. Meillä oli 
sama tulos, mutta hänen sijoituksensa oli 
kuudes ja sen perusteella hänestä tuli voitta-
ja, Jari Raudaskoski, maailmanmestari sel-
vitti. Kangasalalainen ei muista tehneensä 
milloinkaan pienempää kasaa.

- Raskaan luokan 200 metrin kilpailussa 
mitalin saaminen oli myös lähellä. Neljännel-
lä laukauksella otin tyhmän riskin ja putosin 
neljänneltä sijalta 13:nneksi. Nämä sijoituk-
set kuitenkin tyydyttävät minua, vuoden 2005 
kokonaiskilpailun maailmanmestari kertoi.

Raskaassa luokassa 300 metriltä Jari oli 
kuudes. Kymmenen palkittiin, joten MM-pal-
kinnon kanssa hän palasi. Eurooppalaisten 
ampujien joukossa hän oli aivan kärkitiloilla. 
Kasa-ammunnassa kaikki ampuvat samassa 
sarjassa, niin naiset, tytöt, miehet kuin pojat.

Kevyen luokan 200 metriltä Juha Söderholm 
teki pienimmän kasan (7,89), mutta jäi toiseksi.

- Minun tavoitteenani oli palata palkinnon 
kanssa ja siinä onnistuin. En odottanut me-
nestystä tästä lajista, kotkalainen selvitti. 

- Viimeistä, eli viidettä laukausta ampues-
sani, oli hiki pinnassa, kun oli mahdollisuus 
sijoittua kärkipäähän. Sitä ennen oli kuiten-
kin luotava oma taktiikkasuunnitelma ja oli 
tutustuttava tarkasti tuuliolojen muutoksiin. 
Tuulisyklit ovat tärkeätä, mutta vaikeata tie-
tää etukäteen.

Söderholm pahoittelee sitä, kun eri am-
pumalajit ovat niin vähän tekemisissä kes-
kenään. Esimerkiksi tuulen lukeminen olisi 
hänen mielestään hyödyllistä keskustella 
yhdessä eri lajien harrastajien kanssa.

rahasta pulaa
kasa-ampujillakin

tyhjensivät pa lkintopöydän kivääripracticalin EM-kilpailussa

Teksti ja kuvat: Taisto Takkumäki

Suo malaiSet
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Open-divisioonan joukkuekilpailun Suomi voitti näytöstyyliin pis-
tein 4615,5195. Joukkueessa kilpailivat Raine Peltokoski, Kimmo 
Iso-Tuisku, Mikael Kaislaranta sekä Tuukka Jokinen.

Standard-divisioonassa suomalaiset saavuttivat kolmoisvoiton. 
10 parhaan joukkoon mahtui 6 suomalaista. Voittaja oli Isto Hyyry-
läinen pistein 1529,8801, toisena Mika Riste ja kolmantena Mikko 
Kuisma.

Standard-divisioonan joukkuekilpailun voitto tuli myös Suomeen 
pistein 4360,6137. Joukkueessa kilpailivat Isto Hyyryläinen, Mika 
Riste, Ilkka Kervinen sekä Mikko Kuisma.

Standard-divisioonan senior-luokassa Suomen Ilkka Kervinen si-
joittui toiseksi pisteillä 1255,8976

Open-divisioonassa seniorluokassa Wilhelm Backlund saalisti 
pronssia pistein 879,7662.

Open-divisioonan kokonaiskilpailun naisten luokassa Suomen 
Paula Takkumäki saavutti hopeaa ollen näin Euroopan paras kivää-
ripracticalin ampuja luokassaan.

Tulokset open-divisioona: 1) Raine Peltokoski Suomi, 2) VÆclav 
Vinduska Tshekki, 3) Jarkko Halminen Suomi.

Tulokset standard-divisioona: 1) Isto Hyyryläinen Suomi, 2) Mika 
Riste Suomi, 3) Mikko Kuisma Suomi. h Open-divisioonan parhaat: Tshekin VÆclav 

Vinduska sekä Suomen Raine Peltokoski ja Jarkko 
Halminen.

l Suomi otti stadard-divisioonassa kolmoisvoiton: 
hopeamitalisti Mika Riste, kultamitalisti Isto 
Hyyryläinen ja pronssimitalisti Mikko Kuisa.

Teksti ja kuvat: Taisto Takkumäki

Suo malaiSet



H elsingin joukkue jätettiin viimeiseksi, kun 97 vuotta jat-
kunut Pohjoismaiden pääkaupunkien välinen ampu-
makilpailu järjestettiin 14.-15.8. Tukholman länsipuo-
lella Kungsängenissä. Oslo voitti vaihtoasein käydyn 

pääkilpailun tuloksella 14 306. Tukholma oli selvä kakkonen ja Köö-
penhaminakin oli reilusti helsinkiläisiä edellä. Kilpailuun osallistui 30 
ampujaa kustakin maasta ja 25 parhaan tulos huomioitiin.

Vaihtoasekilpailu käytiin neljän ampujan ryhmissä, joihin kuului yksi 
edustaja kustakin pääkaupungista. Ryhmässä jokainen ampui 15 lau-
kausta omalla sekä ryhmän muilla aseilla. Parhaan henkilökohtaisen tu-
loksen teki Tanskan Claus Bruun (587). Suomalaisista tarkin oli 17. sijoit-
tunut Joni Silvennoinen (577). Lähelle häntä ylti vasta 17-vuotias Anton 
Aprelev (573) ja hänestä pisteen päässä oli jo 14. kisoihinsa osallistunut 
Pekka Kurkinen, joka sijoittui 28. tilalle 120 ampujan joukossa.

Oslolaiset
hallitsivat
Pääkaupunkiottelua 
Tukholmassa

Helsinkiläiset yltivät yhteen voittoon, kuten edellisellä kerralla kol-
me vuotta sitten. Kai Virtala oli ylijohtajista tarkin. Ralf Westerlund 
kuului siihen ryhmään, joka teki kovimman ryhmätuloksen. Arpa va-
litsi ryhmät ja ryhmäkilpailu oli todella toverillinen, vaikka jokaiseen 
ryhmään kuuluu yksi edustaja kustakin pääkaupungista. Samanai-
kaisesti he kilpailevat toisiaan vastaan pääkilpailussa ja yhdessä 
toistensa kanssa ryhmäkilpailussa. Nerokasta!

Vaikka helsinkiläisten menestys kilpailuissa jäi heikoksi, ilahdut-
tavaa oli se, että nuoria oli mukana konkaripainotteisessa joukku-
eessa; alle 20-vuotiaita oli kuusi. Ryhmähenki oli hieno. Sitä nostat-
tivat muun muassa hyvät järjestelyt, joukkueen tyylikäs juhla-asu ja 
vapaa-ajan asu sekä täsmällinen matkan johtaminen.

Paluumatkalla Helsingin joukkueelle jaettiin seuraavat huomion-
osoitukset: Kultainen ansiomitali; Torsti Annala, Leif Barck ja Ossi 
Snell. Lisäksi palkittiin muun muassa Joni Silvennoinen (pääkilpailun 
paras helsinkiläinen), Anton Aprelev (asentokilpailun paras helsinki-
läinen), Bo Liljeberg (yhteistuloksen paras helsinkiläinen) ja Ralf Wes-
terlund (tehokas joukkueen ja erityisesti sen nuorien mukaan saaja).

Helsinki mukana 90 vuoden ajan
Pääkaupunkiottelulla on vanhat perinteet. Se aloitettiin vuonna 1912 
Kööpenhaminassa. Helsinki osallistui kilpailuun Suomen itsenäis-
tyttyä ensimmäistä kertaa vuonna 1919. Tapahtuma lienee vanhin 

itsenäisen Suomen aikainen säännöllisesti jatkunut 
kansainvälinen urheilutapahtuma. 

Teksti ja kuvat: Matti Erkkilä
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Kilpailu käydään 300 metrin matkalta vakiokiväärein ja joukku-
een koko on 30 ampujaa. Helsingille on joukkueen kokoaminen 
tuottanut viime kerroilla vaikeuksia. Siksi se on tunnustellut ison 
kiväärin vaihtamista pienoiskivääriin tai joukkueen koon pienen-
tämistä. Ajatuksen tukena on vähiten Oslo, jolle nykysäännöt 
soveltuvat parhaiten. Kun seuraava kilpailu käydään Kööpenha-
minassa 100-vuotisjuhlakisana, kilpailun sisällöstä keskustellaan 
silloin virallisesti. Tuolloin on tarkoitus julkaista pääkaupunkiotte-
lua koskeva kirja. Helsingistä toimikuntaan on nimetty hankkeen 
alullepanija Pekka Kurkinen. 

Suomalaiset syyttivät pääkaupunkiseudun surkeaa ratatilan-
netta yhdeksi tappionsa syyksi ja eivät liene aivan väärässä. 
Tukholmalla on käytettävissään 50 kilometrin säteellä 25, Köö-
penhaminalla kaksi ja Oslolla 25 rataa. Helsinkiläisillä on lähim-
mälle siviilienkin käytössä olevalle radalle, Hollolan Hälvälään, 
110 kilometrin ajelumatka.

Tukholmalaiset selviytyivät järjestelyistä varsin hyvin, vaikka 
vain 30-paikkainen rata tuotti hieman ongelmia. Erityisesti vieraat 
muistavat juhlavan avajaisjuhlallisuuden Tukholman keskustassa 
Karlberg-linnan pihalla ja herkkuja notkuneen ruokapöydän lin-
nan sisätiloissa, hienot päättäjäiset ja tietenkin leppoisassa hen-
gessä käydyt kilpailut.

Suomen joukkueessa kilpaili ensi kertaa muun muassa 17-vuo-
tias Petra Liljeberg. Hän lupasi olla mukana myös kolmen vuo-
den kuluttua Kööpenhaminassa 13.-16.8.2012 järjestettävissä 
100-vuotisjuhlakisoissa.

TulokseT
pääkilpailun, vaihtoasekilpailun, tulokset (vakiokivääri 60 ls makuu, 15 laukausta 
neljälle eri aseella): 1) norja 14 306, 2) tukholma 14 163, 3) kööpenhamina 14 099, 4) 
helsinki 13 844.
henkilökohtaisia tuloksia: 1) Claus Bruun kööpenhamina 587, 2) Bjarne sörensen köö-
penhamina 585, 3) tore johansen oslo 584. suomalaisten tuloksia: 17) joni silvennoinen 
577, ... 24) anton aprelev 573, ... 28) pekka kurkinen 572, ...48) Francis Wickström 565, ... 
54) kauko kaartinen 562, …55) ralf Westerlund 562, ...65) torsti annala 559, ... 68) lasse 
kinnunen 558, ...72) jorma sipilä 557, ...77) Bo liljeberg 556, ...82) petra liljeberg 554, 
...83) ossi snell 554, ...86) lasse lehtonen 552, 87) Daniel nygård 552 ...89) Mika Mikkola 
550, ...91) henri haapsaari 549, ...93) timo sandholm 549, 94) pekka lindfors 549, ...97) 
jyrki lehtonen 547, ...100) ari Dufelin 544, ...104) Mikko välilä 543, ...107) Matti Mähönen 
541, 108) jorma juutilainen 540, ...111) Christer sandholm 540, 112) lauri löfberg 539.
ylijohtajakilpailu, 10 ls, makuu: 1) kai virtala 92 pistettä helsinki.
vakiokivääri, 10 ls, makuu: 1) Dorthe overgaard oslo 100, ...25) torsti annala 
helsinki 97, ...35) lasse lehtonen 97, ...36) jorma sipilä 97, ...38) Mika Mikkola 97.
vakiokivääri 3x10 ls: 1) Giske Bach oslo 287, ...6) anton aprelev 280, ...11) Bo liljeberg 
278, ...36) ralf Westerlund h 269.
ruotsalainen pika-ammunta: 1) jens kristian larsen oslo 190, ...9) Bo liljeberg 187, 
...61) petra liljeberg 171, ...67) Christer sandholm h 71.
amiraali juhani kaskealan kenttäammunnan kiertopalkinto: 1) oslo 1871, ...4) helsinki 1609.
kenraalimajuri Gustav lindströmin 80-vuotispokaali: 1) oslo 693, ...4) helsinki 674.
ekonomi pentti yrttimaan kiertopalkinto (7 ampujan joukkue):
1) tukholma 693, ...4) helsinki 674.
johtaja trygve youngin kiertopalkinto: 1) oslo 283, ...4) helsinki 253.
presidentti relanderin kiertopalkinto (10-jäseninen joukkue):
tukholma - helsinki 2769-2660.

Paras koskaan tehty
ammunnanharjoittelulaite

Noptel ST-2000 Sport II

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

Noptel Oy  • Teknologiantie 2 • 90570 Oulu
Puhelin (08) 551 4351 • Faksi (08) 556 4101 • Sähköposti info@noptel.fi

www.noptel.fi

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

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

tavoin erittäin tarkka ja luotettava
laite, mutta on entistä pienempi ja

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.

jatkaa kuuluisan Noptel ST-2000
tuoteperheen perinteitä,

jotka ulottuvat 1990-luvun
alkuun. Sport II on edeltäjiensä

tavoin erittäin tarkka ja luotettava
laite, mutta on entistä pienempi ja

käyttäjäystävällisempi. Se edustaa yli
20 vuoden kokemustamme erinomaisesti

tehden ammunnanharjoittelusta yhä
helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.

Contact information:
Megalink as Hestehagen 6, 

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

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

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

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

Running target100m

System overview:

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

f Ryhmävoittaja Ralf Westerlund (vasemmalla) kumppaneineen.

j Vaihtoasekilpailun voittaja Kööpenhaminan Claus Bruun ja 
tarkin helsinkiläinen Joni Silvennoinen.

h Pääkaupunkiottelun komea kiertopalkinto.
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Teksti ja kuvat: Timo Rautio

K ultahippuja ja poronsarvia palkinnoiksi, 
lapinpukuja, kisaporo ja paljon muutakin 
ihmeteltävää oli myös tänä kesänä Kul-
tahippufinaalissa Sodankylässä. Kaiken 
kruunasi loistava kesäsää, joka jaksoi 

paistaa ja lämmittää nuoria ampujiamme hyviin tuloksiin.
Kultahippujen ruutiasefinaali käytiin lauantaina 8. elo-

kuuta Sodankylässä Jääkäriprikaatin ulkoampumaradalla. 
Kilpailujen suojelijaksi kutsuttu Ylä-Lapin aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Veli-Pekka Luukkonen avasi kilpailutapahtuman 

lauantaiaamuna klo 8.15. Ensimmäinen erä käynnistyi yh-
deksältä ja kisat päättyivät iltapäivällä klo 16 alkaneeseen 
palkintojen jakotilaisuuteen.

Kultahippufinaaleissa Sodankylässä asetti aseensa tu-
elle 89 nuorta ampujaa. Alle 12- ja 14-vuotiaiden pienois-
kivääri- ja pienoispistoolisarjoihin saapui osanottajia aina 

Ahvenanmaalta saakka. Isäntäseuran Sodankylän Ampu-
jien kilpailijat olivat pohjoisimpia.  Viime vuonna Sodankylän 

finaaleissa oli 82 ampujaa.
Finaalien ainoat lappilaisedustajat olivat sodankyläläisiä. Kilpai-

lun johtaja Jukka Törmänen piti valitettavana, etteivät nuorimmat 
muissa Lapin seuroissa kilpaile ruutiaseilla. Ilma-aseammuntaa 
nuoret toki harrastavat muissakin Lapin ampumaseuroissa.

Kilpailusarjoina pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla ovat 12T ja 
14T. Ampuja saa täyttää sarjan mukaisen maksimi-iän kilpailukau-
den (1.10.2008–30.9.2009) aikana.

Palkintojen jaossa oli kultainen tunnelma, kun sarjojen kahdeksan 
parasta palkittiin Lemmenjoen aidoilla kultahipuilla. Järjestävä seura, 
Ampumaurheiluliiton sinettiseura Sodankylän Ampujat oli panostanut 
erinomaisen hyvin koko finaalitapahtuman järjestelyihin. Seuraavat 
kaksi vuotta 2010 - 2011 kisaillaan ruutiaseiden finaalit Joensuussa.

Kiitokset Sodankylän Ampujille!
Tapaamme ensi vuonna Joensuussa!

Liki sata lasta tähtäsi 
Kultahippufinaalissa

Kilpailun johtaja Jukka Törmänen myhäilee tyytyväisenä 
kisatyttöjen Essi Harjun ja Nita Törmäsen kanssa. 
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50m, pienoiskiVÄÄri, 20 Ls, t12: 1) liewendahl Maria ÅssF 197 (12 
napakymppiä), 2) passi julius ka 196 (10), 3) ojaniemi niko khja 196 (9), 4) peräaho 
susanna haaas 195 (9), 5) abrahamsson Elin ÅssF 194 10), 6) sjöblom Daniel ka 
194 (9), 7) varjo Mika Ma 193 (10), 8) niskanen anni Ma 193 (8), 9) häkkinen armi 
Mu 193 (7), 10) nopanen tomi has 193 (6), 11) perttu tuomas iMas 192 (8), 12) 
Friman Cristian EsF 192 (7), 13) hertz teemu Ma 192 (4), 14) ojaniemi tommi soda 
191 (6), 15) långström sebastian ksF 190 (4), 16) lammintausta tuomas kaa 190 
(3), 17) perttu sofia iMas 189 (5), 18) karhu riina iMas 189 (5), 19) Friman Björn 
EsF 188 (5), 20) haukkala Emmi hsa 188 (4), 21) palo Marianne iMas 188 (4), 22) 
anttila Essi soda 187 (3), 23) niemi Esa kaa 186 (4), 24) riutta juuso hsa 186 (2), 
25) sjöblom heidi ka 185 (5), 26) suvanto otto porkka 185 (3), 27) sjöblom sami ka 
184 (3), 28) kangas atte soda 184 (2), 29) rehn ville porkka 183 (4), 30) Moilanen 
janne Ma 183 (3), 31) kuusela laura soda 183 (2), 32) sipola assi soda 181 (5), 33) 
puuska teemu Ma 181 (4), 34) niemi ronja kaa 178 (4), 35) Eloranta oskari kaa 178 
(2), 36) hakala aleksi ka 177 (3), 37) lauttamus senni ka 177, 38) riutta julius hsa 
175 (2), 39) ristimäki juho hsa 173 (4), 40) kangas jere soda 168 (1), 41) aho aatu 
ka 167 (4), 42) suomalainen juho ka 163, 43) aho Eetu ka 162, 44) suvanto siiri 
porkka 160 (2), 45) Yliketola tiia hsa 149 (1), 46) hakala Essi ka 131.

50m, pienoiskiVÄÄri, 20 Ls, t12, joukkueet: 1) Ma (varjo, niskanen, 
hertz) 578, 2) ka 1 (passi, sjöblom D, sjöblom h) 575, 3) iMas (karhu, perttu t, 
perttu s) 570, 4) soda 1 (ojaniemi, anttila, kangas a) 562, 5) kaa 1 (lammintaus, 
niemi E, niemi r) 554, 7) hsa (haukkala, riutta, riutta) 549, 8) ka 2 (sjöblom s, 
hakala, lauttamus 538, 9) soda 2 (kuusela l, sipola, kangas j) 532, 10) porkka 
(rehn, suvanto, suvanto) 528, 11) ka 3 (aho a, suomalainen, aho E) 492.

50m, pienoiskiVÄÄri, 30 Ls, t14: 1) Mäkitalo joni ja 293 (12), 2) peurasaari 
jesse EsF 292 (13), 3) liewendahl Elin ÅssF 290 (13), 4) hahl johanna Ma 
288 (10), 5) ritvanen jouni pieksa 288 (9), 6) lager sanna ka 286 (12), 7) 
lammintausta inkeri kaa 286 (11), 8) rehn nelli porkka 286 (10), 9) lauttamus 
sara ka 285 (9), 10) Grönroos sofie ksF 282 (12), 11) rahikainen aatu Ma 280 (7), 
12) Yliketola tino hsa 278 (8), 13) rahikainen Eetu Ma 272 (5), 14) rissanen iina 
ja 272 (4), 15) neuvonen sami ka 241 (3).

50m, pienoiskiVÄÄri, 30 Ls, t14, joukkueet: 1) Ma (hahl, rahikainen, 
rahikainen) 840, 2) ka (lager, lauttamus, neuvonen) 812.

50m, pienoispistooLi, 20 Ls, t12: 1) hertz teemu Ma 196 (5), 2) Eloranta 
oskari kaa 191 (7), 3) Moilanen janne Ma 189 (5), 4) ojaniemi tommi soda ja palo 
Marianne iMas 187 (5), 6) kangas atte soda 187 (3), 7) niskanen anni Ma 185 
(2), 8) varjo Mika Ma 183, 9) haapaniemi joanna ssa 182 (2), 10) niemi Esa kaa 
181 (3), 11) riutta juuso hsa 179 (4), 12) häkkinen armi Mu 179 (2), 13) turigin 
samuel ssa 175 (5), 14) Friman Björn EsF 171 (4), 15) kuusela laura soda 170 (1), 
16) sipola assi soda 161 (2), 17) lammintausta tuomas kaa 155 (2), 18) anttila 
Essi soda 147 (1), 19) kangas jere soda 119.

50m, pienoispistooLi, 20 Ls, t12, joukkueet: 1) Ma (hertz, Moilanen, 
niskanen) 570, 2) soda 1 (ojaniemi, kangas a, kuusela) 544, 3) kaa (Eloranta, 
niemi, lammintausta) 527, 4) soda 2 (sipola, anttila, kangas j) 427.

50m, pienoispistooLi, 30 Ls, t14: 1) kuusela joonas soda 281 (7), 2) kivistö 
noora ssa 270 (5), 3) anttila aleksi soda 248 (1), 4) riutta joonas hsa 228 (1).

Kultahippufinaalin tulokset

Pienoispistoolin T14-sarjan palkitut: Noora Kivisto, 
Joonas Kuusela, Aleksi Anttila ja Joonas Riutta.

Pienoiskiväärin T14-sarjan palkitut joukkueet: 
Kauhavan Ampujat ja Mikkelin Ampujat.

Pienoiskiväärin T14-sarjan palkitut: Jesse Peurasaari, Joni 
Mäkitalo, Elin Liewendahl, Johanna Hahl, Jouni Ritvanen, 
Sanna Lager, Nelli Rehn ja Sara Lauttamus.

Pienoispistoolin T12-sarjan joukkuekilpailun palkitut: Sodan-
kylän Ampujat, Mikkelin Ampujat ja Kankaanpään Ampujat.

Pienoispistoolin T12-sarjan palkitut: Oskari Eloranta, 
Teemu Hertz, Janne Moilanen, Marianne Palo, Tommi 
Ojaniemi, Atte Kangas, Anni Niskanen ja Mika Varjo.

Pienoiskiväärin T12-sarjan joukkuekilpailun palkitut: Kauhavan 

Ampujat, Mikkelin Ampujat ja Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura.

Pienoiskiväärin T12-sarjan palkitut: Julius Passi, Maria Liewendahl, Niko Ojaniemi, 
Susanna Peräaho, Elin Abrahamsson, Daniel Sjöblom, Mika Varjo ja Anni Niskanen.
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Miksi harrastat ammuntaa?  
Harrastan ammuntaa, koska se on kivaa 
ja kun pärjään siinä.

Tavoitteesi? Tavoitteena olisi 
päästä maajoukkueeseen joskus ja 
henkilökohtainen SM-kulta.

Mikä on kivointa ammunnassa?  
Kisat ja jos ampuu hyvin kisoissa.

Millainen hyvä ampuja on 
luonteeltaan? Rauhallinen.

Mitä pelkäät? En pelkää paljon mitään.

Mitä rakastat? Rakastan ampumista.

unelmasi? Voittaa MM-kulta.

Minkälainen on hyvä valmentaja? 
Sellainen joka antaa hyviä neuvoja ja 
kannustaa ampumaan.

Kuka on sinun esikuvasi tai idolisi 
urheilussa? Tappara!

Mitä muuta toivoisit seurasi 
toiminnalta kuin ammuntaa?  
Ehkä jotain urheiluun liittyvää.

Tekniikka vai tahto? Tahto.

Onko enkeleitä olemassa? On.

uskotko kummituksiin? En.

Mikä on lempihedelmäsi? Mansikka.

Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? 
Koira

Mukavin kouluaine? Liikunta.

Suklaa vai salmiakki? Suklaa.

lempiväri? Sininen.

paras elokuva?  
Ei ole erityistä parasta elokuvaa.

Mikä sinusta tulee isona?  
En vielä ole ajatellut asiaa.

Kuka olet? Mika Heikkilä.

Mistä? Kangasalta.

Kuinka vanha olet? 13 vuotta.

Seura, jota edustat? Kymppi-64.

Kauanko olet harrastanut ammuntaa? 
3 vuotta.

lajisi? Liikkuva maali.

Valmentajanasi toimii? Sami Heikkilä

Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
Olen harrastanut salibandya, mutta en 
harrasta tällä hetkellä mitään muuta kuin 
ampumista.

Miten aloitit ammunnan? Aloitin 
ampumaan, kun isoveljetkin ampuivat.

Minkälainen olet luonteeltasi? 
Urheilullinen ja aika rauhallinen.

revolverihaastattelussa >

mika Heikkilä
kymppi-64

// Tuuletuksen paikka
kerro vitsi tai motto. 

Voit myös lähettää jollekin terveisiä!

Terveisiä kaikille Kymppi-64:n ampujille.

Mika Heikkilä
K-64

kuuluu
Lapsen

Koelaukaukset

totuus...

suusta

Kilpailulaukaukset Finaali Vesa-Matti Sallinen 
K-64

totuus...
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Vesa-Matti Sallinen 
K-64

-vanhempien suusta

Ja sitten kuullaan toisenlainen 
         totuus

laulun sanat >
Vesa-Matti Sallinen, Kymppi-64

toisenlainen totuus

Määrittele kouluarvosanalla seuranne 
ryhmähenki? 10.

Millainen on vanhempien rooli 
seurassasi?
Tärkeä, he toimivat kuljettajina huoltajina 
ynnä muina sellaisina.

Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? 
Jäsenmaksut ja kilpailutoiminta.

Mikä on tärkeintä lasten ja nuorten 
harrastuksessa? Tietty huumori 
tekemisessä, toiminta ei saa olla väkinäistä.

Millainen on nuorten harrastajien 
tilanne seurassasi?
Hyvät, sisärata ja ulkorata löytyy.

Millainen on hyvä valmentaja? 
Rauhallinen ja pitkäjänteinen.

Mikä on valmentajan työssä 
palkitsevinta? Nähdä tuttu juniori 
palkintopallilla arvokisoissa.

Entä haasteellisinta?
Leirillä ollessa siivoilla poikien jälkiä.

Mitä nuoret kaipaavat toimintaan 
ammunnan lisäksi? Kehittäviä 
urheilumuotoja, esimerkiksi sulkapallo, 
salibandy ynnä muu sellainen pelaaminen.

Mitä mieltä olet mentaalisesta 
harjoittelusta? Tarpeellista.

Hienoin urheilija, jonka tiedät?  
Oman lajini parista Viimeinen 
Pirkkalalainen, Vesa Saviahde.

Tiedätkö, mikä on seurasi toiminta-
ajatus? Kasvatetaan nuoria ja vähän 
vanhempia ampujia.

BONUSRAITA
Mikä on onnellisen elämän avain?
Sen kun tietäisi.

INTRO

Kuka olet? Vesa-Matti Sallinen.

Mistä olet kotoisin? Vilppulasta.

Mikä on toimenkuvasi seurassasi? 
Ampuja ja yleismies-Juntunen.

urheilutaustasi? 95 vuodesta 
harrastanut kiihtyvällä vauhdilla 
riistamaalilajeja.

Miten olet päätynyt ohjaamaan ja 
valmentamaan? Sattuman oikusta, olen 
tavannut lupaavia ja aika fiksuja nuoria.

VARSINAISET BIISIT
Mikä on urheilijan tärkein ominaisuus? 
Rauhallisuus ja määrätietoisuus.

Mikä on suomalaisen ampumaurheilun 
tila? Lisää harrastajia kaivataan ja 
myönteistä julkisuutta.

Mikä on suomalaisen riistamaali-
ammunnan tila? Hyvä, varsinkin 
huippukuntoisten junnujen vuoksi. 
Aikuisia, yleisen ampujia kaivataan lisää.

Mitkä ovat tavoitteesi valmentajana? 
Luoda nuorille ampumamahdollisuuksia 
kilpailuiden ja leirien muodossa.
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

Ampumaurheiluliitto palkitsi ison joukon Pieksämäen Seudun Ampujien jäseniä.

pohjois-Hämeen Ampujilla 130-vuotisjuhlat 13.6.

Pieksämäen Seudun Ampujat juhli 50-vuotista taivaltaan Nuu-
vinniemen leirikeskuksessa Pieksämäellä 15. elokuuta. Ampu-

maurheiluliitto palkitsi ison joukon Pieksämäen Seudun Ampujien 
jäseniä. 15 vuotta liittovaltuustossa toiminut Matti Tenhunen sai 
Kultaviirin. Kultaisen ansiomerkin saivat Jukka Lipsanen, Mar-
ko Levänen, Seppo Eränen, Seppo Pesonen ja Juha Parkkinen. 
Hopeisen ansiomerkin saivat Timo Vauhkonen, Seppo Ronkanen, 
Risto Suurla, Eelis Kokko ja Tarja Matilainen. Pronssisen ansio-
merkin saivat Seija Karjalainen, Toni Matilainen, Saila Peltoniemi, 
Niko Matilainen, Raili Nykänen, Erkki Karjalainen, Ari Kolehmainen, 
Mika Frilander, Pertti Säämänen, Ossi Hulkkonen, Vesa Suvanto, 
Tuomo Laitinen, Sakari Kilpeläinen, Markku Jäntti ja Heikki Kääriäi-
nen. 50-vuotiaan Pieksämäen Seudun Ampujien nettisivut löytyvät 
osoitteesta: www.pieksa.net.

Pohjois-Hämeen Ampujat juhli 130-vuotista 
historiaansa haulikkolajien ampumaurhei-

lukeskuksessaan Lempäälän Kokkovuoressa 
lauantaina 13. kesäkuuta. Suomen Ampumaur-
heiluliiton hallituksen jäsen Pia Nybäck piti 
Pohjois-Hämeen Ampujien 130-vuotisjuhlien 
juhlapuheen. Nybäck voitti kaksoistrapin maa-
ilmanmestaruuden 1999 PHA:n haulikkolajien 
ampumaurheilukeskuksessa Lempäälän Kok-
kovuoressa. Nybäck toimii Suomen Olympiako-
mitean hallituksen varapuheenjohtajana. Juh-
lapuhe on Ampumaurheilunetissä osoitteessa 
www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=2388518. 

Ampumaurheiluliitto palkitsi monta Pohjois-
Hämeen Ampujien jäsentä. Kultaisen ansio-
merkin saivat Aarne Heliövaara, Tapio Heino-
la, Raimo Ortju, Juhani Jussila, Esko Kauppila, 
Pekka Eskola ja Eero Sorvali. Hopeisen an-
siomerkin saivat Tauno Heino, Ari Nieminen, 
Matti Paavola, Vesa Saviahde, Ossi Kohijoki ja 
Matti Heikkinen.

Pieksämäen Seudun ampujilla
50-vuotisjuhlat 15.8.

Matti Tenhunen on Pieksämäen Seudun Ampujien kunniapuheenjohtaja.

Hannu Haapaniemi, Pia Nybäck ja Pekka Heikkilä. Pekka Heikkilä on  
valittu PHA:n kunniapuheenjohtajaksi 2004. Pitkään PHA:n haulikko- 
kerhon puheenjohtajana urakoinut Hannu Haapaniemi toimii nykyisin 

Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston puheenjohtajana.

kuvat: Juha Soini
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// PÄÄTÖKSIÄ & TIEDOTUKSIA

80 Vuotta
Erkki Frank hva 10.9.
pertti järvi p-ha 26.9.
paavo vilmunen oMas 29.9.

75 Vuotta
paavo peltokangas nosa 20.9.
ilmo laaksonen tsa 20.9.
vilho kotila koE 22.9.
pertti i pohjola  hva 26.9.
raimo lehmusvainio pas 27.9.

70 Vuotta
jussi ljungberg k-uas 6.9.
Martti lallukka Yva 22.9.
Matti heinonen p-ha 24.9.
reijo suomilammi sa 25.9.
pentti kärnä lovas 1.10.
jussi ruohonen hva 9.10.

60 Vuotta
pekka j pärssinen kuusa 7.9.
hannu kantelinen Msa 18.9.
Eero laurila oMas 18.9.
hannu kreivilä tsa 23.9.
heikki Ylinen alava 26.9.
pertti peura k-64 27.9.
kalle seppälä Msa 27.9.
sauli peltoniemi oMas 28.9.
olavi töyry hva 28.9.

ilkka ikonen hva 4.10.
sakari talvitie  alava 9.10.
Bertel tikander lovas 11.10.
tarmo veneskivi p-ha 13.10.
jorma oikarinen oMas 19.10.
seppo haapanen Yva 20.10.

50 Vuotta
riku hokkanen phC 11.9.
jukka-pekka seessalo sa 19.9.
Esa pehkonen nora 24.9.
harri lindegren p-ha 27.9.
petteri linna k-64 29.9.
arja pekki jsa 30.9.
raimo venäläinen kuusa 3.10.
riitta halmela p-ha 10.10.
harri halminen pas 13.10.
Esko honka oMas 13.10.
hannu parkkunen p-ha 14.10.
pirjo Menna nosa 14.10.
pirjo karppinen varka 20.10.

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

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

 

Onneksi olkoon!

// Tavarapörssi

myydään toZ-35-vapaapistooli. hankittu vuonna 1981. vähän ammuttu, kunto 
erittäin hyvä. alkuperäinen laukku. kahvaa vähän muotoiltu. Metalliosat kunnossa. 
hinta 300 euroa. ota yhteyttä: seppo päivärinta, puh. (09) 86784723 / työ, (09) 
463502 koti, seppo.paivarinta@brautek.fi

myydään Feinwerkbau Model 2700 -pienoiskivääri. ase on erittäin hyvä ja 
tarkka, lapualla testipenkissä testattu. aseessa Centran puolikorkeat jalat ja 
etutähtäin säädettävällä tunnelilla, takatähtäin monivärisuodatin, käsiremmi 
ja lapuan Center-X-panoksia noin 1500 kappaletta. aseella on ammuttu noin 
1500laukausta. hinta: 3900 €. ota yhteyttä: j. niemelä, raahe, 050 3303 104.

myydään ratapienoiskivääri valmet suomen leijona m52. ase legendaarisen 
jussi nordgvistin, alunperin rosenlewin omistama. Myyn sen lähinnä 
keräilykäyttöön, vaikka sillä vielä takoo vaivatta tauluun 596. aseen mh. 800 €, 
muuten pidän sen itselläni. ota yhteyttä: kari lehtonen. 
sähköposti: karleh24@dnainternet.net ja puhelin 0456319973. 

myydään sW 357 marn. rosteri 8” piippu, monisäädettävä etutähtäin, kuin uusi 
toimiva peli, sekä lee-latauslaite, vaaka, holkit, ruutiannostelija. 
tiedustelut: 050 3360 868.

myydään pardini k2s air -ilmapistooli. nill-kahvalla, l-oik. + alkup. M-kahva. 
ase kuin uusi, ammuttu alle 1000 laukausta. 2 säiliötä, piippupaino. hinta: 900 €. 
ota yhteyttä: 050-4913105.

myydään olympia-/vakiopistooli pardini rapid Fire 22cal. pardinin uusin malli 
mekaanisella laukaisulla. aivan kuin uusi,virheetön. oik.käden l-koon kahva. 
ammuttu noin 2000 ls. laukkuineen, lippaineen, työkaluineen ja ohjeineen reilusti 
alle uuden hinnan. hp.1300 euroa.
ota yhteyttä: jari laaksonen p.040-5468528 / jari.laaksonen@pp3.inet.fi

myydään pardini k2s air -ilmapistooli. nill-kahvalla, l-oik. + alkup. M-kahva. 
ase kuin uusi, ammuttu alle 1000 laukausta. 2 säiliötä, piippupaino. hinta: 900 €. 
ota yhteyttä: 050-4913105.

myydään erä 32 cal pistoolin latauselementtejä ja 32 cal wad cutter 
kilpailupatruunoita. kysy myös suojeluskuntasormuksia. tuotteet ovat 
loistokuntoisia ja hylsyt puhtaita, vain kerran ammuttuja. suojeluskuntasormukset 
ovat 925 hopeaa, joiden kilvet ovat valmistettu aikoinaan emalityönä eri sk-piirien 
värein. sormuksien postitus ilman kuluja. ota yhteyttä: 050-5750111.

ostetaan FWB 100 -puristeilmapistoolin piippu tai ase! ostetaan ko. aseen 
”yläkerta” (piippu & latausluisti -kompleksi) tai mahdollisesti koko ase, muilta 
osin epäkuntoinenkin ase käy hyvin. ota yhteyttä: 045 630 3280 Mikko.

ostetaan naisten urheilupistooli Benelli tai vastaava. Melko uusi, piippu käy, 
hyväkuntoinen, kaikkine varusteineen, heti käteisellä, olen myös kiinnostunut tesro 
22-3 olympiapistoolista. ota yhteyttä: Matti kuismanen, 040 8487414.

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

jos haluat lähettää ilmoituksesi sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen:
urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi. jos haluat lähettää ilmoituksesi postitse, 
tee se osoitteella suomen ampumaurheiluliitto, pirjo Manninen, radiokatu 20, 00093 
slu. julkaisemme urheiluampuja-lehdessä ja ampumaurheiluliiton nettisivuilla, kun 
olet maksanut 10 euroa ampumaurheiluliiton tilille 132830-42157.
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// KILPAILUKUTSUJA

Lisää kilpailukutsuja ampumaurheilunetissä:
www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri

Teksti ja kuva: Matti Erkkilä

Ampujien 10-golfin voitti tänä vuon-
na riihimäkeläinen pistooliampuja 

Markku Munne 35 pisteen kelvollisella 
tuloksella. Kutsuvierassarjan taitavin oli 
STT:n urheilun päällikkö Kaija Yliniemi 
31 pisteellä. Hyvä sää ja Suomen Ur-
heiluopiston hyväkuntoinen Classic-
kenttä kirittivät maanantai 3. elokuuta 
27 osanottajaa, mutta tulostaso jäi 
kokonaisuudessaan odotettua alhai-
semmaksi - kuten joskus ampumakil-
pailussakin.

Markku Munne on harrastanut pis-
tooliammuntaa jo 40 vuoden ajan. Hän 
on menestynyt parhaiten vapaapis-
toolilla yltäen kilpailussa 541 pisteen 
tulokseen. Ilmapistoolin harjoitukset 
ovat tuottaneet parhaimmillaan jopa 580 pisteen ylityksiä (varokaa 
Teemu Tiainen ja Kai Jahnsson!).

Golfissa Hyvinkään Lämpövoima Oy:n työnjohtajalle on kertynyt 
15 vuoden kokemus ja tasoitus on 17,3.

- Talvisin ampumaurheilu on keskeisin harrastukseni. Käyn Riihi-
mäen mainiolla sisäradalla melko säännöllisesti. Ampujien 10-golfis-
sa olin nyt mukana kuudetta kertaa, voittaja tilitti.

Tasoitusten perusteella kilpailussa oli kolme suosikkia: Harri Marjala 
(tasoitus 5,4), Tero Hovila (6,6) ja Juha Hirvi (11,0). Tekijämiesten peli ei 
sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Marjalaa kiusasivat erityisesti putit.

Hovila teki parhaan puhtaan tuloksen (86), mutta Pekka Röppä-
nen (90 lyöntiä) ja Markku Munne (90) pelasivat Marjalan (93) ja 
Hirven (93) edelle.

2010 HYViNKäällä
Munne lupasi toimia järjestäjänä ensi vuoden tapaamisessa. Ajan-
kohta tulee muuttumaan, sillä elokuun ensimmäisenä maanantaina 
on meneillään ISSF:n (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) kaikkien 
lajien MM-kilpailut Münchenissä (29.7.-11.8). Kilpailun ajankohdas-
ta päätetään, kun Ampumaurheiluliitto on laatinut ammunnan ensi 
vuoden kilpailuohjelmansa.

Markku Munne 10-golfin voittaja,
Kaija Yliniemi kutsuvierassarjan ykkönen

ampujien 10-goLf: 1) Markku Munne 35, 2) tommy Wickström 33, 3) 
pekka röppänen 30, 4) Erkki lario 30, 5) juha hirvi 28, 6) Matti Erkkilä 28, 7) 
tero hovila 27, 8) Erik ahlström 26, 9) harri honkanen 26, 10) heikki keskitalo 
26, 11) pekka kurkinen 25, 12) jaakko paavola 24, 13) lasse lehtonen 24, 14) 
jyrki lehtonen, 24, 15) pekka hartikainen 23, 16) harri Marjala 22, 17)olavi 
Malminen 21, 18) timo alanen 21, 19) risto aarrekivi 15.
ampujien 10-goLfin kutsuVierassarja: 1) kaija Yliniemi 31, 2) 
klaus virkkunen 30, 3) jukka pelkonen 29, 4) ari pusa 27, 5) kristoffer olson 25, 
6) sakari lääperi 20, 7) tommi puskala 19, 8) kari Mella 19.
ampujien 10-goLfin muut kiLpaiLut: 
pisin lyönti: lasse lehtonen
Lähimmäksi lippua: heikki keskitalo
paras tasoitukseton tulos: tero hovila 35

2009: Markku Munne
2008: Erkki Lario
2007: Pekka Röppänen
2006: Josef Gönci
2005: Pentti Gröhn
2004: Pentti Gröhn

 
2003: Petri Manninen
2002: Pentti Gröhn
2001: Pekka Hartikainen
2000: Erkki Lario
1999: Lasse Lehtonen ja 
Pekka Kurkinen

10-gOlfiN VOiTTAJAT:

Kutsuvierassarjan ykkönen, STT:n Kaija Yliniemi, ja 
tämänvuotinen voittaja Markku Munne tutkivat pääsarjan 
edellisten voittajien nimiä kiertopalkinnon kyljestä.

marraskuu 2009

XVii Arvi Tiinuksen Muistokilpailut 7-8.11.2009
toijalan urheiluampujat järjestää avoimen alueellisen ilmakiväärin, 
ilmapistoolin ja liikkuvan maalin ilma-aselajien kilpailun, Xvii arvi 
tiinuksen muistokilpailut, 7-8.11.2009.

kilpailupaikka: toijalan Yhteiskoulu, kurisjärventie 18, 37800 toijala
sarjat: ilmakivääri ja ilmapistooli kaikki sal:n sarjat tukisarjat mukaan lukien. 
kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 

- ilmakivääri la 7.11.2009 
- ilmapistooli su 8.11.2009.
- liikkuva maali la 7.11.09 nj ja sj sarjat n, Y50-Y70
- liikkuva maali su 8.11.09 nj ja sj sarjat Y, Y20, Y17

alkaen kumpanakin päivänä klo 09.00
eräluettelo postitetaan ilmoittautumislomakkeessa mainittuun osoitteeseen 
viimeistään 30.10. ja on nähtävillä kotisivuilla www.tua.fi
ilmoittautuminen seuroittain kirjallisesti viimeistään 23.10. mennessä osoitteella: 

janne ahola, riihiniementie 20, 37800 toijala tai mieluummin sähköpostilla 
janne.ahola32@gmail.com. ilmoita samalla aseella ampuvat kilpailijat.
osallistumismaksu: 60 ls  = 15 euroa, 40 ls = 12 euroa, 30 ls = 8 euroa, 20 ls = 8 euroa.
osanottomaksut maksettava 23.10. mennessä tilille op 547204-418206.
jälki-ilmoittautumista koskeva ohje: tiedustele.
kilpailujen johtaja janne ahola sekä ammunnan johtajat: heikki ahola 
(ilmapistooli), janne ahola (ilmakivääri), hannu lötjönen (liikkuva maali)  
ja tekninen asiantuntija jorma laakso.
tiedottaja: katja ja janne ahola puh. 0400-648 688.
seuran nettisivujen osoite: www.tua.fi.opastus kilpailupaikalle toijalaan 
hämeenlinnan ja tampereen suunnista järjestetään.
kilpailupaikalla on kisapuffetti.

Toijalan urheiluampujat ry
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PalVeluHaKemiSto

S N E L L M A N

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

Lehtemme toivoo
lukijoiden suosivan 

ostoksissaan  
lehden ilmoittajia.

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

Urheiluammuntaan
www.luftgewehre.de

Vakio- ja irtovuoroja  

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

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

Helsingin Urheilutalo 
Helsinginkatu 25
Puh (09) 3488 6419

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

TERVETULOA KAUPOILLE!

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

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

panosvalikoimamme kattaa kaikki tunnetuimmat merkit.

Kuopio
Kauppakatu 36
p.020 742 7055

Varkaus
Käsityökatu 17
p.020 742 7209

Mikkeli
Hallituskatu 6

p.020 742 7408
Savonlinna

Nojanmaantie 2
p.020 742 7258

Joensuu
Nurmeksentie 6
p.020 742 7307

Ampuma- ja
metsästys-

harrastukseen

www.carlson.fi

9
PUHTAITA OSUMIA
HYVÄSSÄ SEURASSA
90 VUOTTA



URHEILUAMPUJA 4/200946

// SVENSKA SIDAN

-när jag sitter här spelenas avslutningskväll och försöker summera den gångna veckan 
så är det med delade känslor. trots att det är skönt att inte behöva vakna upp före klockan 
ringer för att man är nervös för att missa en tävlingsförberedelse, antingen som deltagare 
eller arrangör, eller till och med båda samtidigt så känns nog ett vemod över att denna 
fantastiska vecka är till ända. invigningsceremonin var i vanlig ordning storslagen med 
truppernas inmarcher i bästa os-stil, och avslutningen som var hyfsat kort och koncis, 
men tyvärr på slutet en rätt blöt tillställning. Åland har i alla fall fram till själva avslut-
ningen visat sig från sin bästa sida vad beträffar vädret. soligt och varmt (kanske till 
och med lite väl varmt för somliga) som nog gör att de flesta kommer att minnas spelen 
som ”the sunny games”. responsen från gästerna har, åtminstone på skyttesidan varit 
genomgående positiva. visst har det inträffat smärre fadäser, men ingenting som inte har 
gått att reda upp på ett i alla fall relativt smärtfritt sätt.

 om vi tar det från början så var förutsättningarna de att vi ännu så sent som i början av maj 
stod utan en separat 25m pistolbana, och i och med det också med en ändamålsenlig 50m 
gevär och pistolbana. hagelbanorna var inte heller helt i skick men låg klart före i upprust-
ningsfasen. De kunnde dessutom användas för träning under arbetets gång. på 50m banan 
jobbade man ännu så sent som kvällen före invigningsdagen med att linjera upp skjutbanorna 
och mäta ut vindflaggornas placering. Många frivilliga händer har deltagit i byggnadsarbe-
tena och många är de som skall ha ett enormt stort tack. när gästerna sedan började anlända 
stod de tomma målfärgspytsaran bakom knuten på ett med plastband avspärrat område, och 
överblivet byggmaterial låg under pressenningar, men ingen reagerade speciellt över det, 
tvärtom genomgående positiva intryck. Gevärskyttarna från Bermuda började fotografera hela 
kostruktionen av skjuthuset så ingående att till och med svetsfogarna förevigades

Första tävlingsdagen när jag anlände till Bredmo möttes jag av någonting som man 
skulle kunna klassa som ett oorganiserat kaos. ingen visste riktigt vad man skulle göra 
och hur, och naturlig var väl det eftersom det som borde ha varit förberedelsetíd hade 
gått åt till att såga, spika och måla. på hagelsidan såg det kanske lite bättre ut i organi-
sationshänseende, där finns ju erfarenhet efter mångårigt arrangerande av skeettävlingen 
alandia Gp, men på pistol och gevär var det nog ganska ”löst”. tack och lov hade vi fått 
högklassig och kompetent hjälp där det behövdes som mest i form av tsa:s Erkki Mauno 
på pistolsidan och ksF:s G-p Björkqvist på gevär, båda två internationella domare i sina 
respektive grenar. herrarna lyckades styra upp det hela ganska omgående så att vi kunde 
komma igång med tävlingarna utan att förseningar uppstod. och appropå förseningar så 
var det endast vid ett fåtal tillfällen som tidsschemat sprack.

redan andra dagen kunde man ana att det hade gått framåt. De flesta visste i stort sett 
vad som gällde och vad man hade för uppgift och varefter veckan framskred gick det bättre 
och bättre och när vi till slut började ”kunna det”, ja då var det dags att sluta. under spelens 
gång kom vi naturligvis på saker som man borde ha gjorts på ett annat sätt eller där sättet 
som användes kunde vidareutvecklas. Det här är saker som vi nu skall ta i tu med vid någon 
form av debriefingstillfälle. alla inblandade kommer att ombedas att teckna ner sånt som de 
har uppfattat som problem, bekymmer eller möjligheter.

vad det sportsliga beträffar kan vi summera spelen på så sätt att Åland tog totalt fem-
tiotre medaljer av vilka sportskyttarna stod för hela nitton stycken, d.v.s. över en tredjedel. 
skyttets betydelse för den totala medaljskörden fick också sin bekräftelse genom att luft-
gevärskytten andreas virtanen, som tog guld med nytt Ö-spelsrekord fick äran att bära 
den åländska flaggan vid avslutningsceremonin. vi är stolta. Övrig medaljskörd: guld och 
silver av irina tyletskaya och brons av Cecilia lund i Dkl pistol. Elin liewendahl tog silver 
i Dkl luftgev, tomas Mörn silver och brons i akl pistol och ove nordström tog guld i skeet. 
Därtill kommer alla lagmedaljer. att det i krutgrenarna på gevär och pistol blev så många 
medaljer som det blev får väl betraktas som ett smärre mirakel eftersom vi från början av 
maj och fram till spelen inte hade möjligheter att träna, och aprils väder inte heller bjöd 
på speciellt många träningstillfällen. Men som ”biprodukt” till spelen har vi nu, förutom 
nyupprustade hagelbanor, en helt ny och fin 25m pistolbana för tjugo skyttar samt en 50m 
bana för femton skytttar med ett nytt och ändamålsenligt skjuthus för gevär och pistol-
grenarna på distansen, vilket borde kunna möjliggöra arrangemang av storleksklassen 
sFs- och regionmästerskap, samt ett ton nya erfarenheter i att arrangera tävlingar.

till slut måste jag framhäva de frivilliga krafter som har ställ upp och hjälpt till på sätt 
som man har klarat av och ansett sig kunna tillföra något.  Det handlar om kökspersonal, 
datapersonal, tavelbytare, skotträknare, domare, de som ser till att det finns duvor i kastarna, 
sekreterare, vapenutlämnare, nattvakter, koordinatorer etc.etc. utan deras hjälp hade det varit 
totalt omöjligt att genomföra tävlingarna. Ett namn som dock bör nämnas speciellt är kristina 
nordlund. utan hennes engagemang hade det nog knappast blivit någonting på skyttesidan 
och hennes sömntimmar under veckan lär nog vara mycket lätträknade. tack kristina!

som ett mycket oansenlig tack i förhållande till insatsen tilldelades G-p Björkqvist och 
Erkki Mauno vid det avslutande tekniska mötet Ålands sportskytteförenings standar samt 
en miniatyrreplika i trä av Bomarsunds kanoner. ÅssF vill härmed även rikta ett stort tack 
till sal för lånet av tolkningsmaskinen. 

    Text och foto: Peter Hellsten

NATWEST iSlANd gAMES 2009 PÅ ÅLaND

ÅSSF:s skyttar och funktionärer vid Ö-spelen uppställda på bild. 

SFSm viltmål på Åland 13-14.6-09
50 m rÖrLigt måL normaLLopp
akl 1) krister holmberg rs 586, 2) staffan holmström rs 578, 3) henrik holmberg rs 573, 4) 
ted holmström ÅssF 557, 5) niklas hyvärinen rs 552, 6) jouni sonntag Bspa 529
a16 1) adam jansson ÅssF 482 sfsm rek 
a60 1) jouko Mutka rs 376, 2) Bror skogster ssG  351, 3) håkan Mansner Bspa 351
a70 1) Boris stjernberg Bspa 268, 2) halvar Grönlund ÅssF 166
Lag: a 1) rs 1737,  a50 1) ssG 997, 2) ÅssF 839 

50 m rÖrL.måL bLandLopp
akl 1) krister holmberg rs 390 (119), 2) henrik holmberg rs 390 (114), 3) staffan holmström 
rs 377, 4) ted holmström ÅssF 374, 5) niklas hyvärinen rs 373, 6) jouni sonntag Bspa 362
a16 1) adam jansson ÅssF 302 sfsm rek.
a60 1) jouko Mutka rs 378, 2) anders holmberg rs 363, 3) håkan Mansner Bspa 348

Staffan Holmström, Krister Holmberg och Henrik Holmberg har  
mottagit lagguldmedaljerna i en av de 4 tävlingarna på Åland. (foto:P.Hellsten)
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SFSm på pistol, 26-28.6 i ingå och Salo  
fripistoL 
a: 1) kristoffer ingelin rs 519, 2) jan nyberg rs 510 (8), 3) anders Boström rs 510 (2), 4) 
Mikael Friman EsF 476, 5) Göran ingelin rs 402 
a50: 1) raimo laine rs 503, 2) kenneth Mariani-Cerati rs 502, 3) lawrence Mariani-Cerati rs 476 
a60: 1) per-Erik Gammelgård nsk 516, 2) Bengt kamis vs-va 495, 3) ulf Fagerström rs 
470,  a70: 1) Berndt lindholm rs 453 
Lag a: 1) rs 1539,  a50: 1) rs 1481 2 ) rs 1341 

SFSm gevär 27-28.6, 2009 i ekenäs och ingå
300m frigeVÄr 60/30 Ligg
a: 1) raimo keski-hannula vs-va 578, 2) ralf Westerlund rs 577, 3) anton aprelev rs 573 
4) kauko kaartinen rs 572, 5) kai saarnisto vs-va 570, 6) ari Dufvelin ksF 568 
a50: 1) Gustav strömbäck skB 276, 2) tom Eklund rs 272, 3) Christer Fred vs-va 248 
a60: 1) ralf Westerlund rs 290, 2) kauko kaartinen rs 288, 3) Göran Eklund skB 273 
a70: 1) jarl riska skB 281, 2) leif Barck rs 269 
Lag a: 1) vs-va 1704, 2) skB 1683, 3) rs 1679, a50 1) rs 836, 2) skB 830 
300 m standardgeVÄr 30 Ligg
a: 1) jyrki aronen vs-va 289, 2) ralf Westerlund rs 289, 3) raimo keski-hannula vs-va 
284, 4) kauko kaartinen rs 284, 5) kai saarnisto vs-va 283, 6) jarl riska skB 283 
a20: 1. petra liljeberg ksF 287, 2) Bo liljeberg ksF 287; 3) anton aprelev rs 283, 4) 
Christoffer ingelin rs 235, 5) Mårten Westerlund rs 228 
a50: 1) Gustav strömbäck skB 281: 2) Christer Fred vs-va 278, 3) tom Eklund rs 274 
a60: 1) ralf Westerlund rs 289, 2) kauko kaartinen rs 284, 3) Christer lassus rs 280 
a70: 1) jarl riska skB 283, 2) leif Barck rs 260 
Lag a: 1) vs-va 856, 2) rs 856, 3) ksF 855, 4) skB 835, a50: 1) rs 853, 2) skB 835 
a20: 1) rs 746 
300 m standardgeVÄr 3x20 / 3x10
a: 1) anton aprelev rs 547, 2) ralf Westerlund rs 542, 3) raimo keski-hannula vs-va 537, 4) 
jyrki aronen vs-va 531, 5) kauko kaartinen rs 528, 6) Christer lassus rs 520 
a20: 1) Bo liljeberg ksF 548, 2) anton aprelev rs 547, 3) petra liljeberg ksF 524 
a50:1) Christer Fred vs-va 244 
a60: 1) ralf Westerlund rs 268, 2) kauko kaartinen rs 265, 3) Christer lassus rs 263 
a70: 1) leif Barck rs 230 
Lag a. 1) rs 1617, 2) vs-va 1581, 3) ksF 1533 , a50: 1) rs 796 
50 m miniatYrgeVÄr Liggande
s12: 1) sebastian långström ksF 192, 2) Björn Friman EsF 191, 3) Conny huldin rs 184, 
4) Christian Friman EsF 184, 5) Martin nyholm rs 177, 6) Markus tötterman ksF 176, 7) 
karolina Ekholm 174 
s14: 1) jesse peurasaari EsF 288, 2) sofie Grönroos ksF 276, 3) otto ranta EsF 275
a16: 1) joni stenström rs 377, 2) sebastian långström ksF 370, 3) Daniel Ekholm rs 365, 
4) vilho Mäkelä EsF 349, 5) Max Westerlund rs 344, 6) jens rudnäs rs 344 
D16: 1. katarina långström ksF 388 sfsm rek. 
a18: 1) anton aprelev rs 589 sfsm rek, 2) robin stenström rs 575,  3) jan liljeberg ksF534
D18: 1) Erika Dufvelin ksF 575 sfsm rek, 2) petra liljeberg ksF 567, 3) alexandra Dufvelin 553
a20: 1) Bo liljeberg ksF 572 ,  D20: 1) Cindy Dufvelin ksF 573 

a: 1) anton aprelev rs 576, 2) kim lundström rs 576, 3) Christer sandholm ksF 576, 4) 
johan Fagerström rs 574, 5) raimo keski-hannula vs-va 569, 6) Daniel nygård ksF 563 
a50. 1) Ensio Miikkulainen ssG 589, 2) Christer sandholm ksF 583, 3) Gustav strömbäck skB 573 
a60. 1) kauko kaartinen rs 582, 2) ralf Westerlund rs 572, 3) Göran Eklund skB 568 
a70: 1) jarl riska skB 561, 2) leif Barck rs 539 
Lag s12 1)rs 535, s14 1).EsF 848, a16 1). rs 1086, a20 1). ksF 1679, a 1)rs 1726, 2) 
ksF 1699, 3) vs-va 1682,  a50 1) skB 1702, 2) rs 1694, 3). ksF1694 
50m miniatYrgeVÄr 3x20 
a16: 1. Daniel Ekholm rs 516,  D16: 1. katarina långström ksF 541 
a18: 1) anton aprelev rs 565 sfsm rek, 2) robin stenström rs 563, 3) jan liljeberg ksF 435 
D18. 1) petra liljeberg ksF 553 sfsm rek, 2) Erika Dufvelin ksF 537, 3) alexandra Dufvelin ksF 534 
a20: 1) Bo liljeberg ksF 543,  D20: 1) Cindy Dufvelin ksF 499 
a. 1) kim lundström rs 554, 2) anton aprelev rs 546, 3) raimo keski-hannula vs-va 543, 
4) johan Fagerström rs 541, 5) timo sandholm ksF 537, 6) Christer sandholm ksF 529 
a50: 1) Christer sandholm ksF 549, 2) Christer Fred vs-va 487 
a60: 1) ralf Westerlund rs 533, 2) kauko kaartinen rs 521, 3) Christer lassus rs 512 
Lag  a18 1) rs 1644 sfsm rek,  d18 1) ksF 1624 sfsm rek,  a20 1) ksF 1477 
a 1) rs 1641, 2) ksF 1586, 3) vs-va 1565, a50 ).rs 1566

Anton Aprelev kammade hem 4 individuella guld i SFSM på gevär 
(foto: Rabbe Österlund)

Fripistolskyttarna uppställda på nya Ingåbanan före tävlingen. (foto:J.W.)

miniatYrpistoL 30+30
a: 1) jan nyberg rs 557, 2) Yrjö Munukka EsF 527, 3) anders Boström rs 522, 4) Göran 
ingelin rs 462
a50: 1) lawrence Mariani-Cerati rs 567, 2) raimo laine rs 559, 3) kenneth Mariani-Cerati rs 551
a60: 1) per-Erik Gammelgård nsk 569, 2) Bengt kamis vs-va 565, 3) henrik juslin EsF 542
a70: 1) rolf srenbäck EsF 478, 2) Bernt lindholm rs 459
a20: 1) kristoffer ingelin rs 546, a18: 1) tobias lindgren rs 547
D: 1) nina Moilanen EsF 517,  D50: 1) päivi Mariani-Cerati EsF 554, 
D16: 1) therese lindgren rs 361
Lag a: 1) rs 1541,  a50: 1) rs 1625 
groVpistoL 
a: 1) Mikael Friman EsF 535, 2) jan nyberg rs 517 
a50: 1) raimo laine rs 556, 2) kenneth Mariani-Cerati rs 555, 3) hannu hildén rs 543 
a60: 1) per-Erik Gammelgård nsk 556 2) ulf Fagerström rs 533, 3) Bengt kamis vs-va 530 
Lag a: 1) rs 1654 
standardpistoL 
a: 1) jan nyberg rs 503, 2) anders Boström rs 495, 3) Mikael Friman EsF 489, 4) Yrjö 
Munukka EsF 466, 5) Göran ingelin rs 430 
a50: 1) lawrence Mariani-Cerati rs 532,2) kenneth Mariani-Cerati rs 527, 3) raimo laine rs 487 
a60: 1) per-Erik Gammelgård nsk 544, 2) Bengt kamis vs-va 500 (4), 3) henrik juslin 
EsF 500 (3) 
a70: 1) rolf stenbäck EsF 464, 2) Bernt lindholm rs 399 
a20: 1) kristoffer ingelin rs 524,  D50: 1) päivi Mariani-Cerati EsF 508 
Lag a: 1) EsF 1455, 2) rs 1428,  a50: 1) rs 1546, 2) vs-va 1350, 3) rs 1316 
oLYmpisk dueLL 
a: 1) jan nyberg rs 521, 2) anders Boström rs 493 3) Göran ingelin rs 410 
a50: 1) raimo laine rs 543,2) Crister Fred vs-va 377 
a60: 1) tor prest skB 480, 2) henrik juslin EsF 474, 3) ulf Fagerström rs 466 
a20: 1) kristoffer ingelin rs 504,    Lag a: 1) rs 1424, a50: 1) rs 1342

a70 1) Boris stjernberg Bspa 256, 2) halvard Grönlund ÅssF 203
Lag: a 1) rs 1157, 2) rs ii 1085, 3) ÅssF 1021, a50 1) ssG 992 
ÄLg enkeLskott 
1) staffan holmström rs 379, 2) krister holmberg rs 376, 3) henrik holmberg rs 367, 4) 
niklas hyvärinen rs 351, 5) ted holmström ÅssF 347, 6) jouni sonntag Bspa 323
a60 1) anders holmberg rs 365, 2) jouko Mutka rs 346, 3) håkan Mansner Bspa 330
a70 1) jens harberg ÅssF 214, 2) Boris stjernberg 192, 3) halvard Grönlund ÅssF 112
Lag: a 1) rs i 559, 2) rs ii 501, 3) ÅssF 474,  a50 1) ssG 497 
ÄLg dubbeLskott
1) henrik holmberg rs 372, 2) krister holmberg 368, 3) staffan holmström 358, 4) ted 
holmström ÅssF 355, 5) niklas hyvärinen rs 338, 6) jouni sonntag Bspa 302
a60 1) anders holmberg rs 334, 2) jouko Mutka rs 327, 3) håkan Mansner Bspa 314
a70 1) jens harberg ÅssF 218, 2) Boris stjernberg Bspa 152
Lag a: 1) rs 544, 2) rs ii 482, a50 1) ssG 424




